
Comunicado 03-04-2020

quarentena trimembrada

Prezada comunidade escolar, desde o dia 17 de março vivemos situações que seriam 
impensáveis pouco tempo atrás. O mundo é outro, a cidade é outra, a escola é outra.  
Desde esse dia, em que nossos alunos passaram a ficar em casa, a escola passou a funcionar 
de uma forma completamente diferente, tendo que se adaptar diariamente às últimas notícias. 
O corpo docente e os funcionários também passaram a atuar desde suas casas. Reuniões 
diárias, via aplicativos de conferência, possibilitaram que a Administração, a Secretaria 
e o Conselho Pedagógico conseguissem dar base e orientações para que os professores 
executassem a extremamente desafiadora tarefa de migrar de um ensino vivo, participativo 
e integral para as limitadas possibilidades da educação a distância. Apesar das pirotécnicas 
facilidades oferecidas pela tecnologia, sabemos que nada se iguala à convivência natural.  
Mas era preciso ser feito, e estamos tentando dar conta. 

Depois de 15 dias de recesso antecipado, demos início, oficialmente, no dia 31 de março, 
ao período letivo não presencial. Passaram-se poucos dias, mas já temos retornos, tanto de 
professores quanto de alunos e familiares, que servirão de base para as próximas semanas. 
E assim seguiremos, dia a dia, fazendo e aprimorando. O propósito deste comunicado é 
compartilhar o cenário atual nos três âmbitos da escola – jurídico, financeiro e pedagógico.  
Segue um relato de cada um deles.

igualdade jurídica

A decisão da Escola de antecipar duas semanas do recesso de julho, indicada na Resolução 
CEE/SC n° 009/2020, que propõe minimizar os efeitos da suspensão das aulas presenciais, 
foi estabelecida em nossa instituição levando em consideração que a pedagogia Waldorf está 
baseada em vivências e na presença do professor, por inteiro, interagindo com os alunos e, 
por isso, precisaríamos de um tempo para discutir estratégias e possibilidades. Também se 
pensou que seria uma boa forma de garantir que, ao retornarem as aulas presenciais, os alunos 
poderiam dispor de mais dias letivos vivenciais. Diante disso, o calendário letivo de 2020 
(entregue no início do ano para as famílias) está sendo inteiramente revisto e só poderemos 
redefini-lo quando tivermos informações concretas do retorno das atividades presenciais.

Vale registrar que foi publicado no Diário Oficial da União, a Medida Provisória nº 934 
que “estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 



superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência 
de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020”. O artigo 1º 
dispõe que o estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado, em caráter 
excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho 
escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput e no § 1o do art. 24 e no inciso II do 
caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde que cumprida a carga 
horária mínima anual de 800 horas, estabelecida nos referidos dispositivos, observadas 
as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Ou seja, não são mais 
obrigatórios os 200 dias letivos. Computaremos a carga horária equivalente às atividades 
feitas em casa e abateremos isso do total obrigatório (800 horas).

fraternidade econômica

Diante das atuais circunstâncias que estamos vivendo e diante do cenário que se 
apresenta novo a cada dia referente à situação global causada pela COVID-19, nós, 
da Comissão Financeira da Escola Waldorf Anabá, gostaríamos de apresentar nossa 
preocupação, mas também nossa confiança na solidariedade que caracteriza nossa 
comunidade escolar .

Esta é, sem dúvida, uma oportunidade para nos fortalecermos ainda mais como 
coletividade na busca por ações solidárias e fraternas. Nossa preocupação se dirige aos 
dois polos da nossa vida financeira, as receitas e as despesas. Sendo uma associação 
pedagógica, pública, de direito privado, regida por uma diretoria eleita, nossa receita é 
oriunda basicamente das mensalidades pagas pelas famílias. É com essas mensalidades 
que pagamos os salários dos professores e colaboradores da escola, assim como todos os 
nossos outros parceiros.

Estamos avaliando como as despesas correntes se darão, porém o que precisamos 
apresentar para toda a comunidade, principalmente para aqueles que desconhecem 
a planilha da nossa escola, é que 85% das despesas são vinculadas a salários e 
encargos decorrentes destes, e somente os outros 15% são despesas operacionais. 
Dentro destes 15% de despesas operacionais, alguns custos certamente baixarão por 
não haver aulas presenciais, mas outros irão continuar, como, por exemplo: internet,  
sistemas  de controle – Unimestre, segurança, honorários contábeis etc. As despesas 
que serão reduzidas são água, luz, telefone etc., e outras deixarão de existir, como 
manutenção, formações de professores apoiadas pela escola, material de escritório 
etc. Porém, é importante lembrar que estas correspondem a apenas 15% dos custos 
da planilha, representando um valor pequeno no custo da escola. Por outro lado, no 
polo das receitas, sabemos que, em função da situação em que nos encontramos, 



poderá acontecer uma diminuição da receita, por conta de prováveis dificuldades para 
pagamento das mensalidades.

