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     Não há, basicamente, em nenhum 
nível, uma outra educação que não seja 
a autoeducação. [...] Toda educação é 
autoeducação e nós, como professores e 
educadores, somos, em realidade, apenas 
o entorno da criança educando a si própria. 
Devemos criar o mais propício ambiente 
para que a criança eduque-se junto a nós, da 
maneira como ela precisa educar-se por meio  

de seu destino interior.  

Rudolf Steiner 
(em GA 306, palestra de 20/04/1923)

”

“

Maria Alejandra Muñoz



100 anos de Pedagogia Waldorf

Quando Rudolf Steiner abriu as portas da primeira escola Waldorf em Stutt-
gart, no sudoeste da Alemanha, em setembro de 1919, ele tinha ao seu lado 
um pequeno grupo de educadores e filantropos, afinados com suas ideias. 

No cenário europeu do pós-guerra, com doutrinas desacreditadas e sistemas 
políticos em ruínas, o filósofo austríaco de 58 anos falava de uma nova or-
dem social, baseada nos princípios da Liberdade, Igualdade e Fraternidade 
aplicados à vida cultural, jurídica e econômica. Ele falava de um novo mun-
do a ser conquistado.

A educação com base na proposta filosófica da Antroposofia surgia como 
um ponto de luz nesse ambiente e começava a ganhar apoiadores. Em 100 
anos, esse movimento pedagógico atravessou as fronteiras de mais de 100 
países, carregando o nome Pedagogia Waldorf (em referência à fábrica que 
financiou o primeiro projeto). Hoje, milhares de pessoas em mais de 3.000 
instituições ao redor do mundo se unem na celebração do seu Centenário.

A proposta pedagógica de Steiner baseava-se em sua diligente observação 
do ser humano, em sua investigação do desenvolvimento físico, emocional, 
cognitivo e espiritual da criança, que se dá em períodos de sete anos (os 
setênios). Em suas palestras, explicava não ter a intenção de formular “exi-
gências nem programas”.

“Será simplesmente descrita a natureza da criança. Da natureza do homem 
em desenvolvimento surgirão, como que por si mesmos, os princípios para a 
educação. (Steiner, em “A Educação da Criança segundo a Ciência Espiritu-
al”, Ed. Antroposófica, 1996).

E, para ele, “a mais pura manifestação” dessa natureza humana é um es-
pírito livre. “Somente somos verdadeiros seres humanos na medida em que 
somos livres!” (GA 04). Sobre esses princípios, ele edificou o seu trabalho.

Quem participa da rotina de uma escola Waldorf logo se familiariza com os 
termos “Pensar, Sentir, Querer” e convive com olhar atento dos professores 
para o desenvolvimento equilibrado e saudável dessas forças em cada alu-
no. Respeitar as etapas e o tempo de crescimento de cada um, zelar por seu 
bem-estar, seus ritmos, sono e alimentação fazem parte dessa rotina escolar. 



Escolas Waldorf estão alinhadas aos currículos nacionais, que estabelecem 
competências e habilidades a serem desenvolvidas. Mas do professor é espe-
rada uma atitude de “veneração”, de atenção, ao que o aluno traz de novo. 
Na perspectiva antroposófica de Steiner, não se deve tentar “derramar isto ou 
aquilo na alma da criança. Mas deve-se ter veneração frente ao seu espírito”. 

“Você não consegue desenvolver esse espírito; ele desenvolve-se por si pró-
prio. Compete a você afastar os obstáculos para o seu desenvolvimento, 
e trazer-lhe aquilo que lhe permite desenvolver-se”. (GA 305, palestra de 
19/08/1922.)

Esse caminho apontado por Steiner vem sendo trilhado por gerações. Sua 
máxima de que “Não há, basicamente, em nenhum nível, uma outra edu-
cação que não seja a autoeducação” (GA 306, palestra de 20/04/1923) 
exige também de nós, professores e famílias, reflexão contínua e a busca 
incessante do autoconhecimento. 

