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iNFORMA ABRIL
23/04 - Palestra introdutória 

Pedagogia Waldorf, no Jardim, 
às 13h30. 

25/04 - Roda de Conversa: 
Processamento visual e 
aprendizagem, às19h. 

26/04 - Aulão de violino do 5o ano, 
às 18h30.

27/04 - Festival de Saltos, às 8h30, 
seguido de Brechó & Café 
organizados pelo 8o e 12o anos.

29/04 - Reunião do Conselho de 
Mães e Pais, às 19h.

30/04 - Reunião do 11o ano.

MAIO
01/05 - Feriado

02/05 - Reunião do 2o ano, às 19h.

04/05 - Passeio Jardim Regina e 
Maternal Danielle.

07/05 - Vivência musical, promovida 
pela Escola de Mães e Pais 
Waldorf de Florianópolis, 
Associação Sagres, 19h30.

08/05 - Reunião Jardim Luiza.

09/05 - Reunião do 6o ano. 

Depois do descanso da Páscoa, os alunos 
têm uma semana para colocar o treino em 
dia para o festival de atletismo que acontece 
no próximo sábado, 27 de abril. Podem par-
ticipar da prova de salto em altura os alunos 
do 6° ao 12° ano. Já a prova de arremesso de 
peso é exclusiva para os atletas do Ensino Mé-
dio, do 9° ao 12° ano. As atividades começam 
às 8h30 e têm previsão de término às 13h. 

Enquanto os atletas superam limites na 

Centenário da Pedagogia Waldorf
O III Encontro Brasil de Pais e Mães Waldorf, que acontecerá 
entre 25 e 27 de outubro de 2019, será realizado nas instala-
ções do Recanto Marista Champagnat. O local foi confirmado 
pela comissão organizadora. O espaço fica no alto do Morro 

da Lagoa da Conceição, cercado por mata exuberante e com uma linda vista da 
paisagem. Mais informações: Facebook: https://www.facebook.com/; Insta-
gram: https://www.instagram.com/encontro.pais.maes.waldorf/ 

prova de saltos, que acontece na quadra, e 
na de arremesso, que vai ser no pátio cen-
tral, as famílias do 8° e 12° anos estarão pro-
movendo brechó e café colonial. Mais uma 
ação para arrecadar fundos para a produção 
das peças de teatro, cujos ensaios já estão a 
mil por hora. A estreia do 12° será no dia 14 
de maio, e as apresentações da peça do 8º, 
“Muito Barulho Por Nada”, serão de 22 a 25 
de agosto.

àS suas marcas. Preparar. Já!

Teatro 12o ano - 2019
Data: de 14 a 17 de maio 
(terça a sexta-feira)
Horário: às 19h30 
Local: teatro da Igrejinha da 
UFSC
Entrada franca. 
Os ingressos podem ser 
retirados na Escola ou na 
bilheteria do teatro uma hora 
antes da apresentação. 

u Um rinoceronte 
na sala!

Os ensaios do 12º ano 
pelos corredores estão 
intensos, despertando 
a curiosidade dos co-

legas das outras classes 
do Ensino Médio. O 12º 
está se preparando para 

apresentar a peça “O Ri-
noceronte”, do dramaturgo romeno Eugè-
ne Ionesco (1909-1994), um dos principais 
autores do chamado “‘teatro do absurdo” 
que apresenta situações inusitadas. “O Te-

atro do Absurdo de Eugène Ionesco desvenda 
a realidade tirando nossos pés do chão, nos 
transformando em um animal... ou não”, ex-
plicam os alunos.

O trabalho da turma na 
preparação da peça pode ser 
acompanhado pelo Instagram 
do grupo: o_rinoceronte_anaba.

 ATLETISMO

http://www.anaba.com.br


u conselhos para uma jovem escola

Na quinta-feira 11 de abril, aconteceu uma 
conversa muito interessante nas dependências 
do Ensino Médio. Aproveitando a presença 
da professora Cláudia Johnsen, do Colégio 
Micael, de São Paulo, nossa escola convidou-a 
para falar aos pais dos alunos mais velhos, 
incluindo aí o oitavo ano, que já no ano que 
vem se muda para o prédio novo. “O jovem do 
Ensino Médio – quem é, do que precisa” foi o 
tema da noite, desenvolvido inicialmente pela 
professora para, logo em seguida, ser o fio 
condutor da conversa entre todos os presentes. 
Cláudia passou aquela semana inteira na escola 
assistindo aulas do Médio e dando retorno 
para os próprios professores e para o Conselho 

Pedagógico. O Colégio Micael é a instituição 
tutora do nosso Médio. E assim, trabalhando, 
conversando e refletindo, vamos construindo 
um Ensino Médio de qualidade, que, cada vez 
mais, nos deixa a todos orgulhosos e felizes.

