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Boas-vindas a
quem chega!
A Escola inicia o ano letivo com
65 alunos novos. Boas-vindas
a todos! O evento de recepção
às novas famílias, promovido
pelo Conselho de Mães e Pais,
será no sábado, 6 de março,
das 9h às 10h30, este ano de
forma remota, pelo Zoom.
A programação inclui uma
apresentação da Pedagogia,
e falas sobre a atuação do
Conselho de Mães e Pais e da
Associação, além de vivências
do Jardim, do Fundamental
e do Ensino Médio.

GRADE

O link para a reunião
será enviado aos convidados
em breve.

a quinta Semana
Diz o adágio que é no andar da carroça
que as abóboras se ajeitam e – mesmo correndo o risco de parecer piegas – podemos
dizer que o ditado cai como uma luva ao que
temos vivido nestas primeiras semanas de
aulas híbridas.
E ainda mais em relação ao que está por
vir nas próximas, pois, com o agravamento da
pandemia em nosso estado, novas medidas
restritivas devem ser anunciadas em breve.
Tanto no âmbito das autoridades como internamente, na Escola.
Já nestas primeiras semanas de aula, o
principal movimento observado foi de alunos
migrando de um sistema para outro: híbrido para 100% online ou vice-versa, seja por
questões pessoais ou por cautela.
Tivemos movimentos de idas e vindas
também em função do surgimento de casos
de suspeita de Covid-19. No Ensino Médio,
por exemplo, o afastamento preventivo de
sete professores e a impossibilidade de realizar substituições manteve os alunos do 9º ao
12º nas aulas 100% online por 14 dias.
Essa movimentação está sendo levada
em conta pelos professores da Comissão de
Grade que estão trabalhando na elaboração
da programação das aulas da próxima época
que inicia na quinta semana de aulas, dia 8
de março. A nova grade está sendo fechada e

u AGENDA

Recados da Secretaria

deverá ser divulgada em breve.
Também a Educação Infantil está se acomodando aos poucos ao novo ritmo e nesta
semana o Jardim passou para a segunda fase
do que estava programado. As turmas que
inicialmente tinham sido divididas em três
grupos, passaram para dois grupos de 50%
dos alunos (AB), que frequentam o espaço
em dias alternados. Desta maneira os pequenos vivenciam de dois a três dias por semana
na Escola.
Avaliação – A Comissão de Retorno às
Aulas Presenciais irá se reunir na terça-feira,
2 de março, para uma avaliação deste primeiro momento de retomada das atividades
presenciais. Um panorama do que está funcionando e de pontos que precisam ser aprimorados. Em pauta também o agravamento
da pandemia e a realização de uma nova pesquisa de opinião junto à comunidade escolar.
Também o Conselho Pedagógico está debruçado sobre a questão e vai divulgar um posicionamento em breve.

As demandas de pais e alunos
junto à Secretaria Escolar podem
ser resolvidas pelo telefone (33341724) ou WhatsApp (996640101). Para limitar a circulação
de pessoas no ambiente escolar,
o atendimento presencial será
realizado somente com hora
marcada.
Termo de responsabilidade
Para manter a frequência do
aluno na modalidade escolhida
pela família (online ou híbrida)
é imprescindível dar o aceite
no “Termo de compromisso
de protocolo para retorno às
atividades presenciais e não
presenciais!”, que está no Portal
Online da Escola (Unimestre).
Deve-se entrar com o login do
responsável acadêmico, ou só
do responsável para os casos em
que há um único responsável
acadêmico e financeiro. Acesse o
Unimestre e fique em dia: http://
www.anaba.com.br/espaco-dospais/portal-online