Talvez a maior contribuição da Pedagogia Waldorf esteja nestes conceitos 
simples: um apelo à observação do educador, o respeito pela singularidade 
de cada criança que chega à escola e a ideia de que, mais do que ensinar, 
é preciso auxiliar o aluno a descobrir-se.

Comunidades

As escolas Waldorf se multiplicaram ao redor do mundo com 
uma mistura de doações e esforço coletivo. Grande parte de-
las se mantém em associações sem fins lucrativos, com famí-
lias e educadores trabalhando juntos na busca por recursos. 

Elas não são ligadas a corporações, organizações religiosas 
ou político-partidárias. Valorizam a diversidade cultural dos pa-

íses em que se instalam e conseguem, ao mesmo tempo, manter em comum 
características marcantes: elas vibram com a arte integrada a todas as áreas 
do conhecimento, são permeadas de música, construídas e mobiliadas com 
materiais naturais e têm seus ritmos profundamente ligados à natureza.

Esse movimento pedagógico, que chegou ao Brasil em 1956 e, em Floria-
nópolis, nos anos 80, conta hoje com uma dezena de escolas e Jardins de 
Infância na capital catarinense.

Mostramos aqui nosso esforço conjunto para manter viva essa chama.



De Stuttgart a Florianópolis

1919 
A Escola Waldorf Livre é fundada 
em Stuttgart, em setembro. 

O caminho até ali começara cinco meses 
antes, quando Rudolf Steiner (1861-1925) foi 
convidado pelo dono da fábrica de cigarros 
Waldorf-Astoria, Emil Molt, para uma 
palestra aos funcionários. Emil e sua esposa, 
Berta, eram simpatizantes das conceitos da 
Antroposofia de Steiner e procuravam oferecer 
educação formal aos seus funcionários, que 
voltavam da guerra. Depois de tentativas 
infrutíferas, decidiram que, com Steiner, o 
caminho seria com as crianças, filhos dos 
trabalhadores da fábrica e dos moradores da 
comunidade local.

De 21 de agosto a 5 de setembro, foi realizado 
o primeiro Curso Preparatório de Professores. 
Um ciclo de 14 conferências, ministradas por 
Steiner: um estudo antroposófico do homem 
com o fundamento da pedagogia, além de 
metodologia e didática. Ao final do seminário, 
Steiner escolheu os 12 educadores que dariam 
início ao projeto, para mais de 200 crianças. 

1940 
Em duas décadas, Stuttgart 
se consolidou como o 
centro de formação para 
professores, com unidades 
na Inglaterra e na Suíça. 
Até o começo da década 
de 40, outras 34 escolas 
haviam sido inauguradas 
em oito países europeus e 
nos Estados Unidos. Com 
a ascensão do nazismo na 
Segunda Guerra (1939-
1945), escolas da Alemanha, 
Áustria, Hungria, Holanda e 
Noruega foram fechadas, e 
a Educação Waldorf banida. 
Por outro lado, o número de 
instituições que abraçaram 
a Pedagogia Waldorf neste 
período aumentou na Suíça, 
Inglaterra e Estados Unidos. 

1956 
A Pedagogia Waldorf 
desembarca em São Paulo 
com a inauguração da 
primeira escola Waldorf no 
Brasil: a Escola Higienópolis, 
atualmente Escola Waldorf 
Rudolf Steiner, um dos 
primeiros centros de formação 
de professores no país. 

Anos 70
No Brasil, começam a 
se fortalecer iniciativas 
antroposóficas, que se 
desenvolveram em outras 
áreas como a Medicina e 
Farmacologia, Agricultura 
Biodinâmica, Educação 
Terapêutica e Pedagogia Social.



