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No sorriso de José e nos gestos de Maria,
vemos amor, vemos alegria,
e vemos que este lar
vive em todo o lugar
onde o coração confia na terra
e recebe a luz do céu.
(Uma história de Natal,
de Ruth Salles,
baseada num conto de Luiza Lameirão)

Capa: Giselli Neder

ÉPOCA

O TEMPO DO NATAL JÁ COMEÇOU?
Sandra Beck, professora e fundadora do Anabá.

Sim, o Dia dos Mortos marca o final de um grande ciclo do ano e demarca
o início para uma nova preparação. Temos, então, um tempo intermediário
entre o que chamamos de Advento, as 4 semanas antes do Natal, e este
período de estarmos saindo do peso da morte para a alegria de encontrar
um impulso novo, através das forças da vida! É um bom momento para irmos arrumando a casa, os armários, as estantes, e ir tirando o que não serve
mais. Isto pode ser feito gradualmente e seria muito bom se fizéssemos junto
com as crianças. Elas podem selecionar seus brinquedos, livrinhos e roupas
preferidas, com o adulto. Podemos ver o que precisa ser consertado e como
iremos fazê-lo. Às vezes, as coisas perdem seu valor apenas porque as relegamos, mas quando são consertadas, limpas e ordenadas, ganham uma nova
importância. Ou então, podemos doar o que já não queremos. Podemos
pensar nas pessoas e instituições que possam estar precisando daquilo que
para nós está sobrando.
Talvez nossa casa precise de uma pintura. Dentro, que espaço deixaremos livre para colocar o presépio, a árvore de Natal, os enfeites? Primeiro, é
preciso criar este espaço. Talvez retirando do ambiente algumas coisas. Um
espaço, sem nada ainda, só esperando. Enquanto isso vamos pensando em
como celebraremos o Natal, que pessoas convidaremos, quantas coisas precisaremos resolver antes por causa dos nossos compromissos de trabalho. Já
podemos começar a pensar nos presentes também.
Neste ano de 2021, o primeiro Domingo de Advento será no dia 28 de
novembro. Começaremos agora uma outra preparação. Este domingo marca o início dos dias contados antes do Natal. Podemos colocar um Calendário de Advento na parede e ir abrindo uma janelinha a cada dia. Também
podemos fazer uma Coroa de Advento, com 4 velas, e ir acendendo cada
uma a cada domingo. Podemos iniciar o presépio, ainda bem elementar,
com um pano, formando um cenário com areia, pedras, troncos e alguns
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musgos. Se quisermos, José e Maria podem aparecer num caminho. O anjo
pode aparecer também, e estrelas num fundo de cetim azul bonito! A cada
dia podem dar um passo adiante, até o próximo Domingo. Chegaram? Ao
