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agenda

7 a 15/04 - Seminário
Pedagógico.
10 a 14/04 - Recesso.

SALTOS E FESTA ANUAL

16/04 - Páscoa.
18/04 - Reunião de Pais
do 8o ano, às 19h.
25/04 - Reunião do
Conselho de Pais, às
19h.
Wallace Nagashima

Vai começar a festa
Sábado, 29 de abril, marca o início das apresentações dos nossos alunos em dois importantes
eventos. O Festival de Saltos abre a temporada
com os jovens a partir do 7º ano, seguido da Festa
Anual, no início de maio, quando todos os alunos,
desde o 1º ano do Fundamental, apresentam os
trabalhos produzidos no trimestre.
O Festival de Saltos é o encerramento da época de atletismo e vai reunir as turmas do 7º ao
11º, mas os alunos do 6º ano são convidados a
participar de uma demonstração no início do
evento, marcado para as 8h30. Serão apresentados saltos em altura e também saltos em distância, em um terreno vizinho, preparado com caixa
de saltos. É uma oportunidade para a toda a comunidade assistir aos alunos que tentam superar
as próprias marcas.
Em maio, crianças e jovens participam da tra-

dicional Festa Anual, nos dias 5 e 6. Eles vão poder orgulhosamente mostrar de forma artística os
conteúdos pedagógicos trabalhados no dia a dia
das salas de aula, em Música, Euritmia, Ginástica
Bothmer, canções em alemão, inglês, espanhol,
poesia, dança e teatro.
As apresentações começam na sexta-feira à
noite, entre 19h e 20h30, com os alunos do 6º
ao 11º ano. O pessoal do 8º ano vai dar uma ‘palhinha’ do Teatro, apresentando uma cena d’ “O
Truão Panfalão”, musical a ser apresentado no
próximo semestre. A noite ainda vai contar com
apresentação da orquestra e encerramento pelo
Coral do Ensino Médio, que hoje conta com 70
alunos.
No sábado, dia 6 de maio, é a vez da garotada
de 1º ao 5º ano mostrar um pouquinho do que
anda aprontando todas as manhãs.

29/04 - Passeio Maternal
da Danielle.
Passeio do Jardim da
Luiza.
Festival de Saltos
05 e 06/05 - Festa Anual.
Anote:
“V Congresso de
Pedagogia Waldorf no
Brasil”, com o tema “As
forças transformadoras
da alma na percepção, na
fantasia, na música e no
julgamento”. Palestrante:
Claus- Peter Röh, de 15 a
21 de julho, em Brasília.

u Brechó

PÁSCOA NA ESCOLA
Enquanto os alunos aproveitam o recesso de Páscoa, o penúltimo módulo do
Curso de Fundamentação em Pedagogia
Waldorf movimenta o Anabá de 7 a 15
de abril. “Neste módulo trabalharemos
as práticas pedagógicas, o que cada estudante pode receber e incorporar no ‘Ser’
professor”, explica a professora Regina
Giachetta.
“Faremos uma grande troca! Os 25 estudantes do Ensino Fundamental e 21 da
Educação Infantil poderão contar aos colegas a essência do que receberam nestes
anos de curso. Trabalharemos os Teatros
e cada grupo, no final da semana, apresentará aos colegas o resultado. O Fundamental apresentará A Chama Sagrada, e
o grupo do Infantil, o teatro de Euritmia
Rosinha de Espinhos”, conta.

28/04 - Café da Manhã
das Famílias, às 7h15.

Os animados pais do 8º
ano dão início às vendas do
Brechó da turma durante
a Festa Anual, regada a
comidinhas na noite de
sexta-feira, 5 de maio, e
um saboroso café colonial
no sábado, dia 6.
Cestas de ovos no Jardim - Refletir
sobre os significados da Páscoa,
por meio de diferentes atividades
em cada sala e em cada setênio,
é uma das ações na nossa escola
neste período tão importante das
celebrações cristãs.

A arrecadação é destinada
às despesas com a
produção do Teatro da
turma. Doações para
o brechó podem ser
entregues na portaria
da escola.