1980
O primeiro Jardim 
de Infância de 
Pedagogia Waldorf 
de Florianópolis é 
fundado no bairro 
de Itaguaçu. Nos 
39 anos seguintes, 
a Escola Waldorf 
Anabá cresceria 
pouco a pouco 
para oferecer a 
formação completa: 
da Educação 
Infantil ao Ensino 
Médio. É também 
sede do Curso de 
Fundamentação em 
Pedagogia Waldorf 
para estudantes de 
todo o país.  

1998
Foi fundada a 
Federação das 
Escolas Waldorf 
do Brasil em São 
Paulo, para agregar 
todas as escolas em 
diferentes estados, 
substituindo 
a Associação 
de Professores 
Waldorf, até então 
responsável por 
essa interação.

2000
 A Casa Amarela 
abre suas portas 
no sul da ilha, 
acolhendo novas 
turminhas em suas 
salas de Jardim.

2005
Próxima à Casa 
Amarela, nasce 
a Escola Cora 
Coralina, da 
coragem de um 
grupo de jovens. 
Em 2017, passaria 
a se chamar Escola 
Waldorf Arandu.

2006 
Uma nova iniciativa 
no Saco Limões 
passa a acolher 
crianças no Jardim 
de Infância: o 
Jardim dos Limões, 
que mais tarde se 
mudaria para a 
Carvoeira.

A expansão da Educação Waldorf em 
nossa cidade em quatro décadas



2008
Um novo centro 
social de educação 
começa a atender 
mais uma região 
da capital: o norte 
da ilha. A Escola 
Waldorf Amanayé 
é inaugurada na 
Vargem Grande. Em 
2018, muda-se para 
o Rio Vermelho.

2016
Nasce a Escola 
Waldorf Aurora, 
no Campeche, 
ampliando o 
número de escolas 
com Ensino 
Fundamental na 
ilha e fortalecendo 
ainda mais a rede 
da Pedagogia na 
cidade.

2017
O sul da ilha de 
Santa Catarina 
ganha mais um 
Jardim, o Bosque 
dos Girassóis, 
criado por duas 
mães, professoras 
com formação em 
Pedagogia Waldorf.  

2018
Duas iniciativas se 
estabelecem para 
atender crianças em 
idade pré-escolar. 
Enquanto o Espaço 
Educacional 
Lazuli acolhe 
uma turminha na 
região central, 
o Jardim dos 
Passarinhos, que 
havia começado seu 
voo informalmente 
em 2013, começa 
a trabalhar em 
novo espaço no Rio 
Tavares.

2019
As escolas do 
mundo todo se 
preparam para 
a celebração 
do Centenário 
da Pedagogia 
Waldorf, no dia 
19 de setembro. 
Em Florianópolis, 
as instituições 
trabalham em 
conjunto para 
preparar um 
grande evento no 
Jardim Botânico 
da cidade e 
uma exposição 
pedagógica no 
local. 

Arte: Íris Palo



Escola Waldorf Anabá
Fundada em 1980

A Escola Waldorf Anabá foi criada 
a partir de um sonho.  
O sonho de oferecer uma educação 
que pudesse nutrir a criança e 
o jovem com os valores mais 
profundos do ser humano. 

O impulso inicial partiu de um 
grupo de jovens idealistas que descobriu a Antroposofia, no final 
dos anos 70, e foi pra São Paulo participar do primeiro curso de 
Pedagogia Social no Brasil, com Lex Bos. Lá conheceram uma escola, 
uma professora Waldorf e foram tomados de encantamento.

Eles voltaram para Florianópolis trazendo a professora e a certeza 
de que a mudança que queriam fazer no mundo seria pelo caminho 
da Antroposofia e, especialmente, da pedagogia, com as crianças. 

Em 1980, uma casa de pescador, no bairro de Itaguaçu, abrigou 
a primeira turminha de Jardim. A escola foi batizada de “Anabá”, 
que significa “alma do homem”, em tupi-guarani, com a proposta 
de receber a criança com veneração e educar com amor. Em 2016, 
iniciou um novo ciclo, com a criação do Ensino Médio, incentivando 
seus jovens a questionar e a refletir sobre o mundo, para nele atuar 
e realizar seus ideais.

