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Apresentação
É tempo de 
cuidar da vida

O cenário atual nos coloca inúmeros desafios e um
deles é exercer um olhar de cuidado individual e com o
outro. Dessa forma, precisamos adaptar a forma como
nos relacionamos em comunidade, a fim de preservar a
vida.

Enquanto instituição de ensino, o Colégio Marista
Arquidiocesano tem ainda mais responsabilidade de ser
amparo educativo, orientando, auxiliando e
mobilizando a todos que, de alguma forma, se
conectam ao nosso propósito e missão.

Para a retomada das aulas presenciais, é necessário que
estejamos em sintonia. Assim, criamos um protocolo de
atuação com as medidas que serão adotadas para

prevenção da proliferação do vírus
covid-19 e outros que provocam
doenças respiratórias, a partir do
cuidado com nossos educadores,
estudantes e famílias.

Este documento apresenta o cenário,
com protocolos de higienização dos
espaços do Colégio e orientações
para as atividades presenciais e
protocolos de planejamento
pedagógico. Os protocolos criados até
aqui podem ser ampliados conforme
os estudos nos mostrarem outras
diretrizes.



O retorno presencial dar-se-á de acordo com o calendário divulgado por e-mail, app Marista
Conecta e redes sociais.

Orientações gerais

SEGMENTO ORIENTAÇÕES

Educação 

Infantil

Aulas presenciais

Ensino 

Fundamental 

(1º a 9º ano)

Ensino Médio

Integral

Marista 

Idiomas

NAC e Pastoral



NOVAS ORIENTAÇÕES PARA AFASTAMENTO

10 DIAS 

No 10º dia, se o aluno estiver sem sintomas
respiratórios ou febre há pelo menos 24 horas,
pode sair do isolamento e retornar às aulas, no
décimo primeiro dia.
Se o aluno continuar com sintomas no 10º dia,
deve continuar isolado até o 14º dia e
recomenda-se avaliação médica.

07 DIAS
De sintomas 

05 DIAS
De sintomas 

Após sete dias completos, se o aluno estiver
sem sintomas, ele poderá sair do isolamento
(no oitavo dia) e não precisa fazer
teste. IMPORTANTE: somente se não tiver
sintomas respiratórios ou febre (sem
antitérmico) nas 24 horas anteriores.
No 7º dia, se o aluno continuar com sintomas,
recomenda-se fazer um teste (PCR ou de
antígeno). Se o resultado der negativo, o
aluno deve aguardar o desaparecimento dos
sintomas respiratórios e febre por 24 horas,
antes da saída do isolamento. Se o resultado
der positivo, o estudante deverá continuar
em isolamento até o décimo dia.

Após cinco dias de sintomatologia (ou seja, no 5º
dia), se o aluno não tiver sintomas, a
recomendação é a realização de teste (RT PCR
ou RT PCR LAMP ou de antígeno). Se o teste
vier positivo, o aluno deverá continuar em
isolamento até o 10º dia (mesmo que não tenha
sintomas).
Se o teste vier negativo, o estudante pode sair
do isolamento, no sexto dia, desde que tenha
passado as 24 horas anteriores (ou seja, o dia
anterior) sem sintomas respiratórios ou febre
(sem usar antitérmico).

De sintomas 

Obs.: seguiremos as orientações acima ou as indicações do médico da família.

Fonte: CGPNI/DEIDT/SVS/MS.



HIGIENIZAÇÃO E PROTOCOLOS DE RETORNO ÀS AULAS
PRESENCIAIS
Seguindo as orientações governamentais, criamos normativas para a realização de
ações preventivas e aquisição de produtos químicos capazes de minimizar as potenciais
formas de contágio, bem como garantir ao nosso Colégio os insumos necessários para a
execução dos procedimentos. Definição de protocolos diários e padrões de
procedimentos que devem ser seguidos por toda a comunidade educativa.

O acesso às dependências do colégio estará restrito neste período. Somente 1 adulto
poderá acompanhar o estudante da Educação Infantil. O embarque e o desembarque
deverão ser breves.