PÁTIO

OS NÚMEROS DA ESCOLA

Em 2021 a Comissão Financeira do
Anabá está enxergando no horizonte a
possibilidade de retorno a uma certa estabilidade nos números financeiros da Escola. Após 2020 ter se caracterizado por
uma total incerteza em relação ao que
poderia acontecer, este ano mostra um
caminho um pouco mais próximo do que
era vivido antes da pandemia.
No planejamento financeiro do ano a
Comissão previu 365 alunos matriculados,
8,5% a menos do que os 396 alunos do
ano passado. Uma perda que certamen-

te repercute no caixa mas que ao mesmo
tempo demonstra que a nossa Escola sofreu um impacto menor do que as escolas particulares em geral, que tiveram em
média 10% de perdas.
Com menos alunos e sem mexer no
valor das mensalidades, a Comissão precisou de um esforço ainda maior para reduzir a previsão de gastos em geral, exercício
que, ao final, mostrou-se insuficiente para
equilibrar a planilha. Desta forma, a Escola
teve que fazer ainda um processo interno
de redução de salários e benefícios. Foi

necessário o corte de 50% do valor do
auxílio saúde de todos os colaboradores e
uma redução de 3 % no valor da carga horária para os professores. “A Comissão Financeira entende que essas medidas são
de caráter emergencial e que nossa prioridade será restabelecer, assim que for possível, estes valores que foram reduzidos.
Agradecemos o apoio de toda a comunidade, alunos, pais, professores e
funcionários do Anabá, que sempre têm
superado os desafios e conquistado em
um empenho coletivo a manutenção da
nossa Escola e toda a rica vida educativa e
cultural que ela proporciona”, diz o administrador Marcelo de Cunto.
u Grupos de estudos

u Novos colaboradores

u Bazar permanente Além das manhãs, no horário

Liziane Santos Liz (acima) é
professora com licenciatura
plena em pedagogia
pela faculdade Unyleya e
especialização em Pedagogia
Waldorf na Educação Infantil
e é a nova auxiliar do
maternal das Margaridas, da
professora Luise. Já as novas
estagiárias do Fundamental
são prata da casa: Maria
Laura Ventura Fadel, ex-aluna,
está estagiando no 5º ano,
com a professora Simone, e
Adriely Lopes, que também
é funcionária, mas que agora
está fazendo Mestrado em
Pedagogia, será estagiária do
1º ano. Como apoio técnico
de informática, na assessoria
para as aulas a distância,
Dimitri Camorlinga, também
ex-aluno, tem sido presença
constante na Escola.

das 7h às 12h35, o atendimento do Bazar da Escola foi
estendido para as quartas-feiras à tarde, das 14h às
17h. Lembrando que as encomendas devem ser feitas
pelo whats 48 9917-3409, com Caciane. “De modo geral
o sistema de encomendas pelo telefone com entrega
combinada tem funcionado muito bem, evitando assim
a circulação de pessoas no espaço da Escola. Só temos a
agradecer e elogiar as famílias”, diz Caciane.
u Cantina Com a volta às aulas presenciais também

tivemos a reabertura da Cantina da Escola com Pedro
Ruaro à frente da sua mesma equipe de profissionais
da cozinha e atendimento. Por enquanto estão
fornecendo lanches, mas futuramente deverá ter
também almoço. Ele criou listas de transmissão
para cada turma da Escola pela qual irá encaminhar
cardápio e notícias relacionadas ao funcionamento
dos espaços que mantém no Fundamental e E. Médio.
Encomendas pelo whatsapp (48) 99953 0140 (Pedro).
Neste link, disponibilizamos o comunicado enviado
pela Cantina com as normas e orientações sobre o
funcionamento.

No momento o espaço físico
da Escola é de prioridade
de alunos, professores e
funcionários, mas nem por
isso as atividades para mães
e pais deixam de acontecer,
virtualmente, com o mesmo
empenho e entusiasmo
de sempre. Acompanhe
em nosso site os grupos
de estudos que já estão
retomando seus encontros
neste ano.

u queremos te ver por
aqui Após uma breve pausa

para férias, o Bem-te-vi no
Anabá volta a sobrevoar nossa
Escola para cantar aos quatro
cantos as ofertas e procuras
de nossa comunidade escolar.
O espaço no Instagram (@
bemtevinoanaba) funciona
como um ponto de encontro
para a interação, de forma
fraterna e colaborativa, da
comunidade escolar. Quer
oferecer ou precisa de algo?
Preencha o formulário e envie
suas imagens.