Hoje, com turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio, a escola 
conta com mais de 400 alunos.

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, 
no Itacorubi, região central.





Escola Casa Amarela
Fundada em 2000

Foi por um caminho de pedrinhas que contornava uma casa toda 
amarela, como a luz do sol, que vimos pela primeira vez um jardim 
sombreado por árvores por onde soprava uma leve brisa do mar, 
que envolvia as brincadeiras das crianças que corriam, pulavam, 
balançavam ou procuravam, com panelinhas nas mãos, pedrinhas e 
folhas para temperar suas brincadeiras! Foi então que uma criança, 
do alto de uma destas grandes árvores do jardim, anunciou em alto 
tom: — Navio à vista! Mudem a direção!

Aquela criança nos pegou de surpresa. Para que lado deveríamos 
ir? Com a pontinha do seu dedo a criança mostrava a direção, lá 
longe para além do horizonte. E foi assim com esta possibilidade 
de cultivar um olhar guiado pelas forças do futuro que a Casa 
Amarela foi se constituindo como uma escola de Educação Infantil 
onde as crianças têm o direito ao tempo e o espaço de brincar, 
de experimentar os seus sentidos com a natureza convivendo com 
crianças de diferentes idades e de ter educadores comprometidos, 
cheios de coragem e sonhos!



Neste ano de 2019, a Casa Amarela está completando 18 anos. Por 
este lindo jardim passaram muitas famílias, crianças e professoras, 
contribuindo com o nosso trabalho e fortalecendo-nos na nossa 
missão. A história que começou com a brincadeira de uma criança 
continua reverberando até hoje possibilitando que surjam muitas 
outras histórias para contar e outras ainda por revelar. Agradecemos 
a todos que fizeram parte de nossas aventuras que sempre tiveram 
como principal objetivo trazer uma infância mais feliz e saudável 
para as nossas crianças com suas famílias. 

Educação Infantil,  
no Rio Tavares, sul da ilha.



Escola Waldorf Arandu
Fundada em 2005

Nossa história começa de um 
encontro. Encontro de uma 
grande vontade, entusiasmo 
e confiança de 10 famílias 
do Jardim, quatro do Ensino 
Fundamental e alguns 
professores. A escola nasceu 
com o nome da poetisa Cora 
Coralina e foi abençoada pelas 
águas do mar. Durante 12 anos, 
inspirando-se na simplicidade, 
força e sabedoria desta mulher 
artista, a Escola foi crescendo, 
acolhendo sempre mais crianças 
e se fortalecendo. Em 2017, 
foi batizada por Seu Alcindo 
Whera Tupã (de 110 anos, 
líder espiritual da Aldeia Guarani Mymba Roka) de Escola Waldorf 
Arandu, entoando um novo som, uma nova dança, um novo gesto 
em uma pedagogia harmonizada com os ciclos da natureza e atenta 
às necessidades que nossas crianças trazem.

Arandu para o povo Guarani significa um conhecimento que frutifica 
no ser, através do entendimento da vida; e as coisas são entendidas 
em movimento, como fluxo, como água. Desta forma, Arandu não é 
um espaço, é uma direção, que desperta dentro de cada um com a 
força do crescer em grupo.

Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
no Rio Tavares, sul da ilha.





Jardim dos Limões
Fundado em 2006

O Jardim dos Limões é como uma casa, 
simples e acolhedora, onde as crianças 
brincam, ajudam a preparar o alimento, 
fazem cirandas, trabalhos manuais, 
ouvem histórias, cuidam do jardim, 
pintam, fazem caminhadas,  
entre outras atividades. A natureza é 
nosso melhor ambiente.

Fundamentada na Pedagogia Waldorf 
e ampliando olhares para melhor 
compreender as crianças e apoiar as 
famílias, fazemos uma pedagogia viva, 
livre, consciente, da vontade ativa, da 
autonomia, com autenticidade.

