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a festa do amanhecer

   PÁSCOA

O ano de 2021 tem sido de sobres-
saltos. Enquanto por um lado a pande-
mia se intensifica no País, apresentando 
um crescimento acelerado no número 
de pessoas contaminadas, por outro 
lado temos um vai e vem nas ordens das 
autoridades de abre-fecha-reabre as es-
colas, enquanto inúmeras outras ativi-
dades permanecem em funcionamento 
sem que isso demonstre resultado efeti-
vo de melhora da pandemia. 

Assim, depois de uma breve pausa 
com a suspensão das aulas em 17 de 
março, a Escola retomou as atividades 
presenciais no dia 22, segunda-feira,  
para todas as turmas. 

Maioria no híbrido – A maioria das 
famílias da Escola optou pelo modelo hí-
brido de ensino. Estamos hoje com 59% 
dos alunos no modelo híbrido, frequen-
tando aulas presenciais na Escola, e 41% 
no modelo apenas online.

Na Educação Infantil a opção pelas 
atividades presenciais é de 75% dos alu-
nos. As turmas permanecem divididas 
em dois grupos (AB), que intercalam os 
dias na Escola. No Ensino Fundamental, 
58% dos alunos estão no modelo híbri-
do.  As turmas do 1º ao 4º ano têm aulas 
presenciais de segunda a quarta-feira de 
manhã.  Os maiores, do 5º ao 8º ano, 
comparecem nas tardes de quarta-feira 

e manhãs de quinta e sexta.
Já no Ensino Médio a situação é in-

versa, com a maioria dos alunos, 53% 
optando pelas aulas unicamente online. 
Os dias e horários permanecem com o 
9º e 10º anos tendo aulas presenciais 
nas manhãs de segunda, terça e quarta-
-feira. E o 11º e 12º anos, nas tardes de 
quarta-feira e manhãs de quinta e sexta.

Uma nova grade começará a valer 
depois da Páscoa, renovando as épo-
cas de estudos para o Fundamental e o 
Médio. Ela está sendo elaborada e será 
apresentada na semana que vem pelos 
professores às suas turmas. 

Há um ano que a pandemia vem di-
tando o ritmo das nossas vidas e não é 
diferente nesta Páscoa, a começar pela 
agenda escolar. Depois de muitos anos 
acostumados a ter uma folga na Sema-
na Santa, os alunos desta vez terão aulas 
até a quarta-feira, 31. Feriado mesmo só 
na Quinta e Sexta-feira Santa.

Também as famílias que estavam 
acostumadas a encontrar parentes na 

Páscoa ou mesmo viajar de férias, desta 
vez, deverão optar por permanecer em 
casa, sem sair para não correr o risco de 
se expor à contaminação. 

Mas, para as crianças o encanto é o 
mesmo. Aqui, um registro que a profes-
sora Luiza fez dos pequenos alunos do 
Jardim Flor de Lótus concentrados na 
importante tarefa de pintar os ovinhos. 

Boa Páscoa a todos! 

A FESTA DAS CRIANÇAS

Está chegando a Páscoa, a “Festa do 
Amanhecer”, segundo Luiza Lameirão. “A 
festa da nova disposição, da  renovação,  
da transformação que a noite nos dá 
naturalmente”, aponta a autora no 
livro Ao longo do ano, atmosferas, 
reflexões e festividades. Festa que 
também, tradicionalmente, nos exige 
uma preparação interna, um período de 
reflexão pontuado pela Quaresma que 
a antecede, mas que, neste ano, parece 
que nos pega desprevenidos e chega de 
supetão: Páscoa, já?

http://www.anaba.com.br


    PÁTIO

avaliação do plano anticovid da escola

u convite assembleia

A diretoria da Associação 
Pedagógica Micael convida a 
comunidade para a assembleia 
geral no sábado, 10 de abril, às 
9h, via Zoom (link). O tema é 
a apresentação das contas do 
ano 2020, o plano de ações da 
diretoria e atualizações sobre 
os processos em andamento e 
adequações, como a devolução 
da casa alugada.   

u formação online

Mais uma etapa do curso de 
Fundamentação em Pedagogia 
Waldorf irá acontecer na 
Semana Santa, de 26 de março 
a 2 de abril. O curso que antes 
ocupava o espaço da Escola 
para suas atividades, agora 
faz as aulas de modo remoto. 
A Educação Infantil terá aulas 
sobre O Desenvolvimento Infantil 
e Boneca de Nós; e o Ensino 
Fundamental, Metodologia 
e Didática no ensino da 
Matemática e Modelagem em 
Argila. Também será apresentada 
uma leva de trabalhos de 
conclusão dos participantes.