NA SALA DE AULA

u tudo a seu tempo!

u pão online
Os alunos do 3º ano tiveram – em conjunto com a professora e os colegas – a sua primeira
experiência com o pão na sexta-feira, 19. “Fizemos uma aula online, pelo Zoom, e todos
fizeram pães! Foi maravilhoso. Um ótimo resultado”, conta a professora Kelly.
Confira aqui um pouco da produção da turma:

Para cumprir os protocolos sanitários no
atendimento aos pequenos da Educação
Infantil, as professoras e auxiliares
realizam uma verdadeira coreografia
diante das crianças trocando aventais e
máscaras para tarefas como trocar fralda,
preparar o lanche ou contar histórias. “As
crianças nos observam com curiosidade e
resignação. Aceitam e nos aceitam dando
o tempo necessário para trocar e voltar à
tarefa. Elas confiam em nós e sabem, de
alguma maneira, que as grandes causas
precisam de tempo e regularidade para se
consolidar”, observa a professora Danielle,
do Maternal das Lavandas.

Aniversário
de 2 anos
de Cecília,
celebrado
pelos colegas
do Maternal.

ACONTECEU
u plano de contingência do anabá para o

enfrentamento à covid-19

No dia 4 de fevereiro
aconteceu via Zoom e
transmissão pelo YouTube a live de apresentação do Plano de Contingência do Anabá
(veja aqui). Participaram, respondendo ao
vivo perguntas da comunidade, a secretária escolar Shayany; o
administrador, Marcelo de Cunto; Cristina Pires, médica antroposófica e mãe da Clara, do
11° ano; e Carlos, médico, pesquisador da UFSC e pai
da Renata, do Jardim das Orquídeas da Gabriela, que
tem quatro meses (veja entrevista com ele à p. 5-8).

u formação de professores
O Curso de Fundamentação em Pedagogia Waldorf foi realizado de 23 a 30 de janeiro, de forma totalmente online. Foi o primeiro encontro depois da paralisação provocada pela pandemia.
Havia 62 participantes e pela primeira vez houve a separação em
especializações: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Na Educação Infantil as palestras foram sobre os três primeiros anos da
criança sob o ponto de vista da Ciência Espiritual Antroposófica.
Teve pintura em aquarela (a Madona), canto e euritmia. No Ensino
Fundamental as palestras foram sobre Metodologia e Didática no
Ensino da Língua Materna. Houve práticas com desenho de lousa,
canto e euritmia. O próximo módulo, o 11º, acontecerá durante a
Semana Santa, também a distância.

u conselho pedagógico com novos membros
Na quinta-feira, 18, os professores elegeram as colegas Luiza Retz
(do Jardim) e Andréia Cavalheiro (tutora do 12º ano) para compor
o Conselho Pedagógico da Escola junto com Denise Lopes (2°ano),
Guilherme Gomes (Geografia), Marcelo Letzow (Artes Aplicadas),
Patipado Egas (auxiliar do Jardim) e Paulo Karam (tutor do 11º ano)
que já fazem parte. Elas entraram nas vagas de Adriana Pereira
(bibliotecária) e Ana Beatriz Camorlinga (Espanhol e Artes), que
deixaram o grupo após três anos de participação.

ACONTECEU

u cor e movimento
A reunião de planejamento aconteceu de 1 a 5 de fevereiro
com conversas online e encontros presenciais. Durante a semana,
grupos de professores do Fundamental e Médio revezaram-se na
Escola para testar os equipamentos e métodos para a transmissão
das aulas que começaram na segunda-feira seguinte, dia 8. Teve
também uma atividade artística coordenada pela professora Márcia
Martins que resultou em lindos desenhos produzidos pelos professores e professoras.

u três arcos de flores
Este ano a recepção aos alunos do 1º
ano precisou ser bem diferente. Por
conta da necessidade de manter a
distância física de 1,5 metros entre as
pessoas, a chegada dos pequenos ao
Ensino Fundamental se deu em etapas. Três grupos foram recebidos pela
professora Leíse nas manhãs de segunda, terça e quarta-feira. Antes, as
famílias reuniram-se no espaço do Jardim para uma despedida, e de lá caminharam até a sala do 1º ano. Depois,
cada um dos grupos passou sua manhã na Escola. Na quinta e sexta-feira
iniciaram com as atividades online.

u a volta das aulas presenciais
No dia 8 de fevereiro de 2021 começou um novo ano letivo na
Escola em modelo híbrido, inédito, com aulas online e presenciais para
os alunos do Fundamental e Médio. Bem cedo, nosso querido Agapito
já estava a postos na portaria do prédio do Fundamental para controlar
a entrada dos alunos. Também os profissionais da manutenção esperaram todos de prontidão para cumprir as novas tarefas de limpeza e
higienização dos ambientes. Dos professores, a primeira a chegar foi a
Denise, do 2º ano. “Já o primeiro aluno foi o Luís Miguel com a mãe, a
Caciane, do Bazar. Chegaram felizes e com muita vontade de começar o
ano escolar”, conta Agapito.