redor, as plantas agora vicejam. Podemos fazer um laguinho. As bromélias
e suculentas adornam bem. No próximo Domingo aparecem os animais: a
vaquinha, o boi, o burrinho, as ovelhas, os camelos, o galo... podem vir outros
bichos também. E, na última semana, aparecem as pessoas: os pastores, as
pastoras e os reis. Todos caminham até o presépio. Só o Menino Jesus ainda
não estará lá. Ele aparecerá misteriosamente na Noite de Natal!
O que mais poderemos estar preparando nestas 4 semanas? Talvez biscoitos
para presentear os vizinhos, ou velas de cera de abelha, ou cartões bonitos... Podemos fazer enfeites para a Árvore de Natal e ir enfeitando dia a dia. As crianças
podem colocar algo a cada manhã, assim que acordarem. Podemos estar preparando embalagens, coroas para as portas, recortes para as janelas... Sim, podemos
fazer muitas coisas desde que tenhamos um tempinho diário reservado para isso.
Agora vem a principal questão: a de lidar com o tempo. Não é lindo termos a cada ano esta oportunidade? Precisamos nos contrapor à tendência
atual da pressa, da correria, da irritação, da impaciência. Temos quase dois
meses para nos preparar para o Natal. Se pensarmos que, para as crianças, só
terá sentido se elas participarem e que elas precisam de vivências no tempo
e com tempo, talvez venha daí a ajuda que precisamos para desacelerar e
encontrar tempo. Junto com elas.
Os anjos disseram aos pastores: “Paz na Terra aos Homens de Boa Vontade”. Será que somos estes homens de boa vontade? Como está nossa vontade? Nossos propósitos? Como alcançaremos a paz neste Natal? Geralmente
a paz advém da preparação antecipada, da ordem, das coisas simples, das
tarefas terminadas, feitas com amor e calma. E tudo isso a criança pode aprender se a vivenciar ao seu redor. Mais do que presentes materiais, o clima do
Natal deveria reverberar o ensino daquele que veio ao mundo para nos
salvar: o Menino Jesus, que nasce a cada ano em nosso lar!
Temos a Noite de Natal, o Dia de Natal e as 12 Noites Santas até o Dia
de Reis. No Dia de Reis desmontamos o presépio. Já estamos no Ano Novo!
Entre o Natal e o Dia de Reis temos o Réveillon. Nessa correria às vezes antecipamos as festas de final de ano para dentro do Natal ou então, deixamos
os enfeites de Natal durante o ano todo!
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Mas se cuidarmos para preservar um clima realmente natalino, sem pressas, sem confusões, tudo dentro de nossas possibilidades e forças, teremos
realmente algo grandioso, que é a Paz dos Homens de Boa Vontade.
Vamos tentar?
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EDUCAÇãO