Protocolo de acesso às portarias: 
• Uso obrigatório de máscara;
• Aferição de temperatura (caso o aluno

marque temperatura elevada, deverá
voltar para casa ou aguardar na
enfermaria um adulto acompanhante;

• Higienização das mãos e calçados;
• Encaminhamentos para a sala de aula.

Acesso à sala de aula:
• Acolhida dos alunos na porta da sala;
• Verificação se a máscara está bem

colocada;
• Higienização das mãos e acomodação

nas carteiras sinalizadas.

Orientações gerais



Ao sinal de qualquer sintoma, o 
aluno/colaborador será orientado a 
procurar um serviço médico para 
avaliação. 

Fluxograma - Retorno presencial do aluno



PROTOCOLO PEDAGÓGICO
A premissa é a preservação da saúde e o cuidado com estudantes, professores,
colaboradores, famílias e a comunidade de modo geral.

Orientações comuns aos segmentos:

• Acolhimento aos alunos com a Equipe de Pastoral e Pedagógica;
• As atividades pedagógicas acontecerão no modo presencial;
• Recreio/Intervalo na sala de aula (se necessário);
• Cantina entregará kit lanche na sala de aula para as famílias que contratarem o

serviço (www.kitscalu.com.br);
• Saída ao banheiro: será permitida a entrada de 3 pessoas por vez no banheiro.

Ao retornar, o aluno deverá passar álcool gel nas mãos;
• Translado do Integral: mesmo processo com os protocolos de

segurança/higiene e nova aferição de temperatura;
• Transporte escolar: mesmo processo com os protocolos de segurança.

Orientações gerais



PROTOCOLO PEDAGÓGICO

Educação Infantil e 1º ano

Acesso preferencial pelo drive e portaria da Domingos de Morais – DM1
Os horários de funcionamento do drive-thru Domingos de Morais serão, de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 7h25 e das 13h às 13h25, somente para

desembarque dos alunos da Educação Infantil e 1º ano.

Matutino: 7h30 às 11h45 (2ª, 3ª e 5ª feira)
7h30 às 12h30 (4ª e 6ª feira)

Vespertino: 13h30 às 17h45 (2ª, 3ª e 5ª feira)
13h30 às 18h30 (4ª e 6ª feira)

Acesso preferencial pelo drive e portarias Loefgreen e Afonso Celso.

Recreio/Intervalo com horário fracionado e em locais distintos nas respectivas séries.

Aulas presenciais.

Horários:

2º, 3º e 4º ano:

Matutino: 7h30 às 11h45 (2ª e 4ª feira)
7h30 às 12h30 (3ª, 5ª e 6ª feira)

Vespertino: 13h30 às 17h45 (2ª e 4ª feira)
13h30 às 18h30 (3ª, 5ª e 6ª feira)

Orientações gerais

5º ano:

Matutino: 7h30 às 11h45 (2ª e 6ª feira)
7h30 às 12h30 (3ª, 4ª e 5ª feira)

Vespertino: 13h30 às 17h45 (2ª e 6ª feira)
13h30 às 18h30 (3ª, 4ª e 5ª feira)



PROTOCOLO PEDAGÓGICO

Fundamental Anos Finais

Acesso preferencial pelo drive e portaria da Rua Afonso Celso ou pela Portaria DM2 da Rua Domingos de Morais.

Horário 6º ano - Matutino - 7h15 às 12h15

Horário 6º no - Vespertino - 13h30 às 18h30

Horário 7º ano - 7h15 às 12h15 (3ª, 5ª e 6ª feira) e 7h15 às 13h (2ª e 4ª feira)

Horário 8º ano - 7h15 às 12h15 (2ª, 4ª e 6ª feira) e 7h15 às 13h (3ª e 5ª feira)

Horário 9º ano - 7h15 às 13h (2ª, 4ª e 6ª feira) e 7h15 às 12h15 (3ª e 5ª feira)

Recreio/Intervalo: 9h30 às 10h (manhã) e 15h45 às 16h15 (tarde) - em espaço aberto

Aulas presenciais

Ensino Médio

Acesso pela Rua Loefgreen ou pela portaria DM2 da Rua Domingos de Morais.