ENTREVISTA

“Todos cuidando de todos. O tempo todo.”
O médico e professor Dr. Carlos R. Zárate-Bladés é doutor em Imunologia
pela USP, tem pós-doutorado em Imunologia no NIH (National Institutes
of Health) dos EUA e atua como pesquisador do Laboratório de
Imunorregulação, do Centro de Ciências Biológicas, da UFSC. Pai da Renata,
aluna do Jardim das Orquídeas, e de Gabriela, com quatro meses, ele
participa da comissão de retorno às aulas presenciais da nossa Escola.
Como especialista e pai da Escola, ele traz informações atualizadas sobre a
pandemia e fala da importância das nossas atitudes para enfrentá-la.
P - Muito se discutiu sobre o retorno das aulas
presenciais ainda no segundo semestre de 2020.
Mudou algo em relação à pandemia que justifique
a reabertura agora?
R - Mudou um fator essencial: agora temos dados concretos e específicos a respeito dos protocolos a serem
seguidos para um retorno minimizando riscos. Muitos
estudos foram realizados em diferentes partes do mundo – sendo nos EUA, Alemanha e Noruega os de maior
impacto –, mostrando que é possível voltar ao ambiente escolar ainda em pandemia. É claro que é importante
considerar as peculiaridades de cada situação para adaptá-la à nossa pois, mesmo que os dados sejam alentadores, devemos pensar que as condições em que aquelas escolas voltaram e as características das comunidades
não são exatamente as mesmas daqui. Nós temos uma
estrutura familiar diferente, e até, obviamente, comportamentos distintos. Isso nos demanda uma capacidade
de adaptação e de interpretação desses dados para nosso
retorno. Então o que mudou drasticamente de 2020 para
2021 foi termos essas experiências bem descritas e avaliadas por métodos confiáveis permitindo passos mais
seguros para adaptá-los para nossa realidade em Santa
Catarina, em Florianópolis e especificamente na nossa
Escola. Em 2020 o retorno teria sido feito baseando-se
em indicações que a doença seria menos forte em crianças – que de fato acontece, mas ainda não se sabia, ao
certo, como isso se comportaria em uma situação de escolas abertas onde as crianças se encontram com frequência por vários dias na semana. Então abrir as escolas
naquele momento seria apostar que esse menor impacto nas crianças iria se comportar da mesma forma numa
situação de escolas abertas. Assim, não retornar naquele
momento foi uma decisão acertada. Porque nos permite, agora com dados mais concretos, poder adaptar essas
experiências à nossa realidade. Pesquisas têm mostra-

do que o convívio social delas permite a transmissão e
crianças podem ser infectadas. Assim, para o retorno de
atividades escolares presenciais, muito necessárias, as
crianças precisam diminuir o contato com adultos ou
com outras crianças que não pertençam ao núcleo familiar. Não haverá diminuição da transmissão com as pessoas agindo como antes da pandemia.
P - Nossa região tem apresentado um quadro de
acirramento da pandemia com crescente aumento
no número de casos de Covid-19. Como é possível
conciliar o cenário desalentador que se vê com a
volta às aulas presenciais?
R - Realmente, estamos passando o pior momento da
pandemia no nosso estado. Na verdade, no Brasil todo.
E devemos estar cientes de que esse cenário pode se estender por muito tempo ou, voltar a se repetir, se a gente
continuar, como sociedade, enfrentando uma pandemia
sem seguir as três regras básicas que devemos seguir:
distanciamento social, higienização frequente das mãos
e uso de máscara. São esses três elementos que, desde
o início da pandemia, foram advertidos pela Organização Mundial da Saúde para serem seguidos para se diminuir a transmissão do vírus. Porque é unicamente com
a diminuição da transmissão do vírus que teremos menos casos graves da doença, menos internação, menos
necessidade de terapia intensiva e menos mortes. Então
para conciliar este cenário com as aulas presenciais precisamos em primeiro lugar refletir a respeito das nossas próprias condutas. Cada um de nós é importantíssimo. E, em segundo lugar, devemos ser muito hábeis
em adaptar o que estamos aprendendo ao longo desta pandemia, o que conseguimos absorver de conhecimento das experiências em outros lugares em relação às
aulas presenciais. Conhecer as nossas limitações e adaptar os protocolos considerando ambas as coisas: os es-

