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FRIO CHEGANDO

Atchiiim!
E agora? Como saber se é rinite,
resfriado, gripe ou Covid, se os
sintomas se confundem?
Junto com o friozinho do outono (e o friozão do inverno que está chegando aí) aumentam as ocorrências de espirros, tosse, coriza,
febre e mal-estar típicos de gripes, resfriados,
alergias etc. As quedas bruscas de temperatura, o convívio em ambientes fechados, o
tempo seco e a inversão térmica — que reduz
a dispersão das partículas de poluição na atmosfera aumentando sua concentração próximo ao solo, onde respiramos — são fatores
que contribuem para o aumento de doenças
cardiorrespiratórias nesta época.
Ocorre que, neste momento, enfrentamos
ainda a pandemia da Covid-19, doença infectocontagiosa que apresenta sintomas parecidos. Também, diferentemente do ano passado, estamos, com a maioria dos nossos alunos
frequentando o espaço escolar em sistema de
aulas híbridas. Diante disso, é muito importante que a Escola e as famílias reafirmem os
combinados do nosso Plano de Contingência
Escolar para a Covid-19 (PlanCon):
1) Manter o distanciamento físico e evitar
aglomerações; lavar as mãos com frequência ou utilizar álcool em gel; e usar a máscara
adequadamente. Não é hora de relaxarmos
nas medidas de prevenção.

2) Permanecer em casa, em isolamento,
ao apresentar sintomas.
Cabe à Escola, de acordo com o PlanCon,
identificar sintomas, isolar a criança ou jovem
e notificar os pais para que venham buscá-lo.
Mas, antes de vir para a Escola, cabe aos pais
e responsáveis observar em casa o estado
geral de saúde do aluno, que, diante de qualquer sintoma, não deve ir para a Escola.
“O inverno é uma época difícil e sabemos
que irá provocar aumento no número de
ocorrências. Mas, além disso, precisamos ter
em mente que estamos em uma pandemia.
A situação que vivenciamos não é normal, a
pandemia não acabou. Então temos que ter
a consciência de cuidar de si e cuidar dos outros, do coletivo. Se os sintomas são os mesmos e se um aluno vai à escola com sintomas,
ele expõe os colegas e professores a algo que
ainda não se sabe o que é, se é alergia, resfriado ou outra coisa. Então, na dúvida, o aluno não deve ir à escola até ter o diagnóstico
de um profissional da saúde”, explica a médica Cristina, membro da Comissão de Retorno
às Aulas Presenciais e mãe da Escola.

Segundo o Plano de Contingência Escolar para a Covid-19 (PlanCon), considerando-se que
os sintomas apresentados para Covid-19 sejam os abaixo relacionados, não será permitida
a permanência de pessoas sintomáticas na Escola.
MAIS COMUNS
MENOS COMUNS
Febre, tosse seca Dores no corpo, dor de garganta, diarreia,
e cansaço.
vômito, náuseas, conjuntivite, dor de cabeça,
perda de paladar e/ou olfato, erupção cutânea e/
ou descoloração dos dedos da mão e pés.

SINTOMAS GRAVES
Falta de ar ou
dificuldade
respiratória, dor ou
pressão no peito.

GOVERNO PUBLICA
NOVAS NORMAS
No dia 7 de maio foi publicada uma portaria conjunta
das secretarias da Saúde e
Educação com a atualização
das diretrizes de enfrentamento à Covid para as escolas
de Santa Catarina.
Em alguns casos, o Anabá
já tinha se antecipado, como
no uso de máscara PFF2 pelos
professores e colaboradores,
que agora passou a ser recomendado, mas que, em nossa
Escola, já acontecia desde 22
de março.
Outras medidas estão em
implantação, como a aferição
da temperatura na entrada
da Escola, que deverá ser feita preferencialmente na testa, e não no pulso como vinha
ocorrendo. Isso porque, com
as temperaturas mais baixas
da estação, a tendência é
que as mãos e braços estejam mais frios que o corpo,
comprometendo o correto
resultado da aferição. Outras
mudanças estão sendo analisadas pela Comissão de Retorno às Aulas Presencias da
Escola e serão incorporadas
ao PlanCon.

u Conversas sobre
a pandemia
Na sexta-feira, 14, a Comissão de Retorno realizou
uma conversa online bastante proveitosa com os jovens
do 9o ano, junto com a tutora,
Nastaja, sobre o coronavírus,
a Covid-19 e como se proteger. Um modelo de ação que
a Comissão pretende replicar,
em breve, com outros segmentos da Escola.

