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De 6 a 8 de maio, aconteceu o workshop virtual “Apren-
der a gerir o dinheiro para mudar o mundo”, direciona-
do às Escolas Waldorf da América Latina e organizado 
pela Fundação Dinheiro e Consciência, conduzido por 
Joan Melé. Melé relembra a comemoração dos 100 
anos de nossa pedagogia como uma oportunidade de 
renovação das escolas Waldorf, que são “organismos 
sociais vivos que querem curar a sociedade”. Com uma 
explicação das ideias de Rudolf Steiner sobre a Tri-
membração do Organismo Social, ele traz o conceito de 
fraternidade na vida econômica não como sentimenta-
lismo ou preceito religioso, e sim como a cooperação e 

o apoio mútuo, num sistema que permita a cada ser hu-
mano desenvolver seus talentos a serviço dos outros. 
O uso consciente do dinheiro é outro ponto importante 
na visão de Melé. “Há três tipos de dinheiro…de doa-
ção, de investimento e de compra.” Algumas perguntas 
deveriam ser feitas para cada um desses tipos. Quanto 
sou capaz de doar? Por quê e para quem? Quanto eu 
invisto? Por quê e onde? O que eu compro? Por quê e 
de quem? Se é possível que nossos filhos estudem em 
uma escola Waldorf é porque no passado muitas pesso-
as se doaram e depende de nós, hoje, que as crianças 
e jovens de amanhã tenham essa mesma oportunida-
de.  As conversas estão disponíveis nos links:

Módulo 1 - ¿Qué es el dinero? ¿Por qué hay tantos 
conflictos con él?. Link: https://youtu.be/WUlYmi79fpA

Módulo 2 - Aproximación a la Trimembración Social. 
Link: https://youtu.be/0t3btP7kWD8

Módulo 3 - Dinero y conciencia. ¿Cómo el dinero puede 
curar el mundo?. Link: https://youtu.be/GsmzFS3-l0g

Outro encontro "Prática da Fraternidade Econômica nas 
escolas Waldorf" contou com Rodrigo Ventre e partici-
pação especial da Dra. Ana Paula Cury e de Renata Pe-
reira. Link: https://www.youtube.com/watch?v=F6K6jh-
-MZ1U&feature=youtu.be

 EM TEMPOS DE PANDEMIA
u Reunião Nesta sexta-feira, 15, às 
20h, acontecerá uma reunião virtual  
do Conselho Pedagógico e do Conse-
lho de Mães e Pais com a Administra-
ção e a Secretaria da Escola. Trata-se 
de mais um passo do processo inicia-
do em meados de abril pelo Conselho 
de Mães e Pais. As questões reunidas 
pelos representantes das classes fo-
ram compiladas pelos coordenadores 
em quatro áreas: financeira; admi-
nistrativa e legal; pedagógica; e de 
comunicação, e enviadas em carta à 
escola no dia 10 de maio (depois, foi 
compartilhada com todas as turmas).

Passamos a marca de oito semanas 
em quarentena. As aulas continuam sus-
pensas, por tempo indeterminado para 
combater a disseminação do coronavírus. 
À medida que cresce a incerteza sobre 
o futuro da pandemia no país e os ques-
tionamentos sobre o calendário escolar, 
cresce também a nossa determinação 
em manter nossa trama no Anabá bem 
fechada, em reforçar nossos laços. 

“Desde nossa primeira comunicação 
em 3 de abril, colocamos a premissa de 
que nenhum aluno saia da escola em fun-
ção da pandemia e que os colaborado-
res consigam manter suas necessidades 
básicas atendidas. Achamos que este é o 
procedimento mais justo e humano para 
este momento”, explica o administrador 
da escola, Marcelo de Cunto.

O Anabá adotou o sistema de um for-
mulário individual (que pode ser solicita-
do no email tesouraria@anaba.com.br) 
para que cada família que esteja sendo 
atingida economicamente pela situação 
possa recorrer e encontrar um apoio na 
Escola. Segundo Marcelo, “um desconto 
igual para todos não ajuda aqueles que 
foram fortemente atingidos.” A Adminis-
tração e a Comissão Financeira do Anabá 
também acompanham de perto todas as 
movimentações do governo e entidades 
ligadas à educação com orientação jurí-
dica e atualizações por meio do Sindicato 
das Escolas Particulares de Santa Cata-
rina, do qual é filiada. Também contam, 
desde 1984, com o apoio da Indicon, em-
presa de contabilidade e de aconselha-
mento jurídico.

“Muitas notícias têm saído, mas o que 
está acontecendo em SC é que o Procon 
procurou o Ministério Público para que 
este verificasse junto às escolas se have-
ria cobrança abusiva de mensalidade, ou 
mesmo como estão as escolas em relação 
a isso. As escolas foram chamadas para 
uma reunião em que decidiu-se que cada 
uma tem autonomia para encaminhar so-
luções próprias e que não haverá interfe-
rência desses órgãos neste momento na 
vida econômica das escolas. Porém, as 
escolas precisam mostrar como vão fazer 
para cumprir os 200 dias letivos no Ensino 
Infantil e as 800 horas no Ensino Funda-
mental e Médio. Tudo isso é difícil de se 
saber em função da incerteza de quando 
iremos recomeçar com as aulas após a 
pandemia. Mas é uma questão que preci-
sa ser estudada e analisada pelas escolas 
e os Conselhos de Educação,” diz.

u fraternidade econômica

MATEMÁTICA SOLIDÁRIA

AULAS CONTINUAM SUSPENSAS 

Com o Decreto N0 587 de 30 de abril
de 2020, o governo do estado mantém
as aulas suspensas por tempo 
indeterminado em escolas públicas e 
privadas de Santa Catarina, em todos os 
níveis, do infantil ao superior.

Ilustração Giselli Neder


