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1. O dia 28 de setembro de 2020 marcou o encerramento de um período de 40 horas de formação 

para técnicos voluntários das áreas de Educação, Saúde, Defesa Civil, Vigilância Sanitária e 

Epidemiológica, Conselheiros de Educação, dentre outros profissionais que se dispuseram a 

aprofundar conhecimentos sobre o PLANCON EDU – Plano de Contingência para a Educação, 

construído em conjunto pelo Comitê Técnico Científico da Defesa Civil de Santa Catarina (DCSC) 

e pelo Comitê Estratégico de Retorno as Aulas que é integrado por profissionais que representam 

instituições ligadas à oferta da educação, ao controle social, à representatividade dos 

profissionais, aos serviços que complementam a ação educativa ofertada, de forma direta ou 

indireta. 

 

2. O Sistema FECAM teve participação efetiva nesse processo que se prolonga por meses e que 

se pautou na proposição de garantir a biossegurança no retorno as atividades presenciais em 

quaisquer espaços escolares no território catarinense. Participação que se registrou tanto nos 

Grupos de Trabalho que sistematizaram diretrizes para o retorno aos espaços escolares, quanto 

nos processos de formação para a disseminação dos conhecimentos, conceitos, metodologia, 

aplicabilidade e relevância para a segurança dos estudantes que aguardam autorização e os 

procedimentos para que as escolas abram seus portões e recebam a comunidade escolar para 

a retomada das atividades presenciais. 

 

3. Diante do exposto e, compreendendo o cenário da pandemia que apresenta melhoras, mas não 

permite liberações sem regramentos e sem os cuidados extremos para que a segurança de todos 

seja garantida, o Sistema Fecam recomenda e orienta seus Colegiados Estaduais e os Regionais 

de Educação, Saúde, Defesa Civil, Assistência Social e Comunicação que se integrem ao 

processo de disseminação do PLANCON EDU prestando total apoio aos 

disseminadores/formadores no âmbito regional, municipal e escolar, a fim de que mais esse 

movimento em nome da garantia de direitos do cidadão catarinense, se concretize com a habitual 

competência e dedicação dos profissionais que fazem o Sistema Fecam ser reconhecido pelo 

apoio irrestrito aos interesses e a colaboração com a qualidade do serviço que o municipalismo 

catarinense oferece aos seus munícipes.   



 

 

4. Orientamos e recomendamos ainda que o trabalho colaborativo seja mantido para que todos os 

órgãos se sintam representados e possam contribuir para sempre mais qualificar esse trabalho; 

que haja cautela para que os PlanCon’s Escolares que terão nos Comitês Municipais, o órgão 

que aprovará os documentos e que, portanto, terão que ter segurança para autorizar a utilização 

dos espaços escolares, se estruturem a partir da formação disseminada, dos documentos 

orientadores e das contribuições dos grupos locais da Saúde e da Defesa Civil. Cabe citar o Art. 

6º da Lei 14040/2020 O retorno às atividades escolares regulares observará as diretrizes 

das autoridades sanitárias e as regras estabelecidas pelo respectivo sistema de ensino. 

 

5. Vale ainda ressaltar que a qualidade do tempo que destinaremos para esse trabalho terá que se 

estruturar em agendas exequíveis e adequadas à participação de todos os envolvidos a fim de 

que possamos garantir que tenhamos documentos consistentes e em condições de orientar e 

sustentar os procedimentos que serão adotados pelas unidades escolares. Lembramos que 

temos municípios com mais de 300 unidades escolares e que todas precisarão ter seus planos 

aprovados pelo Comitê Municipal e, a cada um deles devemos destinar total dedicação para que 

os gestores escolares se sintam seguros e apoiados para a tarefa de reabrir as escolas em 

tempos de pandemia.  

 

6. Nosso compromisso com os cidadãos catarinenses será sempre prioridade, nosso respeito à 

carta magna será sempre balizadora das nossas ações; portanto, a vida e a segurança estarão 

à frente de quaisquer outras atividades que possamos priorizar. Nunca tivemos dúvidas de que 

o DNA do povo catarinense estaria mais uma vez, conduzindo nosso caminhar nesse momento 

de tantas incertezas.    

 

 

Florianópolis (SC), 29 de setembro de 2020 

 


