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Nota Oficial 01/2021

Estamos vivendo, a nível mundial, um momento jamais vivido pela humanidade. Nunca
antes na história o mundo literalmente parou, adotando medidas restritivas de convívio social,
visando a contenção da contaminação por Covid-19. Com o adiamento dos maiores eventos
esportivos mundiais e não os seus cancelamentos, com os números apontando para um declínio
do avanço da doença, iniciamos o ano de maneira muito otimista, imaginando que superaríamos
este triste período em pouco tempo.

Ledo engano. A contaminação acelerou, o número de óbitos voltou a aumentar
alarmantemente, com todos os estados brasileiros voltando a adotar novas e mais duras medidas
de quarentena. O mundo voltou a se fechar. Os Jogos Mundias da FISEC foram cancelados, os
Mundias Escolares de Voleibol, Vôlei de Praia e Futsal, foram cancelados. Os Brasileiros
Escolares previstos pelo calendário da Confederação Brasileira de Desporto Escolar - CBDE,
foram suspensos.

O cenário atual nos permite perceber a chegada das vacinas e o processo de imunização
da população crescendo. Entretanto, por diversos motivos, ainda não sendo da maneira tão
rápida quanto gostaríamos. Em se tratando do Distrito Federal, somente agora iniciando a
vacinação dos professores e de maneira escalonada.

Diante do que fora exposto, fizemos nosso calendário para o ano de 2021. Com as
situações apresentadas, refizemos. Estamos no momento em que precisamos, não só garantir a
saúde de todos, como também a isonomia no tratamento entre escolas particulares e públicas.
Como bem sabem, as particulares retornaram suas atividades de maneira presencial e, na sua
melhor forma, de maneira híbrida (um grupo presencial, outro grupo de maneira remota, se
alternando). As públicas estão só no ensino remoto.

Nossa atividade fim são as competições da manifestação esportiva educacional,
ESPORTE ESCOLAR, ou seja, os estudantes-atletas competem representando as instituições
de ensino em que são matriculados e frequentes.

Ressaltamos que hoje não há qualquer garantia de realização das competições escolares
que ainda estão previstas para o ano de 2021, tanto pela CBDE, quanto pela International School
Sport Federation – ISF.

Assim sendo, não nos resta outra alternativa se não comunicar a toda comunidade escolar
do Distrito Federal, que nossas competições presencias estão suspensas até que todos os
estudantes tenham retornado ao ensino presencial, com a possibilidade real de poderem
novamente participar de atividades físicas coletivas, no pleno convívio social que o esporte
exige, resguardados das mínimas condições de seguridade em suas saúdes.
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