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INFORMA

17/04 – Reunião do Jardim da Luíza, às 
19h. 

18/04 – Reunião do Maternal da Luise, 
às 16h30. 

21/04 – Passeio do Jardim da Regina.

21 a 27/04 – Época de Agrimensura do 
10º, em Águas Mornas. 

22/04 – Passeio do 1º ano.

23/04 – Reunião do 8º ano, às 19h.

24/04 – Palestra da Educação Infantil, 
das 13h30 às 15h. 
 
Reunião de Trabalhos Manuais do 3º 
ano, às 19h.

27/04 – Café da Manhã das Famílias, às 7h15

28/04 – Festival de Saltos, às 8h30.

30/04 – Reunião do Conselho de Pais, às 
19h.

01/05 – Feriado do Dia do Trabalho.

05/05 – Almoço do 5º ano.

u Sábado de saltos 
Com atividades para os alu-

nos do 6º ao 12º ano, acontece 
no sábado, dia 28, o Festival 
de Saltos, encerrando a época 
de atletismo na escola. Entre 
8h30 e 13h30, os estudantes 
vão participar das provas na 
quadra. Os jovens do Ensino 
Médio ainda vão fazer arre-
messo de peso no pátio. Estre-
antes no evento, os alunos do 
6º ano podem escolher apenas 
assistir. Os pais do 8º ano vão 
vender lanches para arreca-
dar fundos para o Teatro. Já o 
pessoal do 12º vai comandar o 
brechó.

 TEATRO 

Duas comédias de drama-
turgos consagrados vão fazer 
parte do repertório do Anabá 
neste ano, e as preparações 
já estão a todo o vapor. Os 
alunos da primeira turma de 
12º ano da escola estreiam 
a nova produção teatral do 
Ensino Médio com a peça “O 
Casamento do Pequeno Bur-
guês”, de Bertolt Brecht, de 
21 a 24 de junho, em uma das 
salas do prédio novo.

Dois meses depois, será a vez do 8º ano 
encenar “Noite de Reis”, de William Shakes-
peare, nos dias 23 a 26 de agosto, no Teatro 
Dionísio, no Colégio Santa Terezinha, na Praia 
dos Ingleses. 

As duas turmas estão empenhadas na pre-
paração dos espetáculos, desde os ensaios 
até a arrecadação de fundos, alternando o 
comando dos brechós e da venda de sanduí-
ches em eventos na escola.

Os jovens do 8º já começaram a se prepa-
rar com a orientação da professora de teatro 
Nastaja Brehsan. A partir daí, eles instituíram 
espontaneamente "o dia da fantasia" em que 
permanecem "imersos" no mundo da repre-
sentação. Todas as quintas-feiras, assistem 
às aulas e passeiam pela escola com roupas 
e adereços de personagens diversos, o que 
também está valendo como uma boa divul-
gação do trabalho entre os colegas.

Já a moçada do 12º, que intensificou os 
ensaios com a professora Marina Gomes, da 
Arandu, às quartas e sábados, também par-
ticipou de uma oficina, durante a época da 
Arte da Fala, com o ex-aluno Bruno Evange-
lista. Ele realizou uma vivência coletiva para 
que os jovens pudessem se expressar através 
do corpo, culminando numa escultura social 
idealizada e realizada pelos alunos. 

Brecht e
Shakespeare  
vêm à escola

Brechó - Para a arrecadação, os jovens 
também estão se organizando para ações 
além da escola, como o Brechó no centrão. 
A iniciativa, que começou há quatro semanas 
e vai continuar todos os sábados, também 
estimula o trabalho, o compromisso e a ação 
em grupo, segundo os professores. Os jovens 
preparam o local, fazem o atendimento ao 
público, a desmontagem e a negociação com 
transeuntes, sob a supervisão de professores 
do Ensino Médio, que convidam a nossa co-
munidade escolar a prestigiar e incentivar a 
iniciativa. Neste ano, haverá ainda um outro 
teatro, com um formato diferente: o Teatro 
de Sombras, realizado pelo 10º ano. 

