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em busca do equilíbrio 

De um lado a pandemia, que não 
dá trégua e já alcança perto de 500 
mil mortes no país. Para enfrentá-
-la, as normas sanitárias nos im-
põem restrições que precisam ser 
obedecidas — e não só porque são 
lei  — mas, acima de tudo, porque 
ao cumpri-las preservamos a saú-
de de todos os membros da nossa 
comunidade: alunos, professores, 
colaboradores, familiares. Todos 
cuidando de todos, lembram? 

Por outro lado, o justo desejo da 
comunidade de que a vida volte logo 
a ser como era antes, com as aulas 
— e todas as demais atividades es-
colares — 100% presenciais. Quem 
não gostaria de ter de volta as nos-
sas celebrações juninas, a fogueira, 
as danças, o passeio da lanterna? 

E, sobre a linha, buscando equi-
librar-se, estamos nós: alunos e 
alunas, mães e pais, professores e 
professoras, colaboradores e cola-
boradoras, a Escola enfim, que des-
de o início da pandemia faz todo o 
possível para atravessá-la da me-

lhor maneira possível. 

Assim, é compreensível que  

questões sobre como a Escola se 

prepara para as aulas depois das 

férias de julho gere inquietações na 

comunidade. Recentemente, uma 

carta encaminhada por algumas 

mães (e respondida por intermédio 

do Conselho de Mães e Pais da Es-

cola nesta última quinta-feira) apre-

sentou diversos questionamentos 

sobre possíveis mudanças para o 

segundo semestre. 

É importante frisar que muitas 

das questões já estavam sendo tra-

balhadas e têm sido constantemen-

te avaliadas internamente pelas 

comissões, tanto a de Retorno às 

Aulas Presenciais, que é a guardiã 

das normas do PlanCon (Plano de 

Contingência Escolar), como a de 

Grade, ou a Comissão Financeira. 

Mas são muitos os pontos que 

precisam ser levados em conta nes-

ta difícil tarefa de buscar o equilíbrio. 

FOGUEIRINHAS DE SÃO JOÃO
Neste ano, São João será celebrado em 
microeventos — cada turma na sua sala e 
pátio — para evitar aglomerações. 
Confira datas e horários:

"Festa da Lanterna" no Infantil 

Maternal da Margaridas
Grupo A: 21.06 | Grupo B: 22.06
(Chegada das famílias: 17h30)

Maternal Lavandas
Grupo A: 29.06 | Grupo B: 30.06
(Será feito no período da aula, de manhã.)

Jardim das Orquídeas
Grupo B: 23.06 | Grupo A: 24.06

Jardim das Rosas
Grupo B: 28.06 | Grupo A: 29.06

Jardim Flor de Lótus
Grupo A: 25.06 | Grupo B: 30.06

(Nesses dias, a chegada das crianças deverá se 
dar às 14h30 e a dos pais às 17h.)

Comidinhas e trajes típicos no Fundamental

As brincadeiras serão nas aulas de jogos para 
as turmas de 1o a 8o ano. Em parceria com a 
cantina escolar — e respeitando os protocolos 
da área de alimentos — serão servidos quitutes 
juninos nos dias das aulas presenciais. Todos 
são convidados a ir para a Escola com roupas 
típicas no dia 23 de junho, quarta-feira.

Música e bolo no Médio

Os alunos do Médio terão música e bolo 
na quarta-feira, 23 de junho, respeitando 
as normas de uso de máscara e o devido 
distanciamento físico.

   2o SEMESTRE LETIVO

Veja Cenários e Encaminhamentos na p. 2

ATENÇÃO: Como não teremos a tradicional fes-
ta junina no domingo, na segunda-feira, 28.06, a 
Escola terá aula normal, diferentemente do que 
está no Calendário Escolar. 



u reunião conjunta 

No dia 22 de junho, às 20h, 
pais, mães, jardineiras e auxilia-
res de todas as classes da Edu-
cação Infantil irão se reunir via 
Zoom para uma reunião com a 
terapeuta artística Simone de 
Fáveri, que apresentará o tema 
"Conversando com João".

