Comunicado às famílias – 02 de julho de 2021
“(...) renova-se a esperança
nova aurora a cada dia
e há de se cuidar do broto
para que a vida nos dê flor e fruto.”
Milton Nascimento

Querida Comunidade Escolar,
Nesta sexta-feira encerramos o primeiro semestre
letivo do segundo ano de pandemia. Já aconteceram
muitas mudanças no cenário local e nacional durante
esse tempo, mas, infelizmente, seguimos ainda com
muitas perguntas e tendo que lidar com a incerteza.
O distanciamento vai cair de 1,5m para 1 metro? Teremos professores suficientes para atender a todas as
turmas que precisarem ser divididas? E elas terão que
ser divididas em duas, ou em três? Quantos alunos
presenciais teremos em cada época letiva (quatro semanas)? Teremos salas suficientes se todos voltarem
para o presencial? Temos que nos preparar para isso,
mas calculando a ocupação das salas segundo qual
distanciamento? Devemos investir nossos limitados
recursos mais na qualidade das aulas online (equipamentos) ou na estrutura para as aulas presenciais, já
que tudo não dá pra fazer? E por aí vai.
Ainda que sejam muitas as perguntas sem resposta, decisões precisam ser tomadas e algum risco
precisamos correr. Assim, considerando tudo o que já
sabemos e projetando o cenário mais provável, de-

finimos ontem, quinta-feira, o que iremos oferecer,
como escola, no segundo semestre. Algumas escolhas
foram feitas e elegemos como objetivo principal aumentar ao máximo os dias letivos presenciais, ainda
que isso exija, por exemplo, no Médio, aumentar muito o número de aulas transmitidas (aquelas em que o
professor atende ao mesmo tempo os alunos que estão na escola e os alunos que estão em casa). Como
sabemos, não é, pedagogicamente, o ideal, mas foi
considerado mais importante, neste momento, atender às necessidades das famílias, sempre comunicadas e reforçadas pelo Conselho de Mães e Pais.
Sendo assim, segue o que pretendemos oferecer
a partir do dia 26 de julho (o “pretendemos” é necessário estar aí porque, para que isso se concretize,
temos muito a fazer no recesso de três semanas que
se inicia na próxima segunda-feira). Contamos, como
sempre, com a compreensão e o engajamento de toda
a comunidade.
Com confiança, assinamos,
Professores e colaboradores
da Escola Waldorf Anabá

O segundo semestre na Educação Infantil
Algumas alterações ainda podem acontecer na
Educação Infantil até o retorno, mas hoje a previsão
é a seguinte.
As turmas do Maternal das Margaridas e das
Lavandas receberão, cada uma, dez crianças, que
frequentarão a escola cinco manhãs por semana.
A turma do Jardim das Rosas receberá 19 crianças, que frequentarão a escola quatro manhãs por
semana, em média, fazendo um escalonamento de
maneira que, a cada manhã, sejam recebidas 14 das
19 crianças.
As turmas do Jardim das Orquídeas e do Jardim
Flor de Lótus receberão 23 e 22 crianças, respectivamente. Elas frequentarão a escola quatro períodos por semana. As turmas serão divididas em
três grupos que farão um escalonamento nas cinco
manhãs e mais duas tardes por semana, com no máximo 16 crianças por período.
Os horários de entrada e saída ainda estão sendo
definidos. A permanência das crianças no Jardim
passará de quatro horas para quatro horas e 45 minutos. No Maternal, para quatro horas e meia.

O segundo semestre no Ensino Fundamental
No Fundamental as aulas presenciais acontecerão todas as manhãs, das 7h15 às 12h30, para todas
as turmas de 1⁰ a 8⁰ ano, sendo que, nas turmas de
4⁰, 6⁰ e 8⁰ anos, todos os alunos estarão na mesma
sala, enquanto os alunos do 1⁰, 2⁰, 3⁰, 5⁰ e 7⁰ anos
estarão divididos em dois grupos. A casa açoriana
que fica ao lado da igreja Adventista foi novamente
alugada e servirá de sala de aula para a turma do 3⁰
ano.
Os horários de pátio serão escalonados para
evitar contato entre os grupos e continuaremos seguindo todas as medidas protocolares de prevenção
contra a Covid.
As aulas online continuarão acontecendo para
os alunos que tenham justificativa relacionada a
questões com a Covid-19.

O segundo semestre no Ensino Médio
No Ensino Médio, avançamos para quatro dias
de aula presencial e um dia de aula online por semana, com exceção do 12º ano, que terá três dias
presencias e dois online.
Todas as aulas presenciais serão transmitidas
para os alunos que ainda permanecem no modo online.
O horário é o mesmo do Fundamental, das 7h15
às 12h30.

IMPORTANTE: Certifique-se de que sua família e também as famílias dos colegas do seu filho ou filha estejam cadastradas e
recebendo as informações da Escola por meio da lista de transmissão do WhatsApp MURAL. Compartilhe o link com outras
famílias para que todos da Escola recebam [https://chat.whatsapp.com/BTGHbXVi5ME67Uwb1zWHOW ].