PÁTIO

u café & brechó 
No sábado, 6 de abril, dois 

eventos agitaram a Escola: o 
Café Cultural, promovido pelos 
alunos do 12o e o Brechó do 8o. 
As duas turmas visam arrecadar 
fundos para financiar suas peças 
de teatro em 2019. 

u brechó & café  
E, no próximo sábado, 27 de 

abril, as turmas vão repetir a 
dose, fazendo uma nova roda-
da de eventos, com o Festival 
de Saltos. Inclusive, para incre-
mentar o cardápio de ofertas, o 
8o está arrecadando, para este e 
os próximos brechós, novas do-
ações de roupas, calçados e ob-
jetos usados. As doações podem 
ser deixadas com a turma ou na 
portaria da Escola.

u Procura-se euritmista
O Anabá está com edital aberto para contratação 
de professor de Euritmia. As informações sobre a 
vaga estão no site da escola e a inscrição para os 
interessados vai até 29 de julho. Por enquanto, 
a carga horária dessa disciplina foi reduzida, e 
algumas turmas do Jardim e os primeiros anos do 
Fundamental, estão sem essa aula. A área está 
sendo observada pelo Conselho Pedagógico e, para 
o ano de 2020, deverá estar normalizada com a 
chegada do(a) novo(a) profissional.

u Tens um balde para doar?
Os professores de jardinagem pedem a 
doação de baldes de plástico – aquelas 
embalagens de alimentos recicláveis 
– que sejam grandes, de cerca de 20 
litros, e reforçadas. Os baldes são para 
uso dos alunos no transporte de terra, 
adubo, mudas etc. As doações podem 
ser encaminhadas diretamente para os 
professores da área ou para o Agapito, na 
portaria do Fundamental. 

u Colibri repaginado A edição do Colibri de Páscoa, distribuída no 
último dia 12 de abril, chegou renovada. O novo projeto gráfico substituiu 
o usado nos últimos 25 anos. Esta 101a edição do boletim do Anabá, criado 
há 32 anos para trazer conceitos da Antroposofia e da Pedagogia Waldorf 
à comunidade, continua fiel aos seus princípios. Segundo a comissão de 
comunicação, que atualmente produz a revista, “o Colibri quer continuar 
sua missão de estender a mão aos pais e mães nesta jornada da educação 
de suas crianças. E agora também quer participar dessa nova etapa, em 
que todos embarcamos, com os jovens do Ensino Médio”. 

unovos procedimentos Para intercÂmbio waldorf
Vivenciamos nos últimos meses um aumento 

do movimento de intercâmbio em nossa escola. 
Cada vez mais jovens do Anabá têm ido para ou-
tras escolas, seja de fora do país – Japão, Austrália, 
Estados Unidos – ou mesmo outro estado. Seguin-
do os princípios da Pedagogia Waldorf, que visa a 
educação para a liberdade do indivíduo, o Anabá 
estimula e incentiva esse movimento. E, para faci-
litar o processo e deixar clara a comunicação, esta-
mos adotando novos procedimentos:

PRIMEIRA ETAPA
1 – Comunicação entre as escolas. O aluno in-

teressado deverá requerer uma vaga por e-mail ao 
Anabá, encaminhado pela secretaria da sua esco-
la. O prazo é sempre até 15 de novembro do ano 
anterior ao pretendido;

2 – Autorização dos professores/tutores. A 
secretaria fará a comunicação com o professor de 
classe/tutor, que pedirá uma carta de recomenda-
ção ao solicitante.

3 – Comunicação entre os professores. Os 
professores das duas escolas, em comum acordo, 
então comunicam às suas secretarias a aprovação 
e liberação da vaga.

SEGUNDA ETAPA
1 – Entrevista em videochamada com o in-

tercambista. Após o trâmite da primeira etapa, o 
Anabá fará uma entrevista com o candidato para 
nivelação e certificação do nível de proficiência 
em Língua Portuguesa (para saber se o interessa-
do precisará de aulas particulares que deverão ser 
custeadas pela família).

