
 

 

 
Comunicado n. 268, de 06 de agosto de 2020. 
Assunto: Adiamento do Retorno Presencial e Convite aos Pais da Saúde 
 

Prezada Família Marista, 

Como todos têm acompanhado na mídia, o retorno das atividades presenciais inicialmente 

autorizado pelo GDF para ocorrer a partir de 27/07/2020 foi suspenso pelo período de dez dias. 

Voltaram a ser autorizadas nesta semana após audiência de conciliação (03/08/20) que envolveu 

representantes do Ministério Público do Trabalho, do Governo do Distrito Federal, do SINPROEP e 

do SINEPE/DF, de pronunciamento do GDF (04/08/20) e de autorização do Tribunal Regional do 

Trabalho (04/08/20). 

Além deste “vai e vem” de liminares e autorizações para abertura das escolas, outras 

condições se alteraram desde meados de julho, quando propusemos o primeiro cronograma para 

o retorno das atividades presenciais, impactando no planejamento do retorno do Colégio Marista de 

Brasília.  

O Colégio Marista de Brasília está pronto para o retorno presencial. Todas as medidas e 

investimentos foram realizados. Entretanto, para que possamos fazer um retorno seguro temos 

ações e outras condições necessárias que antecedem a abertura da escola, entre elas destacamos: 

1) O momento epidemiológico do Distrito Federal. Na primeira quinzena de julho, quando tomamos a 

decisão sobre as datas de retorno das atividades presenciais, a situação era bastante diferente do 

que se apresenta no presente. Alguns dados ilustram a situação: 

• A incidência (número de novos casos por 100 mil habitantes) em 1.º/07 era de 1.632,3; já em 04/08 

passou para 3.778,2; 

• O número de mortes por 100.000 habitantes em 13/07 era de 27,4. Em 04/08 registrou 52,1 (no 

Brasil são 45,6); 

• A taxa de ocupação de leitos COVID públicos no DF está em 73,30% (05/08/20); 

• A respeito da taxa de óbitos, de acordo com o epidemiologista da UnB, Jonas Brant, o problema é 

que o quadro se estabilizou em um número extremamente alto. A situação é muito grave.  
Fontes: https://covid.saude.gov.br/; http://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/covid-leitos-publicos-covid-19/; 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/08/04/interna_cidadesdf,878196/distrito-federal-atinge-a-

maior-media-movel-de-casos-de-covid-19.shtml 

 

2) Testagem para COVID-19 dos professores e demais colaboradores que contempla um cronograma 

de agenda dos exames com a empresa, data para testagem das pessoas, tempo para que os 

resultados sejam disponibilizados, informar às pessoas sobre os resultados, e então liberar para o 

trabalho presencial. 
 

3) Ambiente institucional: posicionamentos antagônicos entre sindicatos e liminares ou decretos que de 

forma intempestiva impõe mudanças de rota ao colégio causando retrabalho, replanejamento das 

famílias, além de ansiedade em nossos estudantes. 

 

Diante deste cenário, priorizando a saúde de nossa comunidade, estamos adiando as datas 

de nosso retorno presencial previstas para a Educação Infantil e para o Ensino 

Fundamental Anos Iniciais (1.º ao 5.º ano). As novas datas serão discutidas com as 

famílias.  

Quanto aos segmentos do Ensino Fundamental Anos Finais (6.º ao 9.º ano) e Ensino Médio, 

a princípio as datas previstas para retorno presencial (entre 27/08 e 03/09) estão mantidas. 
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As datas do recesso para os estudantes e reuniões de planejamento para os docentes estão 

mantidas – Educação Infantil (Inf. 2 ao 5) dias 10 e 11/08 e Ensino Fund. Anos Iniciais (1.º ao 5.º 

ano) de 12 a 14/08. 

 

Para nos auxiliarem neste processo, contamos com a equipe do Hospital Marcelino Champagnat 

que está assessorando nossos protocolos e decisões. Aproveitamos para convidar aos pais 

maristas que são profissionais da área da saúde para estarem voluntariamente conosco 

conhecendo e avaliando os protocolos do colégio. Aos interessados, pedimos que 

preencham o formulário (http://bit.ly/inscricaopaisdasaude) até o dia 10/08/2020. 

 

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

até o final do ano letivo de 2020. 

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

 

Cordiais saudações, 

 

Direção do Colégio Marista de Brasília 

http://bit.ly/inscricaopaisdasaude

