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Desejamos a toda 
a comunidade um 

Natal profundamente 
vivenciado no seio de 

cada família. Esperamos 
confiantes por um ano 
melhor, fortalecidos 

pelos aprendizados deste 
ano que se encerra.

De volta 
para o 
futuro

   2021

O planejamento do novo ano letivo nunca co-
meçou tão cedo no Anabá. Antes mesmo de fe-
charmos 2020, já estamos pensando no 1º dia de 
aula de 2021. 

E ele será no dia 8 de fevereiro, de forma pre-
sencial e online.

Para o novo formato híbrido, decretado nes-
te mês e que deverá nos acompanhar em grande 
parte do próximo ano, já cumprimos importantes 
etapas:
• Nosso plano de contingência (PlanCon) foi 

aprovado e homologado pelo Conselho Muni-
cipal de Educação em 11 de dezembro.

• Quatro frentes de trabalho já começaram a 
colocá-lo em prática (leia abaixo).

• Cabeamento de internet e tripés para câmeras 
estão sendo instalados em todas as salas, e os 
professores se organizam para usar os próprios 
equipamentos de vídeo e computadores nas 
aulas (quem diria!).

• Há treinamentos programados para todas as 
áreas, incluindo as famílias.

• Todos os equipamentos sanitários necessários, 
como tótens, tapetes, termômetros e shields 
já foram adquiridos.
De acordo com as determinações das autori-

dades, o distanciamento de 1,5 metro deve ser 
respeitado em todas as circunstâncias e espaços. 
A lotação das salas deve ser reduzida a cerca de 
um terço do normal, em nossa Escola, para que 
isso aconteça. 

No caso de a classificação de risco em Floria-
nópolis permanecer em nível gravíssimo até lá, o 
limite máximo estabelecido é de até 50% dos alu-
nos matriculados por turno.

Embora o cenário ainda possa sofrer altera-
ções até fevereiro, a comissão de grade até o mo-
mento prevê aulas remotas diárias para todas as 
turmas.

No último dia 14, professores do Fundamental 
e Médio iniciaram os testes para transformar as au-
las, que passam a ser adaptadas para as câmeras. 

No modelo híbrido do Anabá, a partir do 6º 
ano, a aula presencial com a turma reduzida tam-
bém será transmitida ao vivo por vídeo para os 
alunos que estiverem em casa. 

Já para os alunos menores, de 1º a 5º, não ha-
verá a transmissão ao vivo. Os professores vão dar 
a aula principal no regime presencial para o grupo 
reduzido e repeti-la para o grupo online. 

As aulas presenciais deverão reunir uma média 
de 10 alunos por sala. Com isso, no Fundamen-
tal, cada aluno poderá comparecer de uma a duas 
vezes por semana na Escola. No Ensino Médio, a 
frequência pode ser maior.

Na Educação Infantil, estão previstas três se-
manas de readaptação. Cada aluno frequentará o 
Jardim e Maternal inicialmente em grupo de cinco 
crianças, uma vez por semana. A partir de março, 
metade de cada turminha, de duas a três vezes 
por semana. 

Os horários de entrada e saída também vão ser 
escalonados. Serão muitas as adaptações e novas 
formas de convivência informadas às famílias em 
reuniões online antes do início das aulas. 

Para alunos e professores de grupos de risco, 
as atividades remotas devem prevalecer. As famí-
lias que não se sentirem seguras para o retorno 
também poderão optar pelas aulas em casa.

Sob as novas orientações, as grades estão sen-
do pensadas tentando acomodar as necessidades 
de todos. Acima de tudo, nos preparamos para 
acolher nossos queridos alunos com muita alegria 
e afeto.

