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AGOSTO/2018
13/08 - Reunião do 4º ano, às 19h.
14/08 - Reunião do 12º ano, às 19h.
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15/08 - Reunião do 8º ano, às 19h.
Reunião do Conselho de Pais, às 7h30.
20/08 - Reunião de pais do 2º ano, às 19h15.
21/08 - Reunião do Jardim da Luíza, às 19h.

TEATRO DO 8O ANO

QUATRO NOITES
DE REIS

22/08 - Reunião do 6º ano, às 19h.
23, 24, 25 e 26/08 - Teatro do 8º ano.
27/08 - Reunião do Conselho de Pais, às 19h.
29/08 - Mesa Redonda sobre Literatura Infantil e
Juvenil, às 19h.
Palestra para famílias interessadas em
vaga na escola, do 5º ao 8º, às 19h.
30/08 - Reunião de Pais do 1º ano, às 19h.

Finalmente chegou a hora: os alunos do 8º
ano vão encenar “Noite de Reis...Ou o Que Quiserdes!”, do dramaturgo William Shakespeare, de
23 a 26 de agosto, no Teatro Dionísio, do Colégio
Santa Terezinha, em Ingleses. Os ingressos (R$ 20
e meia R$10) estão sendo vendidos em uma banca na entrada da escola e no Bazar Permanente. A
peça é para todas as idades.
A saga dos gêmeos Viola e Sebastião, separados por um naufrágio, com seus incidentes
românticos e cômicos, foi escolhida “como um
presente”, tanto para os alunos da turma como
para a comunidade. Todos podem se deliciar com
a riqueza e a genialidade do autor inglês, cujo estudo da obra é recomendado em escolas Waldorf,
principalmente nessa faixa etária.
Para atender ao interesse da turma pelas comédias, a professora de classe Cristiane conta que
promoveu, no ano passado, uma avaliação das
doze peças cômicas do autor.
Segundo ela, essa escolha deu oportunidade
para os jovens vivenciarem uma linguagem elaborada, de outra época, exercitar o entendimento da
complexidade de um texto do século 17, que foi
traduzido e adaptado por Ruth Salles.
Desde a decisão por “Noite de Reis”, a turma
passou por um longo processo para fazer o texto
ganhar vida: começou nas aulas de ritmo, expressão corporal, até os exercícios cênicos, os ensaios
e a produção. Os alunos se organizaram
desde o início em quatro comissões: figurino, divulgação, cenografia e música.
Já no primeiro semestre, eles passeavam pela escola vestidos em trajes
teatrais às quinta-feiras, explorando o
novo mundo da representação. Também
pesquisaram e desenharam as roupas de
seus personagens, que foram costuradas
e adaptadas com a ajuda da professora
Sasha e da professora de classe. Na parte
musical também percorreram o mesmo
caminho, com o valioso apoio do profes-

sor Rafael para os arranjos.
A cenografia contou com a ajuda dos professores de artes da escola. E a direção cênica ficou
mais uma vez a cargo da professora Nastaja Brehsan, que ajudou a incluir na peça cenas criadas a
partir de exercícios e vivências.
Nas férias de inverno, os jovens elaboraram
um “Diário do Personagem”, em que puderam
investigar quais seriam as ações, pensamentos,
desafios e rotinas dos personagens que representariam em agosto.
Os projetos de divulgação, com cartazes, bottons, moletons etc. também foram apresentados
pela comissão de alunos e votados em sala de
aula. “Estou muito satisfeita com o resultado. O
mais gostoso é realmente o processo. Eles trabalharam muito, deram o seu melhor, mostraram
independência. Socialmente também foi importante, porque neste trabalho um depende do
outro. O teatro é também grande exercício de
empatia, de se colocar no lugar do outro. Foi um
processo muito rico”, contou Cristiane.
A pré-estreia será no dia 16, em uma apresentação somente para o 7º e o 9º ano. Os pais e
mães da turma, que trabalharam incansavelmente para acertar os detalhes das apresentações,
vão fazer, no Bazar de Inverno, o último brechó
da turma e, por sua vez, também prometem impressionar!