NóS TEREMOS NATAL…
Danielle Micheline Wagner, professora do Maternal das Lavandas

Iniciamos esse ano no Maternal das Lavandas, cheios de cuidados e
proteções físicas que nos distanciaram e impediram, de certa forma, de estarmos totalmente integradas com as crianças.
De repente, nos vimos num cenário de impossibilidades, de não poder
fazer as coisas mais simples e essenciais em nosso trabalho cotidiano, como:
dar colo, abraçar, cozinhar, fazer pão, ter todas juntas à mesa. E ainda, tivemos de adaptar e incorporar outras formas de agir com elas, como: receber
dez crianças na turma, ao invés de quatorze e transformar em dois grupos
que vieram em dias alternados durante todo o primeiro semestre deste ano.
Usar um avental especial e uma viseira de proteção (face shield) por cima
da máscara N95, tanto para trocar as fraldas, como para preparar o lanche
diariamente. Além, de carregar, no bolso do avental, um mini borrifador com
álcool 70% para eventuais higienização das mãos a cada vez que iríamos
pegar algo para as crianças, como, suas garrafas de água e seus pertences.
Foi assim que iniciamos o ano e seguimos até agora, com cantigas
realizadas com o rosto coberto por uma máscara, onde a articulação da fala
ficou escondida e impedida de ser observada e imitada.
O contato com as mães e pais ao levar e buscar seus filhos, se restringiu ao portão e não foi possível fazer as breves, entusiasmadas e calorosas
trocas na varanda da sala. Isto nos fez muita falta...
Essas mudanças foram necessárias e indispensáveis, mas tiveram seu
custo de tempo, atenção e vitalidade de todos nós: professoras, mães, pais e
crianças. Tivemos que aprender o genuíno sentido da flexibilidade e da efemeridade. Muitas mudanças continuam acontecendo no transcorrer deste
ano… Iniciamos o segundo semestre com todas as crianças frequentando
diariamente e assim, tivemos de volta, a sensação de ter uma turma completa, onde as descobertas, vivências, interações se enriquecem e se diluem
com maior naturalidade.
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Os pequenos, do Maternal, não usam máscara e os espirros acabam
acontecendo nas situações mais inusitadas, como à mesa: na hora do lanche, isto nos pareceu tão delicado num primeiro momento… Agora, já foram
incorporados novos hábitos de comportamento, até para espirrar, elas demonstram o quanto são capazes, generosas e abertas para o aprendizado.
Ao repassar esse tempo, fica claro que vivemos um grande desafio por vezes
cansativo, mas, também fortalecedor.
Estamos quase no final deste ano, os sabiás já estão cantando próximos de nossa varanda há quase dois meses. Foi em 2019 que eles nos
chamaram a atenção, a tal ponto, que passaram a fazer parte de nosso enredo musical e como símbolo regional dessa época natalina que enaltece os
carneirinhos e sua imagem de calor e doação.
Junto com os sabiás, recebemos diariamente, as visitas dos bem-te-vis
e dos canarinhos. São muitos passarinhos que ouvimos nessa transição de
estações e nosso Natal é colorido e festivo como o verão… Fez muito sentido
quando criamos uma canção que fala:
Sabiá cantou, Sabiá cantou,
Sabiá cantou e o Natal anunciou
Sabiá cantou
Canta canta sabiá
Canarinho amarelinho
Ouve o dindindon dos sinos
E o bem-te-vi bem te viu
Ele viu Jesus menino
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Desde essa inspiração, baseada na observação daquilo que estava à
nossa volta e diante das crianças, nós cantamos as tradicionais canções de
Natal que tanto nos emocionam e também celebramos esses passarinhos
que nos embalam com seus trinados, durante toda a manhã.
Ainda estamos carregando muitas perguntas sobre os efeitos do afastamento físico que se impôs sobre todos nós e em nossa comunidade escolar,
que tanto cultiva e se beneficia dos encontros e seus abraços.
Imaginamos que iríamos terminar esse ciclo sem receber as mães e
pais uma única vez em nossa varanda e em nossa sala, mas o cenário felizmente está mudando e parece que estamos superando aquilo que nos
causou tanto medo e nos levou a rever atitudes.
Enfim, podemos realizar nossa última reunião de mães, pais e professoras do Maternal das Lavandas presencialmente, com alguns limites e adaptações ainda, mas é um grande passo no sentido de recuperar nosso fio dourado de conexão. As crianças viveram muitas experiências e foram resilientes
conosco dentro dessa sala onde os pais não tiveram acesso.
Hoje, o teto da sala está enfeitado de estrelas brilhantes e de passarinhos coloridos que elas nos viram criar. Que esse brilho, possa iluminar e
preencher novamente o coração de cada família que ali entrar, adultos que
tão somente confiaram e carregaram nosso trabalho avistado do portão.
Em nosso reencontro com as famílias, nesse espaço permeado
pela energia de seus filhos, queremos ter a certeza de que continuaremos juntos a construir e, também, desconstruir nossos olhares, sentimentos e ações conjuntas. Que possamos nos alegrar e agradecer, pois,
finalmente, nós teremos Natal…
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PARA CONTAR

