Federação das Escolas Waldorf no Brasil

Às Comunidades das Escolas Waldorf do Brasil

Reforçamos nosso comunicado público anterior1 em que corrobora com a OMS e ABMA2 o seu posicionamento
em relação aos procedimentos de proteção a Covid 19, bem com às vacinas.
Consideramos que não cabe à área pedagógica deliberar e orientar sobre esse tema e sim, exclusivamente aos
profissionais da área médica. Além disso, há em nosso país toda uma legislação própria de cada Estado e/ou
Município, que é atualizada continuamente, e que deve ser seguida por todas as escolas.
Assim, é importante que cada Escola prossiga com sua Comissão de Vigilância em Saúde e/ou Comissão de
Biossegurança para garantir que as normas protocolares estejam de acordo com o estabelecido pelas Secretarias
de Saúde do seu município e de seus decretos estaduais; e para dialogar e construir caminhos com a comunidade
escolar, atualizando as suas necessidades.

Quanto especificamente à vacinação para a Covid 19, a diretoria da FEWB valida as recomendações médicas diante
dessa situação pandêmica, onde a condição de toda a humanidade está em jogo.
Estamos cônscios da relevância da liberdade de cada ser humano, porém devemos ponderar sobre o bem social
que o momento exige.
Reforçamos que casos específicos sobre questões quanto à vacinação de profissionais ou alunos devem ser
levados à Comissão e/ ou ao Colegiado da Escola, âmbito de competência e autonomia para as devidas
deliberações com base nas já citadas recomendações médicas e determinações legais.
Lembramos que em hipótese alguma deve ser informado aos pais ou à comunidade escolar sobre aqueles que
foram ou não vacinados, pois tal informação é protegida pela LGPD3.
Manteremos no site da FEWB um quadro geral da legislação escolar de cada Estado, no intento de mantê-los
atualizados.
São Paulo, 1º de outubro de 2021

Atenciosamente,
Cida Pagenotto, Denise Seignemartin, Eduardo Américo, Emerson Rocha, Jean Gomes, Melanie Guerra, Patrícia
Rocca, Silvia Jensen, e Valéria Nogueira.
Diretoria da FEWB
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http://www.fewb.org.br/imagens/covid/documentos/CARTA_biosseguranca_escolas_FEWB_FINAL.pdf
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http://abmanacional.com.br/noticias/comunicado-sobre-vacinas/
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LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados http://www.fewb.org.br/imagens/Cartilha_LGPD.pdf