TERCEIRA ETAPA
Depois dos procedimentos anteriores conclu-

ídos, a escola enviará um e-mail confirmando o 
intercâmbio. Após essa liberação de vaga, então, 
as famílias podem dar andamento aos trâmites de 
passagens e vistos.

Qualquer dúvida, entrar em contato com a se-
cretaria da escola: secretaria@anaba.com.br

u GIZ solidário 
A professora Beatriz Camorlinga, 
tutora da escola Escola Waldorf 
Municipal Cecília Meireles, de 
Nova Friburgo (RJ) encaminhou 
um pedido para a comunidade 
do Anabá, o de contribuir com 
a campanha de reciclagem de 
giz de cera de abelha. Gostaria 
de colaborar? Seu filho(a) pode 
levar o giz usado para a sala de 
aula que mensageiras passarão 
para recolher. Pode ser peça  
nova também.



uPrimeiro, o ciclo da lã
Os alunos do 1º ano visitaram 
no dia 25 de março a fazenda 
Ressacada, da UFSC, onde 
tiveram oportunidade de sentir 
de perto a fofura das ovelhas e 
conhecer o processo da tosa da lã. 
Acompanhados pelas professoras 
Kelly e Angela, eles trouxeram 
do passeio a lã para ser lavada, 
cardada e fiada! “A intenção  
desta vivência é proporcionar aos 
alunos um contato com as ovelhas, 
de onde se origina a lã, material 
que eles trabalharão no decorrer 
do ano letivo”, explica  
a professora Kelly. 

uFeliz Aniversário, Anabá Para celebrar os 39 anos da Escola, 
a comunidade se uniu em um grande mutirão que aconteceu no sábado, dia 
16, véspera do dia do aniversário que é 17 de março. A comissão organizou 
muitas atividades de limpeza, reforma, plantio. Os pátios também foram 
transformados com a retirada da cerca no espaço do Fundamental e a 
construção de um laguinho com peixinhos no Jardim.  
Um delicioso lanche comunitário fechou o dia.

usuor e alegria As equipes 
"Anabá Runners", e "Pais do 
Jardim", formadas por mães, 
pais, professores, ex-alunos e 
amigos da Escola participaram 
do 24o Revezamento Volta à Ilha, 
realizada no sábado, 13 de abril. 
Ao todo, 351 equipes e cerca de 
quatro mil atletas percorreram 140 
quilômetros divididos em 18 trechos 
com diferentes distâncias (desde 
4km a 16,4km) e variados tipos de 
solo (asfalto, areia, trilhas, morros). 
As equipes demonstraram muito 
fôlego e disposição. A largada foi 
as 4h45, do trapiche da avenida 
Beira Mar. O percurso foi vencido 
em cerca de 14 horas. "Foi um 
dia intenso, de incentivo, esforço 
e também de muita diversão e 
alegria", conta o professor Gabriel, 
da equipe Anabá Runners. Os 
atletas já declararam que esta foi 
uma das muitas provas de que irão 
participar. 

uIntegração do 9oºano Com objetivo de 
integrar as famílias e os jovens, a turma do 9º ano 
organizou dois eventos em março: no sábado 23, 
uma trilha nas dunas do Rio Vermelho até a Praia de 
Moçambique, em um cenário de tirar o fôlego. E no 
domingo 31, um café da tarde especial, com bolos,  
sucos e chás caprichosamente preparados.

uaventuras no sítio O acampamento do 4º ano aconteceu no dia 30 de março, no sítio 
Florbela, dos pais da aluna Dora, na Costa de Cima. Durante o dia, as famílias colheram milho, 
aipim, batata-doce, tudo fresquinho no quintal para preparar o jantar. Ajudaram também na 
coleta de ramos do alecrim-do-campo usado no preparo de hidrolato, cujas etapas de produção, 
conduzidas pelo anfitrião, Serginho, foram acompanhadas pelos olhos atentos de todos. 

upalestra internacional No dia 18 
de abril a  professora Silvia Jensen, do Jardim, 
palestrou para os participantes do encontro 
Mundial de Educadores Infantis, que aconteceu 
em Dornach, Suíça, entre 15 e 19 de abril. Em 
conjunto com Florian Oswald, dirigente do 
Goetheanum, ela abordou modos de preparar 
a vida social do futuro adulto já no Jardim 
de Infância. A professora também ministrou 
um workshop com o tema “os elementos das 

artes visuais e seus desdobramentos no ambiente de educação infantil”. O Encontro faz parte da 
celebração dos 100 anos da Pedagogia Waldorf. 