tudos que mostram que a volta é possível, desde que
sejam consideradas as nossas peculiaridades. E, mais
ainda, considerar que essas peculiaridades não são comuns para todo o estado, que não são comuns nem sequer para uma mesma cidade. Elas são individuais até
por escola. Por isso é importante que as autoridades em
geral levem em consideração essas peculiaridades. É um
trabalho titânico? É. Mas essa é a única forma de conseguir que as aulas presenciais escolares sejam de fato seguras. De outra forma, com a situação em estado grave
e gravíssimo como os que estamos vivenciando em Santa Catarina, o retorno presencial simplesmente – e ainda mais com até 100% da capacidade da sala, como está
colocado – não é compatível com uma pandemia. Não é
possível. Então o que deve ser feito é considerar as particularidades de cada comunidade e de cada escola em
adaptar os protocolos e só assim determinar que escolas de fato conseguem voltar, para dessa forma conseguir ter um retorno o mais próximo da segurança, que,
na verdade, é uma minimização de riscos, nunca será realmente uma volta em completa segurança.
E pontualmente falando da nossa Escola, acho que o
trabalho que se está fazendo para um retorno seguro
está muito acertado. Pois considera nossas peculiaridades: o tamanho da nossa Escola, a forma das salas de
aula, a quantidade de alunos que essas salas podem suportar mantendo um distanciamento minimamente adequado para que os riscos sejam reduzidos.
O uso de máscaras também é acertado. Além dos protocolos de higienização de mãos e dos ambientes que
estão sendo feitos. Mas esses elementos que nós temos
certamente não são possíveis de serem aplicados em absolutamente todas as escolas do estado, e por isso que eu
mencionava antes que cada particularidade deve ser considerada e unicamente os ambientes que realmente conseguem manter essas condições deveriam ser abertos.
P - O uso de máscaras nas crianças também é
motivo de debate tanto a favor quanto contra na
sociedade em geral e mesmo na nossa Escola.
Existe um consenso a esse respeito?
R - Vale dizer que o uso de máscaras caseiras em adultos
e jovens é absolutamente aconselhável. É uma das medidas, como falamos anteriormente, que são preconizadas e já amplamente demonstradas como efetivas para a
redução da transmissão do vírus. Então não deve existir mais dúvidas entre adultos e jovens de que seu uso
de modo correto – cobrindo completamente as entradas e saídas de ar do rosto – é necessário. Em relação

às crianças é que entramos em uma área de mais debate. Porque muitos estudos, que demonstram ser possível
voltar às aulas presenciais com as crianças respeitando
o distanciamento, a frequente lavagem de mãos e outras
medidas, apontam que várias escolas o fizeram sem usar
máscaras nas crianças. A própria OMS aconselha não
usar máscaras em crianças de até cinco anos. Porém aqui
vem a grande chave da questão. A própria OMS orienta que esses conselhos devem ser implementados levando-se em conta as peculiaridades da pandemia na região
e as particularidades de cada comunidade. Deve-se, por
exemplo, considerar o grau de transmissão que o local
está apresentando para se ter essa avaliação do uso ou
não de máscara. Ou a capacidade da criança de conseguir usar a máscara adequadamente, etc. Então vejam
que a OMS aconselha considerando que suas orientações devem ser adaptadas às peculiaridades de cada comunidade. E é nesse sentido, e considerando o momento de pandemia que estamos vivenciando, e que a gente
já vinha prevendo, por causa justamente do relaxamento das três medidas que tanto falamos durante as festas
de final do ano de agora novamente no carnaval, é que
é acertado pedir o uso de máscaras pelos jovens, estes
com certeza, e também pelas crianças na nossa Escola.
Porque esse tipo de medida não faz nada mais do que
ajudar a minimizar os riscos de termos um surto.
Outra preocupação que existe é em relação às crianças
pequenas é sobre um possível retardamento de pontos do desenvolvimento como da fala e outros. Devemos considerar que não estamos pensando sobre uso de
máscaras em crianças de dois, três anos. O que a Escola está fazendo, e o que é mais acertado, é que crianças
já de quatro, cinco anos de idade comecem a usar. Esse
uso em períodos curtos, nas manhãs em que as crianças
estão na escola é um uso relativamente curto se comparado a todo o tempo em que a criança não está usando
máscaras no resto da semana. Então não devemos ficar
preocupados demais diante dessa situação e mais ainda,
nossos professores estão cientes dessas possibilidades
e qualquer coisa que aparecer nesse sentido certamente
eles vão identificar e vamos ser comunicados como pais.
P - Antes uma portaria obrigava o uso de máscaras
descartáveis, agora foi liberado o uso de máscaras
de algodão. Por que essa mudança? As máscaras
de algodão são realmente efetivas?
R - A exigência vem de notícias que estamos recebendo
da Europa e dos EUA, onde estão mudando o uso para
máscaras descartáveis de forma geral por causa das no-