A saudade é grande e, embora o abraço físi-
co não seja possível, abraçaremos todos em suas 
necessidades anímicas e pedagógicas. Aprende-
remos ainda mais a sorrir com os olhos em cada 
bom dia.

u Exigências

Publicado no dia 14 de dezem-
bro, o Decreto 1.003 do gover-
no do Estado de Santa Catarina, 
atualizou os protocolos de segu-
rança para a retomada das aulas 
presenciais. Entre as principais 
medidas estão:
• Cada escola deve definir os 
critérios para revezar os grupos 
de alunos para que seja mantido 
distanciamento de 1,5 metro em 
todos os ambientes;
• Nas áreas classificadas como 
em risco gravíssimo para a 
Covid-19, as atividades presen-
ciais nas escolas ficam limitadas 
a até 50% das matrículas ativas 
por turno. Para as classificações 
grave, alto e moderado, não há 
restrições;
• Após o resultado da divulga-
ção do mapa de risco, as escolas 
têm até dois dias para fazer as 
adequações necessárias;
• Alunos e funcionários que se 
enquadrem nos grupos de risco 
para a Covid-19 devem perma-
necer em atividades remotas;
• O responsável legal pelo alu-
no pode optar pelas atividades 
remotas. Para isso, deve assinar 
um termo de responsabilidade.

frentes de trabalho
A preparação da escola para possibilitar o 
convívio social com segurança tem quatro 
frentes:

ações no plano físico – arrumações dos es-
paços internos, como salas de aulas, biblio-
teca, recepção, e adequações previstas no 
Plano de Contingência.

ações no âmbito operacional – preparação 
e capacitação dos funcionários de manuten-

ção,  limpeza, registros em banco de dados 
da secretaria para rastreabilidade de casos, 
procedimentos para comunicação com os ór-
gãos de Saúde. 

ações no plano pedagógico – criação de 
grades, com controle de horário entre as tur-
mas e medidas para receber os alunos. 

ações de comunicação – preparação das fa-
mílias e alunos para o retorno às aulas pre-
senciais.  

Dornier Stoll de O
liveira

http://www.anaba.com.br
https://www.sc.gov.br/images/DECRETO_1.003_DE_14_DE_DEZEMBRO_DE_2020.pdf
https://www.sc.gov.br/images/DECRETO_1.003_DE_14_DE_DEZEMBRO_DE_2020.pdf


uOBRIGADO, COMUNIDADE

Estamos chegando ao final deste 
ano de tantos desafios. Certamente 
as forças necessárias para sua 
superação desenvolveram em nós 
laços e capacidades novas que fomos  
adquirindo. No âmbito financeiro 
da Escola, não foi diferente. Desde 
março, uma incerteza muito 
grande se apresentou. Mas com 
inúmeros esforços, muita dedicação 
e avaliação constante do cenário, 
conseguimos ir fazendo a travessia.  
Terminamos o ano com as contas da 
Escola em dia, os salários, o 13o e 
seus encargos sociais todos pagos. 

A isso muito temos que agradecer 
à nossa fraterna comunidade que 
nunca deixou de apoiar e, com este 
esforço, conseguiu manter viva a 
nossa Escola e todo seu patrimônio 
físico e cultural. Temos ainda o 
desafio de 2021. Para esse ano, 
mantivemos o valor da mensalidade 
e também não  planejamos 
reajuste salarial. Certamente ele 
será também um ano de ajustes 
e recuperação financeira ainda 
muito envolto em cenários de 
incertezas. Porém, sabemos que 
juntos podemos ser mais fortes, 
mais fraternos, e com esses valores 
temos a certeza de que superaremos 
os desafios que se apresentarem. 
A Comissão Financeira da Escola 
agradece o apoio e deseja a todos 
um Feliz Natal e um Ano Novo de 
renovação e esperança para nosso 
grande encontro de 2021.

    PÁTIO

u Vagas remanescentes: avisem 
parentes e amigos!

A Comissão de Matrícula sugere às 
famílias da comunidade que avisem 
parentes e amigos que a nossa Es-
cola está com vagas remanescentes 
abertas para o próximo ano letivo em 
algumas turmas do Fundamental (3º 
ao 8º ano) e Médio (10º, 11º e 12º 
anos). Interessados devem entrar em 
contato com a secretaria para agen-
dar uma conversa via Zoom. Tam-
bém, em janeiro, haverá plantão para 
atendimento às famílias que queiram 
conhecer pessoalmente o espaço da 
Escola e a pedagogia Waldorf.  (48) 
3334 1724 | (48) 99664-0101 | (48) 
99664-0100