NOS ALTOS CiMOS DE BELÉM
Luise Hardt, professora do Maternal das Margaridas

Lá no alto de uma montanha, onde só se podia chegar a pé, por uma
estrada de areia bem branquinha e muitas curvas, para lá e para cá, lá no alto
daquela montanha vivia um pastor e suas ovelhas.
No topo da montanha havia uma grande figueira, que tinha os galhos tão
compridos, que faziam uma sombra muito boa para o pastor e suas ovelhas.
Nos dias quentes de muito sol, lá ficavam todos bem protegidos. O pastor
com seu chapéu grande e o seu cajado ao lado, sentado à sombra da figueira cantava uma canção que todas ovelhas gostavam de ouvir:
Havia um pastorzinho que vivia a pastorear,
saiu de sua casa e pôs-se a cantar:
Do ré mi fá fá fá
Do ré do ré ré ré
Do sol fá mi mi mi
Do ré mi fá fá fá.
Depois de cantar para as ovelhas, ele as levava até o riacho no pé da
montanha, o riacho tinha pedras bem redondas e fazia bem assim: chuá...
chuáaaaa...bolololo lololololo....
As ovelhas iam com muito cuidado até a beira do riacho e lá bebiam água,
até suas barrigas ficarem bem cheias, depois voltavam para o alto da montanha.
Lá o pastor cantava assim:
Holerê hihiaaa holerêhuhuuuu
Olerê hihiaaaaoooooo
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Assim ele chamava pela vovó que morava no morro do Schmidt. E ela
respondia com alegria:
Olerê olerê hihiiiiiiiiiii
Olerê olerê Hihiaaaaooooooooooo
A noite, com seu véu, já cobria o céu, com seu manto de estrelinhas todas
a brilhar. Os vagalumes a piscar, faziam todo campo cintilar. Todas ovelhas
deitadas no campo bem juntinhas e o pastor recostado no tronco da grande
figueira, com seu chapéu no rosto e seu cajado ao lado. Dormiam todos
sossegados.
Lá no alto do céu uma grande estrela guia aparecia e o pastor ouviu uma
linda canção:
Ó vinde crianças, ó vinde a Belém
E vede o que Deus nesta noite nos deu
Seu filho Jesus por nós todos nasceu.
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Levantou o seu chapéu, olhou para o céu e lá no alto luzia a Estrela Guia.
Acordou as ovelhinhas, desde a maior até a pequenininha. Pendurou o sino
na mais velha e foram todos a Belém, o sino ia na frente dizendo bem assim:
Belééém, Belééém bem bem...
E lá estava ela, a estrela guia sobre a estrebaria, onde moravam o boi e
o burrinho e em sua manjedoura dormia um lindo menininho. Lá estavam
o boi e o burrinho, o pai e a mãe e a criancinha. O pastor deu lã , para o
aquecer e leite para o menino beber. A mãe do menininho, ficou muito feliz
e agradeceu.
O pastor muito alegre retornou para a grande figueira, antes de dormir
contou suas ovelhinhas:
- 1,2,3..4 ovelhinhas,
5,6,7...8 ovelhinhas,
9,10,11...hóóóó... faltou uma, a bem pequenininha!
- Como achá-la nesta escuridão? Vagalumes e estrelas me guiarão e com
certeza ela ouvirá minha canção:
Holerê hihiiiiiaaaa
holerê huhuuuu
Holerê hihiiiiiaaaaooooo
Atrás do monte de pedras, a ovelhinha começou a balir: Bééééé...béééé…
O pastor logo a encontrou, em seu colo a segurou e para o rebanho ela
voltou; junto de seu pai e de sua mãe ela ficou. Nessa linda noite, tudo estava
em paz, as ovelhas juntinhas deitaram. O pastor com seu chapéu no rosto e
seu cajado ao lado, dormiu sossegado e todos ali quietinhos sonharam com
o lindo menino que havia chegado.
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MENSAGEM DE NATAL
Enquanto houver no mundo um
riso de criança
E um brilho de esperança em
inocente olhar,
Enquanto houver no céu arco-íris
de bonança
E na Terra duas mãos que queiram
ajudar...
Enquanto houver alguém que
conte a história linda
Do Deus que se fez homem para nos
salvar,
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E na noite em que os anjos cantam
sua vinda,
Cante também em coro o mistério
sem par...
Enquanto a estrela clara nesta
noite escura
Com seu brilho divino sobre nós
fulgir...
O sopro do Natal sobre esta vida
dura
Nos dará novo alento para
prosseguir!
Autor desconhecido
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RELATO

