
O que nos une é maior do que o que nos separa. 
É com essa certeza que concluímos a primeira me-
tade de um ano atípico. Continuamos em conexão, 
mesmo diante das indefinições sobre o cenário de 
volta às aulas. 

Até o momento, em Santa Catarina, as aulas 
presenciais continuam suspensas até o dia 2 de 
agosto. A novidade nesta última semana foi a reso-
lução do Conselho Estadual de Educação (CEE), 
no dia 22, que prorrogou o prazo que permitia ati-
vidades escolares remotas.

Agora elas poderão ocorrer até o dia 31 de de-

zembro, independentemente da data da retomada 
das aulas presenciais. Segundo o CEE, a medida 
também possibilita às escolas “oferecer o ensino 
remoto de forma combinada com o ensino presen-
cial” neste período.

Para avaliar essa retomada no estado, há um 
comitê, formado por 15 entidades, que trabalha 
na elaboração dos critérios para a volta às aulas, 
levando em conta medidas sanitárias, ações peda-
gógicas, transporte escolar, alimentação e gestão 
de pessoas. Nossa escola acompanha essa movi-
mentação e também se prepara em uma comissão 
sobre o assunto. 
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Querida comunidade escolar,

Patrícia C
am

pos

“Algum dia, quando tivermos dominado os ventos, as ondas, as marés  
e a gravidade… utilizaremos as energias do amor. Então, pela segunda vez  

na história do mundo, o homem descobrirá o fogo.”
Pierre Teilhard de Chardin

http://www.cee.sc.gov.br/index.php/downloads/documentos-diversos/normas-de-enfrentamento-ao-covid-19/1850-resolucao-200-049-cee-sc
http://www.cee.sc.gov.br/index.php/downloads/documentos-diversos/normas-de-enfrentamento-ao-covid-19/1850-resolucao-200-049-cee-sc


Nossa programação interna também considera 
que atividades como o Teatro do 8º ano e estágios 
curriculares possam ser de alguma forma realiza-
das, embora ainda dependam das determinações 
futuras.

Já no próximo mês, temos a perspectiva de fé-
rias por alguns dias. Uma pausa vem sendo estu-
dada para o final do mês de julho.

Campanhas

Enquanto vislumbramos um possível retorno, 
nosso vínculo a distância vem sendo fortalecido 
não só com as atividades remotas, mas também 
com o esforço de mães e pais que, dentro de suas 
casas, trabalham com afinco no levantamento de 
recursos para a nossa escola. São algumas inicia-
tivas nas turmas e também campanhas que preten-
dem envolver toda a comunidade. 

O Conselho de Mães e Pais formatou nesta 
semana a campanha “Conexões Solidárias” e os 
primeiros frutos poderão ser colhidos em breve: 
alguns eventos já estão sendo organizados. Você 
pode participar aproveitando o momento para 
aprender coisas novas em casa ou oferecer uma 
palestra, oficina ou curso virtuais. 

Saiba mais sobre o projeto acompanhe a agen-
da aqui.

As famílias do 8º ano também já estão a todo 
o vapor com a versão digital do nosso tradicional 
Brechó do 8º ano. Desta vez, 90% da renda vai 
para a escola e o restante para custear despesas do 
teatro. Elas contam com a participação da comu-
nidade tanto na doação e aquisição de produtos, 
como na divulgação da iniciativa. Conheça aqui a 
proposta e veja como pode colaborar. 

As mães do Jardim também continuam trazen-
do o mundo das fadas para todos nós com suas 
criações comercializadas no Instagram. A comu-
nidade também pode participar com a doação de 
materiais.

Prestigie!

Bazar às segundas e sextas: A Caciane do Ba-
zar Permanente do Anabá continua atendendo as 
famílias que precisam repor seus materiais escola-
res. O atendimento é com hora marcada, no período 
de 9h às 11h, às segundas e às sextas, apenas. Para 
combinar, mande mensagens para o whatsapp: (48) 
99177-3409.

Com confiança, 

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 verdade vivenciada em conjunto
É força de vida na aspiração da humanidade.”  

Rudolf Steiner

http://www.anaba.com.br/app/arquivos/pdf/conexoes-solidarias-20200626164414.pdf
https://www.instagram.com/conexoessolidarias/
https://www.instagram.com/brecho.8.2020/
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