u tudo preparado O início do 
próximo ano letivo está programado 
para o dia 8 de fevereiro de 2021.  Aqui 
neste link uma cópia do Calendário 
Escolar vigente. Mas atenção, 
acompanhe  o comunicado que 
será enviado no início de fevereiro 
confirmando datas, horários e 
procedimentos. A Escola também 
planeja realizar encontros online com 
as famílias na semana que antecede o 
retorno, em fevereiro,  para apresentar 
nosso plano de contingência, os 
protocolos que devem ser adotados, 
além de informar sobre procedimentos 
que cada família terá que realizar em 
casa (antes de sair para a Escola), os 
cuidados no  caminho e o que fazer 
ao chegar. Aguarde o convite que será 
enviado pela lista de transmissão do 
WhatsApp (Mural) e por e-mail. E, 
sempre que tiver dúvidas, entre em 
contato com a Secretaria Escolar.

uhorários de Funcionamento 
da secretaria nas férias 

A Secretaria da Escola estará em re-
cesso de 22 de dezembro a 5 de janei-
ro. Ainda nos dias 21 e 22 deste mês, 
segunda e terça-feira, o atendimen-
to na Escola será em horário integral, 
mas, a partir de 6 de janeiro, o atendi-
mento presencial será feito em meio-
-período — das 8h às 12h — e,  à tar-
de, de modo remoto, via telefone e 
mensagens.   

u editais abertos

a Escola está com dois editais de con-
tratação abertos para as vagas de 
professor(a) auxiliar da Educação Infan-
til e de estagiário(a) para o Ensino Fun-
damental. Acesse detalhes sobre as va-
gas aqui.

u conselho de pais

Com a reunião dos coordenadores 
Maristela Paes Leme, Cristopher 
Bertoni e Éverton Silva, realizada no 
último dia 16, o Conselho de Mães e 
Pais da Escola encerrou as atividades 
do ano. O próximo encontro, primeiro 
de 2021, está agendado para o dia 22 
de fevereiro. Assim como a pandemia 
pegou o mundo de surpresa, também 
o Conselho de Mães e Pais se viu 
numa situação incomum. “Mas, 
apesar de tudo, conseguimos nos 
manter unidos e realizar atividades 
que ajudaram a comunidade escolar”, 
avaliam os coordenadores. 

As salas de aula já estão preparadas 
para receber os alunos de acordo com os 
protocolos de distanciamento social.

u seminário waldorf nacional

As escolas Waldorf do país terão um 
grande encontro virtual no Seminário Li-
vre para Escolas Waldorf do Brasil, que 
acontece de 26 a 29 de janeiro de 2021 
— uma semana antes da nossa reunião 
de planejamento. O Anabá está inscrito 
e nossos professores irão participar tam-
bém dessa atividade, que tem o objeti-
vo de agregar as escolas do país, prepa-
rando-as para os desafios de 2021. Para 
nosso colegiado será o momento de es-
tudo que sempre acontece nesse perío-
do,  permitindo assim que as atividades 
do planejamento em si, que acontecerá 
na semana seguinte, sejam mais práticas, 
na preparação para a volta às aulas.

u congresso de ciências

E, antes ainda do grande encontro nacio-
nal, de 18 a 22 de janeiro de 2021, acon-
tecerá o Curso de Ciências preparató-
rio para o ano letivo de 2021, específico 
para os professores de ciências, do qual 
também alguns dos nossos participarão.  

https://drive.google.com/file/d/1AG3UFNqXih4oK56t_Wa50e2aWAfScbBy/view?usp=drivesdk
http://www.anaba.com.br/secretaria/editais
https://drive.google.com/file/d/1G5f5YvRlbyjlc0sFz_3iSwddx58rZyvj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5f5YvRlbyjlc0sFz_3iSwddx58rZyvj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sjGAjFLlJyJlC3PVsvzFTN65BPwlU2an/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sjGAjFLlJyJlC3PVsvzFTN65BPwlU2an/view?usp=sharing


u as deliciosas receitas 
 do 4o ano

A turma do 4º ano, da professora Simone, 
reuniu em um livro as receitas inventadas 
e reinventadas pelos alunos em suas ca-
sas durante o ano. Um grande trabalho 
em equipe: ao todo, 21 receitas escritas 
pelas crianças, com fotos dos alunos pre-
parando ou apresentando os pratos — ti-
radas pelos pais — , em 74 páginas dia-
gramadas pela estagiária, a Jade, e sob 
a coordenação pedagógica da professo-
ra. Uma senhora publicação, recheada de 
delícias. Inspire-se aqui.