31/08 - InterWaldorf em São Paulo.
Café da Manhã das Famílias, às 7h15, no
hall de entrada da escola.
01/09 - Bazar de Inverno, às 10h.
04/09 - Palestra para famílias interessadas em
vaga na escola, na Educação Infantil, às
13h30.

u Coral do Ensino
Médio se apresenta
no Circuito Cultural
Às 11h15 do sábado 18 de
agosto, o Coral do Ensino Médio
do Anabá abre as apresentações
musicais do “Circuito Cultural” de
Florianópolis na escadaria do Rosário (Rua Marechal Guilherme,
60), no centro de Florianópolis.
Com mais de cem vozes, nosso
coral foi especialmente convidado pelos organizadores do evento. Único coral da programação,
o grupo vai apresentar um repertório variado, com canções populares e eruditas, em um show de
cerca de 25 minutos.
Além de música, a programação artística do Circuito ainda
conta com peças de teatro, feiras, contação de histórias, oficinas etc., durante todo o fim de
semana. O Contêiner Cultural,
um centro de cultura móvel que
abriga parte da programação, estará estacionado na Rua Trajano.

PÁTIO

u Governo analisa
aprovação da nova escola
Inspetores da Secretaria Estadual de Educação, que já visitaram a nossa nova escola,
encaminham neste mês, para a mesa do Conselho Estadual de Educação, seu parecer para
aprovação do novo prédio do Anabá.
A documentação exigida pelos Bombeiros e pela Prefeitura também já foi protocolada, e a escola agora aguarda as visitas de
inspeção. Essa é a fase final do processo burocrático que vai possibilitar a mudança das
turmas do Ensino Médio para as novas salas.
As datas, no entanto, ainda dependem dessas aprovações. Enquanto isso, detalhes do
acabamento estão cuidadosamente sendo
feitos: iluminação, limpeza, jardinagem, colocação de materiais, utensílios, bebedouros,

Márcia Martins

filtros, papeleiras. A funcionária Cláudia já
foi escalada como responsável pela limpeza
do local e mais um funcionário será contratado para a recepção.

u Setembro chega com Bazar de Inverno
Com muitas novidades nas bancas, o
nosso Bazar de Inverno do Anabá acontece no dia 1º de setembro, das 10h às 17h.
As apresentações dos alunos do Fundamental, com o tradicional Boi de Mamão do 4º ano, vão movimentar a nossa
festa, que vai contar novamente neste
ano com o palco aberto, onde toda a comunidade é convidada a se apresentar:
poesia, música, dança, histórias.
As famílias também se revezam no
atendimento no Café Colonial, cujos quitutes devem ser trazidos pelos pais. As tarefas de cada turma serão enviadas pela
Secretaria.
Serão mais de 30 expositores na nossa
feira, desde os conhecidos bichinhos de
vidro e outros produtos de decoração e
vestuário a novos artesãos com bijuterias, produtos a base de mel, brinquedos
e ideias inovadoras e sustentáveis.

O Bazar ainda vai abrigar mais um brechó do 8º ano, que espera liquidar todo o
seu grande estoque de pechinchas.
Vestidos para Madagascar
A ONG brasileira “Fraternidade Sem
Fronteiras” também vai estar presente
neste ano, explicando o trabalho desenvolvido no Brasil e na África. A entidade já
conta com um grupo de mães apoiadoras
no Anabá, capitaneado pela médica de
família Sônia Sthiago. Ela embarca para
Madagascar em novembro e quer levar
na mala, além de medicamentos e material de trabalho, um pacote de 100 vestidinhos para as crianças locais. Para isso,
as máquinas de costura das voluntárias
estão trabalhando a todo vapor. E elas
avisam que “toda ajuda é bem-vinda”!

u Tudo acaba em pizza e camiseta
A moçada do 12º ano começa a vender nas próximas semanas as camisetas e bolsas do
Teatro da turma. Quem se emocionou com o “O Casamento do Pequeno Burguês”, encenado
no fim de julho, tem agora a chance de guardar uma lembrança da peça. Eles também vão
aproveitar para comercializar deliciosas minipizzas prontas e congeladas, às sextas-feiras, no
horário do almoço, na saída da escola.

u Livro certo

na hora certa
Atenção todos os leitores! A
Biblioteca Guimarães Rosa,
da nossa escola, convida para
a mesa redonda “Crianças,
Jovens e Livros” no dia 29 de
agosto, às 19h. Um time de
primeira vai trazer reflexões
e dicas de leitura para cada
faixa etária. As convidadas
são as professoras Silvia
Jensen (do Jardim), Sandra
Beck (APM), Aline Maciel (da
Companhia Mafagafos, mestre
em literatura, contadora de
histórias, atriz e musicista), e
Gilka Girardello (professora
do programa de pós em
Pedagogia da UFSC).

