
Querida comunidade escolar,

Depois de quase um ano sem receber nossas crian-
ças e jovens, as instalações físicas da Escola voltam 
a ter a movimentação de alunos e professores, ainda 
que de uma forma diferente da que estávamos acostu-
mados. Com apenas um terço de ocupação nas salas 
de aulas, as turmas foram acomodadas nos diversos 
espaços da Escola e uma grade montada para adequar 
todas as necessidades e exigências pelas próximas 
quatro semanas. 

Mas nossa Escola é bem maior que seu espaço físi-
co e ultrapassa os muros que a cercam. Alguns alunos 
e professores seguem nas salas virtuais e integram o 
todo que forma o ser Anabá.

Após uma semana dando os primeiros passos nes-

te novo terreno do ensino híbrido, nossa avaliação é 
de que, no geral, caminhamos bem. Ainda precisamos 
de um pouco mais de atenção aos horários de entrada 
e saída e ao protocolo de distanciamento na espera do 
lado de fora do portão. Também ainda merece cuida-
do o protocolo relativo às máscaras. É necessário que 
os alunos levem no mínimo mais duas máscaras para 
a Escola. Uma para troca no meio do período de aula 
(após 2h) e uma extra, para eventual necessidade, 
principalmente no dia da aula de educação física. Pe-
dimos a cooperação das famílias para esses cuidados.

Os grupos online também seguiram sem maiores 
atropelos.

Informamos que, caso algum aluno ou família en-
frente alguma dificuldade de acesso na hora da aula, 
pode-se fazer contato pelos telefones 48 99664-0101 
(Fundamental) ou 48 99975-0119 (Médio).

Comunicado às famílias – 12 de fevereiro de 2021

Carol Charlone
Eu trago serenidade em mim,
Em mim mesmo eu trago
As forças que me fortalecem.
Quero preencher-me
Com o calor dessas forças,
Quero permear-me
Com o poder de minha vontade.
E quero sentir
Como a serenidade se derrama
Por todo o meu ser,
Quando me fortaleço
[Para] encontrar em mim
A serenidade como força,
Pelo poder do meu esforço.

Rudolf Steiner



Seguimos avaliando, sob todos os aspectos, grades 
de aulas, sistema híbrido, transmissões. Aos poucos 
vamos superando os desafios de estrutura física e pro-
porcionando mais condições para as atividades esco-
lares. Estamos todos (professores, alunos, colabora-
dores e famílias) aprendendo a desbravar esse territó-
rio a cada dia com mais confiança e aprendizado.

Sabemos que nossa caminhada é desafiadora e ela 
já se mostrou assim desde o início. Devido a um caso 
suspeito na Educação Infantil, uma turma ficará afas-
tada a partir de hoje, aguardando resultado. Por en-
quanto nada a se alarmar, estamos seguindo os passos 
do nosso Plano de Contingência e, apesar de ser um 
fato não desejado, sabíamos que teríamos que lidar 
com essas situações. Todos os cuidados e protocolos 
que devem ser seguidos, dentro e fora da Escola, são 
para minimizar essas ocorrências.

Os desafios financeiros também permanecem. Ini-
ciamos o ano letivo com 365 alunos, o que nos exigiu 

um pequeno corte nos benefícios de auxílio saúde no 
momento. Pretendemos restaurar essa perda assim 
que possível.

Recesso – Conforme o calendário escolar entregue 
no período de matrículas, nos próximos dias 15 a 17 
teremos o recesso de Carnaval (sem aulas). Mantive-
mos assim, ainda que o Carnaval propriamente dito 
não aconteça, para evitar possíveis transtornos em al-
guma programação já feita pelas famílias. Esperamos 
todos na quinta-feira (18) de forma virtual ou presen-
cial. Sugerimos que desfrutem do recesso de forma 
consciente. Todos cuidando de todos.

Agradecemos o apoio e compromisso de nossa co-
munidade escolar. Seguimos avaliando nossos passos.

Um bom descanso a todos. 

Com fraternos e esperançosos abraços, 

Secretaria, Administração e  
Conselho Pedagógico da Escola Waldorf Anabá

Acesse aqui a cartilha Retorno às aulas: todos cuidando de todos com os principais tópicos do 
nosso Plano de Contingência Escolar para a Covid-19.

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.
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