Comunicado 03-07-2020
Milton Ostetto

“Sente-se diante dos fatos como uma criança, e prepare-se para sacrificar
todas as noções preconcebidas. Siga humilde por toda parte e por todos os
abismos que a natureza o levar, ou você não aprenderá nada.”
Thomas Henry Huxley

Querida comunidade escolar,
Com dias de muito frio e tensão, chegamos ao

É um pequeno passo para fortalecermos a nos-

fim desta semana com algumas famílias da nossa

sa rede de apoio, em condições extraordinárias.

escola ainda tentando se refazer do ciclone bomba

Contamos com a ajuda de todos para descobrir ca-

que atingiu a nossa região nesta semana.

minhos para auxiliarmos nossas famílias e o nosso

Problemas relacionados a quedas de energia,
destelhamentos e outras perdas estão entre alguns
dos desafios enfrentados.
Na próxima semana, o “Classificados do Anabá” pretende atuar como um canal de comunicação das necessidades de pessoas atingidas e também de ofertas de ajuda para as famílias da nossa
comunidade. A ideia é tornar visível, de um lado, o
que alguns professores, funcionários, mães e pais
precisam no momento e, de outro, as possibilidades de ajuda, serviços ou doações.

entorno.
Para informar o seu pedido ou a sua oferta envie uma mensagem até a terça-feira (dia 07) contendo número de telefone e a turma em que seus filhos estudam para o e-mail escolawaldorfanaba@
gmail.com.
Os Classificados também vão continuar com o
seu objetivo de apresentar e popularizar produtos
e serviços oferecidos pelas famílias da nossa escola neste período de quarentena.

Na próxima quinta e na sexta-feira (dias 9 e
10), nossos alunos do Ensino Médio deverão retirar materiais na escola para as aulas remotas. Os
horários de entrega serão divulgados para as turmas pela secretaria.
A iniciativa “Conexões Solidárias” do Conselho de Pais estreia com o seu primeiro evento no
dia 7: a palestra “As 4 forças que regem as Constelações Familiares”, por Rodrigo Garcez (psicólogo e pai do 2º ano). A contribuição é espontânea e
toda a arrecadação será para o Anabá. Acompanhe
o Instagram do grupo e prestigie.

Férias
Nossa escola também se prepara para uma pausa a partir do dia 27 de julho. Teremos uma semana de férias para todas as turmas, sem atividades
para os alunos e sem reuniões de adultos.
Um momento necessário para nos desligarmos
das telas e da rotina implantada neste período de
pandemia e nos prepararmos para o próximo semestre. Uma breve respiração.

Seguimos unidos,

Administração, Secretaria e Conselho
Pedagógico da Escola Waldorf Anabá

“Só a Natureza é divina, e ela não é divina...
Se às vezes falo dela como de um ente
É que para falar dela preciso usar da linguagem dos homens
Que dá personalidade às coisas,
E impõe nome às coisas.
Mas as coisas não têm nome nem personalidade:
Existem, e o céu é grande e a terra larga,
E o nosso coração do tamanho de um punho fechado...
Bendito seja eu por tudo quanto não sei.
Gozo tudo isso como quem sabe que há o sol.”
“O Guardador de Rebanhos”, poema de Alberto Caeiro (Fernando Pessoa).

Todos os comunicados da quarentena enviados pela escola estão compilados sob o
menu secretaria, no site do Anabá: www.anaba.com.br. | Confira aqui se você perdeu algum.

