
Você recebe aqui um questionário quantitativo 
que vai nos ajudar a conhecer a realidade das fa-
mílias da nossa comunidade, as necessidades de 
cada um dos nossos alunos e alunas. Com essas 
informações, começamos a construir coletiva-
mente uma nova etapa. Elas vão embasar futuras 

decisões que couberem à escola no planejamento 

dos próximos passos nesta pandemia. O preenchi-

mento do questionário deve ser feito até a próxima 

quarta-feira, dia 22 de julho. Sua participação é 

muito importante.

Comunicado 17-07-2020

Querida comunidade escolar,

“Não basta esperar que um novo tempo amadureça. Nós somos esse tempo que se transforma 
e renasce dos restos de um tempo que se acaba. Quando espero que o milagre aconteça 
fora de mim, sou parte do tempo antigo que resiste às mudanças. Mas se vivo por inteiro 

essa existência, com as cores e as formas que ela toma para me enganar, sou parte da 
transformação, que se ensaia, e que está sempre mudando cada coisa, devagar.”

Luiz Carlos Lisboa

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQbU0L_bIBHw9KZI4ttFiFawzAnZx65oXcw9QzF1kOfCrnLQ/viewform


Ainda atravessamos um período de incertezas, 
com o agravamento do quadro em nossa cidade, 
com restrições elevadas nesta semana para “nível 
máximo”, dentro da qualificação de “Altíssimo 
Risco” à comunidade, segundo a prefeitura, mas 
sem informações oficiais que confirmem ou pror-
roguem a suspensão das atividades presenciais, 
definida inicialmente até o dia 2 de agosto, de 
acordo com o Decreto Estadual 630.

Nestas circunstâncias, continuamos empenha-
dos no planejamento e renovação de grades de ati-
vidades remotas para todo o segundo semestre deste 
ano e no incremento dos conteúdos não presenciais 
que sejam, neste momento, o verdadeiro alimento 
que buscamos para nossas crianças e jovens.

Adaptações e medidas sanitárias para um pos-
sível retorno são temas da Comissão de Volta às 
Aulas Presenciais, com mães, pais, professores e 
funcionários, que já começaram a avaliar as alte-

rações necessárias e a pensar um espaço seguro 
para todos.

Trabalhamos na tentativa de harmonizar as de-
mandas das famílias, das autoridades e o que con-
sideramos importante, de acordo com os princí-
pios da nossa pedagogia e do cenário atual. Neste 
caminho, nos fortalecemos com o apoio e a con-
fiança sempre presente das famílias, que também 
enfrentam seus desafios cotidianos. 

Por isso, estamos certos de que, mesmo a dis-
tância, neste período que se prolonga para além 
de nossas expectativas, podemos continuar a cons-
truir juntos a transformação que queremos ver no 
mundo.

Abraços,

Administração, Secretaria e Conselho 
Pedagógico da Escola Waldorf Anabá
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