Grupos de Estudo

SALA DE AULA

Há três grupos de estudo no
Anabá voltados para adultos
e abertos à toda a comunidade. Participe!

u Estágio Agrícola do 9Oº
Entre os dias 16 e 22 de abril, os alunos do
9º ano vão fazer o Estágio Agrícola em propriedades rurais de produção orgânica em
Santa Rosa de Lima, no sul de Santa Catarina,
a 120 km de Florianópolis. Pequenos grupos
de estudantes vão participar da rotina de trabalho e ficar hospedados nas casas de oito
agricultores da região, produtores de milho,
melado, cachaça, mel etc. O estágio é parte
do currículo do Ensino Médio e proporciona uma vivência do campo. Os alunos serão
acompanhados pelos professores Rafael (tutor da turma), Diego (Jardinagem) e Márcia
(História da Arte).

u Estágio Laboral do 11O
Os professores do Ensino Médio buscam
o apoio da nossa comunidade para inaugurar o Estágio Laboral dos alunos do
11º ano no início do próximo semestre.
A ideia é que os 15 estudantes possam
fazer estágios de trabalho em empresas
e instituições da nossa cidade entre os
dia 31 de julho e 4 de agosto, como uma
das primeiras experiências profissionais
para os jovens. Quem puder ajudar com
a oferta de vagas para o estágio, favor entrar em contato com os professores Guilherme e Cynara.

u Máquina de costura
Professores de Trabalhos Manuais e de
Artes procuram uma máquina de costura
em bom estado que possa ser doada à escola. “As máquinas são ferramentas básicas para a produção do figurino do Teatro
do 8º ano e do futuro Teatro do 12º ano
em 2018, além da Oficina de Estilismo do
11º”, explicam. Entre em contato com a
escola para mais informações: anaba@
anaba.com.br

u Obras da nova
escola: A todo
vapor
Com o andamento
das obras dentro do
esperado, a previsão é
que as salas do Ensino temos 248
Médio estejam prontas faltam 132
no final de julho deste
ano. A comissão da obra agora prepara a
fase da pintura da estrutura do telhado,
escolhe as telhas que serão usadas e
também estuda a colocação das portas
e janelas. Com a finalização das paredes,
a equipe também vai avaliar como será
feito o reboco, quais o materiais serão
usados da parte externa e interna. O
sonho ganha novos contornos, e a turma
do 11º ano já ensaia a inauguração.

u Boletos online
Os boletos para pagamento das mensalidades agora serão enviados apenas via e-mail, até o dia 30 de cada
mês. Se você não estiver recebendo,
informe os seus dados para tesouraria@anaba.com.br

u Centenário DAS
Escolas Waldorf
O movimento ‘Waldorf 100’, criado para
celebrar o centenário da fundação da
primeira escola Waldorf em 1919, na
Alemanha, já deu início a uma série de
atividades comemorativas, divulgadas no
site http://www.waldorf-100.org.
Além de um documentário sobre a
pedagogia, há projetos interessantes de
integração para as mais de 1.100 escolas
e 1.700 Jardins da Infância espalhados
por 80 países. Um deles é uma troca
internacional de cartões postais entre

Livro: Confiança Doação Gratidão - Forças Construtivas
da Vida Social, de Lex Bos. Às
Segundas, das 7h30 às 8h30,
na sala de trabalhos manuais,
com orientação periódica do
professor Sérgio.
Apostila: Observações Esotéricas de Relações Cármicas,
Terceiro Volume - GA 237
(GA: Gesammtausgabe - edição geral das obras de Rudolf
Steiner), Onze Conferências
proferidas em Dornach entre
1 de julho e 8 de agosto de
1924. Publicada pela Sociedade Antroposófica no Brasil. Às
segundas, das 19h às 20h, na
Biblioteca, com a professora
Denise Lopes.
Livro: Noções Básicas de Antroposofia, de Rudolf Lanz. Sextas, das 7h30 às 8h30, na sala
de trabalhos manuais, com a
psicóloga Marisa Clausen.

u Capa
serÁ
rifada
A edição de
Páscoa do
Colibri traz
na capa a
ilustração da
professora
Aline Volkmer. A gravura em
nanquim será rifada para a
compra de materiais para
aulas de artes. Qual o seu
número da sorte?
u Extra! Jornal do 8O

todas as escolas. No site, você também
pode ver o ‘pontinho’ Anabá no mapa
geral. Confira!
60 anos no Brasil
Na nossa escola, celebramos, no dia 30
de março, os 60 anos das escolas Waldorf
no Brasil, com o lançamento do livro de
Pedro Schmidt no Anabá (veja na seção
Aconteceu).

“Panfalando Notícias” é novo
jornal do Anabá produzido
inteiramente pela turma do
8º ano. A publicação traz
colunas assinadas pelos
alunos e informações sobre
a peça “O Truão Panfalão”,
do russo Nikolai Leskov, que
será encenada pela turma no
segundo semestre.
Fique de olho!