SALA DE AULA

u Conexão
Suíça

u Convidados ilustres

VISITAM o 9oºano
Na semana de 13 a 17 de agosto, a sala
do 9º ano será palco para as histórias de várias personalidades: Joana d’Arc, Leonardo da
Vinci, Galileu Galilei, Tchaikovsky, Chiquinha
Gonzaga, Nikola Tesla, Churchill, Nise da Silveira, Chico Xavier, Josef Stalin, Coco Chanel,
Elis Regina, Steve Jobs são alguns dos escolhidos como temas das biografias deste ano.
O aprofundamento em uma biografia nesta
idade permite ao jovem perceber como uma
personalidade comum, com todas suas questões biográficas, pode fazer uma uma intervenção
em sua sociedade. Cada aluno escolheu seu biografado e um professor para orientá-lo. As
apresentações serão assistidas pelos professores do Ensino Médio e pelos colegas da turma.
Os trabalhos ficarão expostos na Biblioteca até o Bazar de Natal.

u novo professor
Dornier Stoll de Oliveira agora
amplia o time de craques do
nosso corpo docente. Ele começou
como professor de Jogos neste
mês e nos conta um pouco de
sua história: “Tenho 33 anos,
nascido e criado em Florianópolis.
Me formei em Educação Física
em 2009 e posteriormente em
Fotografia e Design Gráfico,
vivenciando desde então as diversas possibilidades de
trabalhos. Através de minha esposa e família, iniciei
minha vivência da Pedagogia Waldorf e da Antroposofia e
atualmente faço parte da terceira turma de formação em
Ginástica Bothmer. Após várias experiências profissionais,
sinto o impulso em me dedicar exclusivamente à educação
e desenvolvimento das crianças e, dessa forma, me sinto
muito grato em ser professor e pai da Escola Waldorf
Anabá.”

ACONTECEU
u Palestra do Ensino Médio

Em visita à nossa escola, o professor
Leandro Martins, do Ensino Médio da
Escola Waldorf Arcanjo Micael, de Poá,
São Paulo, mediou uma roda de conversa
com pais e professores sobre “Os jovens
do Ensino Médio - O desenvolvimento
ao longo dos 4 anos”, no dia 2 de agosto.
Durante a semana, o Anabá recebeu a
tutoria do professor, que conversou com
professores e assistiu algumas aulas.
No evento com os pais, alguns alunos
dessa etapa também deram animados
depoimentos sobre a experiência, que
alegraram os pais presentes.

u jogos na
InterWaldorf

Por meio da
plataforma
Wal-di.com, criada para o
intercâmbio de jovens de escolas
Waldorf do mundo todo, os
alunos do 10º ano receberam
o colega suíço Samuel, para
participar das aulas e atividades
este semestre. Samuel, que
ficará hospedado até fevereiro
na casa da Lorena (que então
viaja com ele pra Suíça, também
por seis meses) está empenhado
em falar português, estudando
por conta própria mesmo antes
de chegar ao Brasil.

u Bora lá Botuverá

A 17a edição do InterWaldorf
acontecerá nos dias 31.08 e
01.09 nas escolas Rudolf Steiner
e Micael, em São Paulo. O torneio
de vôlei, basquete e handebol
para jovens de 9º ano das
escolas Waldorf vai ter dois dias
de duração pela primeira vez,
para atender ao grande número
de equipes inscritas. Nossos
alunos vão participar das três
modalidades: vôlei no dia 31, na
Micael, e os jogos de basquete
e handebol na Rudolf Steiner, no
dia 1º. Na torcida em São Paulo,
eles contam com os professores
Gabriel e Bia, de Jogos, e a tutora
Andréia Cavalheiro.

