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Pois que reinaugurando essa criança

EDITORIAL

pensam os homens
reinaugurar a sua vida
e começar novo caderno,
fresco como o pão do dia;
pois que nestes dias a aventura
parece em ponto de voo, e parece
que vão enfim poder
explodir suas sementes:
que desta vez não perca esse caderno
sua atração núbil para o dente;
que o entusiasmo conserve vivas
suas molas,
e possa enfim o ferro
comer a ferrugem
o sim comer o não.
João Cabral de Melo Neto

Normalmente um editorial é feito de palavras. Mas, para encerrar um ano
que foi tudo menos “normal”, trouxemos o nosso em imagem.
Capa: Giselli Neder
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E as palavras?
Essas deixaremos para os colaboradores desta edição:
ADVENTO, com a sabedoria sempre presente da Marisa Clausen.
ESTRELAS, com o olhar atento do professor José.
TEATRO, com a superação das turmas do 8°, 10° e 12° anos
descrita pela professora Nastaja.
DIVERSIDADE, na reflexão da professora Silvia Jensen junto ao IASWECE.
ANTIRRACISMO, na dica de leitura da Myriam Bohrer.
CONQUISTAS, nas aventuras de nossas ex-alunas Júlia, Mayra e Diana.
NOVOS CAMINHOS, nas despedidas da Patrícia,
Salete, professora Bia e teacher Sueli.
APRENDIZADOS, com os alunos que ocuparam o Espaço (que) é Deles.
AGRADECIMENTO, feito pela Associação Pedagógica Micael.

ÉPOCA

QUE TEMPOS SÃO ESSES?
Marisa Clausen, psicóloga antroposófica e
aconselhadora biográfica, mãe de ex-alunas e hoje avó de aluno

Neste ano de 2020 com o desafio de vivermos uma pandemia, muito
perdemos de nossos ritmos habituais, tendo que adaptarmo-nos a situações
novas de trabalho e outras de ordem do funcionamento familiar. Um ano atípico com muitos desafios e adoecimentos, tanto físicos como anímicos, onde
talvez a pergunta que mais tenha nos afligido tenha sido: - Que tempos são
esses??
De um modo geral, é como se estivéssemos vivendo no estranhamento de um ano de nossas vidas que está findando sem parecer que tenha iniciado, como numa sensação de estarmos ainda dormindo, tentando acordar...

E, acima de tudo, quando falamos em Natal, falamos também em RENASCIMENTO e ninguém com mais propriedade para isso que a nossa querida
ex-aluna Cecília.

O que levou-me a formular a pergunta: - então o que poderia ajudar-nos a acordar? E a consideração que cheguei foi que geralmente é uma
ação, algo que acontece no tempo – que pode ser tanto no tempo interno
como algo no tempo externo.

Assim, a Comissão de Comunicação se despede de nossa comunidade
no ano de 2020. Dando asas a este Colibri para que leve até você um Natal
cheio de luz!

Com isso, dei-me conta que justamente esse momento de Advento de
Natal, de nos prepararmos para o que há de vir, pode ser um ótimo momento
para se tomar a decisão de aproveitar essa época, no que ela traz de possibilidades, e colocarmos uma definição para nós mesmos que tempos são esses...
Podemos aproveitar esta época do ano para colocar-nos em ação. Renovando esperanças, renovando o compromisso conosco mesmos quanto à
nossa existência, do que queremos fazer nessa vida. Pois nosso Eu necessita
que acordemos para poder atuar, transformar seu entorno, realizar-se no
mundo, fazer a diferença!
E por mais desconexo que isso possa parecer a princípio, quando celebramos as festividades do ano, estamos acordando para tudo o que nos
torna humanos. Pois estamos celebrando a história da humanidade em suas
conquistas, quanto ao desenvolvimento de suas capacidades de Pensar - Sentir – Agir.
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Pensar que leva-nos às amplidões do espaço. Agir que nos traz para
a dimensão tempo, o aqui e agora. Sentir que nos conecta com nossa existência humana, na confluência entre espaço e tempo, na força da relação do
nosso Eu com o Eu do outro.

Aproveitemos pois esta época de celebração das forças de nascimento e celebremos o renascimento de nosso EU que assim acorda para si e
para o outro, nas suas capacidades humanas de Pensar, Sentir e Agir. Afinal,
mesmo com tantos dissabores e desencontros e até mesmo perdas … é Natal
outra vez!

O conhecimento do espaço nos concedeu várias conquistas materiais,
dentre elas a tecnologia que nos surpreende pela vastidão das possibilidades.

Vamos pois, nos fortalecer com esta época que chega preparando-nos desde o Advento, arrumando nossas casas e o presépio em nossos corações. Restabelecendo-nos na força única deste momento de sentirmos amor
uns pelos outros e, assim, decidirmos por finalizar nossos medos e angústias
e retomarmos nossos ritmos diários, semanais e mensais num planejamento
confiante frente ao novo ritmo do ano vindouro. Ano este que será o primeiro destes novos tempos, onde cada vez mais será nosso Eu que irá definir
como e que tempos serão esses em nossas vidas.

Contudo não podemos ignorar a dimensionalidade da ação do tempo e a relevância de nos mantermos conectados com ele, para que não nos
percamos uns dos outros, vivendo somente numa ‘bolha existencial’ criada
virtualmente.
Quando olhamos para fora de nossas janelas e recordamos em que
tempo estamos, qual época do ano está acontecendo, isso nos reorienta. Pois
o ritmo dos acontecimentos, em suas variadas combinações de contração e
expansão, nos confere parâmetros tais como o RITMO DIÁRIO (dia/noite –
ritmo da Terra) que nos traz forças de estabelecimento, o RITMO SEMANAL
(fases da Lua) que nos traz forças de crescimento, o RITMO MENSAL (constelações no céu – Estrelas) que nos traz forças de movimento e o RITMO ANUAL (ciclo das estações – Sol) que nos concede forças de realização.

Quer saber mais? Ouça o episódio sobre o Advento que a Marisa gravou
para o Podcast Escola Waldorf Anabá.

Então, quando ficamos tal como neste ano de 2020, com dificuldade
para estabelecermos nossos ritmos internos, que eram trazidos em sua maioria por nossas atividades externas mais usuais, e ficamos numa expectativa,
sem previsão de tempo, de que algo aconteça, ficamos com uma sensação
de estranhamento, como que sem sabermos como finalizar algo que parece
não ter sido iniciado…

Faz-se muito necessário que retomemos a situação, independentemente de como ela esteja e definamos para nós mesmos esta reordenação
de nosso tempo interno em congruência com o tempo externo. Pois os ritmos lá fora continuam acontecendo, o dia e a noite, a semana, os meses, as
épocas do ano. De certo modo, podemos dizer que está tudo certo, que está
tudo bem e sentirmo-nos novamente confiantes ... estamos mais uma vez
finalizando um ciclo anual e esses tempos difíceis são somente tempos de
mudanças....
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Ana Beatriz Camorlinga

Como uma obra que começou a ser tocada e logo ficou sem uma
regência, onde os instrumentos sem partituras ou maestro, tocam seus sons
desconexos, descompassados, sem conseguirem realmente tornarem-se música, e muito menos identificar o momento de finalizar.
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NÃO HAVERÁ NATAL?
Pe. Javier Leoz

O Pe. Javier Leoz, pároco de São Lourenço em Pamplona, Espanha, publicou sua reflexão sobre o Natal, em forma de poema, que lido pelo Papa
Francisco lhe mereceu um telefonema.
Não haverá Natal?
Claro que sim!
Mais silencioso e com mais profundidade,
Mais parecido com o primeiro em que Jesus nasceu em solidão.
Sem muitas luzes na Terra, mas com a da estrela de Belém
fulgurando trilhas de vida em sua imensidão.
Sem cortejos reais colossais, mas com a humildade de sentir-nos
pastores e servos buscando a Verdade.
Sem grandes mesas e com amargas ausências, mas com a
presença de um Deus que tudo plenificará.
Não haverá Natal?
Claro que sim!

Márcia Martins

Sem as ruas a transbordar, mas com o coração aquecido
pelo que está por chegar.
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Sem barulhos nem ruídos, propagandas ou foguetes...
mas vivendo o Mistério sem medo do "covid-herodes"
que pretende tirar-nos até o sonho da esperança.
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MINHA SEGUNDA VIDA
Cecília de Paula Dias, ex-aluna

Haverá Natal porque Deus está ao nosso lado
e partilha, como Cristo no presépio, nossa
pobreza, prova, pranto, angústia e orfandade.
Haverá Natal porque necessitamos de uma luz
divina no meio de tanta escuridão.
A Covid-19 nunca poderá chegar ao coração nem à alma dos
que no céu põe sua esperança e seu maior ideal.

Dizem que existem pessoas que se lembram de que escutavam ou sentiam alguma coisa durante o coma. Pois bem, eu fiquei 23 dias na UTI (de um
total de 50 dias de internação hospitalar), e a maior parte desse tempo em
coma; e eu não me lembro de absolutamente nada desse período.

Haverá Natal!
Cantaremos nossos cantos natalinos!
Deus nascerá e nos trará a liberdade!
(tradução livre do espanhol)

10

Eu nunca acreditei muito em coisas como
reencarnação, ou vida após a morte. Mas
depois do meu acidente isso mudou porque
estou na minha segunda vida, que começou
no dia 23.02.2020. Quem nunca sofreu um
acidente (atropelamento) como o meu deve
achar isso meio esquisito, porque não consegue imaginar como é renascer. Do meu acidente não me lembro de nada, nem do dia
do Carnaval quando tudo aconteceu. Pra ser
sincera, também não me lembro muito bem do início do ano antes do acidente, do meu aniversário no dia 05.02, ou mesmo de ter frequentado a
nova escola.

