
  
  Federação das Escolas Waldorf no Brasil 

  

Prezadas Instituições e Escolas Waldorf, 
  

A Federação das Escolas Waldorf no Brasil (FEWB), diante do agravamento da pandemia que resulta na 
perda de mais de meio milhão de vidas no Brasil, esclarece quanto às medidas de combate e prevenção à Covid-
19.  
  

Neste momento delicado urge um esforço conjunto de toda a comunidade escolar para mantermos a 
criança no centro das nossas atenções com segurança e com os cuidados adequados.  
Assim,  a FEWB declara que apoia e recomenda que as escolas e instituições sigam devidamente as normas 
estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde e das respectivas Secretarias 
de Saúde dos Estados e Municípios de nosso país, respeitando os protocolos de segurança estabelecidos por estes 
órgãos, quer seja o uso de máscaras, o uso de equipamento de proteção individual (EPIs), cuidados gerais como o 
distanciamentos mínimo, lavar as mãos com frequência, além do uso do álcool em gel, dentre outros 
procedimentos. 
  
Recomendamos ainda que as escolas:  
1 – Tenham uma 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. 
  
2- Respeitem os protocolos sanitários estabelecidos pelos órgãos oficiais de saúde. 
  
3 – Sigam realizando seu primoroso trabalho pedagógico independente se for Ensino remoto e/ou híbrido a fim 
de atender as demandas da comunidade escolar.  Vale lembrar que o atendimento presencial deve respeitar as 
porcentagens de ocupação dos espaços escolares que foram estabelecidas pelos estados e municípios. 
  

Finalmente ressaltamos que nosso posicionamento está alinhado com as declarações da ABMA – 
Associação Brasileira de Medicina Antroposófica http://abmanacional.com.br/noticias/comunicado-sobre-vacinas/  
"Desde suas origens, há 100 anos, a Medicina Antroposófica surgiu como uma ampliação da arte médica. Posicionada, 
portanto, ao lado das pesquisas científicas que embasam a prática clínica biomédica em suas descobertas e conquistas, 
sem negar a tradicionalidade. Uma dessas conquistas inequívocas é a vacinação, especialmente nos casos de epidemias 
(...) Assim, seguimos as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), apoiando a vacinação em 
massa como medida sanitária inicial para esse grave problema”. 
 

Por fim, indicamos que sigam as recomendações médicas oficiais quanto as medidas de imunização neste 
momento crucial da saúde da humanidade e desejamos às 94 escolas filiadas e às demais em processo de filiação 
muita força e energia para seguir por este período crítico considerando que a tarefa do educador é muito mais 
ampla, tornando-se uma tarefa existencial que transcende a materialidade imediata. 
  
Boas férias a todos!  
 
Atenciosamente, 
  
Denise Seignemartin, Melanie Guerra, Cida Pagenotto, Jean Gomes, Emerson Rocha, Patrícia Rocca, Silvia Jensen, 
Eduardo Américo e Valéria Nogueira. 
Diretoria da FEWB  