Buscamos construir  uma comunidade escolar educativa baseada em 
relações de calidez e empatia, onde as famílias podem deixar seus 
filhos com confiança e segurança.



“Três coisas restaram do paraíso: as estrelas da noite, 
as flores do dia  e os olhos das crianças”

Dante Alighieri

Educação Infantil,  
na Carvoeira, região central.



Escola Waldorf Amanayé
Fundada em 2008 

A partir do encontro com a Pedagogia Waldorf e a 
Antroposofia, duas pedagogas, mãe e filha, dão à luz ao Jardim 
Amanayé, com o propósito de carregar e levar ao mundo uma 
educação que refletisse o propósito de ambas. O norte da ilha 
foi o local escolhido para fazer esta iniciativa crescer com força 
e saúde, sempre buscando a qualidade do trabalho oferecido.

Nosso Jardim teve a oportunidade de contar com a vovó desta 
família presente e pôde, por muito tempo, ser uma casa de 
brincar com direito à comida de vovó e soneca após o almoço! 

Em 2017, uma iniciativa das famílias começou a sonhar com o 
Ensino Fundamental nesta região e assim começamos, em 2018, 
o primeiro ano em nova sede, agora no Rio Vermelho.

Hoje a Escola conta com cerca de 30 famílias que se dividem 
entre Educação Infantil (com crianças de 1 a 6 anos), o primeiro 
e segundo anos do Ensino Fundamental e cresce ano a ano. 
Com o Ensino Fundamental também é criada a Associação 
Anjos e Arcanjos, e o propósito passa a ser compartilhado com 
famílias e professores.

Desde então, todo o colegiado de professores e famílias têm 
trabalhado juntos para dar continuidade a esta obra tão 
dignificante que é trazer educação de qualidade, fundamentada 
na Pedagogia Waldorf, a todos que chegarem! 



Educação Infantil e Ensino Fundamental,  
no Rio Vermelho, norte da ilha. 



Escola Waldorf Aurora
Fundada em 2016

A Escola Waldorf Aurora é uma 
escola associativa e sem fins 
lucrativos, que funciona no âmbito 
da Associação Jardim dos Ipês, 
criada em maio de 2016. Nascida 
da amizade entre as famílias 
fundadoras e do sonho de propiciar 
Educação Waldorf continuada no 
sul da Ilha de Santa Catarina, a escola abriu suas portas em março 
de 2017, com uma turma de Jardim de Infância com 11 alunos, uma 
professora e uma auxiliar.

Encontramos na Pedagogia Waldorf uma proposta que torna a 
escola um ambiente propício para que a criança possa desenvolver-
se plenamente. Com ênfase no brincar livre, na imaginação, no 
encantamento e no fazer, a escola respeita e nutre o desenvolvimento 
da criança, adequando os conteúdos e modos de apresentá-
los a cada idade. Assim, o que a escola busca é formar adultos 
plenamente desenvolvidos nos aspectos físico, anímico e 
espiritual, para que possam atuar com liberdade, autonomia e 
responsabilidade no meio social e transformar o mundo em um lugar 
melhor para as próximas gerações.



Desde a fundação da escola, nossa comunidade vem crescendo 
rapidamente. Hoje somos mais de 60 famílias em duas turmas 
de Jardim de Infância e duas turmas de Ensino Fundamental, 
contando com o apoio de um colegiado de 12 professores. Além 
disso, temos orgulho de oferecer atividades para a comunidade 
local, entre as quais estão Recreação Infantil, Grupo de Estudos 
sobre a Pedagogia Waldorf, Grupo de Estudos de Antroposofia e 
Aulas de Canto para adultos. 

Em 2020, a Aurora seguirá crescendo – com mais uma turma de 
primeiro ano e o Projeto Maternal – e é com muito entusiasmo 
que vamos agregando novos corações, mentes e mãos no diário 
construir da escola e de nossa comunidade.

Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
no Campeche, sul da ilha.



Jardim Bosque dos Girassóis
Fundado em 2017

Fundado em outubro de 2017, o Jardim Bosque dos Girassóis 
nasceu da vontade de duas professoras com formação em 
Pedagogia Waldorf que, quando viraram mães, sentiram 
necessidade de cuidar de suas próprias filhas. Procuraram então 
uma casa acolhedora com amplo quintal com muito espaço para 
começar uma pequena recreação.

A notícia se espalhou, e o Bosque floresceu e se transformou em um 
belo Jardim! Hoje somos um Jardim de Educação Infantil Waldorf. 
Acolhemos crianças no turno matutino e vespertino cuidando do 
ritmo, da alimentação, do brincar livre, da construção pedagógica 
junto com as famílias para que as crianças cresçam saudáveis e 
possam ser crianças. 

Nosso espaço conta com um belo quintal cheio de árvores, patos e 
galinhas do vizinho que passeiam em nosso jardim e que aquecem 
e enchem de vida o coração das crianças. 

Cantando com alegria, conduzimos as crianças aos afazeres do 
dia a dia! Através do acolhimento e cultivo da confiança com as 
famílias, nas reuniões pedagógicas, nas rodas de conversas, em 
cada encontro, tecemos uma bela imagem de ser humano na qual 
as crianças possam se inspirar. 



Educação Infantil,  
no Campeche, sul da ilha.

JARDIM 
BOSQUE DOS 
GIRASSÓIS
educação infantil

Servidão Bosque dos Girassóis, n 125 - Campeche 
jardimbosquedosgirassois@gmail.com 

Telefone: 3879-2753



Espaço Educacional Lazuli
Fundado em 2018

O Espaço Educacional Lazuli, 
que recebe crianças no período 
matutino e vespertino, faz um 
trabalho na perspectiva do 
cuidar e educar baseando-se 
nos fundamentos da Pedagogia 
Waldorf. Nesse sentido, 
proporcionamos às crianças 
um ambiente aconchegante no qual desfrutem de um brincar 
livre; um lanchinho com frutas da época, preferencialmente 
orgânicas, e alimentos naturais; a hora do sono; e o olhar 
pedagógico das professoras.

Nossa proposta visa o brincar como expressão do ser humano, 
sendo através dele que a criança aprende, conhece e se 
relaciona com os outros. Em nosso trabalho, o espaço físico 
é fundamental e todo preparado para que a criança seja 
envolvida por segurança, beleza e alegria. Dessa forma, a 
criança pode vivenciar a sensação de que o mundo é bom, 
desenvolvendo-se física, anímica e espiritualmente. 



O Espaço Educacional Lazuli é constituído por uma turma de 1º 
Setênio, recebendo crianças de 1 a 6 anos de idade, com no 
máximo 16 integrantes. Cada turma conta com duas professoras 
e uma estagiária. 

Nosso entendimento é que a escola deve estruturar-se como um 
lar que educa e cuida da sua grande família, por isso a opção de 
trabalhar com grupos de idades mistas, ainda que se olhe com 
muita cautela para as necessidades de cada fase da biografia 
humana. Oferecemos momentos dedicados exclusivamente a 
cada etapa, visando o cuidado do ninho aos pequenos, e a 
autonomia e as boas imagens através da postura das professoras, 
histórias, rodas, teatros, etc, às crianças a partir dos três anos. 

Educação Infantil,  
no Córrego Grande, região central.



Jardim dos Passarinhos
Fundado em 2018

Nossa iniciativa nasceu em 2012, 
da intenção de ter um lugar para 
que as crianças pudessem brincar 
no contraturno escolar.

Sempre com a lembrança da casa 
de minha avó, uma casa que era 
cheia de primos e um lindo jardim 
onde brincávamos sem parar na 
terra, com as plantas, e comendo 
coisas gostosas.