Eu digo que renasci porque é basicamente verdade: tive que aprender
a comer, a levantar, a sentar e a caminhar, assim como inúmeras outras coisas. As primeiras coisas que contei aos meus pais, já no hospital, eles não
conseguiram compreender e decidiram então apenas concordar comigo.
Minha memória recente e também a orientação temporal ficaram bastante
abaladas. Quando voltei para casa, me deitava na cama e não conseguia
me lembrar de nada que havia feito durante o dia; é uma sensação muito,
muito louca. Eu me sentia como uma idosa com Alzheimer. Foi a partir de
então que consegui compreender melhor qual é a sensação de alguém com
essa doença. Felizmente minha memória e minha orientação temporal estão
voltando ao normal. Agora, quando me deito, consigo me lembrar de tudo
o que fiz no dia.
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Quando voltei para casa tive que dormir no térreo, pois não conseguia
subir as escadas. Minha comida tinha que ser batida no liquidificador, pois
senão eu poderia me engasgar. Até mesmo tomar água era um desafio, precisava do auxílio de uma colher ou então beber doses mínimas no copo.
As primeiras coisas que desenhei ainda no hospital foram imensidões
azuis, o que na verdade me agrada muito, pois o azul é minha cor preferida.
Quando comecei a escrever novamente, depois que retornei para casa,
foi um desastre. Minha letra não podia ser lida, não era compreendida por
ninguém, nem mesmo por mim. Controlar minhas emoções se tornou uma
tarefa difícil. Quando estou feliz, jorro alegria, e quando estou triste tomo
um banho de lágrimas. Apesar de tudo ainda amo as mesmas pessoas e os
mesmos tipos de arte.
Na verdade, agora, depois do acidente, cada dia virou uma conquista.
Estou reaprendendo a fazer as coisas de forma bem rápida: num dia andei e
no outro já estava mastigando comida sólida.
Confesso que ainda sinto muita raiva da pessoa que provocou o acidente.
Apesar deste sentimento ruim, no momento sofro mais com a dança. Eu dançava seis vezes na semana, de três a seis horas por dia, e minha flexibilidade e
força estavam muito boas e evoluindo muito bem. Mas agora regredi bastante e estou também reaprendendo a dançar.
Muitas pessoas dizem coisas como: “mas veja o lado bom...” No meu acidente não existiu o lado bom, existiu o melhor cenário dentro do pior. Estou
tentando pensar assim, pois desde que saí do hospital eu já consegui reaprender a caminhar, pedalar, nadar, dançar, falar, escrever, fotografar, enfim
tudo o que sempre fiz. Também tive muita sorte, se é que é possível dizer
isso, pelo fato de não ter tido nenhuma fratura grave e também pelo fato
de que o traumatismo craniano não comprometeu meu cérebro de forma
muito mais severa. Os médicos estão confiantes, e eu também, de que minha
recuperação será plena.
Àqueles que se preocuparam comigo, rezaram, tiveram bons pensamentos, ou que de alguma forma me ajudaram e ainda me ajudam, o meu muito,
MUITO obrigada! Faltam-me palavras para agradecer a todos vocês.
Àqueles que não me conheciam e nem sabiam do meu acidente: olá!,
sou a Cecília, filha da professora Ilka e aluna da Escola Anabá até 2019. Este
relato é um pouco da minha vida antes, durante e depois de um acidente
que me fez renascer.
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EDUCAÇÃO

O TEATRO É A ARTE DO ENCONTRO
Nastaja Brehsan, professora de Teatro

Este ano tudo foi diferente e talvez a palavra que vocês mais irão ouvir de
nós professores seja reinvenção. Sim. Este foi um ano para muitas reinvenções, nada ficou no lugar, tivemos que nos adaptar às mais diversas formas
de ensino e as diferentes maneiras de dar aula. Logo nós… uma escola tão
próxima dos alunos e alunas, a começar pelo aperto de mão que de início
já ficou comprometido, em seguida, o distanciamento social e essa mediação pelas telas que produzem apenas um calor mecânico. Quem diria que
iríamos sentir tanta falta das conversas e bagunças dos nossos alunos esbanjando sua vitalidade, das corridas pelos corredores, das bolas e conversas nos
pátios. Sim, foi tudo diferente, mas não menos importante. Cada um deu o
seu melhor, correu atrás do que precisava, sem contar com a ajuda que recebemos de toda a comunidade escolar.
Para o teatro o cenário não foi diferente, cada turma teve um desafio,
que foi bravamente superado e novamente reinventado por cada classe.
Ao iniciar o ano, planejamos e pensamos com carinho em cada detalhe do
processo de construção do teatro, desde a escolha do texto, exercícios propostos, montagem de cenas, lugares de apresentação, figurinos, cenários,
iluminação, som, enfim um processo que exige muito trabalho e envolvimento por parte dos alunos e alunas, mas também de mães, pais, professores e
professoras. Os alunos e alunas já chegam com uma grande expectativa para
esse trabalho tão esperado e se envolvem de forma plena em todo o processo. No 8º ano mais com a parte de cena e mutirões para construção dos
cenários, no 10º com toda a construção em conjunto do teatro de sombras,
até chegar ao 12º ano em que o envolvimento é total, e eles assumem toda a
produção da peça em cada detalhe que for necessário. Bem, mas este é um
cenário de processo sem isolamento. Com o início do distanciamento social,
o teatro, que é pura presença, jogo de corpo, interação, improviso, foi totalmente separado, fragmentado. Houve com certeza uma desesperança em
relação ao trabalho, os sonhos que estavam se construindo ficaram cada vez
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mais distantes, e os olhos desses jovens…. Ai, os olhos deles…. Era possível ver
em seus rostos a tristeza que havia em cada um. Eles trouxeram ao longo do
ano muitas falas e dúvidas como: — Mas logo agora? Por que logo esse ano?
Será que tem sentido fazer o teatro ainda? Mas não é a mesma coisa! Como
que a gente vai fazer? E se a internet cair? E o som que atrasa?
Todas essas questões faziam muito sentido e eram importantes para que
encontrássemos uma saída, para que construíssemos o nosso jeito de fazer
os teatros deste ano. E foi neste espírito desbravador e um tanto inovador
que cada turma buscou desenvolver o seu modo de atuar este ano. Foi lindo
15

ver o processo de cada um. Acompanhar cada desafio, as brincadeiras, os
improvisos e criações.
No 8º ano começamos com a entrega da peça Um Molière Imaginário.
A peça é uma adaptação do Grupo Galpão da obra O doente imaginário
do Molière. Demos início então ao processo com jogos e atividades voltadas
para o teatro, porém logo que iniciou o isolamento social paramos com as
aulas e começamos com o ensino remoto. Não foi fácil conseguir fazer com
que os alunos se envolvessem, o fato de estarem separados, sem interação,
desmotivou muito a classe. No segundo semestre resolvemos iniciar uma
época de teatro via Zoom, sem saber direito como tudo iria se desenrolar.
Mas queríamos que, de alguma forma, os alunos tivessem alguma vivência
do teatro. E assim foi, apoiados pelos pais e professores da turma, iniciamos
em agosto com um ritmo semanal de três aulas de teatro durante a semana
e, aos poucos, as possibilidades de montagem foram se desenhando. Tudo
era discutido com eles, e embora estivessem muito tristes com toda a situação de não poderem se encontrar para fazer tudo presencial, conseguiram
trabalhar cada um em suas casas, criando cenas, decorando falas, fazendo
maquiagens, colocando figurinos. Todos tivemos que nos esforçar muito
para chegar numa forma final. Ao fim decidimos que seria um “docudrama”!
Mas o que é um “docudrama”? É um documentário que terá o processo dos
alunos, suas expectativas, dificuldades, criações e a peça criada e construída
por eles e gravada em casa, na maioria dentro do quarto. E para que este
“docudrama” se realizasse contamos com o trabalho e dedicação do Olavo
Pereira, ex-pai da escola.
No 10º ano os alunos e alunas passaram por outras dificuldades, porém
não tão diferentes assim. Começamos estudando o texto que iríamos montar, um trecho do épico Shahnameh de Abolqasem Ferdowsi, que conta a
história de Zal e Rudabeh. Enquanto estudávamos o texto e trabalhávamos
a fala fomos nos encantando com este romance, porém quando entramos
no processo de montagem do teatro houve uma vontade muito grande dos
jovens de deixar para o ano que vem, pois eles não se viam construindo telas,
cortando silhuetas, e criando o teatro sozinhos. Realmente, era um grande
desafio, pois o teatro de sombras tem essa característica de trabalho em conjunto, em que todos trabalham para o mesmo propósito, porém cada um
colaborando com aquilo que tem mais habilidade, por exemplo, um grupo
desenha, outro corta, outro cuida da música, enfim cada um assume um
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papel importante dentro desse organismo. Mas neste ano, com cada um em
suas casas sem poder se encontrar, cada jovem teve que se empenhar um
pouco em cada tarefa, tiveram que vencer seus desafios, trabalhar em casa
sem as professoras do lado ajudando, foram verdadeiros guerreiros e guerreiras. Durante o processo fomos enfrentando vários desafios. Primeiro foi a
distância, não fazia sentido trabalhar sozinho em casa, então decidimos fazer
tudo durante as aulas de teatro e desenho com a professora Dirce. Só que
com essa decisão o processo foi ficando mais lento e vimos que o texto seria
muito grande para construirmos inteiro, então decidimos gravar duas cenas
que retiramos da peça. Pensamos o que iríamos precisar produzir para cada
cena e, por fim, fizemos uma gravação como se fosse a apresentação pelo
Zoom. Cada aluno e aluna no dia teve que organizar seu espaço de trabalho
com câmeras, luzes, telas, silhuetas, internet e, no final, de um jeito bem diferente, conseguimos todos juntos viver um pouco da experiência do teatro.
Foi muito especial.
No 12º ano o processo foi um pouco mais intenso, pois desde a primeira
semana de aula estávamos trabalhando na montagem das cenas, correndo atrás de espaço, pesquisando figurinos, cenários, criando personagens,
vivendo e respirando teatro. Quando chegou o isolamento social, a turma
se sentiu muito desmotivada a continuar com o trabalho e não se via trabalhando de outra forma que não fosse a presencial. Passamos um tempo
estudando cada cena, interpretando falas pelo Zoom e sempre pensando em
outro modo de apresentar que a turma se sentisse animada para fazer. Foi no
segundo semestre que decidimos fazer a apresentação em formato de radionovela, tivemos que adaptar o texto Bailei na curva de Júlio Conte, pensando
não só na interpretação das falas, mas também numa paisagem sonora que
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envolvesse o nosso ouvinte. Bom, até ai tudo bem, mas e para colocar todas
as falas em ordem e fazer a mixagem do som? Para isso contamos com o trabalho o Gus Duarte, pai da aluna Letícia Duarte, que se colocou para editar
todo o material produzido pelos alunos e alunas. Foi realmente um grande
quebra cabeça, pois cada um gravou de casa a fala de seu personagem através de seu aparelho celular, enumeraram as falas e enviaram o arquivo, fala
por fala, para o Gus. Foram mais de 1200 falas. Mas enfim conseguimos
realizar o teatro do 12º ano que bravamente se empenhou e realizou este
projeto com muito carinho e dedicação.
Como disse no início nada foi como antes, cada turma venceu um dragão
com força e coragem neste cenário pandêmico. Com certeza todos os trabalhos foram inovadores e precursores de algo que ficará em nossas memórias,
em nossa história e que abrem portas para novas possibilidades de atuação.
Tivemos que nos reinventar, sim, sair dos palcos e ocupar as telas, a rádio e,
quem sabe, os corações de vocês.
Teatro do 8° ano (vídeos disponíveis nos links abaixo até janeiro de 2021):
Um Teatro Imaginado – Bastidores da produção do Teatro do 8° ano 2020
– Escola Waldorf Anabá: https://youtu.be/WPXVe2Nq3Sk
Um Molière Imaginário – Encenação on-line do Teatro do 8° ano 2020 –
Escola Waldorf Anabá: https://youtu.be/ypAwbQiRWBk

