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 DISTANCIAMENTO SOCIAL

MAIO

Aguardamos a 
confirmação da 
retomada das 
aulas com o fim 
da vigência do 
decreto ou sua 
prorrogação de 
acordo com o 
entendimento  
das autoridades 
da saúde.

Decreto 
municipal 
n° 21347, 
suspende 
as aulas por 
14 dias em 
Florianópolis.

MARÇO

Fim das "férias" 
e início do 
período letivo 
não presencial 
no Anabá.

Alunos 
começam 
a recebem 
atividades dos 
professores. 

Decreto estadual 
n° 509  suspende 
as aulas por 30 
dias a partir de 
19.03 em Santa 
Catarina.

Anabá antecipa 
duas semanas 
das férias de 
julho para 17 a 
30/3, de acordo 
com a Resolução 
CEE/SC n° 
009/2020.

ABRIL

Medida 
Provisária n. 
934 desobriga, 
em caráter 
excepcional, o 
cumprimento 
dos 200 
dias letivos, 
desde que 
cumprida a 
carga horária 
mínima anual 
de 800 horas.

Governo altera 
o decreto 
estadual n° 
525 e prorroga 
a suspensão 
das aulas até 
31/05 em todo 
o estado.

>>

COMUNICADO 16-04-2020

Uma situação inédita e impensável: uma 
escola Waldorf sem o encontro diário 
entre professores e alunos. Com as 
aulas presenciais suspensas por decreto 
governamental, os encontros diários têm 
sido feitos como nas imagens ao lado, 
virtualmente e cada um no seu quadradinho. 
Além de reuniões de professores, também 
são realizadas conferencias externas. No dia 
8 de abril, os professores do Ensino Médio 
tiveram um encontro virtual  com colegas 

Secretaria - O Governo do Estado de Santa Catarina alterou o decreto n° 525, prorrogando a suspensão de aulas em 
todo o território catarinense até 31 de maio. Todas as instituições de ensino públicas e privadas estão fechadas. As ativida-
des não presenciais continuarão, portanto, até o final de maio, aguardando a emissão de novos decretos. Para documentos 
ou informações, as famílias podem entrar em contato pelo celular/whatsapp (48) 99664-0101 ou pelos e-mails: secreta-
ria@anaba.com.br e tesouraria@anaba.com.br.

adminiStração - A Comissão Financeira agradece o esforço de cada um em priorizar a saúde financeira da escola. O 
nosso desafio conjunto não é e nem será pequeno, mas juntos conseguiremos superar as dificuldades. Várias ações e medi-
das foram tomadas pela Comissão Financeira para a redução das despesas e, com isso, conseguimos reduzir nossos custos 
em diversos itens. Além disso, optamos pela postergação do FGTS para pagamento futuro, a partir de outubro. Com essas 
medidas e com o esforço da nossa comunidade, conseguimos, felizmente, completar este primeiro mês de quarentena de 
maneira equilibrada.

conSelho Pedagógico - O assunto tecnologias de comunicação continua presente nas reuniões do corpo pedagógico da 
escola. Com a definição de, pelo menos, mais um mês e meio de aulas não presenciais, cresce a possibilidade de adotarmos 
uma plataforma única para envio das atividades. De todo modo, não queremos perder alguns ganhos já alcançados com 
a variedades de meios utilizados, como as chamadas de vídeo individualizadas, que estão sendo muito importantes para 
determinados alunos. Temos recebido retorno das famílias e nossa avaliação é a de que estamos trilhando com flexibilidade 
um largo e inclusivo caminho do meio. Agradecemos a compreensão e o apoio que temos recebido.

escola a distância?

de 13 escolas do país. No dia 15 de abril, os 
professores do Fundamental tiveram um encontro 
com representantes da Federação das Escolas 
Waldorf, que contou com a participação de 210 
professores do país. Os alunos têm recebido as 
tarefas por diferentes canais de comunicação. 

Cada professor propõe o que considera 
adequado e, ao final, essas horas-aulas 
a distância serão descontadas das 800 
horas necessárias para se cumprir o 
ano letivo.

Dia 16 Dia 19 Dia 31 Dia 1o Dia 12 Dia 31Dia 11

A Organização 
Mundial da Saúde 
(OMS) alterou 
para pandemia o 
status do surto da 
doença Covid-19 
causada pelo 
novo coronavírus  
Sars-Cov-2. A 
OMS recomendou 
medidas para conter 
sua disseminação,  
sendo o 
distanciamento 
social a principal 
delas. 

ABRIL


