
Querida comunidade escolar,

O final do ano está chegando e ainda são muitas as 
perguntas de alunos e familiares a respeito de como co-
meçaremos o ano de 2021. A escola tem trabalhado o 
assunto em seus vários âmbitos e, ao longo da próxima 
semana, reunirá as informações da Educação Infantil, 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. O resultado 
desse trabalho e as definições daí oriundas serão comu-
nicados a todos no próximo Informativo, que será publi-
cado na sexta-feira, dia 18.

Estamos atentos às mudanças frequentes nas regula-
mentações de autorizações para funcionamento presen-
cial das escolas, quanto às questões legais e sanitárias, de 
tal forma que, hoje, podemos prever, com razoável segu-
rança, que a volta se dará em um regime de aulas híbridas, 
ou seja, parcialmente presencial e parcialmente online. 

Nesta segunda-feira, dia 14, faremos testes para acer-
tar detalhes da nova rede de comunicação de dados que 
estamos instalando em todas as dependências da escola. 
Também estamos finalizando a compra de equipamentos 
para atender às novas necessidades e fazendo as adapta-

ções físicas exigidas nos protocolos oficiais. Tudo isso 
constará no Informativo do dia 18, inclusive com fotos. 

Pedimos, portanto, à nossa querida comunidade que 
continue confiando e caminhando junto com a gente. 

Atenciosamente,

Administração, Secretaria e Conselho Pedagógico da 
Escola Waldorf Anabá

Todos os comunicados da quarentena enviados pela escola estão compilados sob o  
menu Secretaria, no site do Anabá: www.anaba.com.br. | Confira aqui se você perdeu algum.

Comunicado às famílias – 11 de dezembro de 2020

Vivência de Natal
Com muito carinho, professores, professoras, 

colaboradoras e colaboradores da escola prepararam 
uma linda surpresa de Natal para alunos, alunas e 
suas famílias. Todos estão convidados para uma rápi-
da visita à escola, na qual irão percorrer um pequeno 
caminho e receber uma singela lembrança. O horário 
de entrega é das 17h às 19h30. Para mantermos os 
cuidados necessários exigidos para este momento, di-

vidimos os grupos da seguinte forma:  

14/12 – as famílias do Maternal e Jardim;
15/12 – as famílias do 1° ao 4° ano;
16/12 – as famílias do 5° ao 8° ano;
17/12 – as famílias do Ensino Médio. 

As fotos das turmas estarão disponíveis nesses 
dias para as famílias que fizeram sua encomenda com 
opção de receber na escola. Lembre-se de pegar a sua. 
Esperamos por vocês com os corações aquecidos!