vas variantes do vírus. Novamente aqui devemos adaptar a nossa realidade. Nós temos circulação das variantes
do vírus? Temos. E elas podem ser mais violentas? Aparentemente, podem. Significa que elas podem ser mais
efetivas na contaminação das pessoas? Correto. Então
isso nos traz a necessidade de usar máscaras descartáveis de forma geral? Na minha opinião, não. Primeiro
porque não temos como prever - até que não tenhamos
uma consistência na nossa capacidade de obtenção e de
aplicação das vacinas na população - o fim da pandemia.
Nesse sentido ela vai se alastrar por vários meses ainda. Então precisamos estar cientes de que uma exigência grande vai continuar sendo feita sobre os sistemas
de saúde. E é lá que as pessoas precisam das máscaras e
desses materiais (TNT) para os vários equipamentos de
proteção individual. Então a mudança para um uso geral
pela população é precipitada, no meu modo de ver. Pior
ainda, pensando nas crianças, porque isso vai gerar mais
demanda desse material e um impacto ambiental gigantesco. Então fiquei mais conformado que essa portaria
tenha sido retificada e agora esteja permitido o uso das
máscaras de algodão.

monstrada que é altamente eficiente.

As máscaras de algodão são geralmente efetivas na proteção se aproximando muito das máscaras hospitalares
se forem confeccionadas de acordo com certas características, como o uso de duas camadas de algodão 100%,
(aconselhamos tricoline) e que levem dentro um outro
tecido ou outra folha de filtragem. Nós na UFSC, ainda ano passado no começo da pandemia e após muitos
debates no Centro de Ciências Biológicas chegamos à
conclusão de que a combinação do algodão com certos
materiais daria uma maior proteção ao indivíduo. O que
foi, na prática, confirmado por outros estudos completamente independentes publicados em revistas de renome. Então hoje sabemos que duas camadas de algodão
combinadas a uma camada de polipropileno – lenços
descartáveis – colocado dentro da máscara de algodão,
gera essa tripla camada que já foi demonstrada ser altamente eficiente – muito próximo da eficiência das máscaras hospitalares.

Na escola então quais os momentos que poderíamos
considerar particularmente “perigosos de contágio”?
Certamente é a hora do lanche quando se tira a máscara
para comer. Então aí temos uma maior possibilidade de
que uma transmissão ocorra neste momento. Por isso, as
medidas que a Escola está tomando são justamente para
amenizar essa possibilidade e reduzir os riscos (orientação para comer o lanche em sala de aula, saída em horários escalonados, em espaços separados).

E a forma de fazer é muito simples: se faz uma máscara de algodão com duas camadas deixando a parte superior aberta, como se fosse um envelope, e lá dentro coloca-se o lenço que, claro, deve ser seco. Se você compra
um umedecido é só lavar e deixar secar, mas tem outros
que já vem secos, aqueles que se usa na cozinha mesmo. Esse é só cortar no tamanho e inserir no bolsinho
da máscara, obtendo-se essa tripla camada que já foi de-

Outro ponto sensível é quando se utilizam áreas comuns
como banheiros. Onde temos que tocar objetos que podem ser tocados por outras pessoas. Aqui é importante a
conscientização, a constante lembrança para todos: dos
pais para seus filhos; entre professores e funcionários e
deles para os estudantes; e entre os estudantes também;
de que higienizar as mãos antes e depois de ir ao banheiro é muito importante.