Um relato de mãe
e o sonho do teatro

Juliana Salles Machado, mãe da Camila do 8º ano e do Antonio do 4° ano

Quase dois anos se passaram desde esta pandemia que nos privou de
tantas coisas que valorizamos. Viver o teatro do oitavo ano, neste ano, foi
como ver uma flor nascer, vinda de um broto adormecido no fundo da terra
fria depois de um longo inverno. A flor, um suspiro, um acalanto que transbordou uma força, uma potência, uma beleza esperançosa que apontava
que sim, resistimos! Com cuidado, respeito e muito amor o teatro foi possível
de ser vivido entre as famílias do oitavo ano e compartilhado entre centenas
de pessoas por meio destas telas que tanto marcaram nosso cotidiano pandêmico. Aprendizados do partilhar digital, mas com a alegria imensa de experienciar juntos novamente este grande passo na vida de nossos filhos e filhas.
O mergulho profundo no texto da peça “Sonho de uma noite de verão”
de W. Shakespeare ecoou em cada um de nós aqui em casa, e aos poucos
todos nós fomos convivendo com Helena, Hérmia, Lizandro, Demétrio, Titânia, Novelo, Faminto e tantos outros personagens que chegaram em nossas
vidas. Eles alegravam nossas manhãs, punham humor nos nossos mau-humores. Chegada a hora da escolha dos personagens, um misto de alegria,
medo e recusa. Uma intensidade de sentires que transbordou e não se contiveram no corpo da nossa jovem atriz. Hérmia se instalou aqui em casa, com
sua feminilidade, com sua força e beleza – e não adiantou colocá-la de canto,
com tempo limitado ao ensaio, ou fingir que não dávamos bola para ela.
Hérmia se fez presente. Desafiadora. E encantou. Seduziu. Abriu seu caminho para florescer em nossas bandas. Seu ramo se firmou forte na terra aqui
em casa e foi crescendo, não como quem chama atenção assim que entra,
chegando de uma vez e tomando conta do pedaço, mas devagarinho, crescendo, brotando, ocupando seu espaço. Até que numa sexta-feira de ensaio
geral, ali naquele mesmo teatro que nos próximos quatro dias iria acolher
um turbilhão de sentimentos, uma linda flor se abriu. Deixou-se ver, exalando seu doce perfume. Deixou-se falar e permitiu ser admirada. Quatro dias
inebriantes. O tempo parou. Tudo estava contido ali, naquele palco, naquele
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mundo, naquele sonho. Vivemos e sentimos intensamente a alegria deste
viver conjunto, de sorrir agora não apenas com os olhos que tanto expressaram e expressam em nossas faces ainda mascaradas, de abraçar com corpos
colados sem medo e explodir de emoção e chorar JUNTOS.
Este grupo, esta grande família que vem se construindo há oito anos,
guiadas pela querida professora Silvia, ensinou-nos muito sobre união e respeito mútuo. Sentimos isto em nosso dia-a-dia ao ouvir cada relato após a
escola, mas ver aquelas jovens-crianças transbordando este sentimento de
coletivo, aquece profundamente nossos corações, tão carentes deste sentimento nestes tempos.
A professora Juliana nos lembra que a arte do teatro é sagrada. Assim
também o são os abraços, me parece. O teatro foi um grande abraço que de
tantas formas aqueceu nossos corações, reacendeu as esperanças.
Mas quando as luzes do palco finalmente se apagaram, o que fica da flor
que tanto causou e encantou aqui em casa? Ainda estamos aprendendo
a descobrir. Mas já sabemos que ela existe e permanece dentro de nossa
filha. Cabe a ela agora encontrar um caminho dentro de si para que essa
flor novamente tenha seu espaço ao sol, nos novos palcos e sonhos que se
descortinam na vida que lhe aguarda nessa juventude que apenas chega.

17

!

