
Iniciamos a época de São João com o convite 
à interiorização propiciada pela chegada do inver-
no, uma oportunidade de reflexão e fortalecimento 
para a espera da posterior renovação da vida, com 
o retorno do calor e da prosperidade da natureza.

Para além de esperar, o momento atual nos 
convida a “esperançar”.

Com um novo horizonte para retomada das au-
las no dia 3 de agosto, pelo Decreto 630 do Gover-
no do Estado de Santa Catarina, da última segun-
da-feira, 1 de junho, temos dois meses pela frente 
para nos preparar, aquecidos pelo espírito joanino.

A nossa Comissão de Calendário permanece 
atenta às decisões regionais e municipais sobre o 
plano de retorno, assim como às determinações 
das Secretarias de Saúde e Epidemiológicas do 
Estado e do Município, que recentemente come-

çaram um estudo dos protocolos necessários para 
abertura de escolas.

As áreas da Secretaria, Administração, Manu-
tenção e Limpeza terão papel fundamental no re-
torno das aulas e começam a planejar os próximos 
passos.

Nossos grupos de trabalho se dedicam agora a 
lapidar o tema semanalmente para a condução se-
gura dos trabalhos pedagógicos.

Estão mantidas as possíveis medidas para via-
bilizar nosso calendário:  

• Não ter férias em julho;  

• Cancelar a semana de férias da primavera;  

• Não emendar feriados;  

• Ter alguns sábados letivos;  
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Querida comunidade escolar,

Esperançar

“É preciso ter esperança do verbo esperançar,

Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar.

E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera.

Esperançar é se levantar,

Esperançar é ir atrás,

Esperançar é não desistir!

Esperançar é levar adiante,

Esperançar é juntar-se com outros

 para fazer de outro jeito.”

Paulo Freire
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https://www.sc.gov.br/images/decreto630.pdf


• Oferecer período de reforço para matérias 
comprometidas por conta do isolamento.

Nossos professores finalizam no momento as 
avaliações e protocolos burocráticos de notas para 
as autoridades, com o encerramento do primeiro 
trimestre letivo em 22 de maio, apesar das limita-
ções e dificuldades. 

Começamos no último dia 25 mais um trimes-
tre letivo com novos desafios. 

Na próxima semana, o Ensino Médio inicia as 
aulas de artes, com os kits oferecidos para retirada 
hoje. São 98 conjuntos de materiais variados como 
argila, carvão, giz e papéis especiais, distribuídos 
de acordo com as atividades que cada turma vai 
realizar. 

Já o Fundamental se prepara para uma Festa 
Anual diferente neste ano, enquanto as professo-
ras do Jardim e Maternal começam a acender a luz 
que devem trazer para o período junino.

E para preparar nossa fogueira, relembre com a 
professora Eliana, de Música, como tocar uma tra-
dicional canção que marca esse período em nossa 
escola, ano após ano.

Abraços calorosos,

Administração, Secretaria e Conselho 
Pedagógico da Escola Waldorf Anabá

Este comunicado estreia o uso da nossa Lista de Transmissão por Whatsapp “Mural Anabá”.  
Este novo canal pretende ser mais ágil e efetivo em informar a todos. Pela lista, serão enviadas  

apenas informações institucionais relevantes para o andamento da escola. A comunicação via e-mail 
pela Secretaria também será mantida. Para participar da Lista de Transmissão é importante manter 

o seu cadastro atualizado na Secretaria. Para enviar sugestões e dúvidas, contate a escola pelo 
Whatsapp (48) 9664-0101 ou email: anaba@anaba.com.br  

Financeiro: whatsapp (48) 99862-1317 - tesouraria@anaba.com.br |  

Secretaria: 99664-0101 | Ensino Infantil e Fundamental: 99664-0100 | Ensino Médio: 99975-0119  

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.

https://www.youtube.com/watch?v=75iH9TNDvOg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75iH9TNDvOg&feature=youtu.be
http://www.anaba.com.br
http://www.anaba.com.br/secretaria/comunicados-da-quarentena