Radionovela do 12° ano: https://open.spotify.com/episode/1FDOjQ2i8py

kcN17WFjRgs?si=YnBeyU1ZS8-4hsXMJRltHg
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RELATO

ERA UMA VEZ UMA RECRÊ...
Salete da Silva, pedagoga com formação
em pedagogia Waldorf, e Patrícia Medeiros

Foi em 2005. E lá se foram 15 anos da nossa Recrê.
Naquela época, o Jardim de Infância da Escola Anabá usufruía daquele
espaço mágico na rua ao lado. Era verdadeiramente mágico, com muitas
árvores. Cajueiro, goiabeiras, pitangueiras, ameixeiras e até parreiral. Duas
lindas nogueiras davam muita sombra para os dias quentes. E, em todo o
pátio, recantos com arbustos e flores, com anões e fadas e também anjos da
guarda.
Foi ali que demos início ao nosso trabalho de boas tardes na Anabá, a
nossa Recrê, a partir do almoço.
No início, as crianças menores, as de três anos, chegaram. Algumas trouxeram com elas os irmãos maiores, de cinco, seis ou sete anos e até mais
velhos. Foi assim que acabamos abraçando também o segundo setênio.
Muitas crianças faziam o sono do crescimento nas almofadas da sala ou
na rede que ficava pendurada ao ar livre numa sombra de árvore. Era um
ritmo para algumas, já que ficavam diariamente conosco. Às vezes, por motivos vários, nos estendíamos ainda oferecendo um jantarzinho para uma ou
outra criança.
Muita segurança e confiança eram oferecidas nessas situações.
Saudades só de lembrar dos pequenos que são grandões agora.
E a base desse trabalho foi se fortalecendo num ritmo muito próprio de
Jardim de Infância e de liberdade de uma casa. As crianças ficavam Bem
(com b maiúsculo) porque era assim mesmo que elas se sentiam - só ficávamos tranquilas quando as crianças estavam adaptadas e felizes.

Aquarela das crianças na "Recrê", com Salete e Patrícia, presenteada por uma mãe.

pre alertas para tudo. O que poderiam aprender?
O que poderiam conhecer por nós? Para nós a pergunta era a mesma.
Após o trabalho fazíamos a recapitulação do dia e nos perdíamos conversando sobre uma ou outra criança, quanta coisa nos preenchia neste trabalho.
Qual era o nosso principal objetivo? Era o cuidar para o desenvolvimento
acontecer de forma harmoniosa em todos os sentidos, por isso não nos cansávamos de observar e fortalecer o ritmo.
Nosso trabalho começava cedo com as compras de frutas e legumes frescos. As crianças aprendiam a comer bem, de tudo, com tranquilidade e a
experimentar o novo com curiosidade alegre, sempre livres para dizer o que
estavam sentindo, aprendendo.

Nosso trabalho era permeado pelo amor e respeito aos seres humanos
que estavam chegando ao nosso planeta. Os olhinhos curiosos e puros sem-

Muita alegria à mesa. Cada uma a contar suas novidades ou vivências do
dia, aventuras e fantasias. E traziam também as novidades de casa, as vivências na família. Lindos em sua inocência.
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Os pais. Bom, eles poderiam falar, contar suas impressões. Percebemos
que eles iam ficando pelo final da tarde, aos buscarem seus filhos, numa conversa animada entre eles ou só observando as crianças, que nunca queriam
ir para casa, porque era muito gostoso brincar no final do dia com os amigos.
E foi assim que os vínculos se fortaleceram. As famílias se encontravam
no dia a dia e nos outros dias também. As crianças eram unidas e guardaram boas lembranças das brincadeiras e desses momentos frequentes na
Recrê. Eram festas de aniversário, passeios na casa dos velhinhos e, depois
da mudança para o terreno novo, íamos muito frequentemente desbravar
a floresta, que era bem mais selvagem do que atualmente, para o riacho,
para piqueniques. Crianças felizes foram as que passaram por essas vivências.
Íamos para a piscina todas as sextas-feiras.
Mesmo as crianças que nos acompanhavam até a idade limite (9 anos)
ainda queriam continuar a fazer parte da família Recrê. Sempre havia com o
que brincar e o que fazer, e essas crianças nos presenteavam com apresentações de música - cantada ou tocada - e assim sabíamos qual a época que as
crianças estavam vivenciando na escola dos grandes. E tinha também a hora
da lição de casa. Fofos queridos! Se mostravam em seu desenvolvimento e
vibrávamos junto com eles quando conseguiam ler suas primeiras palavras
ou quando caprichavam no desenho da história.
Bom, mas agora nossa Recrê fez sua despedida. Foram muitos anos, muitas famílias, muitas histórias. Tantas crianças amadas a brincar ou que só queriam um colinho. Muitas lembranças…
Agradecemos infinitamente a oportunidade de tê-los e a todos que nos
acompanharam nessa trajetória e nos apoiaram.
À escola Anabá, a nossa infinita gratidão.

Salete e Patrícia
mudaram-se para o Canadá
em novembro de 2020.

!

EM CONEXÃO PELA DIVERSIDADE
Relato do encontro semestral da IASWECE

Silvia Jensen, professora do Jardim e representante da FEWB na IASWECE

O encontro semestral de representantes internacionais de Jardim de Infância (International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education IASWECE) deveria ter sido na Rússia, mas, com a pandemia de Covid-19,
acabou acontecendo de casa mesmo.
Conectados pela internet, os 35 participantes estavam em fusos horários
de até doze horas de diferença — enquanto os participantes dos Estados Unidos estavam despertando, os da Nova Zelândia já estava se encaminhando
ao sono. Neste ritmo, foram duas horas por dia durante cinco dias consecutivos, de 6 a 10 de outubro.
O grupo recebeu a companhia de dois novos participantes na IASWECE,
um representante da Coreia do Sul, e outro da África Oriental (com os países
Quênia, Uganda e Tanzânia).
E, além de discutidos assuntos da instituição, o tema de estudo foi a necessidade de se ampliar a diversidade em geral no âmbito da pedagogia
Waldorf. Com o verso de Karl König, “Cavaleiros do século XX” abriu-se o
primeiro encontro.

“Há uma ordem de cavaleiros do século XX que não cavalgam
pela escuridão das florestas físicas, como antigamente, mas
pela floresta das mentes obscuras. Eles estão armados com uma
armadura espiritual, e um sol interno os torna radiantes. Deles
brilha a cura, cura que flui do conhecimento do ser humano
como ser espiritual. Eles devem criar ordem interna, justiça
interna, paz e convicção nas trevas de nosso tempo.”
O tema da Diversidade Cultural foi estudado durante todos os dias.
O trabalho se baseou no vídeo de Chimamanda Ngozi Adichie em que
ela aponta "o perigo de uma única história na vida de uma pessoa". É nossa
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responsabilidade dar às crianças e educandos uma imagem com mais pontos de vista. Com certeza a pedagogia Waldorf se esforça neste sentido, mas
onde ainda pode ir mais longe?
Chimananda fala sobre sua própria impressão e vulnerabilidade, quando
ainda criança lia ou ouvia histórias europeias. Encoraja-nos a garantir que
as crianças recebam histórias locais de seu próprio contexto. As histórias são
definidas por quem as escreve e por quem as conta. Todas as histórias se relacionam com o “lugar”. Se definirmos a nós mesmos ou aos outros por uma
única cultura, isso nos limita a sentirmos pertencentes à humanidade, nos
rouba a dignidade e enfatiza a diferença em vez das semelhanças. Quando
ouvimos histórias de várias culturas, considerando a própria cultura um lugar
especial, ganhamos o Paraíso.
Perguntas suscitadas nos grupos de conversa:
Como é o meu jeito de me comportar, de ver o mundo, de ser professor?
A maneira como fui criado me influenciou? • Já tive a experiência de ser rejeitado por outras pessoas? • Como posso expandir minha visão do mundo?
• Onde estou limitado? • Eu cresci com diversidade? • Como posso saber se
o mundo era diversificado quando eu era jovem?

“O amor é superior à opinião.
Se as pessoas se amam mutuamente,
As mais variadas opiniões se conciliam.
Assim, uma das tarefas mais relevantes para a humanidade,
Hoje e no futuro, é aprender a viver juntos e entender uns aos
outros. Se esta comunhão não for alcançada,
Toda conversa sobre desenvolvimento será vazia”
Rudolf Steiner
O grupo usou como imagem também o conto africano "Os dois Reis de
Gondar" onde mostra a importância de se abrir no tempo e no espaço para
receber um "estrangeiro" na sua vida e ver que este encontro amplia a vida
humana.

