
 
 

Brasília, 10 de março de 2022. 

 

COMUNICADO 

Assunto: Flexibilidade quanto ao uso de máscaras em locais fechados. 

 

Prezadas famílias,  

 

 Obedecendo às regulamentações impostas pelo Ministério da Educação (MEC), 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e pela Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal (SEEDF), iniciamos o ano letivo de 2022 na modalidade presencial 

mantendo, no entanto, os nossos protocolos de segurança e saúde. Dentre eles, 

destacamos a obrigatoriedade do uso contínuo de máscara de proteção facial em todos 

os espaços da escola, a higienização constante com álcool em gel (disponível em todos 

os nossos ambientes), salas com janelas e portas abertas para ventilação, orientação 

contínua e vigilante da nossa equipe pedagógica, e a sinalização dos espaços que 

garantem, minimamente, um distanciamento social seguro. 

 Na manhã de hoje, entretanto, o governador Ibaneis Rocha anunciou a assinatura 

de um decreto sobre a não obrigatoriedade do uso de máscaras como medida de 

prevenção à disseminação da Covid-19 em locais fechados no DF. O decreto foi 

publicado na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal, nesta tarde. 

 Cabe lembrar que durante todo esse período de pandemia e realinhamento das 

nossas práticas pedagógicas, o Sigma sempre seguiu as orientações dos órgãos 

regulatórios, sem tirar o foco da segurança e da saúde de toda a comunidade escolar. 

Assim, a despeito de qualquer flexibilização quanto ao uso de máscaras em locais abertos 

ou fechados, o nosso papel sempre foi o de assegurar um ambiente seguro de 

aprendizagem para as nossas crianças e jovens, e de trabalho diário para os nossos 

colaboradores. A saúde e o bem-estar de todos são valores para nós! 

 Dessa forma, apesar da não obrigatoriedade do uso de máscaras, o que se 

sustenta pelos baixos índices de transmissão de acordo com o último Boletim 

Epidemiológico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), o seu uso 

dentro dos nossos espaços continua tendo valor.  

 Em um tom de cuidado consigo e com o outro, e não de exigência, contamos 

com a compreensão e com a parceria de todos. 

 Com respeito, 

A Direção. 

  

 


