
Querida Comunidade Escolar,

 Nada muda nas diretrizes da Escola após o decreto número 1.769/2.3.22 do Governo do Es-
tado de Santa Catarina.

 O decreto dispensa a obrigação do uso de máscaras para crianças até 12 anos de idade, mas 
mantém a recomendação da Secretaria Estadual da Saúde (SES) quanto ao uso da máscara de prote-
ção individual por todos os públicos em todos os ambientes fechados e abertos onde haja aglomera-
ção de pessoas. 

 Desta forma, manteremos sua utilização no ambiente escolar, tanto nas salas de aula e outros 
ambientes fechados (como a biblioteca, a secretaria, a cantina e o bazar permanente) quanto nas ati-
vidades de jogos e nos horários de recreio, quando, naturalmente, há aglomeração e os alunos ficam 
mais próximos uns dos outros.

 É importante frisar que o Decreto menciona que “o uso de máscara de proteção individual 
por crianças de 6 a 12 anos fica sob responsabilidade dos pais ou do responsável, que deverão su-
pervisionar a correta utilização da máscara, sua colocação e retirada.”  Entendemos também que, 
no ambiente escolar, essa responsabilidade é coletiva, dos adultos, que deverão continuar com suas 
orientações às crianças e jovens sobre sua correta utilização. 

 Lembramos que tivemos, neste inicio de ano, um aumento exponencial de casos de Co-
vid-19 em Santa Catarina. O número de casos ativos passou de 4.508 no dia 31 de dezembro para 
80.251 no dia 29 de janeiro, o que representou um aumento de 1.680% em um único mês e, embora 
esteja em redução, chegando a  25.817 em 25 de fevereiro, o número de casos ainda é alto e de-
monstra um elevado risco de contágio pela Covid-19 em Santa Catarina, conforme dados divulga-
dos pela própria secretaria de Saúde do Estado.

 Portanto, seguimos com nossos cuidados. Estamos constantemente avaliando a situação e os 
procedimentos que devemos tomar para o bem de todos. O fim da pandemia parece próximo, mas 
ainda não foi decretado. Todos cuidando de todos!
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