Os dois reis de Gondar (ETIÓPIA)
Era um dia como os de outrora e um pobre camponês estava
sentado na entrada da sua velha cabana como em todo fim
de tarde. Ele era tão pobre que tinha apenas uma pele sobre
os ossos e três galinhas que ciscavam alguns grãos de teff que
encontravam pela terra poeirenta.
De repente, viu chegar um caçador montado a cavalo. O
caçador se aproximou, apeou do cavalo , cumprimentou-o
e disse: - Eu me perdi pela montanha e estou procurando o
caminho que leva à cidade de Gondar.
-— Gondar? Fica a dois dias daqui, disse o camponês. -— O sol já
está se pondo e seria mais sensato se você passasse a noite aqui
e partisse de manhã cedo.
O camponês pegou uma das suas três galinhas, matou-a,
cozinhou-a no fogão a lenha e preparou um bom jantar, que
ofereceu ao caçador. Depois de comerem os dois juntos sem
falar muito, o camponês ofereceu sua cama ao caçador e foi
dormir no chão ao lado do fogo.
No dia seguinte bem cedo, quando o caçador acordou, o
camponês explicou-lhe como teria que fazer para chegar a
Gondar:
-— Você tem que se enfiar no bosque até encontrar um rio, e
deve atravessá-lo com seu cavalo com muito cuidado para não
passar pela parte mais funda.
Depois tem que seguir por um caminho à beira de um precipício
até chegar a uma estrada mais larga ... O caçador, que ouvia
com atenção, disse: -— Acho que vou me perder de novo. Não
conheço esta região ... Você me acompanharia até Gondar?
Poderia montar no cavalo, na minha garupa.
-— Está certo mas com uma condição. Quando chegarmos,
gostaria de conhecer o rei, eu nunca o vi, disse o camponês.
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-— Você irá vê-lo, prometo!
O camponês fechou a porta da sua cabana, montou na garupa
do caçador e começaram o trajeto. Passaram horas e horas
atravessando pelas montanhas e bosques, atravessaram o rio
pelo lugar certo, cuidaram para não escorregar no precipício.
Quando iam por caminhos descampados o camponês abria
seu grande guarda-chuva preto, e os dois se protegiam do
sol. E quando por fim viram a cidade de Gondar, o camponês
perguntou ao caçador:
-— E como é que se reconhece um rei?
-— Não se preocupe, é muito fácil: quando todo mundo faz a
mesma coisa, o rei é aquele que faz outra, diferente. Observe
bem as pessoas à sua volta e você o reconhecerá.
Pouco depois, os dois homens chegaram à cidade e o caçador
tomou o caminho do palácio. Havia um monte de gente diante
da porta falando e contando histórias, que, ao verem os dois
homens a cavalo, se afastaram da porta e se ajoelharam à sua
passagem. O camponês não entendia nada. Todos estavam
ajoelhados, exceto ele e o caçador, que iam a cavalo. -—
Onde será que está o rei? -— Não estou vendo! Perguntou o
camponês
-— Agora vamos entrar no palácio e você o verá, garanto!
E os dois homens entraram a cavalo dentro do palácio. O
camponês estava inquieto. De longe via uma fila de pessoas
e de guardas também a cavalo que os esperavam na entrada.
Quando passaram na frente deles, os guardas desmontaram e
somente os dois continuaram em cima do cavalo. O camponês
começou a ficar nervoso:

quando todos fazem a mesma coisa, o rei faz outra. Os dois
homens desmontaram do cavalo e entraram numa sala imensa
do palácio. Todos os nobres, os cortesãos e os conselheiros reais
tiraram o chapéu. Todos estavam sem chapéu, exceto o caçador
e o camponês, que tampouco entendia para que servia andar
de chapéu dentro de um palácio. O camponês chegou perto do
caçador e murmurou: Não o estou vendo!
-— Não seja impaciente, você vai acabar reconhecendo-o!
Venha sentar comigo.
E os dois homens se instalaram num grande sofá muito
confortável. Todo mundo ficou em pé à sua volta. O camponês
estava cada vez mais inquieto. Observou bem tudo o que via,
aproximou-se do caçador e perguntou:
-— Quem é o rei? Você ou eu? O caçador começou a rir e disse:
-— Eu sou o rei, mas você também é um rei, porque sabe acolher
um estrangeiro! E o caçador e o camponês ficaram amigos por
muitos e muitos anos
Trabalhamos o tema de forma artística, que nos levou a refletir com este
verso de Rudolf Steiner.

“Imbui-te com o poder da fantasia
Tenha coragem para a verdade,
Aguça teu sentir para a responsabilidade da alma.”
Em 1919, Rudolf Steiner disse aos professores:
O professor deve ser uma pessoa de iniciativa em geral e nos detalhes.
O professor deve estar interessado em todos os aspectos do mundo e da humanidade. O professor jamais deve compactuar com a mentira. O professor
nunca deve secar ou azedar.

-— Você me falou que quando todo mundo faz a mesma coisa ...
Mas onde está o rei?

Encerramos com uma retrospectiva dos dias anteriores e prospectiva para
a continuidade desse trabalho.

-— Paciência! Você já vai reconhecê-lo! É só lembrar que,

Considerando que todos nós no primeiro dia fomos convidados a ver
onde somos limitados, como faço para lidar com minhas limitações? • Quem
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indica onde estão meus limites? • Sou suficientemente diverso? • Eu contribuo com uma "história única" ou “histórias múltiplas” na educação das crianças? (narração de histórias, roda rítmica, imagens no espaço físico, material
pedagógico tais com os bonecos e outros brinquedos, nas festas comemorativas, na alimentação, etc.) • Este trabalho despertou em mim a necessidade, o desejo, de refletir minhas ações? • Como podemos levar este trabalho
adiante a cada escola, aos Seminários de Formação e também no nosso dia
a dia?
É um trabalho que estamos começando e depende que cada um de
nós dê o passo em direção à integração cultural, étnico e racial. É preciso
perseverar, pois se trata de um trabalho a longo prazo. O importante é estar
a caminho.

VÃO DEIXAR SAUDADES
Ao longo desses 40 anos de existência de nossa escola, muitas pessoas
chegaram e partiram. Depois de muitos anos de dedicação, duas professoras
se aposentam neste ano para seguir outros caminhos. O Colibri celebra essas
ricas jornadas, com suas mensagens de despedida.
Há 24 anos atuando em nossa escola, a professora Bia, que é puro movimento, hesitou em escrever, mas prontamente aceitou a sugestão de nossos
editores para gravar um vídeo (um benefício dos tempos digitais que estamos
vivendo).
A teacher Sueli, após 26 anos de convivência, enviou uma linda carta e
um poema.
A elas, nosso carinho e gratidão.

Mensagem de despedida da professora Bia.
Assista aqui
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Querida Comunidade Anabá,
É com meu coração transbordando de emoção que escrevo essa carta
para me despedir de vocês. Estou me aposentando, e este será o meu último
ano como professora na Escola Anabá.
A escola faz parte de 26 anos da minha biografia, tempo que estive alguns anos como mãe, outros como professora e mãe, e nos últimos tempos
apenas como professora. Aprendi muito nestes anos, e tenho uma gratidão
imensa com a Escola Waldorf Anabá por tudo que representou e representa
na minha vida.
Foi um lindo e longo caminho nesta escola, que levo como um grande
presente que recebi nesta vida. Não tem preço todo o amor que recebi dos
alunos e saio muito nutrida. Me sinto muito privilegiada por poder ter realizado este trabalho, e podem ter certeza que levo uma parte de cada um dos
meus alunos no meu coração; de suas histórias de vida, de suas famílias e
em especial do carinho e de todo amor que recebi durante esses anos. Vou
carregar isso como um grande presente e alento.
Desejo que a língua inglesa possa florescer em cada um dos meus alunos,
e que ela possa abrir lindos caminhos e possibilidades, assim como abriu na
minha vida.
Queridos alunos e famílias desejo a todos vocês
um lindo caminho e um lindo caminhar pela vida, com
todo o meu carinho.

Teacher Sueli

“Sou feita de retalhos.
Pedacinhos coloridos de cada vida que passa
pela minha e que vou costurando na alma.
Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me
acrescentam e me fazem ser quem eu sou.
Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior...
Em cada retalho, uma vida, uma lição,
um carinho, uma saudade...
Que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa.
E penso que é assim mesmo que a vida se faz: de pedaços de
outras gentes que vão se tornando parte da gente também.
E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados...
Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma.
Portanto, obrigada a cada um de vocês, que fazem
parte da minha vida e que me permitem engrandecer
minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu
também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e
que eles possam ser parte das suas histórias.
E que assim, de retalho em retalho, possamos nos
tornar, um dia, um imenso bordado de "nós".
Cris Pizzimenti

Finalizo esta despedida com esse poema que diz
muito deste meu momento:
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POR ONDE ANDAM?

ESTUDIOS EN LA UBA RELATO DE NOSSA IDA PARA A ARGENTINA
Mayra Rosario

Mais ou menos na metade do ano passado, eu, Mayra Rosario, a Júlia
Andrade e a Diana Pedroza decidimos que queríamos estudar na Universidad de Buenos Aires (UBA) no ano seguinte. A Júlia e eu nos formamos no
Anabá em 2019. A Diana se formou em 2018 e estudou Geografia na UFSC
durante o ano seguinte.
Nossa decisão foi um tanto em cima da hora, mas foi tempo suficiente
para nos organizarmos. Começamos a pesquisar sobre a cidade e as burocracias da universidade para poder entrar. Informadas, passamos a juntar documentos e a estudar mais espanhol (afinal, teríamos que fazer um teste de
proficiência em língua espanhola).
A Júlia chegou em Buenos Aires em janeiro, enquanto eu e a Diana nos
mudamos no final de fevereiro. Nossa matrícula na faculdade foi cansativa
(dois dias seguidos enfrentando 5/6 horas de fila) mas logo estávamos com
tudo certo, apenas esperando o início das aulas. Nesse meio tempo, aproveitamos ao máximo para curtir e conhecer a cidade. E foi a melhor coisa que
fizemos, já que, no dia 19 de março, a cidade entrou em uma quarentena
hiper-restrita em que não podíamos sair para lugar nenhum que não fosse o
mercado da esquina. A rua estava lotada de policiais.

