
 

 

 

Comunicado n. 296, de 10 de setembro de 2020. 

Assunto: Retorno presencial setembro e outubro 

 

Prezada Família Marista, 

 

A partir do cronograma de retorno das atividades presenciais definido pelos órgãos competentes, 

comunicamos os procedimentos e as datas para o retorno dos segmentos do Colégio Marista de 

Brasília. 

CRONOGRAMA PARA RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS MARISTA ASA SUL 

ETAPAS 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
1º ao 5º ANO 6º ao 9º ANO ENSINO MÉDIO 

Reinício das 
atividades 
presenciais (1º 
ciclo) 

Inf. 4 e 5: 23/09 

Inf. 2 e 3: 24/09 

1º ano: 24/09 

3º e 5º ano: 28/09  

2º e 4º ano: 29/09  

21/10 26/10 

Inscrição do aluno 
indicando retorno (1) 

Até 14/09 
1º ano: até 14/09 

2º ao 5º: 17/09 
Até 12/10 Até 19/10 

Reunião com as 
famílias inscritas (2) 

16 e 17/09 
1º ano: 21/09 

2º ao 5º: 23 e 24/09 
15/10 22/10 

Treinamento dos 
docentes sobre os 
protocolos (3) 

21 e 22/09 
1º ano: 22/09 

2º ao 5º: 24 e 25/09 
20/10 24/10 

Horário das 
atividades 
presenciais (4) 

Inf. 2 e 4: 7h45 às 
12h15 / 13h45 às 

18h15 

Inf. 3 e 5: 7h30 às 
12h / 13h30 às 18h 

Manhã: 7h30 às 
12h30 

Tarde: 13h30 às 
18h30 

6º e 7º: 8h10 às 
11h50 / 14h10 às 

17h50 

8º e 9º: 8h às 11h30 

8h às 12h15 

Atividades que 
permanecerão de 
forma remota (para 
os alunos que 
retornarem ao 
presencial) (5) 

Todas as atividades 
serão presenciais. 

Uma vez por semana 
as atividades 

permanecerão 
remotas. 

Uma vez por semana as atividades 
permanecerão remotas. 

Para os dias de atividades presenciais, 
continuaremos com duas atividades 
assíncronas direcionadas de roteiro.  

Necessidade de 
rodízio (6) 

Não. Sim. Sim. Sim. 

 

(1) Link para a inscrição bit.ly/retornopresencialciclo01. Antes de decidir sobre o 

encaminhamento do estudante para as atividades presenciais, é importante que a família 

assista ao vídeo de retorno (https://youtu.be/hVTmwTjz5Ts), faça a leitura atenta da Cartilha 

dos Protocolos de Segurança do Marista Asa Sul (disponível no APP Marista Conecta) 

e acesse http://colegios-maristas.rds.land/e-tempo-de-ser-presenca. Sem se inscrever, o 

estudante não poderá retornar para as atividades presenciais. Uma vez inscrito, considera-

se que o aluno frequentará as atividades até o final do ano, não sendo necessária nova 

inscrição. Havendo desistência das atividades presenciais é necessário informar ao colégio. 

Ver no anexo os ciclos/datas de retorno. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0R5-ZJEA59Or4WlQmLnaQtUNk9LSUxaMEpRSTZYS0E3OVpXMFBSSktKVy4u
https://youtu.be/hVTmwTjz5Ts
http://colegios-maristas.rds.land/e-tempo-de-ser-presenca


 

 

 

(2) O convite para esta reunião será enviado pela coordenação. A reunião tem como 

objetivo esclarecer sobre os protocolos de segurança que serão seguidos, apresentar o 

calendário de atividades presenciais e o papel da família para o retorno seguro. Sem 

participar da reunião, o estudante não poderá retornar para as atividades presenciais. 

(3) Todos os colaboradores e professores que atuarem nas atividades presenciais seguirão o 

protocolo de testagem para COVID-19 exigidos pelos órgãos competentes. 

(4) A grade horária das atividades presenciais não seguirá o mesmo formato empregado até 

11/03/2020. A organização e horários das atividades da Educação Infantil e Anos 

Iniciais serão encaminhados na próxima semana. Estes segmentos terão atividades 

opcionais ao início e/ou término do turno. 

(5) Motivos para que alguns componentes permaneçam de forma remota: a) para diminuir o 

risco contágio nos componentes que têm pouca carga horária semanal e nos quais os 

docentes ministram aulas em muitas turmas; b) para poder alinhar o cronograma das aulas 

do presencial com o remoto; c) nos casos em que o docente faz parte de grupo de risco e 

não poderá retornar ao presencial. Neste dia os estudantes participarão das aulas de casa. 

Dia da semana com atividade remota em cada no do Ensino Fundamental Anos Iniciais: 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

5ª feira 4ª feira 3ª feira 4ª feira 6ª feira 

 

(6) Na Educação Infantil, em virtude do número de alunos por turma, não será necessário 

realizar rodízio entre os alunos. Assim, as aulas presenciais ocorrerão semanalmente. No 

Ensino Fundamental, em virtude do número de alunos por turma, será necessário realizar 

rodízio entre os alunos. Assim, as aulas presenciais ocorrerão semana sim, semana não. 

 

As informações sobre os pontos a seguir, serão enviadas nos próximos dias: 

• Atividades de contraturno (plantões, oficinas e aprofundamento, NAC, Integral) 

• Inscrições para retornar ao presencial em outras datas 

• Datas de término do Ano Letivo de 2020 e início do Ano Letivo de 2021 

 

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 e 3.º trimestres do Ensino Fundamental 

Anos Iniciais e Finais e do Ensino Médio permanecerá on-line.  

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

 

Cordiais saudações, 

Direção do Colégio Marista de Brasília  



 

 

 

 

ANEXO: CICLOS DE INSCRIÇÃO PARA O RETORNO PRESENCIAL 

CICLOS ED. INFANTIL 1º AO 5º ANO 6º AO 9º ANO ENSINO MÉDIO 

1º CICLO 
Inf. 4 e 5: 23/09 
Inf. 2 e 3: 24/09 

1º ano: 24/09 
3º e 5º ano: 28/09  
2º e 4º ano: 29/09  

x x 

2º CICLO 14/10 14/10 x x 

3º CICLO 20/10 Semana do Rodízio 21/10 x 

4º CICLO 27/10 27/10 X 26/10 

5º CICLO 03/11 Semana do Rodízio 03/11 X 

6º CICLO 10/11 10/11 Semana do Rodízio 10/11 

7º CICLO 17/11 Semana do Rodízio 17/11 Semana do Rodízio 

8º CICLO 24/11 24/11 Semana do Rodízio 24/11 

9º CICLO 01/12 Semana do Rodízio 01/12 Semana do Rodízio 

10º CICLO 08/12 08/12 Semana do Rodízio 08/12 

11º CICLO 15/12 Semana do Rodízio 15/12 Semana do Rodízio 

 

Observação: estes ciclos de retorno ocorrerão até que as turmas alcancem a capacidade 

máxima de alunos, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 m. Então, serão abertas as 

turmas das datas alternadas.  

Exemplo hipotético: a turma do 6º A tem 30 alunos ao total. A nova capacidade da sala é de 16 

alunos. A turma do 6º A presencial terá no máximo 16 alunos. A partir da 17ª inscrição uma segunda 

turma de 6º A será aberta no presencial, porém, com aulas ocorrendo nas semanas alternadas à 

primeira. 


