Comunicado às famílias – 30 de abril de 2021

Querida Comunidade Escolar,
Diante do cenário da pandemia em nosso país e
em meio a tantas incertezas e preocupações, temos ao
menos uma boa notícia para compartilhar: parece que
estamos no caminho certo para fazer de nossa Escola
um ambiente dos mais seguros com relação à contaminação pelo Coronavírus.
Isso pode ser extraído dos números que seguem
anexos, no nosso primeiro “Radar Covid”.
O “Radar Covid” é um boletim que divulgaremos
semanalmente com os dados registrados pela nossa
Central de Monitoramento, garantindo transparência
no processo que estamos vivendo.
Nosso último registro de caso positivo para a Covid-19 aconteceu há mais de um mês (em 29 de março) e o número de ocorrências em nossa central no
mês de abril foi bem menor do que nos meses anteriores.
Fica a ressalva de que, como temos uma baixa adesão à sugestão de realizar teste perante sintomas que
podem ser compatíveis com a Covid-19, devemos ser
cautelosos na interpretação dos resultados obtidos.
No entanto, destacamos que – diante da dúvida se
é ou não Covid – tem sido bastante positivo o fato
de as famílias informarem e deixarem de enviar seus
filhos à Escola enquanto estão apresentando qualquer
sintoma. Essa atitude é fundamental para evitar que
tenhamos várias pessoas, ou grupos, em isolamento
ao mesmo tempo.
É perceptível o empenho da comunidade como

um todo em querer manter nosso ambiente saudável.
Famílias, alunos, funcionários e professores têm se
desdobrado para cumprir os protocolos sanitários, o
que nem sempre é tarefa fácil.
Essas observações são resultado do processo de
avaliação conduzido pelo grupo de trabalho responsável pelo PlanCon, o nosso Plano de Contingência, que
conta sempre com o apoio técnico de dois incansáveis
médicos (uma mãe e um pai de alunos). A avaliação,
que incluiu também a consulta feita à comunidade no
final de março, resultou ainda na revisão de procedimentos, como, por exemplo, a aquisição das máscaras
PFF2, na realização de reuniões, na capacitações de
funcionários e em novas orientações aos professores.
Chegamos sem maiores transtornos ao final de
um trimestre de aulas híbridas. Isso, no entanto não
pode ser motivo para baixarmos a guarda. Precisamos
manter o que já foi conquistado e aprimorar ainda
mais nossas posturas, principalmente se considerarmos que o inverno está chegando e os sintomas podem nos confundir. Precisamos seguir juntos na avaliação (é resfriado? é gripe? é Covid?) e nas atitudes
consequentes, mesmo que algum transtorno pessoal
aconteça. O objetivo é um só: proteger a todos. Todos
cuidando de todos!
Mais uma vez agradecemos a confiança e o empenho da nossa querida comunidade. E pedimos que
todos continuem atentos e cautelosos.

Abraços fraternos, ainda que virtuais.
Conselho Pedagógico da Escola Waldorf Anabá
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A Central de Monitoramento da Covid-19 da Escola Waldorf Anabá, que reúne as informações sobre possíveis
ocorrências de casos de Covid-19 em nossa comunidade, registrou as seguintes ocorrências neste período:
1. A última confirmação de caso positivo registrado pela Central de Monitoramento foi no dia 29 de março de
2021 — estamos há mais de um mês sem ter relato de caso positivo para Covid-19 em nossa comunidade.
2. Durante o mês de abril, tivemos 16 casos de suspeita para Covid relatados à Central, sendo que nenhum confirmou-se positivo até a presente data.
3. No momento não há nenhuma turma afastada.

Desde que foi criada, a Central contabiliza os seguintes registros informados por pessoas da nossa comunidade escolar:
PENDENTES e
INDETERMINADOS

POSITIVOS

NEGATIVOS

(confirmados
para Covid-19)

(descartados para
Covid-19)

PROFESSORES

1

22

5

COLABORADORES

3

5

1

ALUNOS

3

22

29

(aguardam resultados
de exames/diagnóstico
e/ou não tiveram a
confirmação)

TOTAL DE CASOS RELATADOS, SENDO:
UM FAMILIAR da
A PRÓPRIA pessoa
pessoa (CONTATO)
com suspeita de
com suspeita de
contaminação
contaminação
28
15

13
9

5

4
54

28

26

Total de registros da Central de Monitoramento da Covid-19 da Escola (confirmados, descartados e indeterminados, por mês)
FEVEREIRO 2021

41

MARÇO 2021

34

ABRIL 2021*

16

* até dia 30.04

É FUNDAMENTAL que a comunidade se comprometa em manter a Escola informada sobre qualquer ocorrência de sintomas no
ambiente escolar e familiar (pessoas que convivam com alunos, professores e colaboradores no mesmo ambiente). A família
deve informar o tutor/professor de classe e também a Central de Monitoramento pelo e-mail monitoramentocovid19@anaba.
com.br ou pelo whatsapp 48 99664-0102, para que seja feito o acompanhamento do caso. A Central de Monitoramento da
Covid-19 acompanhará a evolução de casos na comunidade e poderá indicar a quarentena de um grupo ou de uma classe. No
caso de uma onda mais grave, indicará o fechamento da instituição pelo tempo que se fizer necessário.
Acesse aqui a cartilha Retorno às Aulas - Todos Cuidando de Todos, com os principais tópicos do nosso Plano de Contingência
Escolar para a Covid-19. Acompanhe em nosso site o Tira-dúvidas e os links úteis relacionados ao tema e também todos os
comunicados da quarentena enviados pela Escola, que estão compilados sob o menu Secretaria.
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