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Comunicado 001-2022 – 5 de fevereiro de 2022

“Recria tua vida, sempre, sempre.
Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça.”
Cora Coralina

Querida Comunidade Escolar,

que, se não acaba com o problema, o joga para outro
patamar, inferior em matéria de danos físicos.

Na segunda-feira, dia 7 de fevereiro, iniciaremos
um novo ano letivo. O terceiro ano de uma pandemia que abalou a nossa vida de uma forma inimagi-

Unidos na defesa e no reconhecimento dos direitos individuais, mas, ao mesmo tempo, na aceitação
dos deveres coletivos. O que não é fácil, mas é ne-

nável. Uma pandemia que nos ameaça física, emo-

cessário para que evitemos também os danos sociais.

cionalmente e mentalmente sem trégua desde março

Unidos no desafio diário de viver em comunidade

de 2020 e vem nos apartando de pessoas queridas de
inúmeras formas, nos mais variados graus.
Contra ela, urge que permaneçamos juntos. Se ela
quer separar, que resistamos unidos.
Unidos na defesa da vacinação, que já mostrou

numa situação tão dramática, que nos constrange, que
nos estressa, que nos deixa com os nervos à flor da
pele.
Na Escola recebemos, nos últimos dias, muitas
perguntas a respeito de como será o novo ano letivo.

Alguns perguntam “qual é a posição da escola a respeito da vacinação das crianças?”. Outros “se vai ter
aula online para quem tiver que ficar em casa”.

de comunicar e conscientizar a comunidade sobre a
importância da vacinação no enfrentamento à pandemia.

Enfim, são muitas as questões. Algumas delas
estão respondidas no resumo das diretrizes, que segue anexo. Outras dúvidas podem ser encaminhadas diretamente à Escola, que segue aberta a todos
os questionamentos, buscando respondê-los, ou, se
for o caso, buscando respostas, sempre junto com a
comunidade. Aqui, neste comunicado, podemos colocar apenas nossa posição de uma forma geral, que
é seguiremos juntos, acatando o que as autoridades sanitárias estabelecem como norma.

Aulas online também não são mais obrigatórias
como solução didática para as ausências justificadas. Sendo assim, não vamos mais oferecer essa opção. Claro que também temos a obrigação de tentar
minimizar as perdas escolares dos alunos faltantes,
mas isso acontecerá de formas tão variadas quanto
são variadas as disciplinas.

E a última portaria do governo estadual (Portaria
Conjunta SES/SED/DCSC nº 79/2022) defende a
vacinação como a medida mais eficiente para resistir à Covid-19, mas não exige que, para frequentar as
escolas, os alunos estejam vacinados. Essa é nossa
posição, portanto.
Ao contrário dos professores e colaboradores,
que são obrigados a tomar a vacina contra a Covid-19, a Escola não exigirá que os alunos sejam
vacinados — no entanto, a Escola tem a obrigação

Enfim, seguiremos os protocolos oficiais, cientes
de que há uma gama de posições a respeito. Cada
professor, cada aluno, cada família tem seus valores,
suas crenças, seus anseios. Em comum temos (ou
devemos ter) o respeito ao pensamento discordante
e a intolerância àquilo que fere o coletivo. Esse é
precisamente o nosso maior desafio, e só o discernimento preciso e generoso pode preservar nossa comunidade, pode fazer frente a tantas questões maiúsculas e minúsculas que têm surgido dia após dia.
Fraternalmente,
Conselho Pedagógico da Escola Waldorf Anabá

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 ].
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Diretrizes para o enfrentamento à pandemia
de Covid-19 na Escola – 2022 (resumo)

USO DE MÁSCARAS

O uso de máscaras é obrigatório em todo o espaço escolar, preferencialmente as do tipo
PFF2 (que é fornecida pela Escola aos professores e colaboradores).
Deve-se verificar em casa se a criança ou jovem terá número suficiente de máscaras. Se usar
máscaras de pano, deve-se verificar o estado delas e descartá-las caso estejam velhas. O
ideal é que tenham sempre à mão máscaras novas.
Importante orientar crianças e jovens sobre o correto uso da máscara, que deve ser colocada
no rosto de maneira que cubra boca e nariz e fique ajustada à face.
DISTANCIAMENTO FÍSICO

Não há mais distanciamento mínimo a ser considerado entre as carteiras dos alunos nas
salas de aula. No entanto, as medidas de distanciamento social devem ser mantidas nos espaços coletivos da Escola, bibliotecas, pátios e, principalmente, na hora do lanche e almoço,
quando deve ser mantido espaço de 1,5 metros. É proibida a aglomeração nas áreas comuns.
A Educação Infantil e o Ensino Fundamental prepararam uma escala de saídas das turmas
para lanche e almoço a fim de evitar aglomerações no espaço comum, preservando assim o
distanciamento necessário.
Os horários de entrada e saída das aulas obedecem a uma escala, conforme segue:
Ensino Fundamental
Entrada