O que aprendi na escola Waldorf
Patrícia Campos, mãe da Beatriz do 12° ano

A história da minha filha com a pedagogia Waldorf iniciou em 2006, em
Brasília, na escola Moara. Neste ano ela completa o ciclo, estando desde o 1°
ano na escola Anabá e finalizando o 12° ano. Sobre o processo dela, como
aprendi sendo mãe de uma jovem, vou deixar que ela mesma conte “Por
onde anda” daqui a algum tempo, quem sabe. Esta reflexão é sobre o meu
processo como "mãe Waldorf".
Eu “entrei” na escola um ano antes que minha filha, para participar de um
grupo de estudos e me aproximar da Antroposofia, para assim chegar à Terapia
Artística que eu acabara de descobrir naquele momento. A primeira impressão
só consigo expressar pelas palavras de Rubem Alves: encontrei “a escola com
que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir”. Era ali que eu queria
que a minha filha crescesse, sem saber ainda o quanto eu também cresceria.
O primeiro dia de aula de uma filha é inesquecível para uma mãe. E descobri que, na escola Waldorf, é possível sentir borboletas no estômago em
todos os primeiros dias de aula do ano, até mesmo pela 16a vez! Reencontrar
pessoas queridas, imaginar como será o arco de flores, o ano do calendário,
da casinha, disso e daquilo! E o ano do teatro, então!
Outra coisa que aprendi foi que podia contar com o apoio das professoras, jardineiras, de classe e tutora, nos momentos desafiadores como mãe
(que não foram poucos!). Com destaque especial à professora Beatriz Camorlinga que me acompanhou no mais difícil deles. Essa é a primeira, e talvez
mais importante, parceria nas escolas, professoras(res) e famílias, como educadores que todos somos.
E foi a partir deste tema, construção de parcerias na Escola Waldorf, vivenciado num workshop com Walkyria Machado, que muita coisa foi mudando
em minha trajetória como mãe na Escola. Tive a honra de encontrar mães e
pais que também acreditavam nesta parceria e juntos reativamos o Conselho
de Mães e Pais em nossa Escola, entre 2013 e 2014. Contamos com a benção
de várias madrinhas, além da Walkyria e da professora Beatriz, Marisa Clausen
e Ana Paula Cury. Quantos aprendizados! O melhor caminho nem sempre é
aquele que imagino, mas o que construímos juntos. O que é bom pra escola
é bom pra minha filha e não necessariamente o contrário.
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Ouvir do professor Sérgio, em uma “Sessão Pipoca” (um dos eventos promovidos pelo Conselho de Mães e Pais, com exibição de um filme e um bate-papo ao final), um relato sobre a história do Anabá, que nasceu do sonho
de jovens idealistas que queriam mudar o mundo, me fez conhecer o chão
que nos sustenta e querer ainda mais contribuir para a concretização deste
sonho. Aprendi que a escola que temos hoje recebemos dos que estiveram
antes de nós e o que fazemos agora está a serviço dos que virão.
Sair das fronteiras da escola, participar e organizar encontros regionais,
nacionais e ibero-americanos de mães e pais Waldorf me fez ver que somos
muitos a buscar a construção de uma comunidade educativa baseada num
profundo compromisso com o desenvolvimento humano. E que por isso,
juntos somos ainda mais fortes, a parceria entre escolas.
Participar do nascimento do nosso Ensino Médio, tijolo por tijolo, foi também um momento emocionante. Quantas histórias e dedicação estão impregnadas naquelas paredes! Foi uma grande conquista poder oferecer aos
nossos jovens o tempo necessário para que o processo iniciado no Infantil ou
Fundamental possa se completar de maneira mais integral. Muitas reflexões
cresceram em mim a partir desta nova etapa. Percebi que a relação com minha filha, com professores e com a Escola vão amadurecendo com o tempo
e se reconstroem.
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Completo este ciclo na pedagogia Waldorf e na Escola Anabá com profunda gratidão. Tenho muito a agradecer às crianças e jovens que são o motivo de
estarmos aqui, a professores e professoras, funcionários(as) e famílias. O bom
dia do Agapito, a entrada calorosa das crianças na sala com um cumprimento
de olhos nos olhos, as conversas no Bazar, a comida do Pedro, os vários encontros que encompridavam o caminho até o carro, tudo isso alimentou meus
dias, trouxe calor em dias frios ou simplesmente me deixou mais feliz.
Recebi da nossa querida Simone de Fáveri a tarefa sagrada de ser uma das
guardiãs do Colibri. Esse foi um dos motivos pelos quais escolhi deixar aqui registradas a minha homenagem e gratidão. Deixo agora a continuidade dessa
tarefa com nossa querida Comissão de Comunicação, da qual também me
despeço após vários anos de aprendizado, companheirismo e serões.
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A história do Grupo Plural
Daniela Jost Guimarães (professora), Dirce Teresa (professora),
Maria Jaqueline Maffazioli (mãe de ex-aluna),
integrantes do Anabá Plural

