
 

 

Comunicado n. 262, de 28 de julho de 2020. 
Assunto: Reorganização do Cronograma de Retorno Presencial 
 
Prezada Família Marista, 

De acordo com decisão judicial motivada pela Ação Civil Pública Cível 0000601-86.2020.5.10.0006 

(Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região) em 25/07/2020 o retorno das atividades de ensino 

presencial na rede particular de ensino do Distrito Federal (educação básica e superior), 

estabelecidas pelo Decreto Distrital 40.939/2020, foi suspensa por 10 (dez) dias, a contar de 

27/07/2020. Ou seja, esta decisão judicial de 25 de julho impede aulas presenciais antes de 6/8/ 

2020. 

Como a decisão somente cuida de “atividades de ensino presencial”, informamos que o ensino não-

presencial no Colégio Marista de Brasília continua como já estava planejado.  

A partir disso, refizemos o planejamento do nosso retorno gradativo às atividades presenciais (não 

tendo outra medida judicial ou do GDF que possa implicar em alterações): 

ATIVIDADES 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
ENS. FUND.  

ANOS INICIAIS 
ENS. FUND. 

ANOS FINAIS 
ENSINO 
MÉDIO 

Recesso aos 
alunos/ Atividade 
de planejamento 
dos docentes 

10 e 11/08/2020 12 a 14/08/2020 30 e 31/07/2020 
 

30 e 31/07/2020 

Retorno das 
atividades 
presenciais(*) a 
partir de: 

13/08: Inf. 4 e 5 

18/08: Inf. 2 e 3 

18/08: 1º anos 

20/08: 2º e 4º anos 

25/08: 3º e 5º anos 

27/08: 6º e 7º anos 

01/09: 8º e 9º anos 

03/09: 1ª, 2ª e 3ª 
séries 

 

As coordenações dos segmentos de ensino enviarão nos próximos dias convite para as famílias 

para reuniões on-line de cada ano/série para apresentar os procedimentos relativos ao retorno 

presencial. No caso da Educação Infantil, as reuniões já ocorreram entre 21 e 23/07/2020. 

(*) Reiteramos nosso compromisso com a manutenção das atividades remotas (domiciliares) até o 

final do ano letivo de 2020 para aquelas famílias que optarem por esta modalidade. A opção pelo 

modelo híbrido (com as atividades presenciais e remotas) será uma escolha de cada família e 

poderá ser feita a cada nova quinzena a partir do preenchimento de formulário para a adesão. 

Reforçamos também que todo o processo avaliativo do 2.º trimestre do Ensino Fundamental Anos 

Iniciais e Finais e do Ensino Médio permanecerá on-line, conforme composição de notas e 

cronogramas/orientações já divulgados.  

No momento em que a família aderir ao modelo híbrido, será realizada reunião on-line específica 

para apresentar em detalhes de como a família e o estudante deverão se preparar para o retorno. 

Que São Marcelino Champagnat e a Nossa Boa Mãe continuem abençoando nossos lares. 

 

Cordiais saudações, 

Direção do Colégio Marista de Brasília 