ACONTECEU 

u Sarau da Primavera Anabá Desafiados a criar 
uma atividade para levantar fundos para Escola, em 
substituição ao tradicional Bazar de Natal, a turma do 
11° ano inovou, propôs e realizou o Sarau da Primavera 
Anabá, no último dia 11, transmitido pelo canal YouTube 
da Escola. “Foi muita emoção ver, através de uma eleição 
sociocrática, a força que brotou em cada jovem e tomou 
corpo de grupo, de comunidade”, relata a tutora Andréia 

Cavalheiro. Arregaçaram as mangas e organizaram tudo, convidaram 
colegas do Ensino Médio, ex-alunos, professores, pais e mães. Contaram 
também com o apoio dos professores Dornier e Gabriel e do aluno do 12° 
ano Pedro Hikari. Para organizar as doações, “passaram o chapéu” por 
meio de uma vaquinha virtual. Perdeu essa? Assista à gravação do evento. 
Já que os aplausos não poderão ser ouvidos, não deixe de prestigiar 
nossos artistas engordando a doação para a Escola com qualquer valor. 
Corre lá que é só até amanhã!

u a despedida do 8o ano A declamação do último verso do ano e também 
último do Fundamental, da turma do 8o ano 2020, foi assim, à beira da praia 
do Pântano do Sul.  Os alunos, o professor Marcelo e alguns pais fizeram nesta 
sexta, 18 de dezembro, uma caminhada nas praias do Pântano, Solidão e Açores, 
das 9h às 12h. Foi a despedida da turma do seu professor de Classe. Eles partem 
para o Ensino Médio e o professor Marcelo, ano que vem, irá dar aulas de Artes 
Aplicadas, Português e Matemática no Fundamental. 

u Casinha limpa 
Enquanto os filhos 
faziam sua despedida 
do professor Marcelo, 
algumas “mães do 
8o” terminavam a 
limpeza e arrumação 
do depósito do 

brechó que já há alguns anos ocupa a casinha 
no terreno ao lado da Escola. Boa parte das 
roupas que sobraram foram doadas para uma 
aldeia indígena e para a SEOVE. Mas a turma 
ainda vai continuar com algumas peças que 
já estão selecionadas e separadas à  venda no 
Brechó  virtual  @brecho.8.2020 no Instagram 
até janeiro. Aproveite.

    NA SALA DE AULA

u bazar de natal 
virtual 2020 E assim foi 
o nosso  Bazar Virtual de 
Natal 2020 movimentando 
a comunidade neste último 
mês: 12 rifas que distribuíram 
cestas e lindos presentes aos 

sortudos ganhadores dos sorteios realizados em dezembro 
(confira no site da Escola os resultados); também tivemos a 
edição do calendário Anabá 2021 pelo 2o ano (que pode ser 
adquirido aqui); o Sarau da Primavera, organizado pelo 11o 
(veja ao lado);  além disso, duas turmas organizaram compras 
coletivas de produtos naturais com percentual das vendas 
revertido para a Escola; e a Comissão de Comunicação produziu 
as  já tradicionais fotografias das turmas (as cópias de quem 
optou em retirar na Escola estão disponíveis na secretaria).  

uo menino jesus vem em uma estrelinha! A professora Danielle e a 
professora assistente Flávia entregaram na segunda-feira, 14.12, o presente que 
elaboraram para os pequenos da sua turminha do Maternal das Lavandas. Depois de 
recebê-los, as famílias se dirigiram à quadra da escola, onde acontecia a homenagem 
natalina (veja na página 5). 