Neste ponto, entendemos que toda a comunidade escolar precisa receber uma atenção 
especial para atravessar um momento tão delicado. Teremos que encontrar formas 
de vivenciar o que Rudolf Steiner chamou de “fraternidade na área econômica”. 
Gostaríamos de partir da premissa de que tanto os professores e funcionários como as 
famílias ligadas à escola pela prestação de serviços e toda a nossa comunidade de pais 
serão alvo de um olhar atencioso e fraterno, observando cada situação individualmente, 
de forma responsável e solidária.

Com o intuito de passarmos por este difícil momento sem comprometer a estrutura 
básica da escola e mantê-la viva para o futuro, contamos com o pagamento das 
mensalidades de uma maneira geral e ficamos abertos a acolher e analisar a capacidade 
de cada um de cumprir a sua parte.  

Acreditamos viver um momento em que os caminhos precisam ser adequados às novas 
realidades. Queremos que todos os alunos permaneçam em nossa escola e faremos o 
possível para que os nossos professores e colaboradores passem por este período com 
suas necessidades básicas atendidas. Temos certeza de que encontraremos as soluções 
juntos, de forma criativa, cultivando de fato nossa vida associativa e educativa, olhando 
para cada situação e tentando encontrar a melhor saída.

A Comissão Financeira segue estudando as novas medidas que estão sendo 
estabelecidas por lei e avaliando o impacto destas na nossa planilha.

“Toda educação deve ser permeada pela autêntica autoeducação e deve 
ser vista como um gesto de amor fraterno.”

 Rudolf Steiner

Para entrar em contato: tesouraria@anaba.com.br ou Whatsapp (48) 99862-1317.

liberdade cultural

A pedagogia Waldorf, além de estar baseada no contato imediato entre professor e 
alunos, tem também como pilar a liberdade cultural. Duas características que tornam 
extremamente complexa a discussão do que é possível realizar não presencialmente sem 
afastar-se demasiadamente de sua essência. Não há decreto que resolva. Só a discussão 
construtiva pode responder, e foi nessa questão que o corpo docente mergulhou assim 
que ficou clara a necessidade de termos atividades a distância. Contribuíram para o 



debate, e ainda o alimentam, material vindo do Gotheanum, orientações emitidas pela 
Federação das Escolas Waldorf, práticas de outras escolas, próximas e distantes, enfim, 
o assunto está vivo e aberto.

O Conselho Pedagógico tem se reunido diariamente, virtualmente, para colaborar 
no processo dos professores, mas, em última instância, depois de consideradas todas 
as orientações, ficam por conta de cada professor as decisões e a formatação das 
atividades. Têm acontecido reuniões por área também (Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio). Todos estamos aprendendo. E desejando que este 
período se encerre o mais rapidamente possível para que possamos voltar ao ritmo 
presencial e, assim, retornar à pedagogia Waldorf propriamente dita.  
Algumas atividades podem, de alguma maneira, ser feitas a distância,  
porém muitas ficam bastante prejudicadas.

De todo modo, estamos, ao que parece, apenas no início dessa fase excepcional. Então, 
vamos tratar de aproveitá-la ao máximo, tanto para realizar as melhores atividades 
possíveis quanto para refletirmos sobre a situação em si.

Na próxima semana entraremos em tempos de Páscoa. Nosso finado calendário previa 
uma semana sem aulas, mas o que temos agora são atividades que devem ser realizadas 
até a quinta-feira, dia 9. Neste dia, realizaremos uma reunião de todo o colegiado, 
via aplicativo, para termos juntos um momento de reflexão e confraternização já em 
sintonia com os dias da Semana Santa. Preservaremos a sexta, o sábado e o domingo, 
retomando na segunda-feira a rotina de enviar atividades e receber retorno dos alunos.

Por fim, estamos em contato constante com o Conselho de Pais e já recebemos algumas 
demandas. Parte delas está respondida neste comunicado, parte será trabalhada em 
reuniões e o retorno será dado diretamente às famílias que as enviaram. A ideia é que 
esta comunicação aconteça de forma efetiva e ininterrupta. É nossa intenção manter a 
prática de, semanalmente, enviar um comunicado deste tipo, sempre em conjunto com 
os outros âmbitos da escola.

Ainda dentro do assunto comunicação, informamos que, na próxima semana, o Colibri 
de Páscoa será enviado às famílias em formato PDF, por e-mail. E logo depois da 
Páscoa teremos mais um Informativo, cuja pauta é, como não poderia deixar de ser, o 
dia a dia em isolamento.

A Administração, a Secretaria e o Conselho Pedagógico da Escola Waldorf Anabá 
assinam este comunicado colocando-se à disposição da comunidade de forma ainda 
mais intensa. Como dizem os alunos, “tâmo junto”.


