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“Eu sou uma chama acesa! E rebrilho e rebrilho toda essa escuridão.”
Clarice Lispector

Querida comunidade escolar,
Em três meses de quarentena, nossa escola pas-

te de 25% nos rendimentos, enquanto o governo

sou por muitas adaptações. Há novos desafios e

paga a ajuda proporcional do seguro-desemprego.

descobertas a cada dia. E as soluções vêm sendo
construídas semana a semana, mês a mês.

Feitas as contas, as reduções podem chegar a
500 reais no salário. Para amenizar as perdas de to-

À medida que os desafios vão aumentando,

dos os colaboradores, o colegiado aprovou ontem

também confiamos na força da nossa comunidade

em reunião que todos os recursos do “Fundo So-

em encontrar alternativas, iluminando o caminho

lidário dos Professores e Funcionários” (um fun-

pouco a pouco.
Neste mês, o número de famílias que recorreu
ao formulário para Auxílio Emergencial chega a
82. Um salto em relação aos pedidos iniciais, em
abril, feitos por 64 famílias. Com as concessões e
a inadimplência, houve uma redução de 24% na
arrecadação da escola no mês de maio, em relação
ao orçamento anteriormente programado.

do de doações feitas pelos próprios colaboradores
mensalmente, para auxiliar colegas em emergências) seja usado em junho.A reposição de apenas
um mês vai consumir todos os recursos acumulados, de cerca de R$ 23.000,00.
Nesta semana, o Tribunal de Justiça de Santa
Catarina determinou que as escolas da capital concedam um desconto de 15% nas mensalidades da

Com esse quadro, começamos neste mês a par-

Educação Infantil. Assessorada pelo Sindicato das

ticipar do Programa Emergencial de Manutenção

Escolas Particulares do Estado de Santa Catarina

do Emprego e Renda (MP 936), que prevê a redu-

(Sinepe), a nossa escola analisa se está enquadrada

ção salarial com equivalente diminuição na carga

na decisão, uma vez que já ofereceu um formato de

horária. Professores e funcionários terão um cor-

desconto para as famílias que solicitaram.

Iluminando o caminho
A nossa comunidade se movimenta agora para
preservar a escola. A Comissão de Salário se mobiliza por novas opções para capitalizar o Fundo Solidário e dar assistência aos colaboradores.
Ações e campanhas vêm sendo elaboradas em algumas turmas.
O Conselho de Mães e Pais também aprovou
em sua reunião do dia 17 uma proposta para levantamento de recursos, com palestras e oficinas
virtuais, cujas rendas sejam revertidas para o Anabá. Para isso, já está sendo organizada uma agenda
de eventos, e membros da nossa comunidade são
convidados para participar da empreitada. Quem
se sentir motivado pode enviar a sua proposta de
curso para o representante do 2º ano, Cléber Buosi
(cleber@romaguerabuosi.com) ou contatá-lo pelo
whatsapp (48) 99933-1234.
No Jardim e Maternal, as professoras e as famílias lançaram uma iniciativa para produzir e
comercializar produtos artesanais. Decidiram
criar encontros virtuais para substituir as tardes
de trabalhos presenciais, previstas para esta época, em que se dedicariam a projetos para o Bazar
de Natal. A ideia agora é fazer as oficinas online
no período noturno, entre os grupos do Infantil, e
disponibilizar as belezas produzidas no Instagram
Fios & Papos (@fiosepapos).
Conteúdos Pedagógicos
Com ações como essa, as professoras da Educação Infantil continuam trabalhando para adaptar as
turmas ao período de quarentena. Elas reafirmam

que, apesar das pressões atuais, o uso de eletrônicos nessa faixa etária é desencorajado. Lembram
que as crianças precisam conhecer o mundo com
todos os seus sentidos, com orientação presencial
de um adulto. O trabalho pedagógico nesta etapa
tem sido mantido por meio do contato com os familiares, apoiando ações, mantendo conversas individuais e em grupo e com o envio de material
pedagógico, para que as famílias possam descobrir novas formas de convivência e aprendizado.
Neste mês o grupo preparou um especial de
São João, com um conteúdo para encher os olhos
e os corações de mães, pais e crianças. Veja aqui.
Os professores do Fundamental também criaram um material para o período junino para suas
turmas. E começamos a semana com uma celebração muito especial da nossa Festa Anual, em um
vídeo estrelado por professores e alunos!
A professora Eliana, de música, também mantém nossas casas cheias de música semanalmente,
com temas de São João, enviados nos grupos.
Para o Ensino Médio, os professores se dedicam a elaborar um nova grade horária para o início
da segunda época virtual a partir de 30 de junho.
A composição da carga horária de 800 horas
neste ano, considerando o período de quarentena,
ainda é uma questão de muitos pais. Para ajudar
nesses esclarecimentos, a Comissão de Calendário
preparou um pequeno vídeo. Assista aqui!
Com confiança,
Administração, Secretaria e Conselho
Pedagógico da Escola Waldorf Anabá

“Até onde conseguimos discernir, o único propósito da existência humana é acender
uma luz na escuridão da mera existência.”
Carl Jung

Todos os comunicados da quarentena enviados pela escola estão compilados sob o
menu secretaria, no site do Anabá: www.anaba.com.br. | Confira aqui se você perdeu algum.

