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 DISTANCIAMENTO SOCIAL

MAIO

Aguardamos a 
confirmação da 
retomada das 
aulas com o fim 
da vigência do 
decreto ou sua 
prorrogação de 
acordo com o 
entendimento  
das autoridades 
da saúde.

Decreto 
municipal 
n° 21347, 
suspende 
as aulas por 
14 dias em 
Florianópolis.

MARÇO

Fim das "férias" 
e início do 
período letivo 
não presencial 
no Anabá.

Alunos 
começam 
a recebem 
atividades dos 
professores. 

Decreto estadual 
n° 509  suspende 
as aulas por 30 
dias a partir de 
19.03 em Santa 
Catarina.

Anabá antecipa 
duas semanas 
das férias de 
julho para 17 a 
30/3, de acordo 
com a Resolução 
CEE/SC n° 
009/2020.

ABRIL

Medida 
Provisária n. 
934 desobriga, 
em caráter 
excepcional, o 
cumprimento 
dos 200 
dias letivos, 
desde que 
cumprida a 
carga horária 
mínima anual 
de 800 horas.

Governo altera 
o decreto 
estadual n° 
525 e prorroga 
a suspensão 
das aulas até 
31/05 em todo 
o estado.

>>

COMUNICADO 16-04-2020

Uma situação inédita e impensável: uma 
escola Waldorf sem o encontro diário 
entre professores e alunos. Com as 
aulas presenciais suspensas por decreto 
governamental, os encontros diários têm 
sido feitos como nas imagens ao lado, 
virtualmente e cada um no seu quadradinho. 
Além de reuniões de professores, também 
são realizadas conferencias externas. No dia 
8 de abril, os professores do Ensino Médio 
tiveram um encontro virtual  com colegas 

Secretaria - O Governo do Estado de Santa Catarina alterou o decreto n° 525, prorrogando a suspensão de aulas em 
todo o território catarinense até 31 de maio. Todas as instituições de ensino públicas e privadas estão fechadas. As ativida-
des não presenciais continuarão, portanto, até o final de maio, aguardando a emissão de novos decretos. Para documentos 
ou informações, as famílias podem entrar em contato pelo celular/whatsapp (48) 99664-0101 ou pelos e-mails: secreta-
ria@anaba.com.br e tesouraria@anaba.com.br.

adminiStração - A Comissão Financeira agradece o esforço de cada um em priorizar a saúde financeira da escola. O 
nosso desafio conjunto não é e nem será pequeno, mas juntos conseguiremos superar as dificuldades. Várias ações e medi-
das foram tomadas pela Comissão Financeira para a redução das despesas e, com isso, conseguimos reduzir nossos custos 
em diversos itens. Além disso, optamos pela postergação do FGTS para pagamento futuro, a partir de outubro. Com essas 
medidas e com o esforço da nossa comunidade, conseguimos, felizmente, completar este primeiro mês de quarentena de 
maneira equilibrada.

conSelho Pedagógico - O assunto tecnologias de comunicação continua presente nas reuniões do corpo pedagógico da 
escola. Com a definição de, pelo menos, mais um mês e meio de aulas não presenciais, cresce a possibilidade de adotarmos 
uma plataforma única para envio das atividades. De todo modo, não queremos perder alguns ganhos já alcançados com 
a variedades de meios utilizados, como as chamadas de vídeo individualizadas, que estão sendo muito importantes para 
determinados alunos. Temos recebido retorno das famílias e nossa avaliação é a de que estamos trilhando com flexibilidade 
um largo e inclusivo caminho do meio. Agradecemos a compreensão e o apoio que temos recebido.

escola a distância?

de 13 escolas do país. No dia 15 de abril, os 
professores do Fundamental tiveram um encontro 
com representantes da Federação das Escolas 
Waldorf, que contou com a participação de 210 
professores do país. Os alunos têm recebido as 
tarefas por diferentes canais de comunicação. 

Cada professor propõe o que considera 
adequado e, ao final, essas horas-aulas 
a distância serão descontadas das 800 
horas necessárias para se cumprir o 
ano letivo.

Dia 16 Dia 19 Dia 31 Dia 1o Dia 12 Dia 31Dia 11

A Organização 
Mundial da Saúde 
(OMS) alterou 
para pandemia o 
status do surto da 
doença Covid-19 
causada pelo 
novo coronavírus  
Sars-Cov-2. A 
OMS recomendou 
medidas para conter 
sua disseminação,  
sendo o 
distanciamento 
social a principal 
delas. 

ABRIL
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    PÁTIO uQuais as suas dúvidas?
O Conselho de Mães e Pais do Anabá está fa-

zendo uma consulta sobre como está sendo para 
as famílias a realização das atividades escola-
res em casa com os alunos. O objetivo é mapear 
os principais anseios da comunidade escolar de 
modo que o esforço de cada família, bem como 
dos professores e gestores, seja o mais benéfico 
possível para as crianças. As questões levantadas 
em cada turma serão reunidas pelos represen-
tantes de classe e encaminhadas para o colegia-
do de professores. 

