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um passo a mais

   ESPECIAL 2o SEMESTRE 

Na próxima segunda-feira, 26 de julho, 
iniciaremos o 2o semestre com aulas pre-
senciais na Escola todos os dias da sema-
na e um grande desafio: o de manter nos-
so ambiente escolar livre do coronavírus. 

Chegamos até aqui graças ao esforço 
e à cooperação da comunidade escolar, 
seja na prática das medidas de preven-
ção, seja informando sintomas ou contato 
com casos positivos, seja cumprindo os 
afastamentos quando indicados. Tais ati-
tudes foram fundamentais para manter as 
ocorrências de Covid-19 sob controle no 
1o semestre e também o serão para con-
cluirmos esta travessia.

Agora teremos mais alunos por mais 
tempo na Escola, mais professores e fun-
cionários presentes no ambiente e mais 
pais e mães na tarefa de levar e trazer os 
alunos, além daqueles que pegam ônibus. 
E, embora o cenário em Florianópolis seja 
de aparente melhora, devemos lembrar 
que a pandemia ainda não acabou. Então, 
é nosso dever honrar esta possibilidade 
de mais aulas presenciais assumindo (to-
dos) o compromisso de redobrar também 
a atenção às medidas de proteção indivi-
dual que devem ser ainda seguidas mes-
mo por quem já esteja vacinado: uso cor-
reto de máscara; distanciamento físico; e 
constante higienização das mãos.

Dúvidas e sugestões 
Os professores estão em comunicação 

direta com as turmas, orientando e tiran-
do dúvidas, mas, caso sua família queira 
esclarecimentos adicionais, disponibiliza-
mos aqui um formulário para encaminhar 
seu questionamento e sugestões. 

Um bom retorno a todos!

Sejam todos bem-vindos!

A Escola está pronta para 
recebê-los. Façamos um 
segundo semestre de 2021 
ainda melhor que o primeiro!

NOVA GRADE AMPLIA TEMPO DOS ALUNOS NA ESCOLA

Os horários voltam a ser mais próximos do que eram antes 
da pandemia. As aulas vão das 7h15 às 12h30, no entanto 
a entrada e a saída das turmas da Escola obedecem a uma 
escala para evitar aglomeração.

EDUCAÇÃO INFANTIL

No Maternal os encontros presenciais irão ocorrer todos 
os dias da semana para um máximo de 10 crianças por tur-
ma. No Jardim serão quatro dias presenciais na semana e, 
para que os grupos não ultrapassem a capacidade de lota-
ção das salas com distanciamento ideal, cada turma terá 
um sistema de rodízio de faltas organizado pelas profes-
soras, no qual cada criança irá permanecer em casa ao me-
nos um dia por semana.   

Maternal Lavandas 7h30 11h45 às 11h55

Maternal Margaridas 7h40 11h55 às 12h05 

Jardim Orquídeas 7h30 12h

Jardim Flor de Lótus 7h35 12h05

Jardim Rosas 7h40 12h10

O Jardim tem horário de tolerância de chegada das crian-
ças até as 08h30. As famílias que têm irmãos no Maternal 
e no Jardim devem buscar primeiro os filhos no Maternal 
e depois os do Jardim, respeitando os horários de escalo-
namento. 

ENSINO FUNDAMENTAL

No Fundamental, as turmas de 1o a 8o terão aulas todos 
os dias da semana na Escola com transmissão simultânea 
para aqueles que permanecerão no modo remoto. 

1º e 2º ano 7h15 12h20

3º e 4º ano 7h10 12h25

5º e 6º ano  7h05 12h30

7º e 8º ano 7h 12h35

ENSINO MÉDIO

No Ensino Médio todas as turmas terão um dia de aulas 
online e quatro dias de aulas presenciais com transmiss-
são para quem está em casa, com exceção do 12o ano, que 
terá três dias presenciais. 

9º A e 9º B 7h05/7h10 12h30

10º ano 7h05 12h30

11º ano 7h10 12h35

12º ano 7h10 12h35

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdppXENPAYAckYy0-KxDlOW8P4Ppk1tIobsTaP1UWAW7N24Ow/viewform


Para poder receber mais alunos nas salas de 
aula, obedecendo as normas de distanciamento 
de 1,5 m entre as carteiras, muitas adaptações fo-
ram implementadas nestas últimas semanas. 

No Jardim as varandas receberam toldos, am-
pliando os espaços protegidos, em um investi-
mento de 17 mil reais. Também foi instalado um 
escorregador no pátio do maternal; pintura em 
algumas paredes; troca da areia das caixas; limpe-
za das caixas d’água; pintura do deck; colocação 
de prateleiras; e consertos de algumas torneiras 
e brinquedos. 

