DIREÇÃO-GERAL
CIRCULAR: Nº 012/2021
ASSUNTO: USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA
Porto Alegre, 24 de novembro de 2021.

Estimada Comunidade Anchietana,

O Colégio Anchieta permanece atento aos desafios do tempo presente e aos reflexos
da pandemia, especialmente no ambiente escolar, às orientações da consultoria dos
profissionais da empresa Qualis – Soluções em Infectologia e às normativas governamentais
vigentes que embasam os protocolos da Instituição, refletindo, com sua assessoria jurídica,
profunda e cuidadosamente sobre a lei e sobre a jurisprudência. O Colégio possui plena
autonomia para regular a forma de permanência no ambiente escolar quanto à aplicabilidade
de medidas sanitárias. Suas decisões são baseadas na livre iniciativa, disposta do artigo 170
da Constituição Federal, e na autonomia privada que rege as relações contratuais.
Sendo assim, com o objetivo de promover um ambiente seguro e saudável, cuidando
do bem-estar individual e coletivo, a Direção, no uso das suas atribuições, informa que o uso
de máscaras continua obrigatório em seus espaços por todos os públicos: alunos de todas
as faixas etárias, famílias, colaboradores acadêmicos e administrativos e todos aqueles que
circularem no campus. Dessa forma, a Equipe de Ano/Série disponibilizará máscara de proteção
aos alunos que comparecerem ao ambiente escolar em discordância com os protocolos
sanitários adotados e entrará em contato com os responsáveis.
O Colégio reafirma a expressão de parceria e compromisso com as famílias,
estabelecido no Boletim Informativo 2021 (pág. 17): “pais e/ou responsáveis devem cooperar
com os participantes da comunidade educativa no desenvolvimento de uma cultura de
cidadania, observando os princípios de Convivência Escolar”.
Agradecemos a compreensão no sentido de assegurar o cuidado com a vida, com a
saúde e com a dignidade humana de toda a Comunidade Educativa e contamos com a
colaboração de todos no cumprimento dos protocolos vigentes para mitigar a disseminação do
vírus.
Que São José de Anchieta nos abençoe nessa caminhada!
Atenciosamente,

Pe. Jorge Álvaro Knapp, SJ
Diretor-geral

