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Prezada comunidade escolar, 

 

Conforme o Art. 1° do Decreto nº 509, de 17/03/2020, que dá continuidade à adoção 

progressiva de medidas de prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus (COVID-19), 

ficam suspensas no território catarinense por 30 (trinta) dias, a partir de 19 de março de 

2020, as aulas nas unidades de ensino das redes pública e privada. 

Alinhada às determinações de suspensão de aulas e de preservação da saúde da população, 

o Conselho Estadual de Educação também aprovou a Resolução CEE/SC n° 009/2020, que 

dispõe sobre “o regime especial de atividades escolares não presencias no Sistema Estadual 

de Educação de Santa Catarina, para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 

2020, como medida de prevenção e combate ao contágio do coronavírus.” 

Assim sendo, a Escola Waldorf Anabá estabeleceu algumas medidas para a continuidade das 

atividades pedagógicas dentro do ano letivo de 2020: 

I. Os primeiros 15 dias, a partir do dia 17/03/2020, correspondem a antecipação de 

férias escolares. Estamos, pois, neste momento, em férias. No dia 31 de março, 

inicia-se, então, o regime especial de atividades escolares não presenciais, que, 

uma vez executado e documentado, será considerado no cálculo dos dias letivos; 

II. O Conselho Pedagógico da escola conduziu, virtualmente, um debate entre os 

professores da escola para definir como podemos realizar atividades escolares 

não presenciais em uma escola Waldorf. O assunto é polêmico já que a pedagogia 

Waldorf se caracteriza por valorizar as vivências e a presença do professor, por 

inteiro, interagindo com os alunos. Além disso, cada disciplina tem suas 

peculiaridades e algumas parecem ser, num primeiro olhar, impossíveis de caber 

num regime tão distante e frio. Diante desse desafio, ficou decidido que cada 

professor vai procurar formatar atividades que possam ser realizadas a distância e 

as enviará ao professor de classe ou tutor da turma. Este as encaminhará às 

famílias. A primeira remessa está prevista para o dia 31 de março. As atividades 

serão obrigatórias, já que pesarão nos dias letivos a serem completados depois 

que voltarmos à vida normal. Isso vale para os ensinos Fundamental e Médio. 

Para a Educação Infantil, a recomendação é a de que os professores estejam 
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próximos das famílias, ainda que virtualmente, e possam contribuir sugerindo 

atividades, dando dicas e indicando alimento anímico. 

 

Consideremos isso um combinado ainda inicial e geral. Sabemos que o dia a dia nos colocará 

mil perguntas. Vamos respondendo-as uma a uma. A cada dia os seus cuidados. 

Contamos, como sempre, com a boa vontade e a parceria de todos para que superemos da 

melhor forma possível este desafio que a vida nos impõe. 

Vai dar certo! 

 

Atenciosa e carinhosamente, 

Secretaria/Administração/Conselho Pedagógico da Escola Waldorf Anabá 

 

 

 