Além disso, o Conselho de Mães e Pais, por in-
termédio de Cristopher Bertoni (um dos coorde-
nadores do grupo), está permanentemente à dis-
posição para receber e encaminhar as questões 
e dúvidas das famílias e repassá-las à Escola que 
atenderá a tais questionamentos através de in-
formativo semanal ou diretamente aos interessa-
dos. O e-mail é crisbertoni@gmail.com (colocar 
no assunto "Questionamentos Anabá" e informar 
nome e turma). "Estejamos cientes de que, diante 
das incertezas que nos assolam neste momento, 
precisamos buscar a serenidade todos os dias e 
sermos flexíveis em tudo o que estamos realizan-
do em relação à educação dos nossos filhos bem 
como em relação ao esforço que a escola e cada 
professor está fazendo", diz Cristopher.

u espectadores 
na expectativa
As produções teatrais de 2020 estão 
sendo levadas adiante com as ativi-
dades possíveis de serem realizados 
a distância. As turmas do 8º e do 
10º Ano estão na fase da leitura dos 
textos e pesquisas de imagens, e os 
alunos do 12º Ano, que preparam a 

peça “Bailei na Curva”, têm realizado alguns ensaios em teleconferências com 
a professora Nastaja. O 8º Ano está produzindo “Um Molière imaginário”, 
adaptação do Grupo Galpão da peça “O doente imaginário”, de Molière, e, 
além de estar fazendo uma leitura aprofundada, a turma do professor Marce-
lo está com a tarefa de “imaginar” como seriam os personagens, tanto física 
como animicamente. Já o 10º Ano está iniciando a leitura da história do “Livro 
dos Reis”, adaptada da obra do iraniano Ferdus (ca. 940 – ca. 1020) sobre a  
mitologia do Irã para o teatro de sombras. As turmas aguardam a retomada 
das aulas para reorganizar o calendário de apresentações. “Não sabemos ain-
da quando as peças serão apresentadas. Muito provavelmente no segundo 
semestre”, diz Nastaja.

DO QUE VOCÊ MAIS  
SENTE SAUDADE DA ESCOLA?

uBazar a distância
O Bazar da Escola tem atendido às famílias que necessitam material escolar– 
giz de cera, principalmente  – e outros produtos como mel ou própolis etc. Os 
pedidos podem ser feitos diretamente para Caciane por whatsapp (48) 99177-
3409. As entregas são feitas de bicicleta. 

Laís, 5° ano.

"Sinto saudade 
de brincar com a 
Juliana, de caçar 
grilo com a Tereza  
e saudade de 
brincar com os 
bichinhos de 
madeira da  
minha sala."
Lavínia, 4 anos.

Julia Aline, 6° ano.

"Tenho
 saudade_

 de estudar_

 na Escola,_ 

 porque_
 estudar em_

 casa sem os_

 colegas é_

chato demais."_

Luís Miguel, 6o ano.



uAS CORES DO 10O ANO

Alguns alunos do 10o ano concluíram 
suas peças em batik ainda antes da 
suspensão das aulas. “Essa técnica 
exige muita atenção e os alunos 
a dominaram com entusiasmo, 
comemorando cada nova cor que 
aparecia no trabalho quando tiravam 
a cera com ferro quente. Lindo 
demais ver”, conta a professora de 
artes Márcia. 

Easter Bunny Buns
A teacher Dani, professora do 
Fundamental, enviou a receita 
e fez um convite aos alunos do 
5º, 6º e 7º Ano e seus familiares 
para testarem seus dotes 
culinários fazendo pãezinhos 
no formato de coelhos da 
Páscoa. "The Easter Bunny Buns 
recipe was a success!", conta a 
professora.  

Os professores e  
suas borboletas
Na Quinta-feira Santa os professores  
reuniram-se virtualmente para um estudo 
sobre a borboleta e seu significado. “O 
processo de transformação da borboleta 
é uma rica imagem para a compreensão do que ocorre ao deixarmos algo que não 
nos serve mais e renascermos para algo novo”, diz a professora Silvia Jensen. 

O resultado da atividade foi uma revoada de desenhos de borboletas feitos pelos 
professores em duas etapas, uma asa antes da reflexão e a outra asa depois. 

uVIVÊNCIAS DE PÁSCOA

No Jardim Flor de Lótus, da professora Luiza, até os coelhinhos se recolheram para 
dentro da toca esperando passar os dias de quarentena e isolamento social… 

Os coelhinhos também ficam na toca

uMÃOS SOLIDÁRIAS

Os alunos do 7º ano estão tricotando em 
casa pequenas peças de lã que, quando 
retornarem as aulas, serão reunidas e 
emendadas formando uma linda colcha. 
"Depois vamos juntar todos e fazer 
mantas para doar aos necessitados", 
conta a professora Silvia.

SALA DE AULA



u Embelezando pátios e jardins em mutirão No sábado, 14 de março, aconteceu o tradicional mutirão de 
aniversário do Anabá com a presença de pais, mães, alunos, professores e colaboradores, que dedicaram a manhã 
a embelezar a escola limpando matinhos dos pátios, organizando jardins e plantando flores. Confira nas fotos da 
professora Cristiane e da Úrsula. 

ACONTECEU

u Café com conversa 
Na sexta-feira, 6 de março, bem cedinho, 
depois da entrada das crianças nas salas, 
aconteceu o primeiro encontro do Café 
para Pais e Mães no Pátio do Jardim Anabá. 
A reunião é promovida pelo Conselho de 
Mães e Pais sempre na última sexta-feira 
do mês, e desta vez aconteceu no espaço do 
Jardim. Aguardamos o retorno das aulas e a 
retomada dos encontros para todo mundo 
matar a saudade.

u feliz aniversário, escola!

No dia 17 de março a Escola completou 40 anos. 
A suspensão das aulas impediu a realização das 
comemorações ao vivo. Mas a comissão de comunicação 
preparou algumas homenagens que podem ser acessados 
nos links abaixo:
Vídeo: Anabá 40 anos
Áudio: Para ter 40 anos, professor Sérgio Beck
Colibri: Edição Páscoa 2020

https://youtu.be/fyufFlAjgp8
https://youtu.be/r2UWk6wdMLE
http://www.anaba.com.br/app/arquivos/pdf/colibri-pascoa-2020-20200408113226.pdf

