
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO À COMUNIDADE ESCOLAR DA 

EE PROFESSOR EMYDGIO DE BARROS 

 

 

Diante de fato extemporâneo à rotina escolar ocorrido na noite do dia 18/02/2020 na Escola Estadual Professor 

Emydgio de Barros que culminou em ato de violência contra a Comunidade Escolar, reiteramos nosso repúdio 

a qualquer forma de violência dentro ou fora do ambiente escolar e nosso compromisso pela construção de uma 

Cultura da Paz.  

 

Esclarecemos que não houve envolvimento de educador nos atos de violência física contra estudantes. 

 

Todos os estudantes da escola, devidamente matriculados, vitimados pelo ocorrido continuam e continuarão 

contando com o apoio da equipe escolar e com o pleno atendimento de seus professores, gestores e supervisores 

para garantia da continuidade de seu percurso escolar. 

 

Desde a primeira hora do ocorrido, Supervisores de Ensino e professores coordenadores do Núcleo Pedagógico 

se mantiveram presentes a todo tempo junto à comunidade escolar, acompanhando os envolvidos na elaboração 

de Boletim de Ocorrência para garantia dos direitos e no dia a dia da escola, desde a manhã do dia 19, apoiando 

estudantes, professores, funcionários e gestores para a retomada das atividades escolares normais, objetivo de 

todos para a melhor formação de nossos jovens. 

 

Na manhã do dia 19/02, foi realizada roda de conversa com estudantes por seus professores, de forma a acolher, 

ouvir e promover a Cultura da Paz. No período da tarde, as aulas transcorreram normalmente. Ainda nessa tarde 

a direção da escola realizou reunião com membros da comunidade escolar, pais e responsáveis e promoveu 

esclarecimentos.  

 

Em todos esses momentos, os gestores e professores da escola contaram com o inestimável apoio dos 

funcionários da escola, seja atendendo a comunidade na secretaria, oferecendo esclarecimento, seja na 

manutenção do funcionamento da escola. 

 

Na noite do dia 19, ocorreu na escola reunião com diversas entidades da sociedade civil, sindicato de 

professores, Ministério Público, Secretaria da Educação e membros desta Diretoria de Ensino, na busca do 

diálogo para a promoção do cuidado com a comunidade escolar. 

 

No dia 20/02, as aulas transcorrem normalmente. 

 

Mais uma vez pontuamos que o fato ocorrido não envolveu educadores em atos de violência contra estudantes.  

 

Continuamos a trabalhar juntos com a Comunidade Escolar da EE Prof. Emydgio de Barros na manutenção de 

uma Cultura da Paz, de modo que, além das ações imediatas já adotadas in loco, estão sendo desencadeados 

estudos voltados para ações que possam, além de ajudar a escola a retomar sua rotina, informar e promover 

ações com os profissionais, os alunos e seus responsáveis, com vistas a fortalecer os diferentes colegiados, e 

consolidar na escola um ambiente cada vez mais propício ao diálogo e adequado para se ensinar, e aprender 

mais e melhor.   
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