Para acomodar todas as turmas do Funda-
mental foi necessário alugar novamente a casa 
do pastor, vizinha à Escola, por um prazo de seis 
meses. O valor de 4 mil e 500 reais de aluguel será 
pago com recursos de fundos de provisões da Es-
cola, pois não está previsto na planilha mensal. O 
espaço foi adaptado para criar duas salas de aula 
para o 3o ano, com a colocação de armários, lou-
sas, pintura e troca das luminárias. A parede que 

   ESPECIAL 2o SEMESTRE 

foi removida da sala do 1o ano serviu de divisó-
ria. Já a sala do 1o ano, por ser a maior da Escola, 
será ocupada pelo 8o ano, que tem mais alunos no 
modo presencial. 

Para se obter mais espaço nas salas de aula, 
uma medida importante foi a divisão de 30 das 
nossas mesas duplas que viraram 60 individuais. 
Todo o trabalho está sendo feito em mutirão por 
pais e mães. Ainda no prédio do Fundamental foi 
colocada internet nas salas de dança, de Euritmia, 
e nas de trabalhos manuais 1 e 2 .

Para o Ensino Médio foram comprados equi-
pamentos para transmissão das aulas: câmeras, 
microfones e novas caixa de som para cada sala. 
A sala da Associação recebeu adequação das me-
sas e cadeiras, quadro negro, pintura e pequenos 
reparos. 

O valor total investido até agora é de cerca 
de 40 mil reais. Alguns outros materiais e ajustes 
ainda devem acontecer ao longo das próximas se-
manas.

obras e aquisições 

Mutirão de pais e mães para dividir nossas antigas mesas duplas em carteiras individuais. 

uAtualização do PlanCon

A Escola submeteu às autoridades de Saúde uma 
atualização do Plano de Contingência Escolar de En-
frentamento à Covid-19 (PlanCon). A principal mu-
dança nas diretrizes sanitárias refere-se ao fluxo-
grama de atuação no caso de suspeita de Covid-19, 
que, na Educação Infantil, resulta no afatamento de 
toda a turma e, no Ensino Fundamental e Médio, so-
mente do caso suspeito, ficando o restante da tur-
ma e professores em observação. Outro ponto trata 
da obrigatoriedade de se informar à vigilância epi-
demiológica todos os casos suspeitos. Antes eram 
apenas os confirmados. 

Também foi atualizado organograma da Comissão 
de Retorno às Aulas Presenciais da Escola, que tra-
ta da implantação do Plancon na Escola e que conta 
agora com um representante do Conselho de Mães 
e Pais, que se junta às mães que já participavam do 
grupo, fortalecendo a atuação da comunidade no 
enfrentamento à pandemia. O resumo da versão 
atualizada do PlanCon será dispinibilizado no site 
www.anaba.com.br  na semana que vem. 

uNÃO SERÁ POSSÍVEL MIGRAR DE 

MODALIDADE NO MEIO DA ÉPOCA

Uma nova diretriz adotada pela Escola determina 
que não será mais possível ficar trocando de regi-
me presencial para remoto ou vice-versa sem juti-
ficativa. A Escola continuará oferecendo os conte-
údos das aulas nas duas modalidades: presencial 
e remoto. No entanto, nesta nova configuração, as 
aulas a distância são destinadas apenas aos alu-
nos que optaram por este tipo ainda no início da 
época e para aqueles que apresentam justificativa 
de saúde. 

É importante que as famílias tomem conhe-
cimento desta nova regra e se programem para 
evitar que os alunos percam os conteúdos das au-
las por não comparecimento. Quem deveria estar 
na aula presencial naquele dia e não comparecer 
sem justificativa não poderá acessar o link online 
daquele dia. Da mesma maneira, quem optar pelo 
online no início da época só poderá migrar para o 
presencial na época seguinte.

http://www.anaba.com.br


    ACONTECEU

u sebo e agora brechó

Para arrecadar fundos para a 
produção do teatro, o 8o ano  
expandiu suas atividades e agora, 
além do sebo, está promovendo 
também um brechó virtual. Confira 
aqui. Os compradores devem 
combinar o recebimento das peças 
com a comissão de organização 
no próprio perfil do Instagram @ 
sebo.oitavo.ano. A ação vai durar 
até agosto e até lá a turma estará 
recebendo também doações de 
roupas e livros. As peças podem ser 
deixadas na portaria do Fundamental. 

 u troca de marcadores de livros

Sem poder realizar presencialmente 
a tradicional festa anual, com 
apresentações de músicas, versos, 
coral, dança, euritmia etc., a comissão 
que organiza o evento propôs uma 
troca de marcadores de livros. Alunos 
e professores foram convidados a 
criar, tendo como tema uma época 
de estudos. As centenas de criações 
originais recebidas pelos organizadores 

foram embaralhadas, higienizadas e presenteadas aos novos donos, de outras 
turmas. Aqueles alunos que estavam na modalidade não-presencial, e não puderam 
passar pela Escola para pegar o seu, irão receber depois das férias. Aguardem. 

