Comunicado às famílias – 01 de março de 2021
Querida Comunidade da Escola Waldorf Anabá,
Na tarde de hoje, professores, colaboradores, secretaria e administração estiveram reunidos por videoconferência para avaliar e se posicionar em relação ao crescente números de contágio e internações por Covid-19
em nossa cidade.
Como acontece em nosso tempo e sociedade, não existe uma única visão sobre o quadro atual, mesmo
assim, como adultos e como instituição precisamos tomar decisões, fundamentar e comunicar. Fazemos isso
com o mesmo cuidado que temos feito com os protocolos de retorno e cuidando ainda mais para que a comunicação seja ágil e clara.
No decorrer desta semana já acontecerão mudanças, sendo que as seguintes decisões já foram tomadas:
•

Reiterar pedido às famílias que, neste momento, optem pela modalidade online mesmo nas etapas de
educação que continuam com o atendimento presencial. É possível a mudança de modalidade mediante
comunicação direta ao professor/tutor.

•

Educação Infantil: segue com atendimento presencial conforme tem ocorrido.

•

Ensino Fundamental de 1o a 4o ano: segue com atendimento presencial conforme tem ocorrido. Mantém o planejamento de ampliar dias de atendimento presencial assim que tenhamos melhores condições
na cidade.

•

Ensino Fundamental de 5o a 8o ano: suspende as atividades presenciais e passará 100% para a modalidade online nesta quarta (03/03). Passam a valer as grades de horário do grupo “A” para todos, nos
mesmos dias em que estavam presenciais.

•

Ensino Médio: suspende as atividades presenciais e passará 100% para a modalidade online já nesta
terça (02/03). Passam a valer as grades de horário do grupo “A” para todos, nos mesmos dias em que
estavam presenciais.

No decorrer da próxima semana voltaremos a avaliar o quadro e deixamos aqui manifesta nossa intenção
de retomar o mais breve possível às atividades presenciais, bem como ampliar frequência da comunidade na
escola, sabendo que temos protocolos claros e seguros.
Avaliamos que onde houve retorno de frequência mais intenso os riscos foram maiores e que rápidas medidas mais restritivas podem colaborar para um retorno de índices de contágio e ocupação de leitos mais seguros,
bem como para a preservação de danos àquilo que mais precisa ser valorizado neste momento, vidas.
Todos cuidando de todos.
Colegiado da Escola Waldorf Anabá
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