    PÁTIO

u  Encontro internacional

Pais e mães de alunos e alunas, além 
de professores e professoras da pe-
dagogia Waldorf na Ibero-américa, 
se reúnem nos dias 19 a 21 de julho 
em dois congressos que acontecem 
de forma conjunta, o XIV Congresso 
Ibero-americano de Pedagogia Wal-

dorf e o IV Congresso Ibero-americano de Pais Waldorf. A sede, que seria no Chile, deu 
lugar às telas devido à pandemia da Covid-19. Mais informações e inscrições pelo site do 
evento: http://congresoiberoamericanowaldorf.org

u livros 

Para 
arrecadar 
fundos para 
o teatro, o 8o 
ano está promovendo um sebo 
virtual no Instagram com livros 
a R$10,00. Confira aqui.

u duas cestas juninas

O 2o ano está promovendo 
uma rifa de duas cestas 
juninas recheadas de lindezas 
e gostosuras para arrecadar 
fundos para a elaboração do 
calendário 2022. Saiba aqui 
como adquirir os números. 

u Vaquinha para um forno

Já o 3º ano lançou uma campa-
nha para arrecadar fundos para 
a aquisição de um forno elétri-
co industrial que irá servir para 
a vivência do processo da pro-
dução do pão, que inicia com o 
plantio do trigo. As contribui-
ções, em qualquer valor, podem 
ser depositadas para Cléber (pai 
da turma): PIX: 181.189.078-48.
Mais detalhes aqui. 

u  seguro saúde

Nesta semana a Escola distribuiu a 
nova carteirinha do convênio do se-
guro contra acidentes aos alunos. 
Na semana que vem a Secretaria 
Escolar irá encaminhar informações 
sobre a cobertura e os procedimen-
tos para sua utilização.  

u férias de julho

De 5 a 25 de julho teremos nosso recesso 
escolar. As aulas retornarão no dia 26 de 
julho. Bom descanso a todos!
 
Nesse período a Secretaria Escolar estará 
funcionando todas as manhãs, das 8h às 12h.

 

Sobre o uso e possibilidade de ampliação do espaço físico da Escola: A diretriz sani-
tária estipula 1,5 m entre as carteiras escolares. Embora em outros estados já se noticia 
redução para 1 metro, em SC não há nada neste sentido. Na Escola já temos um grupo 
de trabalho que está medindo novamente as salas para o caso de vir a ter mudança na 
norma. O grupo também estuda a viabilidade de se acomodar mais alunos mediante a 
realização de pequenas reformas que estão sendo analisadas.  

Sobre o aumento das horas-aula: Há que se considerar que, se antes os professores 
davam uma aula para 30 alunos, no sistema híbrido atual eles precisam dar até três vezes 
a mesma aula para 10 alunos de cada vez. A Escola está fazendo um esforço para pagar 
algumas dessas aulas extras para aqueles em que a situação ficou muito distinta do valor 
da contratação. Mas não existe possibilidade financeira para contratação de mais profes-
sores neste momento. 

Sobre vacinação: Iniciada em maio, a vacinação dos trabalhadores da Educação nos 
permite entrar no segundo semestre num cenário mais favorável para as atividades, uma 
vez que os professores e colaboradores deverão tomar a segunda dose em agosto. 

Sobre a comunicação: A Comissão de Retorno entende que há uma necessidade de 
intensificar a comunicação com a comunidade, a exemplo da live que foi feita no início 
do ano. Assim, nestas últimas semanas realizou encontros virtuais com públicos específi-
cos para tratar das questões da pandemia e das diretrizes sanitárias. Já foram realizadas 
reuniões com o 9o ano, com os professores e professoras, e com as famílias da Educação 
Infantil. Também a Comissão está contando com a participação efetiva do Conselho de 
Mães e Pais, que, desde a última semana, assumiu a tarefa de também divulgar em seus 
canais de comunicação com os representantes de classe os assuntos debatidos nas reu-
niões e as ações da Comissão de Retorno. 

Cenários e Encaminhamentos
ponderações a questões trazidas pela comunidade

http://congresoiberoamericanowaldorf.org
https://www.instagram.com/sebo.oitavo.ano/
https://www.rifatech.com/app/469050003.xhtml
https://www.rifatech.com/app/469050003.xhtml
https://drive.google.com/file/d/1_y_emLkYLIFpk13uA_EW2LX371nMJCuu/view?usp=sharing


u Ê, Faraó!