P - Considerando o ambiente escolar quais
poderiam ser os pontos críticos com maior risco
de contágio? E também no que nós, adultos,
deveríamos prestar mais atenção para manter
nosso ambiente saudável?
Bom, aqui os critérios devem ser aplicados de forma geral, de um comportamento comum ao longo de todo o
dia, em qualquer ambiente que seja. Em outras palavras:
se estamos o tempo todo conscientes de que devemos
usar máscara, de que devemos nos manter distanciados,
de que devemos higienizar as mãos frequentemente,
nós, de fato, já estamos minimizando os riscos.
O risco acontece quando não temos o cuidado de manter essas três medidas o tempo todo. Se tem uma coisa
que deveríamos ter aprendido ao longo de 2020 é justamente saber cumprir esses três passos que, na verdade, são muito simples, e que são, de fato, efetivos para
se manter livre,ou não infectado, pelo coronavírus. Então, muito depende da nossa capacidade de respeitar essas medidas.

Outro momento que poderia ser visto de risco é o das
atividades fora da sala de aula e que incluem alguma atividade física. Porque uma maior atividade física promove maior respiração. A respiração mais forte e mais profunda pode gerar a umidificação da máscara, tanto da
caseira como da descartável. Por isso também a Escola recomenda que sejam levadas três máscaras por estudante por período para que sejam efetuadas as trocas
quando essa situação acontece.

Já em relação à segunda parte da questão: onde nós,
adultos, devemos prestar mais atenção para manter nosso ambiente saudável? Aqui aplicamos aquele conceito
do início da resposta em que precisamos estar cientes de
que atravessamos um momento da nossa história que
é absolutamente peculiar. Não aconteceu isso em 100
anos. E a pandemia está presente e não é porque não vemos um amigo ou um parente ser internado que ela não
está nos afetando. A pandemia está presente dessa forma que estamos vivenciando atualmente em nosso estado. Agora, isso é por nossa causa. Nós não estamos
cumprindo com as três medidas básicas e muito simples que devem ser tomadas para minimizar a transmissão. E o que significa minimizar a transmissão? Significa
cumprir estas três medidas, principalmente o distanciamento social porque só ele minimiza a transmissão. E
esse deveria ser o objetivo número um da nossa sociedade: minimizar a transmissão. E não pensar em aumentar as capacidades das terapias intensivas, esse deveria
ser o objetivo número dois, porque é uma solução paliativa, tende a diminuir os impactos da doença, mas não é
o objetivo central. Então nós precisamos ter essa consciência de que o objetivo principal para controlar a pandemia é diminuir a transmissão. E para diminuir a transmissão nós devemos cumprir as três medidas.

Nesse sentido, nossa conduta é fundamental para manter a nossa Escola com aulas presenciais. Seja como
pais, que têm contato com as crianças que vão à escola; como professores; como funcionários, mas também
os adultos, parentes dos funcionários, dos professores e
dos alunos. Todos nós devemos manter nossas condutas
corretas o tempo todo, na Escola e em outros locais, todos momentos devemos manter nosso comportamento
de distanciamento, de uso de máscara e de higienização
das mãos. Porque esta é a única forma de todos cuidarmos de todos como nossa Escola tem, acertadamente,
nos orientado.
A necessidade de termos sempre presente que nossa
conduta de adultos é fundamental para o impacto que
vamos ter da pandemia em nossa comunidade neste
nosso retorno às aulas presenciais, e a possibilidade de
conseguirmos que nossos filhos realmente continuem
frequentando a Escola presencialmente, depende absolutamente de nós, adultos. De nada serve que eu tenha
um comportamento exemplar quando levo minha filha
ou filho para a Escola mas à tarde, ou no fim de semana,
estou fazendo outro tipo de atividade e não me cuidando não me distanciando.
Então o pacto é: todos cuidando de todos o tempo todo.

Comissão de comunicação da Escola Waldorf Anabá
Florianópolis, 26 de fevereiro de 2021.
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