Ana Beatriz Camorlinga

temos 300 
faltam 80

Alunos do 8º ano 
entram no clima  
com o "dia 
da fantasia",  
enquanto 
jovens do 12º 
ensaiam peça e 
dão plantão no 
centro.



uDelegação do Anabá 
representa Brasil na OEA

É uma simulação, mas não é brincadeira! 
Nossos alunos do Ensino Médio vão partici-
par pela primeira vez do SiEM (Simulação 
de Organizações Internacionais para o En-
sino Médio) promovidos pelo curso de Re-
lações Internacionais da UFSC, no dia 29 de 
maio, que reunirá 800 jovens estudantes de 
Floripa. Serão realizadas simulações de qua-
tro reuniões de organismos internacionais 
(Assembleia Geral da ONU, OEA, Conselho 
de Segurança da ONU e União Europeia). O 
Anabá terá delegados em duas delas. Na reu-
nião da ONU, que vai discutir a Guerra Civil da 
República Centro Africana, nossos jovens vão 
representar o Quênia. Já na reunião da OEA, 
vão defender a posição do Brasil no debate 
sobre a crise da Venezuela.

uDoe baldinhos
A escola pede a doação de baldinhos de 

plástico de 1 litro a 20 litros (usados pelas fa-
mílias e disponíveis para o descarte) para as 
aulas realizadas na horta da escola. Os reci-
pientes serão usados pelos alunos do Funda-
mental e Médio para transportar o adubo, de 
onde fica estocado no terreno novo, até os 
canteiros. As doações podem ser entregues 
ao Agapito, na portaria.

uA medida do real 
Os alunos do 10º ano vão a Águas Mornas 

(a 51 km de Florianópolis) para a Época de 
Agrimensura, de 21 a 27 de abril. A tarefa é 
produzir um mapa detalhado de uma parte 
do sítio da ABDSul, usando teodolitos óticos, 
aparelhos antigos de alta precisão.  

uNovidades na balança
A Cantina da Família vai fazer alterações 

no seu funcionamento em breve: será pre-
ciso pagar antecipadamente e descontar do 
seu crédito na hora de almoçar. A pesagem 
do prato passará a ser feita em uma balança 
automatizada, que emite na hora uma noti-
nha com o peso e valor do almoço para cada 
usuário. Dúvidas? Fale com o Pedrão.

uMatrículas 2019 
O Anabá aprimorou o processo para o ca-

dastro de famílias interessadas em vagas na 
Educação Infantil, Fundamental e no Ensino 
Médio. A partir de agora, o primeiro contato 
com a escola deve ser feito online, por meio 
do preenchimento de um “Formulário de In-
teresse para a Matrícula de 2019”, disponível 
na seção Matrículas, no site da escola. Depois 
disso, é só acompanhar as datas divulgadas 
no site para reuniões. A próxima palestra in-
trodutória à Pedagogia Waldorf acontece no 
Jardim dia 24 de abril, das 13h30 às 15h.

uCongresso 
no Peru
Numa escola en-

tre colinas nos 
arredores de Lima, com a 
força da cordilheira que cir-
cunda todo o vale: esse é o 
ambiente que abrigará o XIII 
Congresso Iberoamericano 
de Pedagogia Waldorf e o III 
Congresso de Pais Waldorf, 
nos dias 15 a 21 de julho, no 
Colégio Waldorf Cieneguilla. 

O evento, que acontece a cada 
três anos, recebe professo-
res, pais e mães vinculados 
com a Pedagogia Waldorf 
para um aprofundamento na 
11a Conferência do Estudo 
do Homem de Rudolf Steiner 
e também uma reflexão so-
bre os 100 anos da Pedago-
gia Waldorf.

