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“Micael!
Empresta-me tua espada
para que eu esteja armado
para vencer em mim o dragão.
Preenche-me com tua força
para que eu arruíne
os espíritos que querem me paralisar.
Atua em mim
de tal maneira que a luz do meu eu irradie,
e eu assim possa ser conduzido
a ações que das tuas são dignas.”
Rudolf Steiner

Querida comunidade escolar,

Dois anúncios dos governos estadual e municipal

rianópolis, o risco ainda é considerado Grave (laranja),

nesta semana definiram mais uma parte do percurso das

um nível acima do exigido para a retomada. O retorno

escolas para o retorno às aulas presenciais.

está liberado apenas para regiões com nível de risco Alto

A retomada deverá ser “opcional” e decidida em comunidade, mas uma data ainda não foi estabelecida e
depende da melhora do quadro da pandemia em nossa
região.

(amarelo).
Mesmo assim, todas as providências devem continuar.
Neste sentido, a Prefeitura de Florianópolis havia divulgado ontem o “Protocolo de Retorno das Aulas Pre-

Na próxima semana, teremos etapas importantes nes-

senciais na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis”.

te processo para definir o restante do ano letivo no Anabá

Era o documento que faltava para que as escolas pudes-

e contamos com a participação dos pais ao avaliar a pro-

sem finalizar os seus protocolos, iniciados com base nas

posta inicial da escola, por meio de uma nova pesquisa.

recomendações estaduais.

Segundo a nova classificação de risco da Covid-19

Na nossa escola, a produção dessa documentação está

em Florianópolis, divulgada hoje pelo Governo do Esta-

em andamento desde julho, com a análise e preparação

do, nossa cidade ainda não está apta à retomada das aulas

da Comissão de Retorno às Aulas Presenciais, formada

presenciais em 13 de outubro. Na região da Grande Flo-

por pais, funcionários e professores.

Os próximos passos serão a análise dos documentos
pelos professores de cada área, na próxima semana, com
apoio da comissão, e a consulta às famílias. A “Pesquisa
sobre Retorno às Aulas Presenciais” deverá ser respondida até a próxima quarta-feira, dia 7 de outubro.
Com esse trabalho interno finalizado, os protocolos
do Anabá precisam ser enviados à prefeitura 15 dias antes de a escola retomar as aulas (desde que já autorizadas
na cidade) para fiscalização e aprovação municipal.

Proposta para o fim do ano letivo
A avaliação atual da escola é que as aulas devem continuar sendo remotas em 2020, e as atividades presenciais, assim que liberadas pelas autoridades, devem ter o
objetivo principal de criar um ambiente de reaproximação e restabelecimento de vínculos.

Entre os professores e a Comissão, cresce o sentimento de que o retorno, quando definitivamente autorizado,
certamente levará a uma condição de aulas presenciais
bastante reduzida, se considerados todos os prazos protocolares e as exigências municipais (como limites de alunos por aula, rodízio semanal, início pelas turmas mais
velhas, prioridade a atividades de reforço).
A retomada presencial traz desafios pedagógicos, administrativos e de segurança, que requerem uma organização criteriosa. É necessário harmonizar as demandas
de todos os atores da nossa comunidade: alunos, famílias, professores e funcionários.
Compartilhar decisões e caminhar juntos continua
sendo uma prioridade.
Abraços calorosos,
Administração, Secretaria e Conselho Pedagógico da
Escola Waldorf Anabá
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