
Querida comunidade escolar, este é, finalmente, 
o “comunicado da volta às aulas”. Nada mais ade-
quado, portanto, que o comecemos dizendo por que 
estamos voltando, considerando que há ainda uma 
epidemia em curso.

Não existe um motivo único para essa decisão. 
Uma resolução desse porte sempre pondera vários 
aspectos, equaciona e tenta chegar ao que é o melhor 
para o momento.

E o momento não nos favorece. Continuamos em 
meio a uma pandemia, com alguma luz no final do 
túnel mas também com novas variantes que indicam 
que o processo ainda será longo. Então por que voltar?

O primeiro aspecto a ser considerado é o legal, ao 
qual estamos sujeitos.

A partir da Lei N° 18032, de 8 dezembro de 2020, 
do Governo do Estado de Santa Catarina, as ativida-
des educacionais, aulas presenciais nas unidades das 
redes pública e privada de ensino, municipal, estadual 
e federal, relacionadas à educação infantil, ensino fun-
damental, nível médio, Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), ensino técnico, ensino superior e afins foram 
consideradas como essenciais durante a pandemia da 
COVID-19. Isso autorizou as escolas a retomarem 
às aulas presenciais no estado independentemente da 
classificação no mapa de risco da região. Por outro 
lado, as aulas remotas continuam autorizadas, poden-
do as famílias optarem em permanecer nesse modo 
de ensino.

Outro aspecto importante é o pedagógico. Ainda 

que tenhamos conseguido nos flexibilizar e realizar 
um ensino remoto com alguma qualidade, sabemos 
que o modelo virtual tem suas limitações, princi-
palmente para a nossa Pedagogia. Há processos que 
foram iniciados a distância que agora precisam do 
encontro presencial entre professor-aluno para se so-
lidificar, sem falar nos que nem puderam acontecer.

Cada área (Infantil, Fundamental I e II e Médio) 
tem razões específicas para desejar esse retorno, e 
uma percepção comum, reforçada pelos relatos de vá-
rias famílias inclusive, é que nossas crianças e jovens 
precisam desse retorno. Apatia, falta de movimento, 
cansaço, desinteresse pelas aulas online, tristeza e até 
situações mais complexas de saúde emocional estão 
entre esses motivos.

Há riscos para o retorno? Sim, porque não há pan-
demia sem riscos. Todas as medidas sanitárias e de 
isolamento tomadas desde o início da pandemia são 
para minimizar as ameaças. Muitos aprendizados e 
descobertas feitas até agora também colaboram neste 
sentido. 

Em nossa Escola estamos nos preparando para 
este momento desde meados do ano passado. Vá-
rias comissões trabalharam e continuam trabalhando 
para isso. Nosso Plano de Contingência Escolar para 
a COVID-19, com definições de estratégias, ações e 
respostas para o enfrentamento da epidemia, foi ela-
borado e aprovado pelas autoridades. Nossos espaços 
físicos sofreram adaptações para atender às medidas 
de segurança. Temos o compromisso de seguir todos 
os protocolos necessários e, como instituição de en-
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“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho  

caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar.”

Paulo Freire



sino, temos algumas habilidades a nosso favor para 
isso. Porém, essa questão não é uma via de mão úni-
ca. Mais do que nunca estamos vivendo um momento 
em que é fundamental o cuidado de cada um para o 
bem de todos. Como educadores que todos somos, é 
nosso dever dar o exemplo para que nossas crianças 
e jovens também aprendam. Cabe à Escola atuar com 
os alunos em sala de aula e orientar as famílias no 
âmbito social, mas, individualmente, cada família é 
livre e responsável por seus atos.

Continuamos contando com o apoio sempre pre-
sente da comunidade e caberá a cada uma das famí-
lias assinar um termo de responsabilidade afirmando 
estar ciente dos protocolos a serem seguidos.

É certo, então, que todas as classes voltarão às au-
las no dia 8 de fevereiro, conforme as grades que aqui 
anexamos. Alguns grupos de alunos já iniciam indo 
à escola, outros somente alguns dias depois. De todo 
modo, seja presencial ou online, todos têm ativida-
des pedagógicas já a partir desse dia. Conseguimos 
montar grades que maximizam, até onde é possível, 
os encontros presenciais. Apenas o Fundamental I, 
dividido em grupos A, B e C, ficou com apenas um 
encontro presencial por semana (manhã cheia). Os 
detalhes que levaram a essa decisão pedagógica serão 
repassados pelos professores de classe.

