
Há 77 dias impossibilitados de nos encontrar-
mos fisicamente, entramos na época de Pentecos-
tes. A celebração da colheita em épocas pré-cristãs 
ganha novo significado a partir do Cristo e do mis-
tério de Gólgota e relembra a descida do Espírito 
Santo sobre os apóstolos. Pela Antroposofia pode-
mos olhar para essa celebração como representa-
ções dos caminhos para o autodesenvolvimento. 
O caminho interno, dado pela consciência (repre-
sentado pela descida do Espírito Santo) e o cami-
nho externo (representado pelo dom das línguas) 
no resgate do impulso humano pela comunidade. 
Pentecostes só pode acontecer no encontro com o 
outro, por meio da consciência de si na atuação em 
comunidade.

É com esse espírito que estamos atravessando 
esse período desafiador de tantas incertezas. Reuni-
ões e conversas são feitas constantemente na busca 

de uma pedagogia viva e pautada na liberdade. 
Trabalhamos em muitas adaptações para as 

atividades escolares que estão sendo introduzi-
das com base nas reflexões do nosso Colegiado, 
do contato com colegas em outras escolas e como 
resultado das observações de cada professor com 
sua turma.

Para as próximas semanas, estão previstas uma 
Roda de Conversa com a Comissão Financeira e 
a introdução de novidades para o Ensino Médio, 
com a adoção de pelo menos uma aula diária para 
todas as turmas.

Também procuramos ampliar as opções de fer-
ramentas para videoconferência, o que deve aju-
dar no nosso desempenho com as reuniões. Bus-
camos ainda ações que possam aprimorar a nossa 
comunicação e estreitar as distâncias. 

Comunicado 22-05-2020

Querida comunidade escolar,



Roda de Conversa

No próximo dia 27 de maio, a Comissão Finan-
ceira vai promover uma Roda de Conversa Online 
para tratar da situação financeira do Anabá com 
famílias da escola interessadas, às 19h30. O even-
to, via Zoom, tem limite para 100 participantes e 
ficará gravado para quem quiser assistir depois. 
Com uma hora de duração, terá a seguinte progra-
mação:

– Boas vindas e verso (5 min);
– Apresentação no power point da situação 
financeira da escola e os passos que foram 
dados, por Marcelo de Cunto (15 min);
– Espaço para perguntas (35 min);
– Considerações finais e verso (5 min)

Link para entrar na reunião Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/89595633591 

Esperamos que a Roda de Conversa, além de in-
formar, também possa sensibilizar as famílias para 
participar das soluções em um momento singular, 
em que vários cenários estão sendo avaliados. 

Lembramos que a transparência nas ações, 
especialmente financeiras, é parte de nossos prin-
cípios. A Comissão Financeira está sempre à dis-
posição para fornecer esclarecimentos sobre os 
componentes de custos da escola. Isso já é feito 
anualmente, no período que antecede as matrícu-
las, e a qualquer tempo em que for procurada.

Nas Assembleias Ordinárias anuais da Asso-
ciação Pedagógica Micael também ocorre, semes-
tralmente, a apresentação detalhada de contas. A 
Assembleia de abril de 2020 foi cancelada devido 
à pandemia e uma nova data está sendo estudada. 

Nova Grade

Para o Ensino Médio, uma nova grade de au-
las diárias está sendo elaborada pelos nossos pro-
fessores da área, levando em conta as limitações 
e possibilidades desse período de atividades não 
presenciais. No Ensino Fundamental, professores 
do 1º ao 4º anos decidiram por enquanto pela não 
realização de eventos online com as crianças, fa-
zendo-se presentes afetuosamente em atividades 
programadas para serem mediadas pelos pais. 

Com o cancelamento dos eventos presenciais 
(como a Festa Anual), as comissões que organi-
zam festas e encontros analisam como esses ele-
mentos, tão relevantes para a nossa pedagogia, 
podem ser tratados no momento.

Para o Jardim e Maternal, as professoras e au-
xiliares divulgaram na última segunda-feira, dia 
18, um lindo material que marca essa época de 
Pentecostes, com textos e atividades para as famí-
lias. (Confira aqui).  

Para o período pós-distanciamento, há uma 
comissão que vem cuidando de harmonizar datas, 
atender exigências de carga horária e analisar pos-
síveis procedimentos para o retorno (veja comuni-
cado de 19.05).

Confiança

Sabemos que as condições atuais são desafia-
doras para todos nós. Muitas famílias, inclusive de 
professores, estão buscando o equilíbrio entre as 
atividades domésticas, as profissionais e o cuidado 
com os filhos. A necessidade do ensino a distân-
cia deixa algumas famílias ainda mais apreensivas. 
Os professores estão em constantes conversas para 
chegarmos ao melhor equilíbrio entre a essência de 
nossa Pedagogia, as necessidades impostas e o que 
é mais adequado para cada turma. 

https://us02web.zoom.us/j/89595633591
http://www.anaba.com.br/app/arquivos/pdf/epoca-de-pentecostes-maio-2020-20200522161924.pdf
http://www.anaba.com.br/secretaria/noticias/19-05-2020-calendario-pos-isolamento-social
http://www.anaba.com.br/secretaria/noticias/19-05-2020-calendario-pos-isolamento-social


Das famílias, esperamos a confiança e o apoio, 
como sempre contamos em nossa escola, na ma-
nutenção do ritmo, sobretudo com as crianças me-
nores, na mediação das atividades enviadas e na 
parceria e conversas com professores de classe e 
tutores.

Apoiamos o Conselho de Mães e Pais para que 
possa continuar trabalhando de forma cooperativa 
e dar continuidade às ações que contribuem para 
amenizar a falta do convívio, que todos sentimos.

Abraços fraternos,

Administração, Secretaria  
e Conselho Pedagógico da Escola Waldorf Anabá

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.

“A nossa tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente desfazer as barreiras  
que construímos dentro de nós e que nos impedem de permitir o amor fluir.”

Rumi

Relembramos os canais  
de contato com a Escola:

Financeiro: whatsapp (48) 99862-1317 - 

tesouraria@anaba.com.br

Secretaria: 99664-0101  

(documentos escolares,  

solicitações e informações); 

Ensino Infantil e Fundamental:  

99664-0100  

(suporte para sistema Unimestre);

Ensino Médio: 99975-0119  

(suporte para sistema Unimestre).

http://www.anaba.com.br/secretaria/comunicados-da-quarentena

