Comunicado às famílias – 19 de março de 2021

Querida Comunidade Escolar,
A Escola retomará as atividades presenciais em
todos os níveis a partir de segunda-feira, 22 de março.
A retomada leva em consideração a liminar que
autoriza o retorno imediato das atividades escolares presenciais, bem como as muitas conversas que
o colegiado manteve nestes dias na Escola. Assim, é
importante ressaltar que, além do vai e vem jurídico
que tomou conta do cenário em nossa cidade, essa
decisão é respaldada pelo Colegiado de Professores, a
partir da visão compartilhada pelos médicos e demais
membros que formam a Comissão de Volta às Aulas,
e, principalmente, pelo retorno obtido com o questionário submetido a toda a comunidade, respondido
por 49,82% das famílias, e que apontou que a Escola
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“Confiança é uma das palavras de ouro que, no futuro, deverão dominar a vida social. ... E, no futuro,
serão socialmente benéficas as ações que forem realizadas por amor aos homens em geral.”
Rudolf Steiner

oferece um ambiente seguro para as aulas presenciais.
Para além disso ainda: um retorno seguro precisará ser respaldado pelo compromisso de cada um e de
todos os que optarem pelas atividades presenciais em
nossa Escola de respeitar as regras sanitárias previstas em nosso plano.
Para manter nosso ambiente livre da Covid-19,
são fundamentais o uso correto de máscaras, as medidas de higiene, o distanciamento social e o monitoramento de sintomas. Qualquer indício deve ser levado
em consideração e a criança, adolescente ou adulto
(professor ou funcionário) não deverá vir à Escola.
Precisamos nos proteger e proteger nossa comunidade, por isso é fundamental o respeito às regras.

A volta na prática:

•

A Escola retoma na segunda-feira e, no dia seguinte, terça-feira, dia 23, não haverá aulas, pois é feriado
de Aniversário de Florianópolis, conforme previsto
no calendário letivo.
Para as aulas híbridas seguiremos a grade de aulas
já estabelecida para todas as áreas da Escola.
Educação Infantil continua com as aulas diárias
respeitando a porcentagem vigente anterior ao decreto, porém, sempre sujeita a avaliação conforme o andamento das aulas.
Ensino Fundamental (na Escola):
•

1° a 4° ano: segundas, terças e quartas de manhã (7h30 às 12h)

5° a 8° ano: quartas à tarde (13h30 às 18h),
quintas e sextas de manhã (7h30 às 12h)

Ensino Médio (na Escola):
9° e 10° ano: segundas, terças e quartas de manhã
(7h30 às 12h)
11° e 12° ano: quartas à tarde (13h30 às 18h),
quintas e sextas de manhã (7h30 às 12h)
Para continuar fazendo da Escola um ambiente seguro contra a Covid-19, contamos muito com a consciência e o comprometimento de cada família.

Atenciosamente,
Colegiado de Professores

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.
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