Horário 1ª série: Matutino - 7h15 às 13h; Vespertino – 14h às 15h30 (2ª e 4ª feira) / 14h às 14h45 (3ª feira)

Horário 2ª série: Matutino - 7h15 às 13h; Vespertino – 14h às 15h30 (3ª feira)

Horário 3ª série: Matutino - 7h15 às 13h; Vespertino – 14h às 16h15 (2ª feira)

Recreio/Intervalo: 10h15 às 10h45 - em espaço aberto

Aulas presenciais

Orientações gerais



PROTOCOLO PEDAGÓGICO

Integral & Integral Bilíngue

Horário Infantil 2 a 1º ano - às 11h50

Horário 6º ano - às 12h15 (2ª a 5ª feira) e 7h15 às 11h45 (6ª feira)

Horário 7º ano - às 12h15 (3ª a 6ª feira) e às 13h (2ª feira)

Horário 8º ano - às 12h15 (2ª, 4ª, 5ª e 6ª feira) e às 13h (3ª feira)

Horário 9º ano - às 12h15 (3ª, 5ª e 6ª feira) e às 13h (2ª e 4ª feira)

Nova aferição de temperatura nos alunos do vespertino.

Aulas presenciais.

O uso dos elevadores será limitado para casos essenciais.

Horário do lanche: entrega da GRSA: 15h, do 6º ao 9º; 15h para Educação Infantil e 1º ano.

Almoço Infantil – Refeitório exclusivo Maristinha

Prato pronto: para alunos da educação infantil e 1º ano, em restaurante exclusivo e totalmente adaptado para o retorno,

com divisórias. Grupos reduzidos e protocolos de higiene.

Almoço 1º ano ao Ensino Médio – Refeitório Integral

No restaurante será respeitado o distanciamento, com a sinalização nas mesas. Grupos reduzidos e protocolos de higiene.

Orientações gerais



PROTOCOLO PEDAGÓGICO

Núcleo de Atividades Complementares - NAC

Aulas presenciais.

Manutenção dos protocolos governamentais.

Os horários habituais serão mantidos.

Orientações gerais

Internacionalização
Turmas 100 % presenciais, com respeito aos protocolos de segurança.



PROTOCOLO PEDAGÓGICO Orientações gerais

Pastoral
As celebrações da 1ª Eucaristia e Crisma das turmas de 2022 serão previamente agendadas na capela do colégio.  

Catequese
Preparação para o sacramento da Eucaristia

As inscrições serão abertas no dia 04/02.  | Início dos encontros no dia 18/02. 

Pastoral Juvenil Marista (PJM) - os adolescentes e jovens poderão participar dos encontros da PJM somente às sextas-feiras, após as  aulas, desde 
que agende previamente sua presença na sala da pastoral. Os encontros acontecerão nos ambientes previamente reservados, com limite 
preestabelecido e seguindo os devidos protocolos de distanciamento.

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano Ensino Médio

12h30 às 13h20

13h30 Às 14h20 13h30 às 14h20 13h30 às 14h20 14h20 às 15h10 15h30 às 16h20

Sala 014 Sala 320 Sala 123B Sala 014 Sala 014



ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA

Ventilação

• Os ambientes ficarão abertos e
ventilados durante as aulas.

• O uso do ar-condicionado estará
restrito a algumas ocasiões.

Distanciamento

• Manter distância de um metro
entre as carteiras escolares.

• Preservar o layout dos móveis em
sala de aula.

• Não realizar trabalhos em grupo.

• Preservar o distanciamento ao se
locomover.

Higiene

• Higienizar constantemente as
superfícies.

• Higienizar os brinquedos.

• Cada professor deverá higienizar
o computador da sala antes e
depois do uso.

• Orientar a família para que
reduza o transporte diário da
bolsa da criança com os
pertences. Esses deverão ser
armazenados em caixas ou
escaninhos separados e
rotulados, evitando ao máximo a
mistura e a agitação no manuseio
desses objetos.



USO DOS ESPAÇOS

Espaços Indicações de uso

Anfiteatro / auditórios Somente aulas com professores coordenando o distanciamento em M.