Principais Resultados 

Pesquisa realizada entre 12 e 16 de 
março de 2021 com a participação de 
49,82% das famílias da Escola.

1 - Durante o tempo em que os alunos 
permaneceram em atividades presen-
ciais na Escola, a sua família se sentiu 
segura em relação às medidas de pre-
venção aplicadas?

79,3%  Sim  
17,9%  Não se aplica (não optamos 

por aulas presenciais) 
 2,8%  Não

2 - Com relação ao Plano de Contingên-
cia de Enfrentamento à Covid-19:

2.1 O distanciamento de 1,5 metros en-
tre as pessoas está sendo respeitado 
nos diversos momentos, entrada e sa-
ída da Escola, hora do recreio, posição 
dos alunos em sala de aula ?

Sempre  46,9%
Às vezes  26,2%
Poucas vezes  2,8%
Não se aplica  24,1%

2.2 O uso de álcool 70% e a higieniza-
ção das mãos no ambiente escolar, na 
percepção da sua família, estão sendo 
realizados com a frequência adequada?

Sempre  66,2%
Às vezes  2,8%
Poucas vezes  2,8%
Não se aplica  28,3%

2.3 Com relação ao uso de máscaras: 
seu/sua filho(a) usa corretamente a 
máscara no ambiente escolar?

Sempre  70,3%
Às vezes  6,2%
Poucas vezes  0,7%
Não se aplica  22,8%

2.4 Com relação ao uso de máscaras: 
seu/sua filho(a) tem recebido super-
visão ou orientação dos professores e 
funcionários da Escola com relação ao 
uso correto da máscara no ambiente 
escolar?

Sempre  56,6%
Às vezes  4,8%
Poucas vezes  2,1%
Não se aplica  36,6%

3 - Em relação à quantidade e clareza 
nas informações das placas e sinaliza-
ções sobre distanciamento, uso obri-
gatório de máscara e medidas de hi-
gienização, distribuídas no ambiente 
escolar, você considera:

Satisfatória 93,8%
Insatisfatória 6,2%

4 - Você considera importante adotar 
medidas de prevenção também fora do 
ambiente escolar, evitando, por exem-
plo, o contato dos alunos com pessoas 
de fora do núcleo familiar aos finais de 
semana?

Sim 89%
Não 11%

5 - Para preservar as aulas presenciais 
em nossa Escola em um ambiente li-
vre de Covid, o quanto sua família está 
disposta a mudar hábitos, reduzindo o 
contato dos alunos com terceiros em 
períodos extraclasse e adotando medi-
das preventivas em todos os ambientes 
em que a família circula?

Muito disposta 96,6%
Pouco disposta 3,4%

6 - Levando em consideração notícias 
sobre o agravamento da pandemia em 
nossa região nas últimas semanas, 
como sua família se sente em relação 
às atividades presenciais na Escola?

39,3% Não nos sentimos seguros em 
enviar nosso/a filho/a para 
a Escola neste momento; 
preferimos manter as 
atividades a distância.

60,7% Sentimo-nos seguros e 
gostaríamos de continuar 
com as atividades 
presenciais.

7 - Você já leu com atenção a cartilha do 
Plano de Contingência de Enfrentamen-
to à Covid-19 da Escola Anabá?

Sim 95,9%
Não 3,4%
Não recebi 0,7%

8 - Você considera que as comunicações 
da Escola sobre os procedimentos ado-
tados conforme o Plano de Contingên-
cia de Enfrentamento à Covid-19 são 
suficientes?

Sim  92,4%
Não 7,6%

A Comissão de Retorno às Aulas Presenciais 
realizou uma consulta à comunidade escolar para 
avaliar as medidas implementadas pelo Plano de 
Contingência de Enfrentamento à Covid-19 em 
nossa Escola. A pesquisa foi encaminhada via for-
mulário online e tivemos retorno de 49,82% das 
famílias. 

É importante destacar que, além das questões 
de múltipla escolha, o formulário previa espaço 
para respostas espontâneas por escrito. Desta 
forma, o material coletado é bastante extenso e, 

embora não possa ser apresentado aqui em deta-
lhes, é bem rico para o trabalho da comissão e está 
servindo para embasar as novas ações da Escola.  

Algumas adaptações das medidas do Plano de 
Contingência já estão sendo implementadas. Caso, 
por exemplo, da compra de 400 máscaras PFF2  
para uso dos professores e funcionários, aumen-
tando a segurança no ambiente escolar.

