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Quando, em esferas claras do espírito
A alma permite dominar
A força pura do pensar,
Ela capta o conhecimento da verdade.
Quando, na vida plenamente compreendida
O ser humano consciente e livre
Estrutura seu querer em ser,
A realidade da liberdade passa então a existir.
Rudolf Steiner

Querida comunidade escolar,
Em nova avaliação feita ontem pelo colegiado de
professores, decidimos manter, por mais uma semana,
a situação das aulas presenciais da mesma forma que
está, ou seja, não muda nada até o dia 19. Não foi uma
decisão fácil, mas, diante do cenário da Covid-19 em
Florianópolis, que se agrava ainda mais, considera-

mos ser o melhor para o momento. Utilizaremos essa
semana para aprofundar a avaliação interna e realizar
uma pesquisa junto à comunidade.
Nosso desejo continua sendo o de oferecer aulas
presenciais para todas as turmas e esperamos que isso
se restabeleça o quanto antes e com toda a segurança
possível.

A Comissão de Retorno às Aulas Presenciais formulou uma pesquisa para avaliar como foi a vivência
das medidas implementadas pelo Plano de Contingência de Enfrentamento à Covid-19 em nossa Escola
até agora e descobrir em que pontos ainda podemos
melhorar. Contamos com a colaboração das famílias
respondendo ao questionário neste link [questionário
para ser respondido pela comunidade] até o dia 16/03.
Paralelamente a essa pesquisa, será feito, pelos
professores de classe e tutores, um levantamento mais
detalhado sobre o panorama de cada turma em relação
à opção pelo sistema híbrido, visando ao aprimoramento da divisão dos grupos. A partir daí, uma nova
decisão será tomada na próxima semana e comunicada na sexta-feira, dia 19.
Um dos aprendizados que podemos verificar neste movimento de avanço e recuo da pandemia é que
somos cada vez mais desafiados em nosso processo

de consciência, individual e social. Nossas decisões
e ações isoladas afetam o coletivo ao mesmo tempo
que, sem a força do coletivo, nossas decisões e ações
individuais se enfraquecem. O que nos move em uma
direção ou outra? Nossa consciência e liberdade.
Segundo Steiner, “há uma diferença entre a atitude
tomada seguindo o conceito rígido de dever, o qual
certamente é necessário em muitas situações da vida
social, e os atos feitos por amor.” O momento atual em que vivemos como humanidade nos convida a
transitar entre esses dois caminhos.
Continuamos contando com a colaboração de toda
a comunidade, e de cada participante dela, na construção de um ambiente mais seguro para que nossas
crianças e jovens possam desfrutar das vivências salutares de nossa pedagogia.
Fraternalmente,
Colégio de Professores 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. Acompanhe em nosso site o Tira-dúvidas e os links úteis relacionados ao tema e
também todos os comunicados da quarentena enviados pela Escola, que estão compilados sob o menu Secretaria.

www.anaba.com.br
escolaanaba/

escolawaldorfanaba

anaba@anaba.com.br

48 99664-0101