Júlia, Mayra e Diana.

Nossas aulas tiveram o início adiado por conta da pandemia, até que começaram por volta de abril, apenas oferecendo a modalidade virtual (assim
como todos os cursos da UBA durante esse ano). Trancadas em casa, começamos a fazer o CBC.
A UBA é uma das universidades mais reconhecidas da América Latina e
do mundo: de acordo com o ranking Quacquarelli Symonds, ela está entre
as 100 melhores do mundo, na posição 66. Embora saibamos que esses
rankings são muito relativos, é importante esse reconhecimento, por exemplo, para revalidação de diploma. As universidades do Brasil aceitam o diploma da UBA, algo que muitas vezes se torna um problema para quem
escolhe fazer faculdade fora do país.

A UBA não exige provas como o vestibular para começar a faculdade
(apenas um teste de proficiência para aqueles que não falam espanhol). Em
lugar disso, os estudantes devem fazer o Ciclo Básico Comum (CBC), que são
6 matérias básicas voltadas para a área do curso escolhido pelo estudante.
Então, são feitas provas para cada uma dessas matérias. Aprovado nas 6 matérias, o aluno inicia de fato o curso escolhido. O CBC costuma ser feito em
um ano, mas muitas pessoas precisam de mais tempo e acabam levando 2
anos. Outras conseguem fazer em 6 meses. Ele pode ser feito tanto online
como presencial, diferente dos cursos que são todos presenciais.

Por volta de setembro, a quarentena começou a ser flexibilizada na cidade de Buenos Aires. Usando sempre máscaras e tomando todos os cuidados,
pudemos fazer algumas saídas para ir a praças e lugares abertos. Foi um ano
difícil para nós, muito diferente das nossas expectativas. Embora não tenhamos nos aproximado de muita gente ou conhecido a universidade, vivemos
coisas muito diferentes. Não chegamos a conhecer tudo, mas já percebemos
muito bem como a cidade de Buenos Aires é linda, cheia de cultura e com
gente do mundo todo. Tivemos a experiência de morar em outro país, falar
outro idioma e viver longe dos pais. No próximo ano, começaremos a faculdade oficialmente e esperamos que tudo volte à normalidade em breve para
conhecermos mais e mais da cidade de Buenos Aires e da cultura daqui.
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"Quem me mandou vir cá abaixo à terra arrastar a calceta da vida!
Procurar ser elemento entre o espírito humano?!
Para quê?
Um triste negro, odiado pelas castas cultas, batido das sociedades, mas
sempre batido, escorraçado de todo o leito, cuspido de todo o lar como
um leproso sinistro! Pois como! Ser artista com esta cor!"

Marli Henicka

Cruz e Sousa, em carta a Virgílio Várzea
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A INTELIGÊNCIA HUMANA
A humanidade domina a Terra por uma razão: possuímos inteligência.
Ela se apresenta de duas maneiras: a inteligência do cérebro e a do
coração.

O ESPAÇO É DELES
O 7º ano fez uma bonita trajetória de aprendizados neste ano. Mesmo sendo o
caminho tão diferente do planejado, trilhamos por boas veredas. O desenvolvimento
de todos é um fato nítido aos olhos. Além dos corpos crescidos e semblantes jovens,
os alunos e alunas da turma também demonstraram amadurecimento no pensar e
muita sensibilidade para escrever poemas com o tema O Ser Humano, proposto após
o estudo de Antropologia.

Silvia Alcover, Professora de Classe do 7° ano

A primeira nos permite dominar as coisas consideradas mais mundanas,
De dominar cavalos a aviões comandar, da invenção da roda à bomba
nuclear,
Da matéria simples, como somar e multiplicar, à complicada, como o
Teorema de Fermat.
Quem sabe um dia dominemos todo o universo, deslocando-nos mais
velozmente que a luz,
Em naves construídas através dessa inteligência, que maravilhosas coisas
produz.
A segunda, tão importante quanto, nos permite enxergar as coisas do
reino espiritual.

NÓS E ELES
No jardim terrestre andamos devagar, apenas a observar. Um pouco de
cada reino da natureza está presente em nós, e é isso que nos une, nos
tornando iguais. Por isso, se também somos a natureza, devemos tratá-la
como um todo com respeito, e, se é tão difícil pensar no outro, pense em
si mesmo, pois se você mata, nem que seja um pouco da natureza, está
matando um pouco de si mesmo.

Shanti Waltrick Garcia

Qualquer que seja o Deus, em que você acreditar, o Deus cristão, Buda,
Zeus ou Alá, são tantos, que não consigo todos aqui colocar.
Ou até nenhum, se não consegue se decidir, ou simplesmente acreditar.
Como já dizia Gilberto Gil: “Andar com fé eu vou, que a fé não costuma
falhar, e mesmo quem não tem fé, a fé costuma acompanhar.”
A fé não precisa ser em Deus, se você não acredita em nenhum, pode
ser apenas em algo ou alguém, em que se possa confiar, nem que seja
em você mesmo...
Enfim, após tanta filosofia, você pode se perguntar: mas qual dos dois é
melhor?
A inteligência da cabeça, ou a do coração?
A resposta é: depende, mas espere, já vou lhes dar uma explicação.
Razão ou emoção, cérebro ou coração, um pouco de cada, ou muito, ou
nada, não importa.
Apenas seja você mesmo.

Arthur Sousa
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A DIFERENÇA
Se você se sente diferente dos outros, você pode até achar estranho o
que vou falar, mas todos se sentem pelo menos um pouco diferentes, e é
assim, é comum, não é só com você que acontece. Porque todos temos
nossas diferenças e é com elas que somos moldados.
Tudo no mundo é diferente, não há nada igual. E não são só as pessoas
que são diferentes, as plantas, os animais, o clima, e todo o resto.
Não podemos nos julgar pelas nossas diferenças.
A diferença serve para enxergarmos de outro modo sem ser o nosso e
entendermos como nosso mundo funciona.

Uma resenha traz muita coisa sobre a história de um livro, mas traz muito também
sobre quem escreve; a forma com que vê o mundo ao seu redor e dentro de si. Essa é
a grande contribuição da produção textual no Ensino Médio: descobrir-se enquanto
descobre o mundo. Compartilhamos duas resenhas do mesmo livro: Capitães da
Areia, do célebre Jorge Amado. A mesma história, mas não a mesma marca deixada.

Cynara Müller, professora de Português do Ensino Médio

O mundo é composto de diferenças e isso o faz um lugar melhor, porque
se fosse igual, qual seria a graça? Qual seria o propósito?
Mas o mais importante é que sejamos diferentes, sem preconceito por
uma cor, uma face, uma altura, uma cultura, uma religião, ou mesmo um
mínimo gosto pessoal.
Porque Deus não nos deu a diferença para se gabar, bajular, ou julgar o
próximo.
Deus nos deu a diferença para podermos nos reconciliar e transformar o
mundo em um lugar perfeito para todos viverem com Amor, Paz e o mais
importante, a Alegria de viver e ser diferente!
E como um amigo e colega muito legal me disse: "Às vezes é bom ser
diferente."

Letícia Gomes Cançado

Capitães da Areia, de Jorge Amado
Hino de amor à encantada Bahia, apimentado com uma crítica à
sociedade que corrompe sua beleza ao despejar seus próprios filhos à
solidão, condenando-os a quebrados, necessitados de reforma, indignos
de piedade, carinho, fé ou amor. Mas os filhos da rua não eram sozinhos,
eram juntos, eram fortes. Aos pés de um trapiche recostados nas ruínas de
um casarão fizeram seu lar. Sobrevivendo viviam e de viver sobreviviam.
Em meio às desventuras, o amor floresceu. Pensava que já sabia do amor,
até o conhecer de verdade. O capitão dos capitães amava a meninamulher, mãe, irmã e esposa, que o amava também. A vida era mais doce
com aquele belo encanto que de breve terminou. O menino-homem
preso, derrotado, julgado, abandonado jogado novamente à solidão,
mas uma solidão diferente, nada de liberdade ou independência, era
só... Solidão. Largado no escuro resiste, mas sempre resistiu, mas essa
resistência era diferente, agora ele tinha a quem amar. A doce loura de
amargura adoeceu, logo pereceu, amargurados, todos, magoados, seria
este o fim. Não, era certamente um novo começo nessa história sem fim
da grande mãe formosa Bahia.

Maria Antônia, 10º ano
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Capitães da Areia, de Jorge Amado
Publicado em 1937, Capitães da Areia, de Jorge Amado, traz com sua
história diversas questões sociais ainda assombrosamente muito presentes
atualmente. Trata de um grupo de meninos abandonados, denominado
Capitães da Areia, que sobrevivem de pequenos furtos, escondendo-se
e abrigando-se sob um trapiche no areal próximo às docas da cidade
portuária que é Salvador. Vivem miserável vida de fome e abandono
e, ainda assim, são felizes. Valorizam, acima de tudo, sua liberdade, a
liberdade de correr livremente pelas ruas da Bahia, a liberdade de estar
ao sol, pois “a liberdade é como o sol, o bem maior do mundo”, como
repetidas vezes escreve Jorge Amado em sua obra. Pois o que Jorge
Amado queria ao seu amado povo da Bahia era justiça, era liberdade.
Com Capitães da Areia, sua história e seus personagens, expôs seus ideais
comunistas, sua crença em religiões afro-brasileiras, a sofrida vida dessas
crianças nas ruas, criticando a incompetência do Estado e da Igreja que,
quando deviam estar presentes à classe social mais baixa, oprimem-na
com sua política hedionda, seja com a perversidade dos orfanatos e
reformatórios ou as atrocidades da polícia.