PÁTIO

festa anual: sentir, pensar, agir
Como as famílias (ainda) não podem se aglomerar na quadra da Escola para ver as apresentações dos filhos,
como sempre acontece nas festas anuais,
neste ano o convite é para que os alunos
exercitem sua imaginação em casa mesmo. Para estimular que todos desfrutem
de um momento de criação artística (distante das telas do computador), a comis-

u expectativa da Vacina em SC
O governo do Estado anunciou, na
quarta-feira, 12 de maio, que incluiu os
profissionais da área da educação no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 em SC. Ainda não tem prazo definido, pois dependerá da disponibilidade da
vacina. De qualquer forma, o Anabá, em
resposta a um pedido da secretaria municipal da saúde, já enviou relação dos nossos profissionais conforme solicitado.
No plano do governo, a vacinação começará pela Educação Infantil seguida
pela Educação Especial. Depois, equipe
técnica, administrativa e pedagógica, e
em seguida virá o Ensino Fundamental, o
Médio e o Superior, fechando o primeiro
grupo. No segundo grupo estão os profissionais que atuam em atividades remotas
(com vacinação na mesma ordem do 1º
grupo).

são da festa propôs que cada um crie um
marcador de livro para presenter um colega de outra turma.
Vale desenho, pintura, bordado,
costura ou outra técnica, tendo por inspiração uma época pedagógica de qualquer disciplina: matemática, química, física, jogos, história, filosofia, línguas. Os
marcadores deverão ser entregues na Se-

cretaria do Fundamental ou Médio até o
dia 24 de maio, segunda-feira, e retornarão aos presenteados na semana seguinte, dia 31 de maio. A participação é aberta a alunos do Fundamental e Médio e
aos professores. Para tirar dúvidas, a comissão disponibiliza aqui uma carta explicando a proposta.

u atividades do conselho de mães e pais

u Edital aberto

Depois de uma pausa em abril, o Conselho
de Mães e Pais da Escola retoma as atividades com
uma reunião agendada para o dia 31 de maio (pelo
Zoom) que será aberta a todas as famílias que tiverem interesse em conhecer o trabalho.
O Conselho é formado por dois representantes de cada turma, reunindo mais de 30 membros,
e um grupo coordenador formado por Everton Silva
(que tem filho no 4º ano), Maristela Paes Leme (2º
e 8º ano), Rafael Pontes (Maternal das Margaridas e
Jardim Flor de Lótus) e Talita Fogaça (Maternal das
Lavandas, Jardim Flor de Lótus e 11º ano).
Os antigos encontros mensais para um café
na Escola continuam suspensos e, caso alguém
queira sugerir algum assunto, deve falar diretamente com o representante da sua turma ou com os coordenadores no WhatsApp 98447-4425 (Everton)
ou 98411-5090 (Maristela).

A Escola está com edital
aberto para contratação
de novo assistente para
área de manutenção. O
candidato deve ter noções
básicas de manutenção
e experiência em
construções de modo
geral, e de disponibilidade
para 40 horas semanais.
Interessados devem
enviar currículo e carta de
apresentação para o e-mail
admin@anaba.com.br, a/c
Marcelo de Cunto, até o dia
28 de maio de 2021.
Mais informações
aqui no site.

u 8o ano vive “sonho de uma noite de verão”

A turma da professora Silvia Alcover está dando a largada à vivência do “teatro do 8º ano”. A peça que acabou de
ser escolhida pela turma é “Sonho de uma Noite de Verão”,
de William Shakespeare. “O processo começou ainda no ano
passado, quando os alunos leram o livro e gostaram bastante da história”, conta a professora que neste ano apresentou-lhes outros textos de autores brasileiros e estrangeiros, mas,
ao final, a escolha foi daquela que já lhes havia conquistado
o coração. “A peça é bem leve e engraçada, se encaixou na
turma e é adequada ao período que estamos vivendo, pois
nada melhor do que sonhar
um pouco”, diz. Por conta
das medidas sanitárias de

enfrentamento à Covid-19, a turma está dividida em dois grupos que fazem as aulas separadas no modelo híbrido, e três
alunos que estão no modo 100% online assistindo as aulas
transmitidas pela internet. Acompanha o trabalho a professora de teatro, Juliana Krause, que foi contratada pela turma.