Oficinas
u Para Alunos
Violão
Para crianças a partir de 9 anos,
em grupos de até quatro alunos.
Às terças, a partir das 14h, com Gabriela Pereira - cel. 9.9102-9432.
Violino - metodologia
'Arquitetura do Som'
Para crianças, jovens e adultos de
todas as idades.
Às terças-feiras, a partir das 14h05,
com Sheyla Yassue - cel. 9.91920786.
Violino
Para alunos de 9 a 10 anos. (O grupo de 10 alunos já está fechado
e novas vagas devem ser oferecidas no próximo semestre.)
Às terças-feiras, das 13h20 às
14h05, com Mariana Carbonera.

Atividades extracurriculares para crianças e jovens na escola e também
para adultos! Contate os responsáveis sobre vagas e preços.
contato com o próprio corpo, trazendo maior conforto postural.
Desenvolve possibilidades e qualidades de movimento, permitindo às crianças aprimorar suas
capacidades de adaptação para
novas situações do cotidiano.
Euritmia para jovens
De 15 a 21 anos.
Às segundas-feiras, das 18h às
19h30, com Andrea Ikeda - cel.
9.9607-3491.
Vôlei
Para jovens e adultos.
Às quintas-feiras, a partir das 18h,
com o prof. Gabriel - cel. 9.99668418.
Artes

Para crianças do 3º, 4º e 5º ano.
Às quartas-feiras, das 13h20 às
14h05, com a professora Eliana cel. 9.9149-1002.

Para alunos de 1º ao 5º ano.
Atividades como culinária, marcenaria, dobraduras e também passeios.
Às quartas, das 12h35 às 16h30,
com professora Rosângela - cel.
9.8435-7297.
Às quintas, das 12h35 às 17h, com
Caciane - cel. 9.9177-3409.

Reeducação Postural

Reforço escolar

Para crianças de 9 a 12 anos.
Às terças-feiras, das 13h30 às
14h30, na sala de Euritmia, com
Fernanda Damerau - cel. 9.99690603

Para crianças do 1º ao 5º ano, na
sala do 1º ano.
Terças, quintas e sextas, das 13h20
às 16h, com Rosângela - cel.
9.8435-7297.

Dança Criativa

Produção Textual - Teoria
e Prática

Coral

De 6 a 8 anos.
Às terças-feiras, das 14h45 às
15h45, na sala de Euritmia, com
Fernanda Damerau - cel. 9.99690603.
A terapeuta corporal Fernanda
Damerau oferece uma aula experimental no dia 25 de abril, nos
mesmos horários do curso indicados acima. A aulas abordam o

Para quem já concluiu o Ensino
Fundamental.
Curso em 6 aulas particulares, uma
por semana.
Às segundas ou quartas, a partir
das 14h, com o professor Paulo
Karam - cel. 9.9927-8858.

Para sugestões e mais informações contate a Comissão de Oficinas, formada pelas professoras
Eliana e Tatiana e pelas colaboradoras Amira e Adriely, da secretaria.

u Para adultos da
comunidade

Yoga - Terapia Hormonal
para Mulheres
Hatha Yoga. Às quintas, das 7h30
às 8h45, na sala de Euritmia,
com professora Sueli Kuchiniski
- cel. 99835-9678.
Euritmia para adultos
Às quartas-feiras, das 7h30 às
8h30, na sala de Euritmia, com
professora Tatiana Alcântara cel. 9.9690-7777.
Prática de Grupo
instrumental
Para pais e amigos da comunidade. Às sextas-feiras, das 18h
às 18h45, na sala de música,
com a professora Eliana - cel.
9.9149-1002.
Grupo vocal - Canto e
Cantoterapia
Para quem gosta de cantar. Às
sextas-feiras, das 18h45 às
19h30, com a professora Eliana.
Violino para adultos
- metodologia
'Arquitetura do Som'
Veja detalhes na primeira coluna
ao lado.
Bordado Livre
(Organizada pelo Bazar
Permanente do Anabá)
Pontos variados para trabalhos à
sua escolha. Quatro turmas às
quartas-feiras:
Pela manhã - das 7h30 às 9h30 e
das 9h40 às 11h40.
À tarde, das 13h30 às 15h30 e
das 15h30 às 17h30.
Com Marta Palo, whatsapp.
9.9600-1262.