Arthur, 10° ano

Das aulas do Professor José, trabalhos de Geometria de alunos do 9º e 10º ano 2020.
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PARA CONTAR

HISTÓRIA DA BABOUSHKA
Extraído de um jornal norte-americano de histórias para
Jardim de Infância, tradução de Silvia Jensen, professora do Jardim.

Era uma vez, há muito tempo, uma velhinha chamada Baboushka, que vivia numa pequena vila. Ela sempre estava muito ocupada. A cada dia ela pegava sua vassoura e varria sua casa até não sobrar uma pontinha de poeira
no chão, depois disso varria na frente da casa, inclusive a calçada. Da manhã
até a noite ela varria. Ela estava sempre tão ocupada que quando as crianças
da vila iam até a sua casa para conversar, ela se impacientava e ficava brava,
pois elas acabavam atrapalhando seu trabalho. Apesar disso, às vezes, à noite
saía de sua casa um cheiro doce de bolachas que estavam sendo assadas,
porém ninguém sabia para quem os biscoitos eram feitos.
Certa noite, deitada em sua cama cansada de tanto varrer, ela não conseguia dormir pois chegava até o seu quarto uma luz muito brilhante. “Ela
pulou da cama para ver o que era e gritou pela janela: ”Quem faz a noite tão
clara quanto o dia e não me deixa descansar?” Foi então que ela percebeu
que a luz vinha de uma estrela cujos raios a preenchiam de encantamento.

Não demorou muito e estava diante de Baboushka outro rei. Vestido
como alguém que vinha do outro lado do mundo, sua face estava iluminada
com uma luz especial e seus olhos brilhavam como aquela estrela brilhante.
Ele moveu diante dela uma vasilha dourada de onde saia uma leve fumaça,
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Patrícia Campos

No dia seguinte, ela continuou pensando o que significava aquele brilho tão intenso, quando um estranho dela se aproximou. Ele parecia ser um
grande homem, e ela viu uma coroa sobre sua cabeça e ele carregava uma
caixa dourada. Ele falou assim: “Baboushka, eu vim aqui convidar você para
uma grande viagem. Eu vi a estrela de um rei, um pequeno bebê e estou
indo ao seu encontro adorá-lo. Você vem comigo?” Certamente esse homem
era um rei e tinha algo nele que fazia com que ela desejasse obedecer, mas
ela não deixaria sua tarefa de varrer. “Outro dia eu irei, agora eu tenho que
terminar minha limpeza”. E assim que ela falou essas palavras o rei foi embora.
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com um cheiro doce. “Estou levando incenso para um grande rei cuja estrela
vi brilhar no Leste, venha comigo Baboushka.” O cheiro do doce incenso
fez com que Baboushka desejasse seguir com o rei, mas ela olhou para sua
vassoura e disse não. Ela tinha que continuar varrendo, mas poderia ir num
outro dia.
Aquele rei também foi embora e veio mais um em seguida. Ele carregava
em suas mãos uma caixa dourada contendo uma erva curativa. Sua face era
de pura alegria e sua voz um puro cantar. Baboushka ficou tão impressionada com ele que lhe pediu que a esperasse terminar a limpeza para ela poder
ir junto. Mas ele disse que não, pois o bebê não poderia esperar, e foi embora
sem ela.
Naquela noite Baboushka pensou e pensou sobre o que ela havia visto e
ouvido. Um novo rei estaria sendo reverenciado por outros reis, uma Criança
que fez uma estrela brilhar tão forte no céu, como se fosse dia. Ela sentiu-se
triste por não ter ido com o reis ver a Criança Divina. De repente ela decidiu
ir atrás. Colocou sua vassoura de lado, porém lembrou-se que não tinha presente para oferecer. Rapidamente fez deliciosos biscoitos que colocou numa
cesta e junto com sua vassoura colocou-se a caminho para encontrar a Criança Divina.
Após pouco tempo percebeu que ela esperara por demais. Não conseguiu mais avistar nenhum rei e ela havia esquecido-se de perguntar a eles
qual direção deveria tomar. Às pessoas que ela encontrava pelo caminho, ela
perguntava: “É esse o caminho para a Criança Divina?” E a resposta era sempre a mesma: “Mais adiante Baboushka, mais adiante.” Ela tentou, procurou,
mas nunca encontrou a Criança Divina.
Dizem que até hoje ela ainda procura pela Criancinha com sua cesta e
sua vassoura. Quando encontra alguma criança, ela para e vê se a Criancinha
Divina está ali. Ela ainda não o encontrou e dizem que todo dia 6 de janeiro,
quando se celebra o dia dos Três Reis Magos, Baboushka deixa doces para
as criancinhas e varre os seus quartos, antes de mais uma vez sair à procura
da Criança Divina.

A HISTÓRIA DE UMA ÁRVORE
QUE SONHOU UMA FLOR
Autor desconhecido
Houve uma vez um arqueiro que morava entre as estrelas e cujas flechas não machucavam ninguém, mas traziam um grande amor por todas as coisas boas e bonitas.
Um dia, uma flecha perdida caiu na Terra, numa montanha fria e deserta onde
nenhuma planta nunca crescera. As penas da flecha se transformaram em raízes, e a
flecha se tornou uma árvore. Esta árvore foi o primeiro pinheiro.
A árvore cresceu ereta apontando para as estrelas. Quando as olhava, as amava
porque eram boas e belas. Então, a cada dia crescia mais alta, porque sempre desejava alcançar as estrelas.
As pedras deste lugar desolado haviam se alegrado quando o pinheiro veio morar ali, mas quando o viram, suspirando pelas estrelas, temiam que ele crescesse para
longe delas.
Então as pedras gritaram para ele:
"Não nos esqueça, querida árvore. Está certo que você ame as estrelas, mas ame
a Terra um pouquinho também."
O pinheiro escutou, olhou para baixo e teve pena das pedras presas no chão.
Então ele mandou suas raízes bem para baixo para abraçá-las. E ele começou a amar
as pedras e o solo, assim como o céu e as estrelas.
As pequenas criaturas que viviam nesta fria e deserta montanha e que ansiavam
por sombra e abrigo, gritaram também para a árvore.
"Querido pinheiro, não nos esqueça também. Nós estamos felizes que a sua cabeça se levante aos céus, mas você não gostaria de abaixar seus braços um pouco em
direção à Terra para nos dar abrigo e sombra?"
O pinheiro escutou, olhou para baixo e teve pena das pequenas criaturas da
montanha. Ele deixou que seus galhos se abaixassem em direção à Terra até que o
galho mais baixo varresse o chão com os seus dedos esticados. As pequenas criaturas
da montanha rastejaram para baixo da árvore, agradecidas por encontrarem abrigo
das tempestades e calor quando as noites estavam frias. E, agora, com o seu tronco
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bem reto, os seus galhos estendidos para baixo e com o seu topo pontiagudo apontando as estrelas, o pinheiro começou a mostrá-las, em toda a sua forma, que ele era
uma flecha que havia se tornado uma árvore.
Ele passou a amar a Terra cada vez mais e a levar mais solo para a sua seiva, até
que se envolveu com uma casca. Sua madeira se tornou dura, perdendo a maciez de
uma plantinha e tornando-se mais e mais como uma pedra.
Quando ele começou a soltar suas folhas de pinheiro pelo solo, o solo ralo se
tornou cada vez mais rico e, então, musgos, pequenas plantas rasteiras e depois plantas mais altas começaram a vestir a montanha nua. Plantas aquáticas começaram a
crescer nos pequenos laguinhos da montanha, que a chuva deixava entre as rochas.
Entre essas, havia uma planta-lírio que olhava com amor e admiração para o pinheiro
e ouvia deliciada e ansiosa quando ele falava das estrelas para as pedras e para as
pequenas criaturas aninhadas sob seus galhos.
Para eles, era tudo como um conto, pois as pedras aprisionadas no chão não podiam ver o céu e os animais andando de quatro, não podiam levantar suas cabeças
o suficiente para olhar as estrelas. E os musgos, as pedras, as pequenas criaturas e a
planta-lírio suspiravam:
"Oh!, se ao menos uma estrela viesse para baixo e morasse entre nós!"
O pinheiro sempre ponderava como isso poderia acontecer, pois ele desejava que
as pedras, os musgos e as pequenas criaturas da montanha pudessem dividir com ele
a alegria da bondade e da beleza das estrelas.

Raquel Schweitzer Cavagnoli, aluna do 11° ano

E uma noite ele teve um sonho.
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Neste sonho ele disse em voz alta um encantamento que chamava uma estrela
para a Terra. E a estrela vinha numa curva como uma estrela cadente para dentro da
sua seiva. Através da casca de um dos seus galhos, ia abrindo caminho, enrolada num
botão. O botão se abriu numa maravilhosa flor, delicada, colorida e com finas pétalas.
Esta flor era a coisa mais bela que já havia nascido sobre a Terra.
Pois tudo isso aconteceu há muito, muito, muito tempo, quando a Terra ainda era
jovem e ainda não haviam flores, de maneira que o sonho do pinheiro foi o primeiro
sonho da primeira flor.
Olhando para cima com amor e admiração, a planta-lírio viu as lindas imagens do
sonho do pinheiro pintadas no ar em volta dele.
Quando o pinheiro acordou, ele se lembrou do sonho e se lembrou também do
encantamento mágico que havia falado em voz alta durante o seu sono. Ele disse
para si mesmo:
"É esta então a maneira de se trazer uma estrela para alegrar a Terra? Posso fazer
o meu sonho se tornar realidade."
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Disse então em voz alta o encantamento do seu sonho. E a planta-lírio viu que
uma estrela veio numa curva, como uma estrela cadente entrando na seiva do pinheiro como no sonho.
Através da casca de um dos seus galhos, saiu uma estrela envolta num botão. O
pinheiro tremeu de alegria, e a planta-lírio, olhando para cima com amor e admiração,
tremeu de alegria junto com ele. Mas o que aconteceu depois foi diferente do sonho.
Pois a força e a dureza da madeira do pinheiro entraram no botão de maneira que
ele se tornou lenhoso também. Ele repousava no galho como uma pedra, com a cor
de uma pedra e quando ele se abriu ele não tinha a delicadeza nem as pétalas coloridas e macias da flor maravilhosa do sonho, mas escamas duras e grossas. Não era
realmente uma flor, mas um cone de pinheiro, uma pinha.