Também, como têm feito durante o ano, as professoras da Educação Infantil elaboraram 
para o Natal uma publicação especial com receitas, histórias de época e sugestões de 
atividades. A publicação pode ser acessada aqui. 

https://drive.google.com/file/d/1AKsfVVpwfU311xKQLmFd3V6x8qRQne-e/view?usp=sharing
https://youtu.be/y2GtherPPLU
https://youtu.be/y2GtherPPLU
 https://abacashi.com/p/sarau11
https://www.instagram.com/brecho.8.2020/
http://www.anaba.com.br/espaco-dos-pais/bazar-virtual-2020
https://www.instagram.com/calendario2021anaba/
http://www.anaba.com.br/app/arquivos/pdf/natal-dezembro-2020-20201217155200.pdf


ACONTECEU 

u formados! A terceira turma do Ensino Médio da Escola 
está formada! A cerimônia foi realizada a distância, pelo Zoom, 
no domingo, 13 de dezembro, e transmitida pelo canal do You-
Tube da Escola. Os 21 jovens tiveram o duplo desafio de concluir 
esta importante etapa de formação em um ano tão atípico. A 
turma foi acompanhada nessa jornada pelo professor Rafael Ca-
morlinga, ele próprio ex-aluno da Escola e primeiro tutor nesta 
condição de ex-anabento. Parabéns, pessoal!

umuito obrigado, 
professoras! Neste 
fim de ano, a professora 
Beatriz "Bia" Negreiros, 
depois de 24 anos de casa, e a teacher  Sueli Kuchiniski, 
com 26 anos de Anabá, desligam-se do dia a dia da Escola, 
entrando oficialmente para a categoria de aposentadas. 
Elas deixaram um recado para a comunidade nas páginas 
do Colibri, que circulará na próxima semana. Confiram lá. 
Às queridas professoras, um grande abraço e nosso muito 
obrigado pelos anos dedicados aos nossos filhos e filhas. 

unastaja, tutora do 9o ano 2021

O anúncio foi feito na aula da quarta-feira, 
dia 9, que acontecia pelo Zoom. Ao saberem 
que a professora Nastaja irá lhes acompa-
nhar como tutora, os futuros alunos do 9º 

ano 2021 celebraram, felizes. E, da mesma maneira, a profes-
sora confessa grande emoção. “Para mim é um presente”, diz. 
Formada, e com mestrado em Artes Cênicas pela UDESC, Nas-
taja está fazendo a formação em pedagogia Waldorf e traba-
lha com teatro aqui em nossa Escola desde 2016. 

u segundo episódio A psicóloga Marisa 
Clausen é a entrevistada do segundo episódio 
do Podcast Anabá, conduzido pelas professoras 
Denise Lopes e Daniela Jost Guimarães. O tema 
é o período do Advento. 

u@Bemtevinoanaba A Comissão de Comunicação está 
oferecendo à comunidade a oportunidade de divulgar 
produtos e serviços pelo Instagram. O canal substitui os 
antigos classificados que circulavam no informativo e não 
têm custo. Preencha o formulário e divulgue seus produtos, 
serviços ou necessidades. Siga o perfil @bemtevinoanaba 
para ficar por dentro das ofertas.

u fios e papos As professoras assistentes do 
Jardim, Flávia, Marielly e Patipado, agradecem 
o apoio e estímulo da comunidade que fizeram 
o sucesso da iniciativa @fioespapos. As ativida-
des serão suspensas a partir de agora. Durante 
o ano, mães e professoras da Educação Infantil 

produziram lindos artesanatos que foram colocados à venda 
com renda em prol da Escola. Confira aqui a cartinha delas.

u inédita radionovela do 12oº

Um feito inédito na história do Anabá, a 
radionovela do 12º ano já está com to-
dos os seis capítulos publicados no canal 
Bailei na Curva, no Spotify. Aproveite um 
tempinho das férias, ligue o som e desfru-
te a história da peça de Júlio Conte adap-
tada pela turma para o áudio. Deixe-se levar pela história das 
sete crianças que viviam na mesma rua na década de 1960, mas 
tomam diferentes rumos na vida ao atravessarem os anos 1970 
e 80, tendo suas trajetórias pessoais influenciadas pelos rumos 
políticos do país. 

u "um teatro imaginado" 
do 80ºano 2020 Nesta sexta-
feira, 18, será a estreia do 
documentário “Um teatro 
imaginado”, produzido pela 
turma do 8º ano do professor 
Marcelo Letzow, diretamente no 
canal do YouTube da Escola. Após 
a exibição, as famílias estarão em 
uma sala do Zoom para um bate-

papo com convidados sobre a aventura que foi não produzir 
um “teatro do 8° ano” da forma como conhecemos. Aprecie. 

