Comunicado às famílias – 20 de agosto de 2021

“Mudança é o processo no qual o futuro invade nossas vidas.”
Alvin Toffler

Querida Comunidade Escolar,
No último dia 11, o governo do estado de Santa Catarina publicou um novo decreto estabelecendo as condições gerais para as atividades presencias na área da Educação, em todos os níveis, nas redes pública e privada.
Você pode acessar aqui o decreto na íntegra, mas queremos destacar neste comunicado apenas os três pontos
mais relevantes para o nosso dia a dia.
Acreditamos que a mudança mais impactante é a que estabelece que, a partir da publicação do decreto, as
escolas não estão mais obrigadas a oferecer o modo online como opção ao presencial, a não ser para aqueles
alunos que apresentem comorbidade comprovada.
Outra mudança significativa se deu no distanciamento mínimo, que passou a ser de 1 metro. O antigo, de
1,5 metro, precisa ser respeitado apenas nos momentos de lanche, pelo fato de os alunos tirarem as máscaras.
Por último, vale informar também à nossa comunidade que a vacinação dos professores e demais trabalhadores da Educação passou a ser obrigatória e que cabe a cada escola verificar isso.

Como vemos, é mais um passo bem importante que está sendo dado nessa odisseia pandêmica. E ele tem
repercussões as mais variadas, tanto para a Escola, que precisa se preparar para receber mais alunos, quanto
para muitas famílias que retornarão ao presencial. Por isso, muita calma nessa hora.
O decreto já está em vigor, mas consideramos que precisamos fazer essa transição de maneira eficiente,
responsável e, por que não dizer, amorosa. A Escola tem questões internas a resolver (levantamento dos
casos de comorbidade, readequação de salas, mobiliário) e muitas famílias terão que dar um passo que não
estava nos planos neste momento: voltar para o presencial. Para contemplar todas essas necessidades, imaginamos que três semanas são suficientes. É justamente o tempo da próxima época escolar, que se inicia nesta
segunda-feira. É a sétima época do ano. Assim, definimos como meta iniciar a oitava época (20/09) tendo já
resolvido todas as questões decorrentes do decreto. Algumas delas provavelmente ainda nem deram o ar de
sua graça, mas logo estarão aí, tornando as próximas semanas complexas e desafiadoras.
Como já estamos sendo desafiados há um ano e meio nesta verdadeira corrida de obstáculos que é a pandemia – e, modéstia à parte, temos nos saído muito bem –, estamos confiantes em mais uma vitória. Mais
uma vitória do nosso senso de comunidade, da nossa paciência e da nossa capacidade de trabalho. Então,
vamos juntos, nestas próximas três semanas, caminhar firmes para o que imaginamos ser um cenário mais
alentador. Os cuidados precisam continuar, mas a visão geral é animadora, apesar das novas variantes que
nos desafiam agora.
Este comunicado apenas deflagra um processo de três semanas. Não responde nem resolve tudo. As
inúmeras perguntas que imaginamos estarem surgindo nesta hora devem ser encaminhadas a professores de
classe, tutores, materneiras e jardineiras. Conversando, a gente se entende. E muitas dessas respostas serão
construídas por nós todos ao longo dos próximos dias.
A cada época os seus cuidados.
Contamos, como sempre, com a compreensão e o apoio ativo de todos e de cada um dos membros desta
nossa linda e forte comunidade.
Atenciosamente,
Conselho Pedagógico da Escola Waldorf Anabá

IMPORTANTE: Certifique-se de que sua família e também as famílias dos colegas do seu filho ou filha estejam cadastradas e
recebendo as informações da Escola por meio da lista de transmissão do WhatsApp MURAL. Compartilhe o link com outras
famílias para que todos da Escola recebam [https://chat.whatsapp.com/BTGHbXVi5ME67Uwb1zWHOW ].