u filhos por um lado e mães e pais por outro

Enquanto os filhos dão largada aos ensaios da peça, pais e mães da turma, por outro
lado, mobilizam-se na organização de um sebo para arrecadar fundos para o teatro e, para
isso estão aceitando doações de livros que estejam em bom estado. As doações podem ser
deixadas na portaria do prédio do Ensino Fundamental.

NA SALA DE AULA

u 3o ano experimentando a música...
A professora auxiliar do 3º ano, Esmeralda, está conduzindo a vivência do violino para um grupo da turma. “A vivência ajuda as crianças
a trabalharem o “sentir”, trazendo conforto ao momento do Rubicão,
quando ocorre “a saída” do paraíso pessoal no qual ainda viviam”,
diz a professora. “É um momento muito especial, com histórias e pequenas melodias, em que podemos sentir o brilho do Sol no olhar de
cada criança ao tocar”, completa. No próximo mês será a vez do segundo grupo também ter esta vivência.

u ...e a culinária em sala de aula
Outra experiência que a turma teve no início de maio foi colocar a
mão na massa para produzir as bolachinhas oferecidas às mães no
seu dia. Esta foi a primeira aula de culinária da turma na Escola, realizada em horários diferentes com os grupos A e B. A turma conta também com três alunos no sistema 100% online.

u Os sólidos platônicos do 8o ano

O professor John apresenta o resultado do belo trabalho
dos alunos do 8º que reproduziram as formas dos sólidos
platônicos estudados na época de matemática. “Há aqui
uma transformação muito importante de algo do mundo
das ideias para algo real, que agora esses alunos podem
fazer com as próprias mãos. Um exercício para enriquecer
o pensar, que pulsa mais forte nesta idade”, conta.
u VIVA a ÁFRICA!
Em suas primeiras aulas de costura no 11º
ano, os alunos são convidados a olhar em direção ao continente africano. Observar e reverenciar suas cores, suas danças e suas músicas. “Em seguida, por meio de uma pesquisa
individual os alunos propõe uma estamparia e
uma vestimenta inspiradas nesse povo lindo
que brilha com sua elegância e colorido”, conta a professora Márcia Martins.

ACONTECEU
u Um encontro especial para o 12o ano

De 11 a 14 de maio, o 12o ano teve uma série de
encontros muito especiais na vivência do “Parsifal”.
A atividade faz parte do currículo do 11o ano, no
entanto, como ano passado não pode ser realizada,
a tutora, professora Andréia Cavalheiro, organizou
para que acontecesse neste ano, mesmo a distância.
A condução foi da professora Maria Cecília Bonna, de
São Paulo, com a participação dos professores de artes,
Sérgio, Ana Beatriz e Rafael, que chamou convidados para fazer a música ao vivo, (como, por exemplo, a ex-professora Aline que
aparece acima à direita da foto). “Driblando desafios, preparamos uma programação cuidadosa da proposta neste formato e
iniciamos com alegria, entusiasmo e confiança. Nosso trabalho de professor é esse, de semeador. A gente não está sempre na
colheita. Vamos semeando. Semeamos neste momento com bastante confiança de que nossas sementes vão cair em solo fértil e
vingar. Vale a pena desbravar e encarar desafios”, diz a tutora.

u dia das mães 2021

As crianças do Maternal e do Jardim andaram
bastante ocupadas nos primeiros dias de maio
na elaboração dos presentinhos e surpresas
para o Dia das Mães, celebrado no domingo,
dia 8. Apresentamos aqui algumas das
lindezas que certamente deixaram as mamães
orgulhosas e emocionadas!
Maternal da Margaridas

Maternal da Lavandas
Jardim Flor de Lótus

,

Jardim das Orquídeas

Jardim das Rosas