ACONTECEU

uPedagogia de Emergência
O terapeuta social Reinaldo Nascimento,
que participa de um grupo internacional de
Pedagogia de Emergência e trabalha com
a pedagogia Waldorf em áreas de risco e
vulnerabilidade social, esteve em nossa escola

de 28 a 30 de março. Ele compartilhou sua
experiência sobre traumas e os trabalhos
desenvolvidos em intervenções em países como
Líbano, Iraque, Quênia. O terapeuta fez palestras
para a comunidade e para os alunos do Ensino
Médio. Nas fotos acima, uma oficina com
professores no dia 30.

uArte e Sentimento
Os alunos do 11º ano fizeram
uma exposição na quinta-feira,
30 de março, dos trabalhos em
argila produzidos nas aulas
de artes da professora Aline
Volkmer. Medo, Amor, Carinho
e Reflexão estavam entre os
temas abordados.

uVisita ao Centrão
Os jovens do 11º tiveram uma
aula de Geografia Populacional
no centrão de Florianópolis, no
dia 22 de fevereiro. Na visita,
com exercícios de observação,
eles percorreram toda a região
central, passando pela Praça 15
de novembro e o Mercado
Público Municipal.

u Supervisão para o
Ensino Médio
Em apoio ao processo de implantação
do Ensino Médio do Anabá, a
professora Claudia Jonhsen, da Escola
Micael de São Paulo, visitou nossa
escola nos dias 31 de março e 3 de
abril. Ela assistiu aulas do Ensino
Médio e se encontrou com 10 famílias
de alunos do 9º ao 11º ano e com os
nossos professores para debates.

u Acantonamento
No dia 22 de março, véspera do
aniversário de Florianópolis, os
alunos do 10º e 11º ano
passaram a noite no tão esperado
Acantonamento em nossa escola.
Eles tiveram uma noite de atividades
e diversão, que contou com esportes,
música, pizza e até filmes!
Fotos Paula Del Grande

uAnabáFest Uma tarde de música clássica, rock and roll, dança, poesia e uma pequena exposição de trabalhos

artísticos movimentou o Anabá na tarde da sexta-feira, dia 31 de março. A segunda edição do nosso festival de
talentos, o AnabáFest, foi uma oportunidade para os alunos compartilharem seus trabalhos com os colegas.

ACONTECEU

uAssembleia da APM
Os 24 pais e professores do Anabá
presentes na primeira Assembleia da
Associação Pedagógica Micael deste
ano, no dia 1º de abril, aprovaram
contas da escola de 2016 e as previsões
para 2017. O conselheiro Paulo Del
Grande apresentou as estratégias para
financiar o restante da obra das salas
do Ensino Médio, com final previsto
para julho deste ano. Ele explicou como
funcionam os ‘empréstimos’ de pais da
nossa escola, no valor de 60 mil reais,
entre outras formas de financiamento.

uLançamento dE Livro
O relançamento do livro “Do Ideal ao Real:
Um Caminho de Vida” e a homenagem ao
autor Pedro Schmidt (1924-2009), em nossa
escola, no dia 30 de março, contou com
depoimentos de familiares e profissionais
ligados à Antroposofia. O dentista Alexandre
Rabboni falou sobre a reedição organizada
por pais da escola Rudolf Steiner, de São
Paulo , em comemoração aos 60 anos
da pedagogia Waldorf no Brasil. Eles
imprimiram 5.000 exemplares que serão
doados aos pais da escola paulistana e
a iniciativas Waldorf. Nossa escola foi
contemplada com um lote de livros, para
auxiliar na construção das salas do Ensino
Médio. Cada exemplar custa 25 reais, à
venda no Bazar Permanente. Também
falaram no evento a professora Sandra Beck
e dois dos filhos do autor da obra, Thomas e
Thiago, que vieram acompanhados da mãe,
a dra. Gudrun Burkhard.

uAnabá
completa 37
anos
Com o aluno mais novo
(Henrique Grassmann)
e a aluna mais velha
(Ana Paula Berg) para
soprarem as velinhas do
bolo, o Anabá celebrou
seu aniversário no dia
17 de março.
Os fundadores do Anabá em 1980.
A assembleia ouviu uma
história do professor Sérgio, um dos fundadores do Anabá, de como as
salas de aula ‘chegaram’ ao atual terreno, no fim dos anos 80, após
8 anos da fundação da escola e dois outros endereços. Ele lembrou
que a construção das salas do Ensino Médio nos aproxima de mais um
momento marcante e muito esperado como aquele. Viva o Anabá!
Melissa Nagashima

uMutirÃo de
Aniversário
Munidos de pincéis, lixas, mudas
de plantas e muita boa vontade
nossa comunidade se reuniu
no sábado, 18 de março, para
mais um mutirão. O trabalho em conjunto de pais,
professores e alunos realçou o colorido do Anabá.

uReunião do Grêmio
Buscando formas ativas de
participação na nossa escola,
os alunos do Grêmio do Ensino
Médio promoveram uma reunião
no dia 22, para discutir roupas
adequadas para aulas nesta etapa
em que estão dispensados de usar
uniformes. Eles fizeram sugestões
e ponderações sobre o uso de
shorts que foram encaminhadas
ao colegiado de professores.

