
Esperamos que neste domingo de Pentecostes, 
tenhamos a oportunidade de redescobrirmos nos-
sas forças e a verdade que nos conduz. Em nossa 
escola, entraremos no mês de junho com muitas 
lições aprendidas nesta pandemia e com mais im-
pulso e clareza para as tarefas que temos a realizar. 

A partir da segunda-feira, 1º de junho, o Ensino 
Médio inicia a sua jornada de aulas online diárias 
entre 8h30 e 11h. Uma grade foi elaborada para as 
próximas quatro semanas, como resultado de um 
processo de reflexão, avaliação, debates e conver-
gência nas diferentes visões dentro do grupo de 
professores e tutores dessa área.

A plataforma será o Google Meet, escolhida 
por uma comissão como a ferramenta mais ade-
quada depois de analisados diferentes fatores.

Os professores da área, que trabalham com 
avaliações trimestrais dos trabalhos dos alunos, 
também criaram novas estratégias para enriquecer 
esse processo e acessar a situação particular de 
cada jovem, durante este período a distância. 

No Fundamental, os alunos de 5o a  8o anos se-
guem com encontros e interação virtual em ativi-
dades variadas desenvolvidas por cada professor. 
Do 1º ao 4º anos também são avaliadas como as 
ferramentas usadas no ensino remoto poderiam 
ser um veículo neste momento, para levar calor 
e alimento às crianças. Na Educação Infantil, as 
professoras pensam em conjunto como ampliar a 
parceria com os pais e o apoio mútuo. 

A cada semana, nas reuniões por áreas, são ava-
liadas as estratégias que podem ser implementadas, 
num exercício de retrospectiva e de prospectiva.
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Querida comunidade escolar,

“Os discípulos passaram por 
um imenso sofrimento durante 
os dez dias que se seguiram à 

Ascensão do Senhor. E dessa dor, 
dessa imensa tristeza surgiu o 

que nós chamamos de mistério de 
Pentecostes. Os discípulos que, 
para a clarividência instintiva 
externa, perderam a visão do 

Cristo, conseguiram encontrá-lo 
outra vez na experiência interior, 

no sentimento, na vivência, graças 
à tristeza e à dor que viveram.” 

Rudolf Steiner. Pentecostes Universal.
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https://drive.google.com/file/d/1HH_0pwO6Sop02F-Txv3mpQ4fvdkjB40c/view?usp=sharing


Nosso colegiado vem traçando um caminho 
próprio para realizar o seu trabalho, com cautela, 
executando e avaliando a complexidade dos novos 
desafios. 

Seguimos com a confiança de que, nos vários 
cenários desenhados para os próximos meses, fer-
ramentas para o ensino remoto deverão estar a ser-
viço da nossa Pedagogia, à medida que testamos 
possibilidades e limitações dessas tecnologias.

Em casa, como na sala de aula, nossos profes-
sores e funcionários continuam trabalhando para 
manter nossa escola viva e renovada para quando 
chegar a hora do reencontro no nosso pátio.   

Retorno

Sabemos que o momento de retorno às aulas 
presenciais traz amplos questionamentos.

Entendemos que muitas famílias dependem 
das determinações da escola para tomar decisões 
sobre o futuro, assim como a escola depende de 
conhecer as diretrizes da área de Educação para 
traçar planos e operar nesse período. Estamos li-
gados nesta teia, que exige de todos cautela, res-
ponsabilidade e paciência.

Surgem a cada dia estudos, propostas, enque-
tes, muitas especulações sobre datas e formas para 
a retomada.

Sentimos que também é missão de todos nós, 
mães, pais e educadores, separar o que é relevante 
nesta inundação de informações, discutir o que é 
necessário e nos apoiarmos para lidar com o que 
se apresenta, com equilíbrio.

No momento não existe definição oficial sobre 
o retorno das atividades presenciais nas escolas. 
Faremos os devidos comunicados à medida que 
tivermos essas respostas.

Consideramos as necessidades de nossos alu-
nos, dentro e fora de grupos de risco, e estamos em 
constante processo de avaliação. Nosso Colegiado 
vem se fortalecendo para implementar as deci-

sões, que vão acarretar novas realidades. 

Agradecemos o apoio constante das famílias 
no enfrentamento dessa situação. 

Abrindo as contas

Nesta semana, a Comissão Financeira reuniu 
a comunidade para uma Roda de Conversa via 
Zoom para esclarecer as medidas tomadas e os 
seus planos durante a pandemia. Se você perdeu, 
assista aqui.

Na reunião, a comissão reafirmou os compro-
missos assumidos durante a pandemia: impedir 
que razões financeiras levem alunos ou funcioná-
rios a deixar a nossa escola.

Como resultado, por meio do preenchimento 
de um formulário para auxílio emergencial, 64 fa-
mílias foram atendidas. Outras famílias que deixa-
ram de pagar mas não recorreram ao auxílio estão 
sendo contatadas pela escola.  

Com a missão de equilibrar as contas no novo 
cenário, entre as diferenças de receitas e despesas, 
é preciso lidar com o déficit projetado até julho 
(considerados quatro meses) de R$ 103.588,00. 

Para isso, a comissão está lançando mão dos 
recursos disponíveis. O principal, no momento, é 
a adesão à MP 936, que instituiu “Programa Emer-
gencial de Manutenção do Emprego e da Renda” e 
ontem foi prorrogada até o fim de julho. 

A medida permite uma redução no valor do 
salário de funcionários e professores em 25% ou 
mais (com redução de carga horária), enquanto o 
governo federal paga a ajuda proporcional do se-
guro-desemprego. 

Isso significa que, em geral, de acordo com a 
média de salários pagos em nossa escola, cada co-
laborador deve ter reduzido entre 5% a 15% de 
sua renda. 

Já no fim do ano passado, os professores ha-
viam aberto mão do reajuste salarial anual, para 
compensar uma redução imprevista no número de 
alunos matriculados, que colocaria as contas da 
escola no vermelho. 

Nesta semana, novamente em uma decisão 

https://www.youtube.com/watch?v=LerUJokovYg&feature=youtu.be


conjunta todos concordamos com a adoção da MP, 
enquanto a escola navega no mar revolto da pan-
demia.

Na Roda de Conversa, mães e pais contribuí-
ram com sugestões e questões. Esperamos conti-
nuar unidos em busca de alternativas.

Em fraternidade e união, 

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 elevação de seu próprio ser (de cada discípulo) permitiu, a cada um, experimentar 
de modo mais individual a união de todos, em comunidade, com o Ser divino. Ao mes-
mo tempo, sua libertação alcançada permitiu expressar o que haviam compreendido, 
também, de maneira individual. Na palavra, experimentaram a harmonia entre a cog-
nição que ilumina e o sentir que dá calor. Isto foi o que lhes deu o pleno poder para 

falar, de maneira que cada um dos ouvintes se sentiu tocado em seu mais íntimo ser.”

Friedrich Benesch

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