Sala de atendimento 
e núcleo

Permissão apenas para uso individual; suspensão de reuniões presenciais.

Intervalo dos Professores
Horários fracionados e 
locais separados

Infantil, Fundamental Anos Iniciais e Finais - sala dos professores, respeitando 
distanciamento – setor azul.
Ensino Médio – sala dos professores – setor laranja.

Refeitório dos 
colaboradores

Alternância do uso das cadeiras, mantendo a convivência em espaço aberto, respeitando o 
distanciamento.

Biblioteca Atendimento com distanciamento e com restrição de entrada.

Bebedouro Apenas a torneira gancho estará liberada para encher as garrafinhas.

Cantina Mesas com distanciamento e kit lanche para os alunos que contratarem.

Papelaria Pamaris Atendimento com distanciamento e com restrição de entrada.



ORIENTAÇÕES GERAIS

• Limpeza dos calçados no tapete sanitizante.

• Limpeza intensificada, com higienização frequente

(maçanetas, banheiros, corrimão, interruptores, chão,

escadas, elevadores, quadras, brinquedos e parques).

• Orientação quanto aos bebedouros: uso somente do bico

para encher a garrafinha de água.

• Kit higiene em todos os ambientes do colégio.

• Pias para higienização das mãos nas portarias do colégio.

• Totens com álcool gel nas portarias, salas de aula e áreas

comuns do colégio.

• Sinalização nos ambientes do colégio.

• Todos os alunos deverão permanecer nos ambientes da 

escola. Saídas para almoço e retorno às atividades não 

serão permitidas. 

• A Equipe estará atenta aos comportamentos 

socioemocionais dos jovens; a família será informada e a 

equipe médica/pedagógica acompanhará.



Famílias novas
Neste período, o fluxo de pessoas nas
dependências do colégio estará restrito e
o atendimento das famílias será feito,
prioritariamente, por meio on-line.
Visitas presenciais somente com horário
marcado.
Será obrigatório o uso de máscaras, a
higienização das mãos e calçados, a
aferição de temperatura.

Acesso ao colégio

Fornecedores
Fornecedores terão acesso restrito ao
colégio. O setor responsável deverá
receber as encomendas nas portarias,
evitando assim o fluxo de pessoas nas
áreas internas.
Será obrigatório o uso de máscaras, a
higienização das mãos e calçados, a
aferição de temperatura.

Protocolo para acesso ao colégio

Acesso à sala de aula
Acolhida dos alunos na porta da sala.
Verificação da colocação da máscara.
Higienização das mãos e
acomodação nas carteiras, já com
distanciamento.



FUNCIONAMENTO - CANTINA CALU

Regra 1: ATENDIMENTO AOS 
ALUNOS NA CANTINA

Regra 2: KIT CALU NA 
SALA DE AULA

• A Calu desenvolveu um pequeno e-commerce
para atendimento (delivery) do aluno na sala
de aula.

• Os pedidos deverão ser providenciados no dia
anterior à entrega do lanche.

• Os pais terão acesso ao e-commerce pelo site
da cantina (www.kitscalu.com.br).

• Pedimos atenção aos pais na hora da compra
quanto à opção do colégio correto, à
informação de nome completo do aluno,
série, ano e turma.

• Entregaremos na sala de aula conforme
determinação do horário de intervalo
estipulado pelo colégio.

• As regras de distanciamento serão as mesmas
já mencionadas.

• As regras de pagamento também obedecerão
às mesmas preferências já informadas.

• Será fornecida alimentação na forma de “prato
feito”, com o cardápio sendo disponibilizado na
própria cantina.

• Os talheres serão devidamente higienizados,
embalados e protegidos de interação por
diversas pessoas.

• Nas mesas, além do distanciamento de 2 m,
terá limite de cadeiras, podendo sentar apenas
2 pessoas.

Regra 3: ALMOÇO

• Demarcação das áreas de atendimento com
distanciamento de 1 m entre cada aluno.