As crianças foram chegando pouco a pouco, até que chegou a 
hora de esta acolhida gostosa acontecer mais frequentemente. Com 
as famílias sempre calorosas e buscando cada vez mais o espaço, 
nasceu então “Uma Casa Para Brincar”. A ideia era que fosse, de 
fato, uma casa para brincar! Em 2018, mudamos de endereço, e o 
Jardim ganhou então um novo nome: Jardim dos Passarinhos.



Desde então, estamos em casa própria. As crianças ganharam 
seu espaço e nascemos então como pré-escola! 

De lá pra cá, as crianças passarinhas continuam chegando, e o 
espaço vem desenvolvendo um trabalho cada vez mais gostoso 
sempre tentando acolher a todos, tanto no período matutino 
quanto no vespertino.

Educação Infantil,  
Rio Tavares, sul da ilha.



ESCOLA CASA AMARELA
Rua Elpídio da Rocha, 200
Rio Tavares – Florianópolis
CEP: 88.048-398
+55 (48) 3237-4284
www.escolacasaamarela.com

ESCOLA WALDORF AMANAYÉ
Servidão dos Anjos, 285
São João do Rio Vermelho  
Florianópolis
CEP: 88.060-236
+55 (48) 3050-6494 e 98448-0288
www.amanaye.com.br

ESCOLA WALDORF ANABÁ
Rua Pastor William Richard Schisler 
Filho, 841, Itacorubi – Florianópolis
CEP: 88.034-100
+55 (48) 3334-1724 e 3334-6843
www.anaba.com.br

ESCOLA WALDORF ARANDU
Servidão Cecília Jacinta de Jesus, 
380 Rio Tavares – Florianópolis
CEP: 88.048-422
+55 (48) 3233-5549 e 99171-8478 
www.arandu.com.br

ESCOLA WALDORF AURORA
Rua Auroreal, 247 (Ed. Infantil)
Campeche – Florianópolis
CEP: 88.063-200

Rua Manoel da Silveira, 67 (Ensino 
Fundamental)
Campeche – Florianópolis
CEP: 88.063-040
+55 (48) 3028-7376
www.escolawaldorfaurora.com.br

ESPAÇO EDUCACIONAL LAZULI
Rua Diná Calixto, 345- A
Córrego Grande – Florianópolis
CEP: 88.037-320
+55 (48) 3733-6849 e 99679-5766
lazuliwaldorf@gmail.com

JARDIM BOSQUE DOS GIRASSÓIS
Servidão Bosque dos Girassóis, 125
Campeche – Florianópolis
CEP: 88.063-525
+55 (48) 3879-2753 e 99645-1791 
jardimbosquedosgirassois@gmail.com

JARDIM WALDORF IBIRÁ IBÁ
Rua Huberto Rohden, 1099 
Campeche – Florianópolis
CEP: 88.065-030
+55 (48) 98809-8459
www.ibiraiba.com

JARDIM DOS LIMÕES
Rua das Cerejeiras, 449
Carvoeira – Florianópolis
CEP: 88.040-510
+55 (48) 3333-5355 e 99916-4202
www.jardimdoslimoes.com.br

JARDIM DOS PASSARINHOS
Servidão José Bernardino Chagas, 
296, Rio Tavares – Florianópolis
CEP: 88.048-401
+55 (48) 3733-5652
jardimdospassarinoss@gmail.com
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As Escolas e os Jardins de Infância de Florianópolis 
 no Centenário da Pedagogia Waldorf

Esta publicação nasceu do amor pelas crianças e jovens, que nos levou a encontrar o caminho da Peda-
gogia Waldorf. Agradecemos a todos os que apoiaram e que trabalharam de forma voluntária para a 
realização deste trabalho: professores, pais, mães e colaboradores das escolas. Capa: Íris Palo. Fotogra-
fias: Milton Ostetto, pais e mães de alunos.
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