 Com a ideia de autogestão 
“de todos para todos”, um 
grupo de professores, co-
nhecidos como “amasado-
res”, organizam o encontro 
apoiados por um grupo local 
composto por professores, 
pais e iniciativas Waldorf do 
Peru. Inscrições até 15 de ju-
nho de 2018. Mais informa-
ções na página do evento no 
Facebook (XIIIcongresoibero-
americanowaldorf)

uCurso Germinar
De 24 a 27 de maio, acontece 

o primeiro dos cinco módu-
los do Programa Germinar 
para Florianópolis e região. 
O curso de imersão para o 
desenvolvimento de lideran-
ças comunitárias e facilita-
dores sociais, com base na 
Antroposofia, vai acontecer 
em Anitápolis, a 100 km da 
capital. Interessados devem 
acessar o site do programa: 
www.comviver.net

PÁTIO

uDo Anabá para o Mundo
A aluna Júlia Andrade, do 11º ano, embarcou para o Japão no dia 30 de março, em um 

intercâmbio organizado pela plataforma Wal-di.com. Desenvolvida por pais de uma escola 
Waldorf da Alemanha, a plataforma está conectando jovens com mais de 15 anos de escolas 
no mundo todo. 

Júlia foi recepcionada pela família da jovem Karin, na cidadezinha de Fujino, na Grande 
Tóquio. Ela fica por lá até o final de maio, quando volta a Florianópolis acompanhada da nova 
amiga japonesa, que vai estudar no Anabá. Elas se comunicam bastante em inglês, mas Júlia, 
que começou a estudar japonês por conta própria no fim do ano e fez um intensivão com 
professor antes de viajar, já ensaia algumas conversas no novo idioma.

Na escola desde a última segunda-feira, ela teve a sorte de chegar ao país durante o Re-
cesso de Primavera, quando os orientais pararam para celebrar as cerejeiras em flor! 

Júlia, à esquerda, com a família que a hospeda no Japão



uAssembleia da APM: atuação social e 
despertar espiritual  
Sob a inspiração do período da Páscoa, o professor Sérgio abriu 
a Assembleia Ordinária da Associação Pedagógica Micael, no dia 
07 de abril (o primeiro dos dois encontros anuais) ressaltando 
a relação entre a atuação social e o despertar espiritual. Na 
reunião, com 26 pessoas da nossa comunidade, também foram 
apresentadas as contas de 2017 e as previsões de gastos para 
2018. O professor Guilherme fez um panorama das muitas 
atividades programadas para o Ensino Médio neste ano. Além  
disso, foi lançada a proposta para a produção de uma  
“plataforma digital” (veja acima).

uetapas finais
Até a entrada do inverno, o novo 

prédio da escola deve estar pronto. 
O outono será um tempo de prepa-
rações, com a construção do pátio 
interno, estacionamento, muro, fa-
chada e passeio, de acordo com as al-
terações feitas, em janeiro, no projeto inicial 
da escola. Com a estrutura do prédio princi-
pal pronta desde o ano passado, a escola já 
conseguiu até o momento, a aprovação e a 
licença do projeto hidrossanitário. Faltam ain-
da a aprovação do projeto arquitetônico e a 
resposta dos Bombeiros para os aspectos de 
segurança (como guarda-corpo, rotas de fuga 
etc). Isso resolvido, vão continuar os esforços 
da comissão da obra para agilizar os trâmites 
burocráticos e obter todas as licenças para o 
funcionamento. Até lá, a escola trabalha man-
tendo o ritmo e o orçamento ajustados. 

Mais investimentos – A última etapa da 
obra, iniciada em janeiro, conta com um or-
çamento adicional de 260 mil reais, com o 
pagamento parcelado até abril de 2019. Há 
pouco espaço para manobras, mas a escola 
confia na força da comunidade para carregar 
o projeto.

Plataforma Digital – Uma das sugestões 
para intensificar a arrecadação (e impulsionar 
a Campanha dos Tijolinhos, estacionada em 
300 das 380 unidades necessárias) é a cria-
ção de uma plataforma digital que possa mul-
tiplicar as formas de levantamento de fundos. 
Para isso, a Associação quer reunir um grupo 
de voluntários para desenvolver a ideia.

uDa Páscoa ao 
Pentecostes 
Por 50 dias após o domingo 
de Páscoa, nossos alunos 
ainda vivenciam esse período 
de celebração cristã até 
o Pentecostes, em 20 de 
maio, de maneira singela: 
seja com ovos encontrados 
diariamente por algumas 
das crianças do Jardim 
ou cantando músicas 
em diversas línguas para 
começar o dia em uma sala 
do Fundamental.