“Porque você foi a primeira planta que desejou trazer uma estrela para a Terra e
deu vida a uma flor e porque você ansiava em dar esse lindo presente para as pedras
e para as pequenas criaturas, tempo virá em que você, uma vez por ano, será coberto
dos pés à cabeça com estrelas, flores, presentes e velas iluminadas. E assim, como as
pequenas criaturas da montanha amam você agora, também as crianças de todos os
lugares o amarão. Você será a árvore mais linda e mais amada de todo o mundo!”
E foi assim que a flecha do arqueiro se tomou a árvore de Natal!

O pinheiro disse com tristeza: "Eu nunca poderei fazer meu lindo sonho se tomar
realidade! Há muito solo na minha seiva." Ele estava tão pesaroso com o seu fracasso,
que começou a chorar.
Mas através do choro ele escutou uma voz doce falando palavras confortadoras
vinda lá debaixo. Quando ele olhou para baixo, viu que era a planta-lírio que havia
crescido no lago da montanha feito da chuva. A planta-lírio disse:
"Não chores, querido pinheiro, pois você fez uma coisa nova e maravilhosa, você
ensinou às estrelas o caminho para se tomarem flores. Com a sua permissão, eu e
outras plantas macias ainda poderemos fazer o seu sonho se tornar realidade." E o
pinheiro secou suas lágrimas e disse:
"Com todo o meu coração." Então, a planta-lírio falou em voz alta o encantamento
que ela havia aprendido do pinheiro, chamando fortemente uma estrela para vir para
a Terra. E uma estrela caindo do céu entrou na seiva da planta-lírio.
Não havia solo na seiva da planta-lírio, pois ela vivia com os seus pés na água e
cada parte dela era suave, delicada e macia. Então um caulezinho cresceu de dentro
das folhas, levantando a estrela, envolta num macio botão. E o botão se abriu numa
delicada flor, com pétalas coloridas e suaves, tão linda quanto a flor do sonho. E essa
foi a primeira flor de verdade. E porque a estrela que entrou na seiva da planta-lírio
tinha seis pontas, o lírio tinha seis pétalas.
E assim, como a planta-lírio, com amor e admiração, havia aprendido do pinheiro,
assim outras plantas aprenderam do lírio como chamar as estrelas do céu e transformá-las em flores.
O pinheiro se alegrou ao ver seu sonho se tomar realidade. E a flor do lírio disse
a ele:
- Eu ouvi uma profecia entre as estrelas, querido pinheiro, enquanto eu ainda era
uma estrela antes de vir para a Terra. Era assim:
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Figura 1 (Florianópolis, 05-Fev-2021, 21:00): Principais constelações

ASTRONOMIA

O CÉU DO VERÃO 2020/21
José Irineu Zafalon, professor de
Matemática do Ensino Médio e Ensino Religioso do Fundamental
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características do verão (vista para o norte). Observe Marte como referência
para visualizar Áries e as Plêiades, um grupo de lindas estrelas azuis em
Touro (na figura à direita de Marte). Estude, a partir da observação, o
movimento de Marte em relação às constelações. Veja como no início da
estação ele está um pouco à esquerda de Áries e no final dela bem próximo
das Plêiades. Observe o movimento das constelações no decorrer da noite e
da estação: elas “caminham” de leste para oeste.
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A Grande Conjunção

Temos acompanhado a aproximação de Júpiter e Saturno em vários
Colibris anteriores. Em 21 de dezembro, bem no solstício de verão, eles se
alinham de forma excepcionalmente rara devido à proximidade entre eles;
serão praticamente um “Planeta Duplo”. O alinhamento entre eles ocorre
aproximadamente a cada 20 anos, mas uma conjunção como a de agora
ocorreu pela última vez no ano de 1226.

Figura 2 (Florianópolis, 05-Fev-2021, 21:00): A Via Láctea, Sirius, Canopus

e o Cruzeiro do Sul no brilhante céu do verão (vista para o sul). Sirius (em
Cão Maior, mas não visível na figura. Veja Fig. 1) e Canopus são as duas
mais brilhantes estrelas de todo o céu noturno. Observe o movimento do
Cruzeiro ao anoitecer no decorrer da estação: nos primeiros dias, ainda
invisível sob o horizonte; próximo ao equinócio de outono na sua posição
mais sudeste, com o eixo maior da cruz na horizontal. E o observe também
no decorrer de uma noite, girando em torno do polo sul celeste, de sua
posição sudeste no anoitecer, passando pela sua posição mais elevada até
desaparecer no amanhecer, já “caindo” a sudoeste.
Figura 3 (Florianópolis, 16-Dez-2020, 20:00): Júpiter e Saturno quase

se tornando um “Planeta Duplo”, nesta data junto à Lua Nova. Nos dias
seguintes eles continuam se aproximando até 21/12. Em seguida, dia a dia,
passam a se afastar um do outro novamente. Para visualizarmos o raríssimo
fenômeno, além de contar com o tempo limpo, precisaremos estar em um
local com horizonte oeste bem amplo, sem obstáculos.

Imagens: www.stellarium.org
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PARA LER

PEQUENO MANUAL ANTIRRACISTA
Myriam Bohrer, mãe do 10° ano

“Enxergue a negritude, não somos todos iguais, veja e respeite as
diferenças.”

O “Pequeno Manual Antirracista”, de Djamila
Ribeiro, é um livro necessário. Não por ter vencido
o prêmio Jabuti de 2020, na categoria de Ciências
Humanas, mas sim porque nos traz a possibilidade de refletir a respeito da desigualdade racial. De
como o racismo faz parte de um sistema de opressão que faz parte da estrutura da nossa sociedade,
e de cada um de nós, em maior ou menor grau.

“Reconheça os privilégios da sua branquitude, só assim poderá
assumir a sua responsabilidade.”
“Questione a cultura que você consome, reflita sobre a presença ou
ausência de negros, que papeis eles representam?

Em geral, a primeira reação que temos é a negação. É dizer: eu não sou racista, esta fala não é
pra mim. Será que percebemos como ele faz parte
da base da construção da nossa sociedade?
Será que assumimos a nossa responsabilidade
nesta questão, ou fazemos questão de não nos envolvermos?
No seu pequeno livro – o formato é de bolsoDjamila Ribeiro nos traz reflexões acerca de como o
racismo faz parte da construção e da base da nossa
sociedade. De maneira clara e simples, nos convida
a nos aliarmos à esta luta. Abaixo listo algumas das
suas proposições, que espero venham a instigá-los a
conhecer melhor essa realidade e refletir a respeito.

“Leia autores negros, combata o epistemicídio, (o apagamento
sistemático de produções e saberes produzidos por grupos
oprimidos).”
Djamila Ribeiro,
Pequeno Manual
Antirracista,
Cia. das Letras,
1ª ED. (2019),
Port. Brochura.,
Formato 11x16 cm.,
136 páginas.

Este grande livro, nos possibilita entender porque esta é uma luta de todos nós,
de como devemos assumir nossa responsabilidade na construção de uma sociedade
menos injusta e desigual.
Como diz Ângela Davis: “Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é
necessário ser Antirracista”

“Informe-se sobre o racismo, leia dê
nome às opressões,.... não podemos
combater o que não tem nome”
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ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA MICAEL

Uma tarde sempre a esquecer
Uma estrela a se apagar na treva

ENCONTRO MARCADO
Regina Giachetta
Fui convidada a escrever algo, em nome da Associação Pedagógica Micael, para
a despedida de 2020. Ano este que ficará marcado em nossas vidas, que estará escrito
nos livros de história. Perguntei-me o que quero marcar em minha história? O que
gostaria de dizer à comunidade escolar como representante da APM?
Em primeiro lugar, quero agradecer a todos pela compreensão, dedicação de
cada um, em cada situação velha vista sob um novo ângulo, em cada situação nova
onde foi encontrado um caminho para a melhor solução. Em seguida, quero agradecer a força que recebemos no crescimento que tivemos, nos novos aprendizados e
na coparticipação em todos os momentos vividos –- na crítica, no agradecimento, na
compaixão, na empatia… enfim....
Ganhamos força e confiança! Nos tornamos uma escola com a certeza da parceria, a certeza de sermos uma comunidade de união!
Agradecemos aos que saíram, por estarem junto conosco todo o tempo possível,
e àqueles que ficaram por manterem a força das ‘mãos dadas’ para o futuro incerto
que virá. O futuro é sempre incerto, mas temos a certeza de nunca estarmos sós.

POEMA DE NATAL
Para isso fomos feitos:
Para lembrar e ser lembrados
Para chorar e fazer chorar
Para enterrar os nossos mortos Por isso temos braços longos para os adeuses
Mãos para colher o que foi dado

Um caminho entre dois túmulos Por isso precisamos velar
Falar baixo, pisar leve, ver
A noite dormir em silêncio.
Não há muito que dizer:
Uma canção sobre um berço
Um verso, talvez, de amor
Uma prece por quem se vai Mas que essa hora não esqueça
E por ela os nossos corações
Se deixem, graves e simples.
Pois para isso fomos feitos:
Para a esperança no milagre
Para a participação da poesia
Para ver a face da morte De repente nunca mais esperaremos...
Hoje a noite é jovem; da morte, apenas
Nascemos, imensamente.
Vinicius de Moraes, Rio de Janeiro , 1946

Dedos para cavar a terra.
Assim será a nossa vida:
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Construindo Pontes
Consultoria – Desenvolvimento Organizacional e Pessoal

APOIO
O Colibri é o resultado do trabalho de voluntários com apoio
de pessoas e entidades que querem vê-lo voando e trazendo
temas relacionados à Antroposofia e à Pedagogia Waldorf.
A todos a nossa gratidão.

