
Querida comunidade escolar,

Após os dois intensos últimos anos que mudaram 
nossas vidas, entramos agora num novo ritmo, ao 
qual estamos ainda nos adaptando. Ao contrário do 
que vivemos no início da pandemia, quando as me-
didas sanitárias restringiam a circulação e proibiam 
atividades presenciais, as leis agora seguem um fluxo 
de afrouxamento. Assim, há uma gama de posições a 
respeito de como proceder em relação aos comporta-
mentos: cada professor, cada aluno, cada família tem 
seus valores, seus anseios, suas inseguranças.

Nesta última semana, o Conselho Pedagógico foi 
procurado por um grupo de pais que questionou a for-
ma como a questão da liberação do uso das máscaras 
foi conduzida, tanto no âmbito dos comunicados às 
famílias, como em alguns casos envolvendo os filhos 
em sala de aula.

O Conselho Pedagógico realizou então uma pri-
meira ouvidoria e vem mantendo o diálogo com o 
grupo, mas, para melhorar o entendimento geral da 
comunidade, gostaríamos de resgatar o conteúdo dos 
últimos comunicados para esclarecer pontos que pos-
sam ter ficado em suspenso e que, talvez, ainda não 
tenham sido bem esclarecidos:

1. Comunicado 3, de 3 de março: Mesmo dian-
te da liberação do uso pelo Decreto Nº 1769 DE 
02/03/2022, a Escola manteve o uso de máscara para 
crianças até 12 anos. Por volta daquela semana, a Es-
cola contava com sete casos positivos de Covid-19 
registrados em nossa Central de Monitoramento. 

Além disso, o Decreto não estava muito claro e o 
próprio Sindicato das Escolas Particulares do Estado 
fez críticas ao texto, pois criava situações embaraço-
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Que os acontecimentos que me buscam
Venham a mim;
Que eu os receba
Com uma mente quieta
Pelo solo da paz
Sobre o qual nós caminhamos. 

Que as pessoas que me buscam
Venham até mim;
Que eu possa recebê-las
Com um coração compreensivo
Pelo fluxo do amor
No qual nós vivemos.

Que os espíritos que me buscam
Venham até mim;
Que eu possa recebê-los
Com alma clara
Pela luz da cura
Com a qual nós vemos.
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sas, já que, em uma mesma sala de aula, convivem 
crianças de 12 anos completos e incompletos. O De-
creto também tangenciou outras medidas sanitárias 
às quais a Escola estava sujeita exigindo cautela até 
recebermos melhor orientação.

2. Comunicado 4, de 11 de março: O uso da másca-
ra de proteção individual para os alunos entre 2 e 11 
anos passa a ser recomendado e não mais obrigatório. 
No entanto, nos protocolos da vigilância epidemioló-
gica para o isolamento de contato com caso suspeito 
ou positivo de COVID, são consideradas pessoas que 
tiveram proximidade com o caso suspeito sem estar 
usando a máscara. Assim, para nos certificarmos de 
que a informação sobre esse protocolo chegaria até 
as famílias, tivemos a orientação de emitir/enviar um 
“termo de ciência” específico sobre essa norma. No 
entanto, com a homologação de uma nova portaria, a 
exigência desse termo acabou sendo descartada pela 
Escola, mas os protocolos continuam valendo.

O comunicado também reforçou a posição da Es-
cola quanto a 1) manter o constante monitoramento 
da situação; 2) a necessidade de aguardar novas dire-
trizes das autoridades. 

Assim, o uso de máscaras manteve-se recomen-
dado em todo o ambiente escolar, levando em con-
sideração os seguintes aspectos: segurança sanitária 
de professores e colaboradores, que têm contato com 
diversas salas de aula; evitar maior afastamento de 
turmas e alunos; respeito ao coletivo, protegendo 
crianças e familiares mais suscetíveis à doença.

3. Comunicado 5, de 16 de março: Esse comunicado 
abordou o Decreto No 1.794, que desobriga o uso da 
máscara em SC para todos os públicos, e não só até os 
12 anos. Desta forma, a Escola passou então a deso-
brigar o uso de máscaras em todas as áreas de Ensino 
(Infantil, Fundamental e Médio). Isso significa que, 
diferentemente das situações do início da pandemia, 
quando havia um controle nas portarias de todos os 
locais, e não era permitida a entrada de pessoas sem 
máscara, esse acessório deixou de ser exigido para 
entrada nos ambientes, ou seja, deixou de ser obriga-
tório o seu uso, no entanto ainda é recomendado.

Uma Escola Associativa

É importante pontuarmos também como se dão os 
processos decisórios na Escola, pois o Anabá é uma 
Escola Associativa em que as decisões são tomadas 
de forma horizontal, consultando-se, muitas vezes, 
várias áreas envolvidas.

As reuniões do Colegiado de Professores acon-
tecem às quintas-feiras e os encontros do Conselho 
Pedagógico, às terças-feiras. Facilitando e apoiando 
a atuação dessas duas instâncias estão a Secretaria e 
a Administração Escolar, que repassam a legislação 
e normas governamentais às quais a Escola está su-
jeita como entidade jurídica. Para a divulgação das 
informações, contribui para o trabalho a atuação da 
Comissão de Comunicação da Escola, formada por 
professores, pais e mães voluntários, que apoia na 
formatação dos comunicados, informativos e campa-
nhas. E, neste período de emergência sanitária, nossa 
atuação ainda está sujeita ao Plano de Contingência 
(Plancon) e recebe esclarecimentos e orientações da 
Comissão de Retorno às Aulas Presenciais, sempre 
em prol da saúde de todos. Nossa Escola conta tam-
bém com um Conselho de Mães e Pais, o ente repre-
sentativo dos anseios das famílias, que recebe e aco-
lhe as propostas e sugestões vindas da comunidade.

Diante das tantas mudanças que temos tido nas 
leis, decretos e normas, tanto na esfera estadual como 
municipal, e até federal, é fundamental, para um an-
damento saudável, que todos tenhamos paciência e 
confiança, aguardando sempre que a Escola se mani-
feste e oriente.

Seguimos fortes e unidos visando o bem comum 
de nossa comunidade escolar e mantendo o cuidado e 
o respeito entre pais, colegas e professores. Entramos 
agora em uma nova etapa. Nela, o uso de máscara 
já não é mais necessário segundo a legislação, mas 
seguimos com as orientações sobre a higienização 
constante das mãos, ambientes ventilados e, princi-
palmente, sobre a necessidade de prestarmos atenção 
ao estado geral de saúde dos alunos. Todos Cuidando 
de Todos.

Fraternalmente,

Conselho Pedagógico da EWA