Saída

7h - 8⁰, 7⁰ e 6⁰ ano

12h20min - 1⁰, 2⁰ e 3⁰ ano

7h05min - 5⁰ e 4⁰ e 3⁰ ano

12h25min - 4⁰ ano

7h10min - 2⁰ e 1⁰ ano

12h30min - 5⁰ ano
12h35min - 6⁰, 7⁰ e 8⁰ ano

Educação Infantil - Jardim
Entrada das 7h30min às 8h30min
Saídas J. Orquídeas

12h10min portão do jardim

J. Rosas 		

12h15min portão do jardim

J. Flor de Lótus

12h15min pelo portão do Maternal

Educação Infantil - Maternal
Margaridas chegada das 7h30min às 7h40min e saída das 11h50min às 11h55min
Lavandas

chegada das 7h40min às 7h50min e saída das 11h55min às 12h00min

Entregar e buscar crianças no portão com as professoras.
Ensino Médio (9⁰, 10⁰, 11⁰ e 12⁰ ano)
Entrada às 7h15min e saída às 12h35min e entrada às 13h20min e saída às 16h30min (para
os dias com aulas no período vespertino conforme a grade de cada turma)
HIGIENIZAR CONSTANTEMENTE AS MÃOS

É importante orientar as crianças para que higienizem constantemente as mãos, evitando levá-las ao rosto. A Escola disponibiliza recipientes de álcool em gel 70% e espaços adequados
para lavar as mãos.
NA SALA DE AULA

Cada aluno deve utilizar todos os dias a mesma mesa e a mesma cadeira na sala de aula.
Deve-se sempre manter a ventilação natural, preferencialmente cruzada, com janelas e portas abertas em todos os ambientes.
ENCONTROS E EVENTOS NA ESCOLA

Deve ser priorizada a realização de reuniões remotas (grupos de estudo, comissões, reuniões de pais e mães...). Quando não for possível, deve-se reduzir ao máximo o número de
participantes e também o tempo da reunião, mantendo o espaço com ventilação cruzada,
seguindo todos os regramentos sanitários.
Também é possível a realização de atividades dentro da Escola, como reuniões para entrega
de avaliações, formaturas, apresentações teatrais, entre outras, desde que:
1) para eventos com até 500 participantes, deve-se evitar atividades que causem aglomerações, mantendo as regras sanitárias de distanciamento referentes a cada tipo de
evento, dando preferência a locais externos e com ventilação natural, devendo ser
obrigatório o uso de máscaras de proteção facial conforme a faixa etária para todos os
participantes;
2) Para eventos com mais de 500 participantes existem diretrizes específicas (Evento
Seguro – Portaria SES Nº 1398 de 23 de dezembro de 2021).
SAÍDA DE ESTUDOS

As saídas para estudos poderão ser realizadas, devendo atender aos regramentos sanitários
(uso de máscara e distanciamento físico).
Não é recomendado:
a) Aperto de mãos, abraços e beijos;
b) Compartilhar material escolar, como cadernos, réguas, borrachas e similares;
c) Compartilhar objetos de uso pessoal, como roupas, toalhas, escova de cabelo, maquiagens, brinquedos, pratos, copos e similares.

CARONAS

Durante o trajeto do automóvel, todos os ocupantes do veículo devem usar máscaras (cobrindo nariz e boca!), com as janelas do carro abertas. Não se deve usar ar-condicionado,
pois o tipo de filtro dos carros não garante filtragem de vírus e promove a sua recirculação
dentro do veículo. Não se deve comer nem beber no veículo, muito menos compartilhar
alimentos.
EM CASO DE SUSPEITA DE COVID

A Escola deve comunicar aos pais a obrigatoriedade de manter os filhos em casa quando
estiverem doentes ou apresentarem sintomas gripais. Por isso é importante observar diariamente a saúde dos membros da família. Se algum morador da mesma casa estiver com
suspeita de Covid-19 ou apresentar sintomas respiratórios, siga os seguintes passos:
1) Entre em contato com o Alô Saúde (0800 333 3233), para orientação.
2) Entre em contato com a Central de Monitoramento da Escola pelo whatsapp 48
99664-0102, para acompanhamento.
3) Respeite o período de quarentena. Se o aluno ou outro familiar que resida na mesma
casa tiver sintomas, o aluno NÃO deve ir à Escola até que tenha liberação médica.
A família deve procurar os agentes de saúde e seguir suas orientações. Só poderá retornar à Escola depois da liberação médica.
A Escola deverá promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas gripais, realizando as seguintes ações:
a) se o aluno for menor de idade, comunicar imediatamente aos pais ou responsáveis,
mantendo-o em área segregada de outros alunos, sob supervisão de um responsável
trabalhador da instituição, respeitando as medidas de distanciamento e utilização de
EPI, aguardando a presença dos pais ou responsáveis para os devidos encaminhamentos pelos familiares ou responsáveis;
b) se o aluno for maior de idade, mantê-lo em área segregada com acompanhamento
de um trabalhador do estabelecimento, respeitando as medidas de distanciamento e
utilização de EPI até a definição dos encaminhamentos;
c) se for trabalhador (inclusive professor), afastá-lo imediatamente das suas atividades
até elucidação do diagnóstico.
Manter atualizados os contatos de emergência dos alunos na Escola e na caderneta escolar.
VACINAS

Segundo dados confiáveis fartamente divulgados, a vacinação reduz enormemente a chance
de que as crianças e adolescentes façam doença grave e, portanto, reduz chances de sequelas e mortalidade. Outro ponto que reforça a importância da vacinação e deve ser levado em
conta é que a nova diretriz governamental não exige mais distanciamento mínimo entre as
pessoas dentro das salas de aula, todos estão mais próximos. Nossos professores e funcionários estão todos vacinados. Sugerimos fortemente a mesma conduta nas famílias.
Todos cuidando de todos!
Comissão de Retorno às Aulas Presenciais

