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NOVO DECRETO

Muda muito, mas não muda já
O novo DECRETO SC nº 1.408/2021
publicado pelo governo do Estado na
quarta-feira, 11 de agosto, traz mudanças
significativas às diretrizes sanitárias de enfrentamento à Covid-19 para as escolas.
A principal delas diz respeito à distância mínima entre as carteiras escolares,
que diminui de 1,5 metro para 1 metro.
Com isso, as turmas terão como acomodar mais alunos nas salas de aula, o que,
em alguns casos, permitirá a reunião dos
grupos separados, como já está acontecendo com uma turma do Ensino Médio
(veja ao lado).
O Decreto aborda também a manutenção das atividades remotas de ensino para
estudantes que apresentem condições de
risco. E, também, torna obrigatória a vacinação dos profissionais da educação em
todas as áreas, administrativas, de limpeza e manutenção, professores e auxiliares,
que devem apresentar os comprovantes.
As outras diretrizes, como o uso obrigatório de máscaras, conforme regulamentação específica, respeitando os limites de faixa etária e grupos específicos; e
a ventilação natural dos ambientes estão
mantidas.
Prazo para adaptação
As escolas têm prazo de 30 dias para
colocar em prática as mudanças, e a nossa Escola vai fazer uso desse tempo para
analisar o impacto das mudanças em cada
uma das turmas.

“Tamo junto”
Na quarta-feira, 11 de agosto, o professor
Paulo Karam registrou esse momento histórico no Ensino Médio. Pela primeira vez, em 512
dias, a turma do 11o ano estava reunida no mesmo espaço físico. Os 19 alunos e mais uma intercambista podem agora interagir presencialmente e não há mais necessidade de transmissão
das aulas, já que não ficou ninguém no modo
online. “Que seja um caminho sem volta. Para
isso, temos que continuar cuidadosos e responsáveis”, diz o professor.

Estamos atualmente no final da 6a época do
ano. As novas medidas somente serão colocadas
em prática a partir da 8a época, que inicia em
20 de setembro. Neste meio tempo, teremos as
quatro semanas da 7a época, que começa no dia
23 de agosto, e para a qual já temos a grade e o
esquema de ocupação das salas em planejamento sem que ocorram grandes mudanças no modo
de funcionamento.
Também porque a Escola necessita desse período de 30 dias para elaborar a nova versão do
documento que é entregue às autoridades sanitárias e de educação do município, e isso depende de análise do impacto das novas diretrizes em
cada turma.

A comunicação dos casos
Quando acionada, a equipe da central de Monitoramente da
Covid-19 da Escola recebe o relato do caso, orienta sobre os
próximos passos e as medidas de cuidado. As diretrizes em vigor
preveem o afastamento de turmas da Educação Infantil quando
acontecer a manifestação de sintomas de alguma criança na Escola.
No Ensino Fundamental e Médio ocorre o afastamento apenas da
pessoa que apresentar os sintomas, não há mais o afastamento de

Não deixe para
a última hora
A secretaria escolar pede
atenção às famílias que têm
pendência em seu cadastro,
ou ficaram de entregar
algum documento, que
façam as atualizações antes
do período de rematrículas
2022. “O contato está sendo
feito por mensagem e e-mail
diretamente àquelas que estão
devendo algum comprovante.
É importante que todos
regularizem sua situação
cadastral para as rematrículas
2022”, explica a secretária
escolar, Shayany.
O período de matrículas
para os alunos da Escola será
de 25 a 29 de outubro. Na
semana seguinte, a partir de
novembro, serão abertas para
novos alunos. Até lá, as famílias
interessadas em ingressar
na Escola podem preencher
o formulario de interesse de
matrícula que está no site www.
anaba.com.br
Secretaria Escolar
Segunda à Sexta das 7h às 13h
Quarta das 7h às 18h
anaba@anaba.com.br
Telefones
Educação Infantil

99664-0100

E. Fundamental

99664-0101

E. Médio		

99975-0119

u MURAL ANABÁ
Acesse este link para entrar no
MURAL, a lista de transmissão
do Anabá no WhatsApp, e
receber todos os comunicados e
informações da Escola.

toda a turma. É importante frisar que a Escola continua avisando
diretamente professores, colaboradores e colegas que tiveram
contato com aqueles que têm a confirmação da Covid-19, para que
sejam monitorados. Ressaltamos que a Escola não divulga nomes,
pois informações relacionadas à saude da pessoa são dados sensíveis
e protegidos por lei. Central de Monitoramento da Covid-19 da Escola:

e-mail monitoramentocovid19@anaba.com.br e pelo Whatsapp 48
99664-0102.

PÁTIO

escola com novos colaboradores

Joice Capistrano veio
para somar forças na
limpeza e zeladoria, área
que conta agora com seis
profissionais. “O trabalho
foi ampliado com o aluguel
da casa do pastor e com
a maior circulação de
alunos na Escola, o que, na
pandemia exige constante
monitoramento dos
ambientes, principalmente
dos banheiros”, explica o
administrador Marcelo De
Cunto.

Também na área de
manutenção, Edvaldo
Rosa dos Santos entrou
no lugar do antigo
colaborador Gilliard.
Natural de Florianópolis,
e morando há 31 anos
nas proximidades da
Escola, ele atuou por 10
anos como zelador de
condomínio residencial
antes de vir trabalhar
conosco.

No Fundamental, Rebeca
Torres Taveira é a nova
estagiária do 1° ano,
colaborando com a
professora Leíse. Nascida
em São Paulo, ela mora
há cerca de 10 anos por
aqui e cursa a 7a fase de
pedagogia, na Udesc.
Rebeca tem um filho de 4
anos que se chama Bem.