u conexão dinamarca - parte ii

A troca de correspondências entre os alunos do 6o ano do Anabá e a turma equivalente de uma escola dinamarquesa 
teve mais um capítulo com a troca de fotografias. A professora Daniela, de Inglês, produziu separadamente as fotos 
do grupo que frequenta aulas presenciais e do grupo online para enviar aos colegas estrangeiros em retribuição às 
fotografias recebidas. O que mais chamou atenção dos nossos alunos é que lá na Dinamarca eles já estão se reunindo 
sem o uso de máscaras. Oxalá logo nossos alunos também estarão assim, sem a necessidade do uso das máscaras.

u auxiliar administrativo(a)

A Escola está com edital aberto 
para contratação de auxiliar 
administrativo(a) para a área da 
tesouraria. O prazo para o envio de 
currículo e carta de apresentação é  
31 de julho. Mais informações no 
edital que está disponível no site 
www.anaba.com.br

u  Boas férias e bem-vindos  

de volta às aulas! 

Na última semana de aula, às 
vésperas das férias de julho, 
professores e colaboradores 
receberam presentinhos como 
chazinhos, biscoitinhos e outras 
gostosuras para curtir nas férias. 
Um agradecimento em forma de 
mimo para embalar o descanso que, 
para muitos, acabou sendo curto, 
já que diversas comissões seguiram 
trabalhando nesse período. Já 
nos dias 22 e 23 de julho todos se reencontraram para a reunião de planejamento que 
incluiu  uma atividade artística e o estudo da “Décima Segunda Conferência, O Estudo 
Geral do Homem”, de Rudolf Steiner, tema que permeou também os congressos Ibero-
americanos de pais e de professores Waldorf que aconteceram simultaneamente 
durante a semana. Na próxima segunda-feira, dia 26, cedinho, todos estarão na Escola 
recebendo os alunos para o o reinício das aulas. Sejam todos bem-vindos! 

https://www.instagram.com/sebo.oitavo.ano/
https://www.instagram.com/sebo.oitavo.ano/
http://www.anaba.com.br


 u fraternidade internacional 

Nos dias 19 e 21 de julho aconteceram juntos o XIV Congresso Ibero-
americano de Pedagogia Waldorf e o IV Congresso Ibero-americano 
de Pais Waldorf, reunindo de forma virtual, 640 professores e 250 
pais e mães de escolas e iniciativas Waldorf da Argentina, Brasil, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Panamá, Peru, Portugal, 
Uruguai, Guatemala, República Dominicana, Espanha e Estados Unidos 
da América. Pela manhã, o bom-dia era dado com a euritmia de nossa 
professora Andréa Ikeda, e a programação acontecia de forma conjunta 
com palestras sobre “O Caminho Interior dos Professores”, com Luiza 
Lameirão, Ursula Vallendor e Florian Osswald, e apresentações de 
escolas sobre a “XII Conferência de A Arte da Educação I”. Em seguida, 
os grupos de professores e pais dividiam-se para o aprofundamento 
nos estudos e oficinas específicas. O dia se encerrava com conferências 
sobre o caminho interior de pais e mães, oferecidas por Walkyria 
Machado, Joan Melé e Mariano Kasanetz. O próximo congresso 
acontecerá em 2024, no Chile.

u  encontro promovido pelo  
conselho de mães e pais 

No último dia 13 de julho, o Conselho de Mães e 
Pais promoveu uma conversa com representantes 
das áreas Administrativa, Secretaria e Conselho 
Pedagógico da Escola sobre as finanças e as 
medidas necessárias para a retomada das aulas 
presenciais por um maior número de alunos. 
O encontro foi transmitido pelo YouTube e 
permance gravado neste link para aqueles que 
não puderam assistir ao vivo. 

u “compadre padeiro, 
que cheiro gostoso”

Já está sendo instalado 
na casa Açoriana, 
que foi novamente 
alugada pela Escola 
neste semestre, o forno 
industrial adquirido com 
o apoio da comunidade 
à “vaquinha” promovida 
pelo 3º ano. Logo, logo a 
turma da professora Kelly 
estará espalhando aquele 
delicioso cheirinho de 
pão pelo ar.  Hummmm...

u  pequeninas celebrações juninas 

Na última semana de junho, as diversas 
pequenas celebrações realizadas nos pátios 
das turmas do Infantil, Fundamental e Médio 
coloriram a Escola. Os alunos puderam 
vivenciar em microeventos lindos momentos 
com fogueirinhas, canções e comidas típicas 
que aqueceram os corações de todos nesta 
época de pandemia. Salve João!

ACONTECEU 

https://youtu.be/R_R3k0HoMUU