• Obrigatoriedade do uso de máscara nas filas.
• Distanciamento de 2 m entre cada mesa da

cantina.
• Preferência para pagamentos sem papel-

moeda, podendo o aluno utilizar:
• Cartão Calu;
• Pagamento por aproximação de

dispositivo (celular, relógio etc.);
• Pagamento por cartão (o aluno

inserirá o cartão na máquina de
débito ou crédito).

• Obs.: as maquininhas cobertas com
insulfilm serão trocadas diariamente.

http://www.cantinacalu.com.br/


Termômetros, pias e totens com álcool gel 
nas portarias  

Uso de máscara em todas as dependências do colégio. 

EPIs e outras ações



Carteiras com distância de 1 m

Dispenser com álcool gel em todas as salas 
de aula e espaços do colégio

Higienização intensificada

Proteção & Saúde



Aulas com distanciamento – ambientes 
amplos

Kit lanche entregue em sala Balcão com placa protetora 

Continuidade na nova forma de 
cumprimentar 

Aferição de temperatura 

Proteção & Saúde



https://youtu.be/uWyBKG_rSxY
https://youtu.be/410T6Wif6V4


HigienizaçãoComo será
a higienização

A higienização das salas de aula

ocorrerá a cada troca de turno,
com os produtos que são à base de
cloro e álcool.

Protocolo Padrão: equipe devidamente

treinada sobre a atuação em todos os espaços
e produtos utilizados na higienização.

Pulverização dos espaços do Colégio com hipoclorito de
sódio, um produto extremamente eficaz contra vírus e que
fica ativo por cerca de duas horas.

Atenção redobrada para a higienização dos
banheiros, com sinalização na entrada para o
distanciamento de 1 m entre os usuários
durante a utilização do espaço.

A limpeza de descargas, torneiras das pias, trincos de portas,
disjuntores de luz, dispensers, teclado dos computadores da sala,
corrimãos (toda estrutura de contato), principalmente superfícies,
será intensificada.

Será mantida a ventilação constante nos
ambientes. O uso dos aparelhos de ar-
condicionado estará restrito.



EducadoresOrientações 
aos educadores

Educar pelo exemplo é uma premissa que envolve todos os colaboradores maristas, inclusive os que
não atuam em sala de aula. Em nossa jornada, eles são a referência nas práticas de prevenção. Todos os
colaboradores passarão por formação dos novos protocolos.

Higienização constante das mãos
preferencialmente com água e sabão
ou álcool em gel, disponível em todos
os ambientes do Colégio.

Verificação de temperatura, diariamente,
no momento de ingresso no Colégio.

O uso das máscaras será exigido e o
Colégio fornecerá as EPIs às funções que
necessitarem.

Treinamento e formação sobre os protocolos de
higienização e retorno às aulas.

Incentivo e preparação dos estudantes para
constante higienização das mãos.

Sensibilização e acompanhamento das
equipes de manutenção e higienização.



Educadores

Manter, obrigatoriamente, o distanciamento entre
todos (estudantes, professores, colaboradores) de, no
mínimo, 1 m.

Recreio/Intervalo fracionado e
dentro da sala de aula.

As reuniões presenciais pedagógicas, com
famílias e terapeutas, estão suspensas.
Continuaremos realizando atendimentos e
reuniões on-line.

Ao chegar ao Colégio, os professores devem seguir o
protocolo de desinfecção, ir direto para as salas de
aula, usar os EPIs solicitados e aguardar os estudantes
em sala de aula.

Sempre que sair do espaço da sala de aula, no
retorno para a mesma, os educadores deverão fazer
a assepsia das mãos.

Todos os colaboradores do Colégio participaram
de capacitação específica sobre identificação de
sintomas gripais.



Será verificada a temperatura na chegada ao colégio.
Caso seja identificada febre, contataremos os
responsáveis para a busca do estudante e
acompanhamento do quadro em casa. Em hipótese
alguma, estudantes com qualquer sintoma podem
frequentar o ambiente escolar.

Na Recepção do Colégio, na porta das
salas de aulas e no interior das salas,
os estudantes terão à disposição
álcool em gel, para higienização das
mãos e também dos materiais de aula.

O uso das máscaras será
obrigatório e todos
deverão trazer uma
reserva na mochila para
troca. O colégio fornecerá
duas máscaras no kit do
aluno.