Reuniões e reuniões Nesta quinta-feira, 17.12, os professores substituíram a tradicional reunião do Colégio para ter, no mes-
mo horário, um encontro festivo e descontraído: uma gincana! Organizada pelos professores da área de movimento, o encon-
tro teve, ainda, a despedida dos estagiários, Gustavo e Jade, que ano que vem não estarão mais conosco. Valeu pessoal, obriga-
da por tudo!  Você sabia? Para além da sala de aula, os professores têm extensa agenda de atividades na Escola, que inclui a 
participação em diversas reuniões. Semanalmente às quinta-feiras, os professores de toda as escolas Waldorf se congregam em 
seus colegiados, do qual participam todos os professores. Essa tradição em nossa Escola permaneceu via Zoom durante todo o 
período de isolamento. Além disso, há também as reuniões semanais dos grupos de professores da Educação Infantil; do Fun-
damental I; do Fundamental II; do Ensino Médio e das áreas, como de movimento, de línguas, de artes. Reuniões de comissões 
também são constantes. Neste ano, a comissão especial de retorno às aulas presenciais, constituída com o fim de elaborar o 
plano de contingência da Escola para enfrentamento da Covid-19, foi criada com muito trabalho e encontros semanais, envol-
vendo professores, administração e representantes dos pais. E, de quebra, o Conselho Pedagógico também manteve seu ritmo 
semanal nas salinhas virtuais. Ufa!

https://open.spotify.com/episode/6I1ZzU1zrZf0kosUK8mJ2C?si=haloeZjRTWSekA3Q60y6Xw
https://open.spotify.com/episode/6I1ZzU1zrZf0kosUK8mJ2C?si=haloeZjRTWSekA3Q60y6Xw
https://forms.gle/ztdKq9A8Xov3hSq86
https://www.instagram.com/bemtevinoanaba/
https://www.instagram.com/fiosepapos/
https://drive.google.com/file/d/1AK_EQkVgELwmrxHjq8yQE3BMAZFz_YLy/view?usp=drivesdk
https://open.spotify.com/show/1xUTISfb7MHZTD3CoBj3Yk?si=ud3djzp3TlmJNuRgixMFlQ
https://youtu.be/vQ4FXlDYx34


Nesta semana, pela primeira vez desde 16 de março, as famílias foram convidadas a comparecer à 
Escola. Foi para receber um presente elaborado com muito amor pelos professores, colaboradores 
e suas famílias. Os alunos foram chegando aos poucos: os do Maternal e Jardim na segunda-feira; 
os do Fundamental I e II, nos dias seguintes; e os do Médio, na quinta-feira, sempre no horário das 
17h às 19h30. Tudo foi organizado pela comissão observando as normas e protocolos sanitários vi-
gentes, como sinalização dos caminhos de entrada e saída, distanciamento, uso de máscaras e álco-
ol em gel. E o momento foi de encantamento e alegria pelo reencontro. Um feliz Natal para todos!

"Não sabíamos o que responder quando as 
crianças perguntavam “o que nós vamos fazer na 
Escola?”. Não fazíamos ideia do que haveria por 
lá e nem de como poderia ser uma vivência com 
tantas restrições. Mas desde a chegada ao portão, 
foi tudo perfeitamente natural. Os olhinhos das 
crianças precisavam de um segundo a mais para 
reconhecer os olhares das pessoas na fila, mas, 
quando reconheciam, se via o tamanho da saudade 
e do encantamento. Ninguém nem percebia mais as 
máscaras. O caminho era de cones, mas o que nós 
seguimos foi a música. A surpresa com o presépio, 
tão grande! E quanto capricho! Continuamos a 

seguir a música e, de repente, sob um céu estrelado encontramos um círculo de sorrisos, e aí foi a vez que 
precisamos controlar a vontade de quebrar as regras e abraçar cada um. Com os biscoitinhos nas mãos e 
o coração quentinho, voltamos pra casa felizes e agradecidos! "  Carol e Rodrigo, pais da Clara, do 
Jardim das Rosas, Francisco, do Maternal das Lavandas, e Antônio. 
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