Entre os dias 18 e 20 de
setembro, os alunos do 7º
ano, da professora Denise,
vão embarcar em uma viagem
para explorar terra, rocha,
céu e mar, em Santa Catarina.
Em Botuverá, a 120 km de
Florianópolis, eles vão visitar o
parque das grutas, que abriga
a maior caverna do sul do país,
com mais de um quilômetro
de extensão e várias partes
abertas aos exploradores.
A viagem de estudos ainda
vai contar com visita ao
Observatório Astronômico
de Brusque, ao Museu
Oceanográfico de Piçarras e
trilhas e passeio em Porto Belo.

u Atletas do Anabá
jogam em quadra
revitalizada no João Paulo
Alunas do 6º ao 10º ano da nossa
escola participaram no dia 11 de
agosto da aula inaugural de handebal
feminino na Escola Municipal José do
Valle Pereira, no bairro João Paulo.
A aula faz parte de um projeto da
Associação Atlética Pinguins com o apoio
da escola pública, de professores das
escolas Autonomia, Anabá e Escola da
Ilha, de alunos da UFSC e do Conselho
Comunitário do João Paulo.
As aulas são gratuitas e abertas à
comunidade. De acordo com Carlo André
Scopel, presidente da Associação, que
reformou o ginásio abandonado onde

agora acontecem as aulas, o objetivo é
promover os esportes, principalmente
entre as meninas de 12 a 18 anos. No
local também há aulas de basquete
e vôlei femininos, futebol masculino,
hóquei em patins e sobre grama. Mais
informações com Carlo (48) 99688-5571
carlo@pinguinsbasquetebol.com.br. ou
com o professor Dornier.

ACONTECEU

u Em meio às cordilheiras
Com uma delegação de 13 professores e pais, as
escolas Anabá e Arandu participaram do XIII Congresso
Iberoamericano de Pedagogia Waldorf e do III Congresso
de Pais Waldorf, entre os dias 15 a 21 de julho, no Colégio
Waldorf Cieneguilla, no Peru.
Com atividades rítmicas no início dos dias, os cerca de
540 participantes tiveram uma programação intensa
ao longo da semana, com palestras, apresentações e
aprofundamento sobre a “11ª Conferência do Estudo do
Homem” de Rudolf Steiner, além de iniciativas livres, oficinas
diversas e reuniões sobre as festividades dos 100 anos da
Pedagogia Waldorf em 2019.
As palestras matinais ficaram a cargo da brasileira Luiza
Lameirão, uma das responsáveis pelo Centro de Formação
de professores Waldorf, em São Paulo, com o tema “O
caminho interior dos professores”. Já as conferências ao
final da tarde foram conduzidas por Florian Oswald, um
dos dirigentes da sessão pedagógica do Goetheanum,
abordando os desafios atuais das Escolas Waldorf.

Apresentações culturais emocionantes e animadas
encerravam a jornada diária, com orquestra e euritmia de alunos do Ensino Médio, músicas e danças
típicas peruanas e de outros países. Uma noite de cerimônias ancestrais foi especialmente montada para os
participantes do congresso no sítio arqueológico de Huaycán de Cieneguilla, onde se encontram ruínas das
culturas Yschma e Inca. O próximo encontro será no Chile em 2021.
Ramin Akbarnia

u Oficina
de Pipas
No sábado, dia 11 de
agosto, as famílias de
1º ao 4º ano puderam
participar da oficina
de pipas, com Valdir
Agostinho, em nossa
escola como parte das
celebrações do mês do
folclore.

u Palestra
na Arandu
Organizada pelos
Conselhos de Pais
do Anabá e da Escola
Arandu, a palestra
“Conhecendo a
Agricultura Biodinâmica
- Qual o seu papel na
Pedagogia Waldorf”
aconteceu no dia 7 de agosto na sede da Arandu, no Rio Tavares. A palestra foi
ministrada pelos amigos Alex Labrude e Ricardo Lopo, fundadores do “Grupo 507”,
uma iniciativa para a divulgação da agricultura biodinâmica, que também
conta com a participação de Paulo Heise.

u Pedagogia em mandarim
Nas férias de julho, a professora Silvia
Jensen, do Jardim, foi convidada para dar
aula em dois centros de formação em
Pedagogia Waldorf para educadores infantis
na China. Na cidade de Cantão, perto de
Hong Kong, ela deu aula para 85 alunos. Na
cidade de Xian, no coração da China e onde
estão os guerreiros de terracota, lecionou
para 200 alunos. As aulas foram em inglês
com tradução simultânea para o mandarim.
“Foi uma experiência muito gratificante e
engrandecedora”, disse a professora.