ACONTECEU

u Primeira jornada de trabalho
Uma mistura de ansiedade e disposição tomou conta dos alunos do 
11º ano no dia 9 de abril: começava o Estágio Laboral, a primeira 
experiência no mundo do trabalho para os jovens. Foram cinco dias, 
com jornadas de seis horas, exercitando as relações humanas em 
um ambiente de trabalho, executando tarefas, cumprindo prazos. 
Entusiasmados, eles levaram um pouco de frescor aos mais diversos 
locais: padaria, haras, laboratórios na UFSC e UDESC, CEPAGRO, 
escolas de inglês, de yoga e de Educação Infantil, à SAGRES, armazéns, 
pet shop, fabricação e venda de geleias, carpintaria, projeto social, 
restaurante, academia, escritório de arquitetura, livraria. A disposição 
das famílias da escola em recebê-los em seus estabelecimentos foi 
crucial para que todos pudessem participar dessa vivência. Uma 
experiência que levarão em sua bagagem para os muitos destinos que 
os esperam! 

PÁTIO

O aluno Ícaro serra um galho de goiabeira ao lado 
de seus ‘assistentes’ para fazer toquinhos para 
brincar, na escola Casa Amarela.



uNa onda do  
remo e da vela
No dia 18 de março, o aluno Pedro 
Eckschmidt Buso, do 10º ano, 
classificou-se em 3º lugar na prova 
de remo para a seleção brasileira, nas 
raias da USP em São Paulo. Agora o 
jovem remador pode ser convocado 
para a equipe brasileira na categoria 
Junior B, barco curto, skiff (ou dois 
sem timoneiro), com treinos no Rio ou 
em São Paulo. Ainda outros atletas 

náuticos apareceram no Anabá neste mês. No dia 10 de abril, professores de vela de 
uma escola de Florianópolis trouxeram um barco Optimist para apresentar aos alunos 
do 6º, 7º e 8º e promover o esporte, praticado por alguns dos colegas.

u Pelas ruas da cidade 
Com objetivos pedagógicos diferentes para cada faixa etária, alunos do 
11º ano e 4º ano ganharam as ruas da cidade nas últimas semanas. 
Guiados pela florianopolitana Bettina Viggiano (mãe do 9º ano), os 
alunos do 4º ano da professora Leise fizeram um passeio pelo centro 
para estudos de história e geografia, no dia 8 de abril. Saindo da 
cabeceira da Ponte Hercílio Luz, eles tentaram reconstruir através do 
patrimônio histórico como era a cidade nos séculos 17 e 18. Observaram até onde chegava a linha d’água antes do 
aterro, as construções antigas. Já os alunos do 11º ano do Ensino Médio visitaram o centro em março, na aula de 
geografia de população, e colheram depoimentos que estão sendo organizados em um documentário audiovisual. “Foi 
um passeio pela história. No final, pudemos entrevistar comerciantes vindos de fora ou pessoas que transitavam pelo 
centro. Gostei bastante, aprendi bastante, vivi bastante”, contou o aluno Pedro Henrique Clausen.

u Ensino Médio na 
praia da Joaquina
Aproveitando o finalzinho do verão, a 
moçada do Ensino Médio saiu direto da 
escola na sexta-feira, dia 9 de março, 
para a praia da Joaquina para uma 
tarde de integração e movimento: 
vôlei, tênis de praia, frescobol, jacaré 
e surf! “A Área do Movimento tem 
programadas saídas específicas para 
cada ano do Ensino Médio, sempre 
tentando aliar a natureza disponível às 
necessidades pedagógicas da idade”, 
conta a professora Cynara.

ACONTECEU

uMutirão de 
aniversário 
Nem só com bolo de pão 
de mel se comemorou o 
aniversário de 38 anos 
do Anabá: o mutirão de 
aniversário da escola no 
dia 17 de março reuniu as 
famílias para muito trabalho 
em uma manhã ensolarada.