A Escola agradece às famílias que se dispuse-
ram a responder. 

u Sobre máscaras

Com as novas cepas do 
coronavírus circulando em 
nossa cidade, é importante 
que todos reforcem as medidas 
de proteção, com especial 
atenção ao uso das máscaras. 
Elas precisam ter boa vedação, 
cobrindo o nariz e a boca sem 
deixar espaço para o ar passar, 
e um sistema de filtragem 
eficiente. Aqui, neste vídeo, 
uma explicação do especialista 
Dr. Carlos R. Zárate-Bladés, pai 
da Escola, sobre os tipos mais 
adequados. 

O Bazar da Escola está com 
estoque de máscaras cirúrgicas 
com camada tripla disponível e, 
a partir da semana que vem, terá 
também modelos PFF2. Contato: 
48-991773409.

https://us02web.zoom.us/j/81165937150?pwd=Wk83bGlUa014SkR3Y3laSE5SQkhTdz09
https://www.youtube.com/watch?v=tSs9tiGwKlg


uDia de São Patrício

O Saint Patrick‘s Day, celebrado em 17 
de março, foi festejado pelo 1º ano com 
a professora de Inglês, Daniela Jost. Na 
little party estava também a boneca Nala, 
amiguinha que veio de Cape Town, África do Sul, e que 
acompanha os alunos na aventura de conhecer as coisas do 
mundo e do inglês também. 

uO ANIVERSÁRIO DA ESCOLA

u festa pelo youtube 
Foram mais de 30 apresentações de alunos e alunas, pro-
fessores e professoras, pais e mães, em homenagem aos 
41 anos da Escola, no Sarau de aniversário do Anabá, que 
aconteceu no happy hour da sexta-feira, 19. O evento, or-
ganizado pela Comissão de Aniversário, contou com o valo-
roso apoio de alunos(as) do 12° ano e foi transmitido pelo 
Youtube da Escola. 

O professor Sérgio, um dos fundadores do Anabá, destacou 
na abertura do evento: “Justamente por esta situação em 
que estamos vivendo é que temos que comemorar os 41 anos da Es-
cola e eu falo isso porque há 41 anos vem se formando uma comuni-
dade que inclui crianças, jovens, pais e familiares, amigos, professo-
res, outros colaboradores da portaria, limpeza, manutenção e ainda 
mais todos os outros que já passaram pela Escola e não estão aqui 

agora, uma grande comunidade que está unida por uma vontade de 
promover saúde social. Temos como base o bem, a beleza e a verda-
de. Não somos uma escola de artes, mas uma Escola com arte, com 
muita arte! Queremos ser uma Escola que transforme conhecimento 
em amor”. Quem assistiu ao Sarau pôde entender o que o Serginho 
quis dizer e, para quem perdeu, vale a pena acessar o link aqui.

No dia 17 de março, nossa Escola 
completou 41 anos de fundação e, 
se mais uma vez não pudemos estar 
todos juntos comemorando em nosso 
espaço físico, nem por isso deixamos 
de celebrar com emoção, arte e muitos 
bolos de aniversário! 

Alunos do 12º ano e o professor Dornier  
comandando os bastidores do Sarau de Aniversário do Anabá. 

uTambém quem esteve presencialmente por estes dias comemorou. Acima, as turmas do 
3º e do 7º ano e abaixo os bolos do 2º ano, do Jardim Flor de Lótus e o dos funcionários. 
Parabéns, Anabá!  

uOs alunos do 3º ano, que estavam em 
aula online com a professora Kelly no dia 
do aniversário, fizeram em casa um bolo 
em homenagem à Escola (veja mais no 
Instagram do Anabá). 

    NA SALA DE AULA

u passeio na floresta  Crianças do Jardim Flor de Lótus 
aproveitando um  belíssimo dia em um passeio pela florestinha do 
Anabá. Nesta época de pandemia as jardineiras têm intensificado 
ainda mais as atividades ao ar livre. 

https://youtu.be/F6xJIo77xII
https://www.instagram.com/p/CMirNyRn7hj/?igshid=1xw0ii0a8kqa0


,

ACONTECEU 

unovas famílias no anabá
A Escola está recebendo 63 alunos novos 
neste ano e, para apresentar-lhes o nosso 
“mundo Anabá”, o Conselho de Mães e 
Pais promoveu um encontro no sábado, 
6 de março, pelo Zoom. A ex-professora 
Regina falou em nome da Associação 
Pedagógica Micael, apresentando a gestão 
associativa, e o professor José falou da 
parte pedagógica. Depois, divididos em 
três grupos, os participantes conheceram 
mais sobre o currículo e as vivências que 
crianças e jovens têm nas escolas Waldorf.