EstudantesOrientações 
aos estudantes

Aprender também é reconhecer o seu papel social no mundo. Nossos estudantes são incentivados a serem protagonistas também na
mobilização em prol da vida. Desde antes do tempo de isolamento, trabalhamos com os nossos estudantes sobre a importância de uma
higienização correta, cuidado com o nosso corpo e cuidado com o outro.

Trazer garrafa de água para uso individual, pois
os bebedouros só estarão disponíveis para
reabastecimento dos recipientes.

Sempre no retorno para a sala de
aula, os estudantes deverão fazer a
assepsia das mãos.

Os lanches que precisarem de refrigeração
deverão ser enviados em embalagens
térmicas ou adquiridos na cantina escolar.



Estudantes

Os estudantes poderão comprar seu lanche, mas deverão
respeitar a distância de 1 m dos demais colegas na fila
da cantina, que será demarcada. Haverá entrega de kit
lanches para as famílias que contratarem o serviço pelo
site www.cantinacalu.com.br

O estudante deverá chegar e ir direto para a sala de aula,
direcionando-se para seu lugar. As mesas dos estudantes
estarão organizadas em no mínimo 1 m de distância. O
professor manterá distanciamento mínimo de 1 m dos
estudantes.

Pedimos o uso de mochila (sem rodinhas) para facilitar a
higienização e acomodação nas salas de aulas.

O elevador deverá ser utilizado com limitação de
pessoas. Indicamos o uso, preferencialmente, das
escadas.



Família
Orientações 
às famílias
Estudamos, com muito carinho e cuidado, os protocolos de retorno. A responsabilidade na
campanha contra essa ameaça à vida é de todos. Contamos com a parceria das famílias maristas
para os cuidados domiciliares e no dia a dia escolar.

O acesso ao Colégio estará restrito, salvo alguns casos de Educação Infantil, devido à readaptação. Para esses pais, será exigido o

uso da máscara, bem como o mesmo protocolo dos estudantes: medição de temperatura, 1 m de distância e não ser classificado
dentro do grupo de risco.

• Em necessidade de atendimento do administrativo/coordenação, deverá realizar o agendamento por aplicativo, e-mail ou
telefone. Os atendimentos seguirão por e-mail, aplicativo Marista Conecta e reuniões on-line via Teams.

• Caso tenha algum familiar que apresente sintomas de Covid-19, avise imediatamente o Colégio, que comunicará os órgãos
competentes.

• As famílias receberão boletins de atualização deste protocolo, caso seja feita alguma alteração.



O que muda na operação 
do colégio?

As dicas de prevenção e cuidado
estarão representadas em diversos
pontos da escola a partir das peças de
comunicação visual.

As atividades complementares
presenciais seguirão os protocolos de
segurança.

Pátio com uso restrito. A biblioteca
estará aberta com restrição.

Os estudantes e colaboradores que
apresentarem sintomas gripais, mesmo
que leves, deverão permanecer
afastados.

Orientações 
Gerais 



Orientações 
Gerais 

Caso algum estudante ou colaborador apresente
sintomas de covid-19, os órgãos municipais e as
famílias serão informados.

O atendimento da Cantina será mantido exclusivamente para
estudantes, porém com uma organização prévia de cada turma. A
Cantina Calu trabalhará com atendimento no almoço e
disponibilizará a opção de kit lanche entregue em sala de aula para
as famílias que contratarem o serviço.

Não há necessidade de uso de luvas, apenas a

higienização das mãos. O que precisamos evitar é levar
as mãos ao rosto quando não estiverem lavadas. As
luvas também são condutoras do vírus.

As máscaras descartadas deverão ser
depositadas nas lixeiras devidamente
identificadas para este fim.

Fornecedores serão atendidos em horários
específicos estabelecidos pelo Colégio. Os materiais
entregues serão acondicionados em espaço
específico.

A escola precisa ser avisada imediatamente quando
houver a suspeita ou confirmação da doença entre
familiares de estudantes e educadores, a fim de realizar os
encaminhamentos determinados no decreto municipal.
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