ACONTECEU

"Anabá Runners"

"Pais do Jardim"



uConhecendo a cidade
O 11º ano fez no dia 22 de 
março um tour arquitetônico e 
geográfico pelo centro histórico 
de Florianópolis acompanhado 
pelo professor Guilherme, que foi 
contando a história da ocupação 
urbana. Partindo da Catedral, 
passaram pelo teatro Álvaro de 
Carvalho até a avenida Hercílio Luz, 
onde tem um córrego que já foi o 
limite da cidade. Dali, percorreram 
o aterro até a Casa da Alfândega, 
encerrando a caminhada na 
escadaria do Rosário. No percurso 
fizeram também entrevistas com 
moradores; o objetivo é editar um 
videodocumentário. 

uMedidas, cálculos, parceria e Diversão Entre os dias 7 e 12 de abril o 10º ano realizou sua vivência em Agrimensura 
no sítio da família Zardo, em Palhoça. A tutora Andréia Cavalheiro e os professores Guilherme, de Geografia, e José, de Matemática, 
acompanharam. Os alunos fizeram o levantamento planimétrico do terreno, medindo, anotando e desenhando um mapa do local.  Nos 
cálculos e traçados do mapa, precisavam conferir todas as medidas e foram desafiados a aprimorar seus trabalhos em campo até obter o 
resultado esperado. Qualquer imprecisão na medição necessita ser descoberta e o trabalho refeito, até alcançar a precisão almejada. Outro 
desafio foi o trabalho em equipe também nas tarefas de preparo das refeições e limpeza, que começavam às 6h. E ainda encontraram tempo 
para momentos de descontração com violão e pandeiro.

uEnsino Médio no SiEM
Alunos do Ensino Médio participaram 
do IX SiEM (Simulação de Organizações 
Internacionais para o Ensino Médio),  
promovido pelo curso de Relações 
Internacionais da UFSC, no dia 17 de abril. 
Dez fizeram parte da comitiva da França na 
Assembleia Geral da ONU, em um encontro 
que debateu o conflito entre Israel e Palestina. 
E dois alunos atuaram como representantes da 
imprensa internacional. O evento contou com 
mais de 1000 participantes de diversas escolas.

ACONTECEU

uPão para quê? 
O 3º ano realizou sua primeira visita das 
profissões ao padeiro Rafael, da padaria 
Pão de Quê? Lá, os alunos puderam 
observar que as quantidades são muito 
importantes para se fazer um bom pão, 
assim como conhecer o ponto certo 
da massa. “Foi uma rica experiência e 
agora todos somos pequenos padeiros 
do Anabá! Toda sexta estamos fazendo 
pão na sala e presenteamos parte de nossa produção às classes e colaboradores da escola. 
Através do alimento nutrimos as relações sociais”, conta a professora Daniela.

upátio mais colorido  
Pais e alunos do 4º ano reuniram-se 
na tarde do dia 29 de março para uma 
atividade diferente: tingir as camisetas 
brancas do uniforme. A ideia é deixar o 
dia a dia na classe e no pátio da escola 
mais colorido, e a intenção é que a 
moda se espalhe e que outras turmas 
também adotem a ideia. 

u Assembleia da APM
A primeira das duas assembleias 

anuais da Associação Pedagógica 
Micael aconteceu no dia 6 de abril. 
Na reunião, foram apresentadas 
as contas de 2018 e os planos da 
escola para este ano. Os professores 
Sérgio e Marcelo Letzow também 
fizeram uma avaliação da vida 
escolar após a mudança das turmas 
do Ensino Médio para o prédio 
novo, no dia 19 de novembro.

uFORMAÇÃO DE NOVOS PROFESSORES
Durante o recesso da Páscoa, de 13 a 19 de abril, aconteceu no espaço da Escola o 6o módulo 
do Seminário de Formação de Professores. A edição contou com a participação de 65 alunos 
que tiveram aulas em período integral. O professor André Toffoli Rodrigues abordou o tema 
"Desenvolvimento da Criança ao Jovem"; Luciano Mateus ministrou aulas sobre "A arte da fala"; 
Sérgio Beck trabalhou "Pintura"; e Francisca Cavalcanti, "Canto".
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