
Nesta semana, entramos em uma nova etapa na jor-
nada para uma possível retomada das aulas presenciais. 
Com a divulgação do primeiro conjunto de “Diretrizes 
para o Retorno às Aulas” para Santa Catarina, no dia 28 
de julho, a Comissão de Volta às Aulas Presenciais do 
Anabá intensificou os trabalhos para a elaboração dos 
chamados “Protocolos para Prevenção, Monitoramento 
e Controle da disseminação da Covid-19”.

De acordo com o documento do Comitê Estratégico 
de Retorno às Aulas, que elaborou as diretrizes estadu-
ais, as escolas devem desenvolver “seus próprios Proto-
colos”, com base nas diretrizes municipais e estaduais, 
“ajustando às suas especificidades”.

Nossa intenção no Anabá é que este caminho para 
o reencontro seja trilhado em parceria com as famílias, 
com um planejamento cuidadoso e sensível às necessi-
dades e às diferentes perspectivas da nossa comunidade. 

Nosso trabalho interno, norteado por essas diretrizes, 

deverá ser submetido a um comitê gerenciador da Pre-
feitura pelo menos 15 dias antes do início das aulas, para 
ser validado. Até o momento, a suspensão das aulas é até 
7 de setembro.

No entanto, ainda sem as diretrizes municipais, co-
meçamos a trabalhar com base apenas no Plano de Con-
tingência Estadual. Ele contempla 10 tópicos: desde me-
didas administrativas (treinamento, divulgação, envolvi-
mento de funcionários e famílias) a medidas de higiene 
pessoal; readequação de espaços físicos, sanitização de 
ambientes, materiais; uso de equipamentos de proteção 
individual assim como os procedimentos para manipu-
lação e distribuição de alimentos, além de orientações 
de como conduzir casos suspeitos ou confirmados para 
a Covid-19.

A nossa Comissão de Volta às Aulas Presenciais, com 
17 membros, está dividida em cinco grupos de trabalho, 
de manutenção, limpeza, secretaria e administração, fa-
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Querida comunidade escolar,

“Fazer da interrupção um caminho novo. Fazer da queda um passo de 
dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um encontro.”

Fernando Sabino, O encontro marcado 

Luiz Vianna

https://drive.google.com/file/d/1KUzpadqzukCXtqx14AYWI6TuYUGuNVpz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KUzpadqzukCXtqx14AYWI6TuYUGuNVpz/view?usp=sharing


mílias e pedagógico, para se dedicar às diferentes exigên-
cias em cada área. 

Também nesta semana, nossa escola participa de uma 
compra coletiva de materiais, organizada pela Federação 
das Escolas Waldorf no Brasil. São totens para álcool gel, 
máscaras, tapetes sanitizantes e secantes, aferidores de 
temperatura e protetores faciais, comprados em conjunto 
com outras escolas do país, garantindo melhores preços 
e qualidade.

Em preparação para os próximos meses letivos, nossa 
escola também retoma o processo de matrículas. A partir 
da  próxima semana, serão agendadas entrevistas com fa-
mílias interessadas em matricular os seus filhos e que já 
preencheram o formulário de manifestação de interesse, 
disponível no nosso site. 

Neste ano, a Secretaria também vai iniciar mais cedo 
o processo de pré-matrícula dos alunos que já estão na 
escola, para poder mapear com antecedência o tamanho 
das turmas.

Nova reunião com a Comissão Financeira

No próximo dia 18 de agosto, às 19h30, a Comissão Fi-
nanceira vai fazer uma nova conferência para as famílias 
e colaboradores da escola, via Zoom, para uma atualiza-
ção sobre as contas do Anabá.

Na reunião será informado o impacto do Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda (MP 
936), que deve se estender até setembro. A escola consi-
dera positivo ter conseguido se adequar aos requisitos do 
governo que garantiram o benefício. 

Também serão atualizados os dados do Auxílio Emer-
gencial às famílias e o rendimento das campanhas pro-
movidas por mães e pais, que têm sido essenciais na 
complementação de despesas e pagamento de salários.

Link para o Encontro da Comissão Financeira
com a Comunidade – atualização
18 de agosto, às 19h30.
Entrar na reunião Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84823396250
ID da reunião: 848 2339 6250

Educação Infantil

Na última segunda-feira, nossa escola entrou com re-
curso no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por meio 
da nossa assessoria jurídica, contra a determinação de 
desconto de 15% nas mensalidades da Educação Infantil.  

Consideramos que o formato de Auxílio Emergencial 
oferecido à comunidade é mais sensível aos diferentes 
níveis de dificuldades enfrentadas pelas famílias e supera 
em valores as exigências de desconto determinadas pelo 
tribunal em junho. 

Continuamos nosso caminho, construído por nossos 
passos como comunidade.

Nossos canais de comunicação permanecem abertos. 
Deixamos de ter periodicidade semanal deste comuni-
cado, que se fará presente sempre que necessário. Fique 
atento também ao Informativo Mensal.

Abraços calorosos,

Administração, Secretaria e Conselho Pedagógico da 
Escola Waldorf Anabá

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.

(...) Eu que tinha querido. O Caminho, com letra maiúscula, hoje me agarro ferozmente à procura de um modo de 
andar, de um passo certo. Mas o atalho com sombras refrescantes e reflexo de luz entre as árvores, o atalho onde 

eu seja finalmente eu, isso não encontrei. Mas sei de uma coisa: meu caminho não sou eu, é outro, é os outros. 
Quando eu puder sentir plenamente o outro estarei salva e pensarei: eis o meu porto de chegada.

Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo

http://www.anaba.com.br/secretaria/matriculas
https://us02web.zoom.us/j/84823396250
http://www.anaba.com.br/secretaria/comunicados-da-quarentena
http://www.anaba.com.br
http://www.anaba.com.br/secretaria/comunicados-da-quarentena

