Comunicado 21-08-2020

“Descobri como é bom chegar quando se tem
paciência. E para se chegar, onde quer que seja,
aprendi que não é preciso dominar a força, mas a
razão. É preciso, antes de mais nada, querer.”
Amyr Klink

Querida comunidade escolar,
Com um panorama claro da situação financeira do
Anabá neste semestre, apresentado nesta semana (veja
abaixo), seguimos agora para o planejamento das medidas que garantam o funcionamento da nossa escola no
próximo ano.
Se por um lado estamos conseguindo atravessar a arrebentação, agora teremos que ajustar as velas para enfrentar possíveis novos temporais.
Nesta semana, quando completamos cinco meses de
quarentena, dois anúncios importantes começaram a de-

mero de alunos para 2021. Por isso, na primeira quinzena de setembro, a Secretaria vai solicitar às famílias que
preencham um formulário de intenção de matrícula, para
que a escola também possa começar a convocar alunos
em fila de espera.
A Secretaria também trabalha em uma nova pesquisa,
sobre a situação dos professores e funcionários em relação à retomada das aulas presenciais, nos moldes da realizada com as famílias, além de uma consulta qualitativa
com cada um dos funcionários da manutenção.

linear o restante deste ano letivo: o Governo do Estado

Saldos positivos na reunião

de Santa Catarina decidiu prorrogar a suspensão das au-

O espírito fraterno da nossa comunidade e uma condução consistente e transparente das nossas contas são
elementos que garantiram fôlego à nossa escola neste
período. Entre as estratégias que nos ajudaram, como
comunidade, até o momento, os membros da Comissão
Financeira destacaram:

las presenciais até 12 de outubro, pelo menos. Enquanto
isso, a nossa Comissão Financeira apresentou, na terça-feira, um quadro positivo sobre a projeção das contas
até o fim do ano, em encontro com a comunidade via
Zoom (assista aqui).
Na próxima semana, o Conselho Pedagógico e a Comissão Financeira se encontram para analisar o cenário
de 2021. A partir de um estudo do Conselho de cada uma
das áreas da escola, os dois grupos vão buscar medidas
que ajudem na redução de despesas.
Outra estratégia da escola é mapear as turmas e o nú-

•

A adoção do Formulário de Auxílio Emergencial, que beneficiou 84 famílias da nossa escola
com dificuldades em pagar as mensalidades.
(Embora o benefício tenha gerado uma redução na
receita mensal de R$ 87.203,22, em média, a escola conseguiu honrar o seu compromisso inicial de que nenhum
aluno sairia por questões financeiras.)

•

A adesão ao Programa de Manutenção do Emprego e Renda do Governo Federal, a MP 936,
nos meses de junho a setembro como principal
ferramenta para manter o equilíbrio das contas.

(A medida prevê a redução de 25% nos salários, com
a correspondente redução de carga horária e complementação do governo. O programa possibilitou que as economias alcançadas nos primeiros meses deste semestre (R$
110.169,52) compensem o déficit esperado para o último
trimestre (–R$78.972,26). Terminaremos o segundo semestre com saldo positivo de R$31.197,16.)
•

Ações solidárias que estão ajudando a recompor as perdas dos professores e funcionários
nestes quatro meses (junho a setembro).

(Ao mesmo tempo em que o Colegiado decidiu lançar
mão do seu Fundo Solidário, composto por doações dos
próprios professores, a comunidade também vem dando
lições de fraternidade. Entre doações e as várias criativas
e empenhadas campanhas das famílias da escola já arrecadou-se até o momento mais de R$ 12.260,00.)
Entre perdas e ganhos deste período, a reunião também colocou em evidência: três colaboradores pediram
demissão, por motivos pessoais; dos 14 alunos que deixaram a nossa escola neste período, nenhum deles saiu
por dificuldades financeiras, e o que possibilitou a adesão
à MP 936 foi o trabalho diligente da administração para
atender às rígidas exigências do governo.
Também continua em andamento a contestação na
Justiça da determinação do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina para a concessão de desconto de 15% nas mensalidades da Educação Infantil. A escola entende que a
sua opção do Auxílio Emergencial oferece um valor
maior em termos reais para a comunidade, além de ser
mais justa e benéfica às famílias do que um desconto linear, como o determinado.

Mais campanhas
No próximo domingo, dia 30 de agosto, acontecerá o
primeiro evento do Eu Quero!!! Leilão, uma nova campanha que vai leiloar, via Instagram, objetos doados pela
nossa comunidade. O primeiro é uma geladeira, que já
conta com vários lances.
As famílias do 8º ano também ampliaram a campanha
de arrecadação de fundos para o teatro da turma e para a
escola com a venda de livros usados no Quintal da Ilha.
As demais campanhas seguem com o mesmo ímpeto,
tanto nas diversificadas palestras do Conexões Solidárias, como nas vendas do Fios & Papos, do Brechó e da
Rifa do 11º ano. Conheça todas as ações e os seus links
aqui e saiba como participar.

Primeiro Ano de 2021
Com alegria, anunciamos
que a professora Leise Monteiro Dal Bó será a professora de
classe do 1º ano de 2021. Ela retornou neste ano à escola, como
auxiliar da professora Denise
Lopes, depois da licença maternidade de um ano, com a chegada do pequeno Iandê. Ele completou a família formada
pelo Davi e Ayra (alunos da escola) e pelo pai, Rafael
Camorlinga, professor de música e tutor do 12o ano. Leise é natural de Florianópolis, foi aluna da nossa escola
e levou a turma atual da professora Cristiane do 1º até o
4º ano, antes de sua gravidez. Animada e honrada com
a missão, a professora já se prepara para conhecer seus
novos alunos.
Fora do Ar: O Sistema Unimestre ficará fora do ar
nesta sexta, sábado e domingo, para manutenção. Na
segunda-feira, o serviço estará restabelecido.
Abraços calorosos,
Administração, Secretaria e Conselho Pedagógico da
Escola Waldorf Anabá
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