!! NOTA DE ESCLARECIMENTO ‼
A Fecam orienta o seu Colegiado Estadual de Estadual de Educação e os Colegiados
Regionais de Educação sobre a *RESOLUÇÃO CEE/SC Nº 049, de 22 de junho de 2020,
do Conselho Estadual de Educação e que trata de alterações na Resolução CEE/SC nº
009/2020
A Fecam esclarece que:
1. O texto da resolução do Conselho Estadual de Educação não suspende aulas até
31/12/2020
2. O art. 2º altera redação do documento anterior e estende a possibilidade de
atividades pedagógicas não presenciais até 31/12/2020
3. A abrangência desta resolução é exclusiva para o Sistema Estadual de Ensino
4. Se seu município tem Sistema próprio de Ensino e tem a intenção de permitir que
sua rede de ensino se organize de forma híbrida (oferecendo atividades presenciais
e não presenciais) considerando estudantes e profissionais em grupos de risco, será
necessário, encaminhar a solicitação ao seu Conselho Municipal de Educação
5. A presente resolução não altera em nada os acordos e decisões regionais para
analisar o retorno as aulas, por conta da situação da contenção da pandemia.
6. Lembramos que essa semana, um Comitê Estadual se formou com
representatividade de 15 órgãos/instituições que terão a responsabilidade de
estruturar proposta de Protocolo de Segurança para o retorno as aulas para a
Educação Básica de todo o Estado Catarinense
7. A intenção do Comitê Estadual é que o Protocolo de Segurança seja
compartilhado em breve
Por fim, a FECAM destaca que sempre atuará sobre esta matéria com máxima
responsabilidade e cautela.
Procurará sempre acompanhar os debates integrados e prévios dos atores sociais
envolvidos no processo, a exemplo da excelente Webinar promovido pelo MPSC na
data de ontem, quando tratou do retorno às aulas em um debate de alto nível e
muito esclarecedor.
Nesse sentido, a entidade acompanhará e conectará as deliberações no comitê de
retomada de aulas e assegurará que as regiões e sistemas de ensino locais sejam
amplamente ouvidos e envolvidos em processos de retomada, na condução de
detentores locais de autonomia e responsabilidade perante nossas milhares de
crianças e jovens.