Na Educação Infantil,
Camila de Freitas Priester
ingressou como auxiliar e
monitora de pátio. Nascida
em Manaus e criada em
Joinville, Camila é formada
em pedagogia (Unip) e
naturologia (Unisul), e
está terminando também
a formação em pedagogia
Waldorf. Ela é mãe da
aluna Valquíria, do 2º ano.

u conselho de mães e pais
fortalece atuação

Visando atuação mais focada em áreas
específicas da Escola, como arrecadação
ou comunicação, o Conselho de Mães e
Pais vem promovendo o fortalecimento
dos seus grupos internos de trabalho
que hoje são quatro: GT Coordenação,
GT Arrecadação, GT Comunicação,
GT Escola de Pais. Buscando agilidade
nas ações, o grupo que participa do
Conselho ingressou recentemente em
diferentes comissões da Escola, como a
Comissão Ambiental, a de Manutenção,
a de Comunicação e a Comissão de
Retorno às Aulas Presenciais.

Guilherme, do GT de Comunicação.

Salas da
Educação Infantil
receberam
cortinas
especiais para
ampliar espaços.
u De olho em 2022

Nesta época do ano a administração escolar já começa a olhar
para o próximo ano letivo acompanhando os movimentos que
antecedem o período de matrículas – a partir de outubro, quando
o valor da mensalidade já precisará estar definido. Para isso,
a Comissão Financeira e o Conselho Pedagógico tiveram nesta
semana uma primeira reunião para identificar necessidades
e prioridades para 2022. “Ainda teremos um ano atípico em
função de todas as mudanças provocadas pela pandemia, assim
é necessário construir uma planilha enxuta, porém dentro da
realidade financeira que se apresenta”, diz Marcelo De Cunto,
administrador escolar.

Na sala de aula

Amostra de alguns
trabalhos que serão
apresentados.

Valeria e Bia

u 17 motivos para

se orgulhar

A turma do 12° ano está a todo vapor com os últimos
preparativos dos Trabalhos de Conclusão do Ensino
Médio (TCM). As apresentações acontecerão de 23 a
27 de agosto, algumas online e outras presenciais e
transmitidas. O público presencial será restrito e a sala
do Zoom, preferencialmente, para alunos da turma,
familiares, amigos e professores. Confira abaixo a
diversidade e riqueza de temas trazidos pelos(as) 17
integrantes dessa quarta turma a concluir o Ensino
Médio em nossa Escola.
•

Fotografia e manipulação de imagens, Alois Vicentini

•

Roupas que contam histórias, Beatriz Campos

•

A representatividade e os estereótipos retratados em
Hollywood, Catarina Alves

•

O impacto da globalização na cultura e como isso nos afeta
como indivíduos, Cecília Nicodemus

•

Do projeto à construção de um veleiro, Francisco Bittar

•

Exploração e maus tratos a animais com foco nos marinhos,
Gabriela Mussini

•

O universo onírico: estudos e reflexões sobre os sonhos, Júlia
Lôpo

•

Os desenvolvimentos da criança e seus cuidados, Liz Collares

•

Astros do sistema solar, Lucas Brasil

•

A terra cura, Maria Clara Quadrado

•

A pressão estética sobre corpos femininos, Mariah Rodrigues

•

Mulheres na comédia, Marina Paciulli

•

“Don’t give up”: uma experiência musical e trilha sonora,
Mayara Guidini

•

O cinema político da ditadura, Olívia Beleli

•

Lugar de fala no teatro brasileiro, Pedro Indra

•

As emoções na face, Raquel Schweitzer

•

Tigres asiáticos, Tomás Aquino

u Intercâmbios em

tempos pandêmicos

A turma do 11º ano estará
até o fim do ano com a
visita da aluna intercambista
Valeria Holguín Sánchez,
que vem do Colégio Waldorf
Luis Horacio Gómez, de Cali,
Colômbia. Ano passado, a

Laura

escola e a família de Valeria, em Cali, receberam a nossa
aluna Beatriz Campos, atualmente no 12° ano. Agora é
Valeria quem está hospedada na casa da Bia e da mãe,
Patrícia. O 11º ano também está recebendo de volta a
aluna Laura Margarita,
que ficou 11 meses na
Dinamarca, na cidade de
Aars, onde frequentou o
1º ano do Ensino Médio de
uma escola não-Waldorf.
O intercâmbio de
estudantes é sempre
https://www.wal-di.com/
bem-vindo e, em tempos
não pandêmicos, facilitado para estudantes de escolas
Waldorf por entidades como o Wal-di, da Alemanha, que
recentemente atualizou a plataforma na internet que
pode ser acessada, mediante senha, por pais, alunos e
escolas. Também, no Congresso Ibero-Americano de Pais
Waldorf, realizado em julho, foi criado um projeto nos
mesmos moldes chamado de Tambo que visa incentivar o
intercâmbio entre jovens da América Latina e estará sendo
divulgado mais para a frente. Xô pandemia!

ACONTECEU

u O Show das biografias

A primeira semana de
agosto foi muito especial para a turma do 9º ano, que
fez as apresentações das biografias ardorosamente
trabalhadas nos últimos meses. Os 30 alunos, cinco por

dia, fizeram suas explanações no hall do prédio do Ensino
Médio (espaço aberto e com distanciamento) para os
colegas e professores em um lindo cenário produzido pela
tutora, Nastaja Brehsan.

u Boas-vindas às novas famílias

u colegas e formadas

O Conselho de Mães e Pais promoveu neste sábado, dia
14, um encontro com as novas famílias que ingressaram
na escola no segundo semestre. A reunião foi gravada e
o link para o vídeo será divulgado em breve pelo grupo.

No dia 28 de julho, nossas profissionais da equipe
administrativa, Amira e Shayany, graduaram-se juntas
no Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo pela
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Parabéns!