O 5o ano, encerrando a época de estudos da história do Egito 
Antigo, preparou um divertido vídeo com os alunos cantando 
a música “Faraó divindade do Egito” da banda Olodum. 
Produção da professora Simone e da estagiária Maria Laura 
que pode ser conferida aqui no YouTube. 

 

    NA SALA DE AULA

u parece magia, mas é química!

Nestas últimas semanas os alunos do 9o ano têm 
vivenciado uma série de experiências orientadas pelo 
professor Victor, de química. Acima, demonstrações da 
combustão de uma sequência de substâncias alcoólicas. 
E abaixo a demonstração da obtenção do álcool a partir 
da fermentação alcoólica de uma amostra de uvas 
passas que, na sequência, passaram pelo processo de 
destilação observado pelos alunos. 

uupa upa cavalinho!

Com a pandemia, o antigo 
pátio único das turmas do 
Maternal foi dividido para 
garantir o afastamento físico 
dos alunos. As crianças da 
turma das Lavandas ficaram 
com uma caixa de areia 
e balanços, mas estavam 
carentes de algo mais 
desafiador. “Trata-se de um 
projeto antigo que já estava 
aprovado anteriormente, e que 
a princípio seria para todo o Maternal, mas que só agora pode 
ser executado, com as devidas adaptações, para suprir esta 
necessidade que envolve o desenvolvimento motor das crianças 
nesta fase”, diz a professora da turma contando sobre a alegria 
dos pequenos em explorar os novos brinquedos. Eles até já 
deram nomes aos cavalinhos: Ventania e Estrela!

u a horta em  
dois tempos

O professor Rafael, de 
Jardinagem, exibe orgulhoso 
as fotografias de como 
estava e de como está 
agora a horta com os 
canteiros preparados e o 
verde crescendo. Demonstra 
assim o quanto os alunos 
trabalharam para chegar 
a esta belezinha que está. 
O 3o ano trabalha o ciclo 
do pão, desde o cultivo 
do trigo até sua colheita 
e o processamento para 
obtenção da farinha. 

https://www.youtube.com/watch?v=HboBQG7BV3I


ACONTECEU 

u vacina para todos No dia 26 de maio, com as professoras da Educação 
Infantil, teve início a vacinação da categoria prioritária “profissionais da Educação” 
em nossa cidade. Somando com os que já tinham recebido sua dose por motivo 
de saúde ou idade e considerando o necessário intervalo de três meses entre a 
primeira e a segunda dose, a expectativa é de que até setembro nossos professores 
e colaboradores já tenham completado a imunização contra a Covid-19. Viva!

u Jovens em conexão internacional 
De  9 a 11 de julho, os alunos do 11o e 12o anos tiveram uma pausa nas aulas para se conectar ao 
Encontro Brasileiro de Estudantes de Ensino Médio Waldorf, vinculado ao Seminário de Kassel 2021. 
Foram três manhãs de palestras, oficinas artísticas e tempo livre para rodas de conversa online. 
O evento foi organizado por alunos e professores dos 16 cursos de Ensino Médio Waldorf do Brasil e teve 
apoio da Federação (FEWB). Uma das palestrantes foi a escritora norteamericana Siri Hustvedt, autora de 
17 livros, alguns deles traduzidos para mais de 30 idiomas, e casada com o também escritor Paul Auster. 

umuitos presentes em solidariedade

As professoras da Educação Infantil têm organizado com as 
famílias ações solidárias de arrecadação de alimentos, produtos de 
higiene e roupas. Já fizeram uma doação para o projeto “Cozinha 
Mãe”, uma iniciativa do grupo “Revolução dos Baldinhos” do 
conjunto habitacional Chico Mendes, que distribui 200 marmitas 
por semana. E também já levaram alimentos e roupas a 21 
famílias indígenas, 45 pessoas entre crianças e adultos, que vivem 
acampadas no terminal de ônibus desativado no bairro Saco dos 
Limões. Na sexta-feira, 25 de junho, ainda antes das férias, vai acontecer a terceira coleta de doações no Jardim e Maternal. Essa   
iniciativa é o projeto-piloto de um movimento que as professoras planejam, em parceria com o Conselho de Mães e Pais, estender para toda a 
Escola no segundo semestre. “É um grande aprendizado realizar uma iniciativa assim, que envolve empatia, apoio, reconhecimento e gratidão. 
Agradecemos muito às famílias” diz a professora Danielle, do Maternal das Lavandas. 