ALIMENTAÇÃO

Família Lorenzi
Pães Artesanais
Tradição italiana. Produção caseira, sem conservantes. Rua Rui Barbosa, 256, Agronômica. (48) 3228
0441.

ARTESANATO

Bazar Permanente do Anabá
Brinquedos pedagógicos, livros infantis, livros da Ed. Antroposófica, artesanatos, pedras preciosas,
material escolar em geral. Caciane (48) 3232 7152 ou 99177 3409.

Tecerlã
Artesanato em Lã
Produção e venda de lãs. Fios, mecha penteada e lã para enchimento. Tudo 100% natural. Sônia Bersagui (48) 99102 4321.

BELEZA E SAÚDE

Farmácia Weleda Similibus
Farmácia Magistral e
Homeopática

Veda Shala - Ayurveda e Yoga
Práticas de saúde integrativa para
sua reconexão com seu estado natural de contentamento, paz e harmonia. Diagnóstico Ayurvédico,
prescrição de dietas reequilibrantes, massagens Abhyanga, Shirodhara e Yoga. Rod. Dr. Antônio
Luiz Moura Gonzaga, 3141 - Rio
Tavares. Tel. (48) 99933 1525/1545
@vedashalaayurvedayoga www.
vedashala.com.br

HOSPEDAGEM

Pousada Casa da Lagoa
Localizada no coração de Floripa,
na Lagoa da Conceição, em uma
tranquila rua residencial, a Casa
da Lagoa tem acomodações amplas e confortáveis com as principais amenidades disponíveis. A
gestão é familiar e o ambiente é
muito amigável e tranquilo, para
que você se sinta em casa. Laura e
Cristopher - (48) 3269-9569 e (48)
99990-0620 - www.pousadacasadalagoa.com.br

Homeopatia e Antroposofia. orcamento@similibus.com.br|(48)
3234 3692 e 99908 9039. Rua Lauro Linhares, 1.849 - loja 4. Trindade.
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VESTUÁRIO

Raiz Natural Design
Estamparia Natural
e Manualidades
Roupas, acessórios e oficinas em
impressão botânica e tingimento natural. Ateliê-loja aberto para
desenvolvimento e execução de
projetos em artes manuais. Nirvani (48) 99650 5614 - Instagram @
raizdesign

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

Cocriaação Mkt Digital
Da ideia, Comunicar Para Realizar. Planejamento de Comunicação; Logomarcas e sites; MKT de
Mídias Sociais; Copywriting; Inbound; SEO; Ux Design; GOOGLE
Analytics, FB e IG e Youtube ADS;
Reflexão sobre a tecnologia: "Ame
bem o mal" Santo Agostinho e Maniqueus. "Uma ação livre só pode
partir de um pensar livre", Valdemar W. Setzer/2011. (41) 997589460 - Elinise

Gestão financeira, serviços de gestão terceirizada. Visão financeira
atualizada; Consciência financeira
em tempo real; Planejamento estratégico para tomada de decisões;
Redução do retrabalho nas rotinas
dos processos financeiros; Otimização das dinâmicas administrativas
e financeiras (48) 98432-1871. elisa@construindoponte.com.br

Espaço Atená
Centro de Transformação
Pessoal e Artística
Terapia Artística, Meditação, Grupos de estudos, Oficinas artísticas,
Terapias naturais. Rio Tavares. (48)
98406-9331. espacoatena@bol.
com.br

Kathia Possa - Adestradora
Zootecnista/Especialista em comportamento animal. Treinamento
para problemas comportamentais,
terapia com Florais de Bach, passeios, atendimento domiciliar. (48)
99619 9262. kathiapo@yahoo.
com.br.

Luisa Sodré Viagens
Agente de Viagens
Passagens aéreas, hotéis, pacotes,
seguros, aluguel de carro, grupos.
(48) 3365 8336 e 99101 8336. luisa@sodre.tur.br.

Dra. Luciane Morais Viana

Francisca Cavalcanti

Cirurgiã-Dentista – cro sc 13974

Musicoterapeuta, Cantoterapeuta

Periodontia – Odontologia Integral Antroposófica. “Promover a
saúde dos dentes e da gengiva;
prevenir e tratar as recessões gengivais; cuidar da boca cuidando do
Ser” (48) 99976-0856. contato.
lu.morais@gmail.com

Orientação antroposófica e Pedagogia Waldorf. Aplicada a distúrbios
no sono, respiração, voz, comunicação, organização e harmonização.
Adolescentes e adultos. Próximo à
UFSC. Edifício Comercial Madison
Center. Rua Des.Vitor Lima, 260
sala 512. (48) 988110233 - www.
franciscacavalcanti.com

Dra. Marisa Salvador
Dominguez
Cirurgiã-Dentista – cro 3017

Taisa Bourguignon
Pedagoga

Odontopediatra/Homeopatia/Terapia Floral. R. Dom Jaime Câmara, 179 sala 1201 – Centro.
(48) 3224 1780 e 99912 2137.
marisasd.odonto@gmail.com.

Pedagogia Terapêutica e Psicomotricidade. Rua Lauro Linhares,
2123, Trindade Center, torre A, sala
608. (48) 99116-0200.

Consultórios Médicos e
Terapêuticos Antroposóficos

Fernanda Rotolo Caldas
Psicóloga

(Antiga Clínica Vialis)
Atende crianças, adolescentes e adultos. Rua da Macela, 80 – Rio Tavares.
(48) 3338-2977 e (48) 99671-1224.
“Conhecendo o mundo, o ser humano
encontra a si próprio, e conhecendo a
si próprio, o mundo se lhe revela.” Rudolf Steiner

Melissa Figueira Nagashima
Fonoaudiologia
Método Padovan ou Reorganização
neurofuncional. "Aquele que segue
o que a sábia natureza nos mostra
e ensina tem menos chances de errar", Beatriz Padovan. Rod. Admar
Gonzaga 755, sala 405. Itacorubi
(em frente ao Jardim Botânico) (48)
99918-1716.
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Psicoterapia Relacional Sistêmica
– atendimento de adolescentes e
adultos, grupos de pais e de adolescentes. Av. Rio Branco, 404, sala
605 - Torre 1. (48) 99907 8241.

Raquel Serpa de Oliveira
Terapeuta
Terapia Artística – Orientação Antroposófica. “A Terapia Artística
pode ser aplicada a todos os casos de doenças, desarmonias ou
como processo de autoconhecimento e desenvolvimento”. Atendimentos: Trindade e Rio Tavares, Florianópolis (SC) | (48) 99669 1234 ou
3338 2977

Manika Bebhinn Ramsay
Trabalho Biográfico
Venha descobrir quem você é na
essência por meio de trabalhos
de acompanhamento biográfico
e imersão na natureza, em Santo
Antônio de Lisboa e na eco-casa
Morpho Azul, na Costa da Lagoa.
Trabalho individual ou em grupo.
(48) 99101-7291 (whatsapp).

Simone De Fáveri
Terapeuta
Terapia Artística – Ateliê Paulo
Apóstolo. Rua Hermínio Millis, 42,
Bom Abrigo, Florianópolis. (48)
3249 8498 – simonedefaveri@
gmail.com.

MARCENARIA

Bio Marcenaria
Móveis, props para yoga, casinhas
infantis Waldorf, carpintaria: construção de parques e brinquedos,
barra de macaco, escorregadores
e muito mais. (48) 99845 3392.
biomarcenariabio@gmail.com;
www.propsbrasil.com.br

Eu que Faço
Reparos residenciais, restauração de pequenos móveis, projeto
e construção de móveis em MDF e
madeira como escrivaninhas e nichos organizadores. Jucelei (48)
98438 3813.

IDIOMAS

ESPORTES

Bliss House
Inglês e Muito Mais

Centro Equestre Cantagalo
- Agora em Ratones -

Uma escola que tem como um de
seus valores o respeito aos diferentes processos de aprendizagem. Vivências na língua Inglesa, preparação para Certificados Cambridge e também aulas in Company.
Desconto para alunos do Anabá.
(48) 3365-0648 e 99111-0648.
Rua Munique 51, Córrego Grande.
hi@blisshouse.com.br

The Secret Garden
English School
Do 1º Ano ao Ensino Médio. Imersão na língua Inglesa, com material
britânico, vivências artísticas, música, jogos, teatro, horta e literatura.
Rua Aldo Queiroz, 423 – Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis. secretgarden.lucy@gmail.com| (48)
3235 3245 e 99971 8023.

Aulas de equitação, equitação lúdica, colônia de férias e aulas de volteio para crianças, jovens e adultos. Novo endereço: Estrada Bento Manoel Ferreira, 1040, Ratones.
Agende uma aula experimental:
Juliana (48) 98407 9633.

LIVROS

Letraria Livros
Livros infantis, pedagogia Waldorf,
literatura nacional e estrangeira.
Loja 1: Multi Open Shopping - (48)
3371 1114 e 99836-3404 (Whatsapp). Loja 2: Boulevard 1432 (Aeroporto) - (48) 99632 1432 (Fone/
Whatsapp).

ANO 30 – Nº 4 – NATAL – 2020
Boletim da Escola Waldorf Anabá
Publicação sem fins lucrativos, financiada pelos apoiadores
que divulgam aqui seus produtos e serviços.
Disponível também no site da escola www.anaba.com.br.
Contatos: Paulo (paulofsk@gmail.com) e Patrícia (patica1@gmail.com).
Sugestões são sempre bem-vindas.
Equipe desta edição: Ana Beatriz Camorlinga, Giselli Neder,
Luciana Dutra, Márcia Martins, Marli Henicka, Patrícia Campos,
Paulo Karam e Rondon Porto Júnior.
Agradecemos a todos os que colaboraram com esta edição.

Prof° Maurício Gobbi
Aulas de inglês, violão e ukulele. Aulas ONLINE ou PRESENCIAIS
para todas as idades. Professor
alinhado com a Antroposofia. Experencie. WhatsApp: (48) 99654
5040

Para apoiar o Colibri
e entrar para a lista
de contatos da nossa
comunidade, fale com
o Rondon Júnior: (48)
99981-7742.
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