Para esclarecer essa e outras dúvidas sobre o fun-
cionamento do rodízio, recreio, cantina, lanches, en-
tradas e saídas etc., serão conduzidas pelos profes-
sores de classe, tutores e professoras da Educação 
Infantil, entre os dias 27 e 29, reuniões de pais e mães 
em todas as 17 classes da Escola. Seguem dia e hora 
de cada uma dessas reuniões:

Maternal Lavandas: 27/01 - 20h
Maternal Margaridas: 27/01 - 20h
Jardim Rosas: 28/01 - 20h
Jardim Flor de Lótus: 28/01 - 20h30
Jardim Orquídeas: 27/01 - 20h30

1° ano: 28/01 - 19h30
2° ano: 29/01 - 20h30
3° ano: 01/02 - 19h
4° ano: 29/01 - 20h
5° ano: 27/01 - 20h
6° ano: 28/01 - 19h
7° ano: 27/01 - 19h
8° ano: 28/01 - 20h
9° ano: 29/01 - 19h
10° ano: 27/01 - 19h30
11° ano: 28/01 - 20h
12° ano: 28/01 - 19h30

Por fim, e ainda dando sequência a essa prepara-
ção para o retorno, a Escola promoverá no dia 4 de fe-
vereiro um encontro virtual, tipo live, com a presença 
da secretaria, administração, pedagógico e apoio mé-
dico, para orientar, tirar dúvidas e lançar um e-book 
que contém todos os protocolos e procedimentos que 
nortearão nossas práticas. 

Estamos, também, ampliando nossos canais de co-
municação com as famílias. Enviamos um formulário 
para o envio de perguntas e, depois de respondidas 
pelo setor escolar responsável, elas estão sendo agru-
padas em http://www.anaba.com.br/secretaria/tira-
-duvidas-retorno-as-aulas-presenciais

Pode ser útil dar uma boa olhada.

Dessa forma, seguimos no processo. Um grande 
passo será dado e esperamos conseguir manter os en-
contros presenciais por muito tempo. Para isso, temos 
que, fundamentalmente, evitar o contágio relaciona-
do à escola. Basta um caso para mandar para casa to-
dos os que tiveram contato. Isso pode comprometer, e 
muito, o sistema híbrido.

Consciência, consciência e consciência! E siga-
mos juntos.

Com fraternos e esperançosos abraços,

Secretaria, Administração e  
Conselho Pedagógico da Escola Waldorf Anabá
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SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

07h30 às 12h JARDIM G1 G2 G3 * *

07h30 às 12h MATERNAL G1 G2 G1 G2 G1 / G2

EDUCAÇÃO INFANTIL - 1a ETAPA

Cada classe será dividida em grupos.

• Os grupos serão fixos;

• Cada classe contará com a presença de 2 profissionais (professora e assistente);

• Serão sugeridos horários de entrada e saída intercalados. 

(*) Fica a cargo de cada professor a orientação para esses dias.



FUNDAMENTAL 1

• HORÁRIOS de entrada, intervalo e saída serão 
ESCALONADOS, a fim de mitigar os riscos de contágio.

• ACESSO à escola por pais, mães ou responsáveis só será 
permitido, de maneira restritiva, através de agendamento 
ou necessidade de acompanhamento de crianças menores.

• AULAS de trabalhos manuais, artes aplicadas e demais 
artes serão dadas nas mesmas salas, a fim de evitar a 
movimentação dos alunos.

• GRUPOS A B C serão fixos.



FUNDAMENTAL 2

• HORÁRIOS de entrada, intervalo e saída serão ESCALONADOS, a fim de mitigar os riscos de contágio.

• ACESSO à escola por pais, mães ou responsáveis só será permitido, de maneira restritiva, através de agendamento ou necessidade de 
acompanhamento de crianças menores.

• AULAS de trabalhos manuais, artes aplicadas e demais artes serão dadas nas mesmas salas, a fim de evitar a movimentação dos alunos.

• GRUPOS A B C serão fixos.



ENSINO MÉDIO

• HORÁRIOS de entrada, intervalo e saída serão ESCALONADOS, a fim de mitigar os riscos de contágio.

• ACESSO à escola por pais, mães ou responsáveis só será permitido, de maneira restritiva, através de agendamento ou necessidade de 
acompanhamento de crianças menores.

• AULAS de trabalhos manuais, artes aplicadas e demais artes serão dadas nas mesmas salas, a fim de evitar a movimentação dos alunos.

• GRUPOS A B C serão fixos.