Começando no Jardim  –  Os pais, Fernanda e 
Guilherme, já estavam há um tempinho aguardando 
na fila por uma vaga para o filho Antônio, de 5 
anos, que neste ano entrou para a turma Flor 
de Lótus, da professora Luiza. O pai, advogado e 
professor universitário, conta que, como educador, 
sempre teve grande afeto pela pedagogia Waldorf, 
acompanhando de perto as palestras e publicações 
do professor Valdemar Setzer, que é tradutor de 
Steiner no Brasil. 

Estreia Waldorf no Ensino Médio – João Gabriel, 
o menino simpático que está com a família na 
foto ao lado (de uma época em que os eventos 
ainda eram permitidos) –, está se adaptando aos 
poucos ao Anabá, a sua nova Escola. Aluno do 
11º ano teve, desde fevereiro, apenas contato 
virtual com os colegas e professores. Foi só 
nesta semana, em 24 de março, que pôde 
estar  na Escola pela primeira vez. Seus pais não 

conheciam a pedagogia Waldorf e também, por conta da pandemia,  mal puderam visitar 
as nossas instalações. “Estivemos só na secretaria e no bazar”, conta Marco Aurélio. João 
estudava antes no Educandário Imaculada Conceição, no Centro; seus dois irmãos, que são 
mais velhos, já estão na faculdade. 

Boas-vindas também para os  
novatos do Ensino Médio

Do mesmo modo que os pequenos 
têm uma mudança importante do 
Jardim para o Fundamental, também 
têm os alunos quando ingressam no 
Ensino Médio, que nas escolas Waldorf 
é no 9º ano. Assim, pela primeira vez 
na Escola, no último dia 22, alguns 
pais e mães mais “antigos” do Ensino 
Médio deram as boas-vindas para seus 
pares do 9° ano. Na reunião virtual, 
o pai da turma, e também professor, 
Guilherme falou sobre o momento 
biográfico do(a) jovem neste período e 
como se deu o início de nosso Ensino 
Médio. Outro pai da turma, Rogério 
Collares, contou, orgulhoso, ter sido 
o primeiro a realizar matrícula de 
sua filha Aline na primeira turma do 
10° ano, iniciada em 2016; agora sua 
família segue com um filho no 9° e 
outra filha no 12° ano. Após esses 
relatos seguiu-se um bate-papo entre 
os presentes. 

uO que você tem feito na quarentena?
A linda foto do sol na capa (e mais estas aqui) são do Rogério 
Collares, que é pai da Liz (12° ano), do Lorenzo (9° ano), e da ex-
aluna Aline, e que nesta quarentena descobriu-se um fotógrafo 
do amanhecer: “Minha inspiração inicial para fotografar o 
amanhecer de todos os dias veio de um amigo chamado Hakim, 
que também é pai da Escola e já produz fotos em um grupo em 
que participamos juntos. Devido a uma questão de saúde, faço 
uso de medicamentos que me fazem dormir muito de manhã, 
mas uma vez, quando eu consegui vencer essa barreira, percebi o 
quanto esse ato de fotografar o amanhecer me faz bem. Também 
descobri que esse bem se amplia na medida em que recebo 
tantos retornos positivos de quanto isso se espalha e se frutifica 
no coração das pessoas. O resultado de tudo isso é saúde, bem-
estar e felicidade. Meu perfil no Insta é rogerio.a.coll.” 

E você, quer nos contar o que tem feito na quarenta? Mande relato e fotos para: escolawaldorfanaba@gmail.com

Dois filhos no Fundamental –  Lisandra e  
Marcelo, pais dos novos alunos Thiago, do 5º 
ano, e Matheus, do 1º ano, participaram do 
encontro de boas vindas às novas famílias do 
Conselho e ficaram encantados. “Foi muito 
especial e acolhedor o encontro, e também 
esse convite que a Escola faz para as famílias 
sentirem-se convidadas a ir além da superfície 
e se aprofundar na experiência pedagógica”, 
conta a mãe que conheceu a pedagogia a partir 
de seus estudo sobre Goethe e, dele, chegou a 
Steiner. “Levada por uma amiga, participei de 
um grupo de pais na escola Rudolf Steiner, em São Paulo, conduzido pela Dra. Ana Paula 
Cury. Desta forma, aos pouquinhos, tive o encontro com a pedagogia, até poder vivê-la em 
realidade no Anabá, e está sendo um grandioso presente!”, diz.

link: https://instagram.com/rogerio.a.coll?igshid=pjob19a9hpy7

