


Este período em que vivemos o isolamento social,
certamente, deixará grandes marcas em todos nós.
Lembranças de um tempo de incertezas e angústias,
mas, também, um tempo de aproximação, mesmo
que distantes fisicamente.

Deixaremos registrado na história a relação de
proximidade, confiança e parceria entre a escola e a
família, pois nunca estivemos tão juntos.

A escola adentrou as casas dos estudantes. Em um
pedacinho de cada casa, montou-se um espaço da
sala de aula: as aulas começaram a ser chegar aos
alunos por meio de computadores, celulares e
tablets, atividades realizadas com apoio das
famílias. Vivências e desafios que tinham o objetivo
de aproximar a família e contribuir para o alívio das
tensões do dia a dia. Hoje, com muita tranquilidade,
podemos dizer que fomos muito bem acolhidos em
cada casa.

Claro que deixamos muitas coisas para trás e que
nada substitui a nossa escola, as amizades e os
momentos em grupos, os abraços. Não tínhamos a
presença de nossos amigos, mas a professora/o
professor estava ali, através de uma tela, sendo
convidada a conhecer a rotina de cada família.

Foi um tempo de superação, em que conseguimos
estreitar laços em um cenário que achávamos
impossível e em um tempo de muitas, mas muitas
aprendizagens.

Aprendemos a fazer lives, reuniões virtuais;
descobrimos as facilidades que o mundo virtual nos
possibilita. Pais e professores se superaram.

Nossos estudantes deram um show de engajamento
e participação. Tiveram a oportunidade de aprender
muito sobre tecnologia, a organizar o tempo e
conviver mais com os familiares.

Agora iniciamos um novo tempo. A
reabertura das instalações físicas aos
estudantes e aos colaboradores é um passo
importante em um momento de muitas
incertezas e angústias. Por isso, planejamos
o retorno com todo o cuidado e com base
em orientações técnicas de profissionais da
saúde, órgãos oficiais e instituições
competentes. O sucesso depende de cada
um de nós. Precisaremos seguir todas as
orientações e os procedimentos aqui
apresentados.

O momento é de ampliarmos a parceria, a
confiança e o diálogo entre os membros
desta comunidade educativa. Vamos viver
juntos mais um desafio: com
responsabilidade, alegria, cuidado, amor e
muita fé. Faremos do Colégio Marista de
Brasília um lugar seguro para todos. É
tempo de ser presença responsável!

Nossa equipe está engajada na criação de
protocolos de segurança para que o
ambiente escolar esteja o mais seguro
possível neste momento. Confira aqui
como o colégio se preparou para recebê-
los.

Que São Marcelino Champagnat nos
ilumine e nos conduza.

https://www.youtube.com/watch?v=hVTmwTjz5Ts&feature=youtu.be
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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 o modo como
nos relacionamos em comunidade, a fim de
preservar a vida.

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

Para a retomada das aulas presenciais, é
necessário que colaboradores, estudantes
e famílias estejam em sintonia. Por isso,
criamos um protocolo de atuação com as
medidas que serão adotadas para
enfrentamento ao novo Coronavírus.

Os procedimentos apresentados nesta
cartilha fazem parte do Protocolo de
Retomada Presencial desenvolvido pela
Rede Marista de Colégios com a chancela
do Hospital Marcelino Champagnat e da
Escola de Medicina da PUCPR, ambos do
Grupo Marista, seguindo as orientações
dos órgãos de Saúde e Educação, e do
Governo do Distrito Federal.



conforme 
orientações dos órgãos de Saúde e Educação, e 

do Governo do Distrito Federal.
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