
Querida comunidade escolar,

O Governo do Estado publicou o decreto nº 
1.153/2021 na segunda-feira, 15, que atualiza as con-
dições para a retomada das atividades presenciais 
de educação em Santa Catarina nas redes pública e 
privada de ensino. O decreto iguala os regramentos 
exigidos nas escolas em todas as matrizes de risco 
potencial para Covid-19, permitindo 100% de ocupa-
ção das salas, desde que mantido o distanciamento de 
1,5m. Na prática isso não altera nada para nós, pois é 
o distanciamento que está definindo os percentuais de 
ocupação das nossas salas. Portanto, seguimos com 
as mesmas medidas em nossa Escola.

Como era esperado, nosso ano letivo deverá ser de 
avanços e recuos. 

Conforme informado em nosso último comunica-
do, uma turma da Educação Infantil foi afastada antes 
do recesso de Carnaval devido a um caso suspeito. 

Tendo testado negativo, a turma já pôde retornar nes-
ta semana.  

Já no Ensino Médio, em virtude de um caso posi-
tivo para a Covid-19 em uma das turmas, sete profes-
sores precisaram também se isolar até o dia 24 de fe-
vereiro, o que está levando todas as turmas a ficarem 
100% online até esse dia, pela dificuldade de substi-
tuições que isso implicaria na grade presencial.

A atitude de cada um é fundamental para que pos-
samos prosseguir de forma segura. Observem as reco-
mendações feitas em nossa cartilha e nas comunica-
ções enviadas pelo Mural.

Agradecemos o comprometimento de todos.

Atenciosamente,

Secretaria, Administração e Conselho Pedagógico  
Escola Waldorf Anabá

Comunicado às famílias – 19 de fevereiro de 2021

A saúde de todos depende da 
atitude de cada indivíduo. E a saúde 

de cada indivíduo depende das 
atitudes de todos.

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.
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