Hoje temos no Anabá um grupo chamado Plural, formado por professores e professoras, pais e mães da Escola. Esse grupo se encontra semanalmente para estudar questões relacionadas à diversidade, sensibilizar a comunidade escolar para esse tema e, também, propor ações. Seu nascimento se
deu em julho de 2020, como Grupo de Estudos Antirracistas, a convite do
professor Paulo Karam, que o coordenou por 6 meses, nos debruçando, nesse período, somente sobre esta questão.
Realizamos importante reflexão a respeito da história da discriminação
racial na educação brasileira, baseado em palestra proferida por Silvio Almeida, que se encontra disponível na internet. Lemos conjuntamente o "Pequeno Manual Antirracista", de Djamila Ribeiro, e conversamos muito a respeito
das orientações desse livro tão pequeno e tão grande ao mesmo tempo. O
Grupo de professores e professoras do Ensino Fundamental fez um estudo
desse mesmo livro, guiado pelas Professoras Dirce Guarda e Silvia Jensen.
Tivemos dois encontros muito proveitosos com Carolina Oliveira e Daniela
Caetano - ativistas do Movimento Preto na Pedagogia Waldorf e responsáveis
pela Escola Livre - ERER (Estudo das Relações Étnico-Raciais).
A partir de fevereiro de 2021, o grupo ampliou seu escopo e passou
a estudar sobre diversidade de raças e gêneros, sobre anticapacitismo e
formas de inclusão.
Assistimos à TED de Chimamanda Ngozi Adichie - escritora nigeriana
ativista pelo feminismo - e, também, de Lau Patron - ativista pelo anticapacitismo.
Ambos, assim como as palestras do ano anterior, alargaram um pouco mais
nossa visão de mundo.
Ao longo do primeiro semestre, idealizamos levar nossos aprendizados
para fora do grupo, o que se concretizou em apresentações - coordenadas
pelas professoras Daniela Jost e Dirce Guarda - ao Colegiado de Professores
e Professoras, nos 30 minutos iniciais das suas reuniões semanais, por seis
semanas consecutivas. Levamos os seguintes temas:
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Direitos x Privilégios, Inclusão na Humanidade, Culpa x Responsabilidade,
Equidade x Igualdade, Lugar de Fala, Diversidade x Inclusão e Pertencimento
x Acessibilidade.
Findamos esses encontros na sétima semana, com a presença de Carolina
Oliveira e Daniela Caetano falando sobre Metodologia de Implementação da
lei 10.639/03, respeitando os princípios da Pedagogia Waldorf.
Nossos estudos, ao longo destes últimos 18 meses, vêm nos mostrando quão privilegiados somos, quanto há por ser feito em termos de inclusão
e o quanto podemos nos responsabilizar pelas mudanças necessárias.
Esta é a nossa história, e, aqui, fica um convite para que você venha
fazer parte dela.
Os encontros ocorrem às terças-feiras às 20h via plataforma Zoom.
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POR ONDE ANDA?
Cecília de Fáveri

Olá, eu sou a Cecília, entrei no Anabá ainda muito pequenina, acompanhei o retorno da minha mãe Simone de Fáveri às salas de aula. Tive então o
privilégio de tê-la como minha professora, eu sempre muito tranquila em casa
e na escola, quase ninguém sabia, ou lembrava que eu era sua filha, rs. Tive
como professora de jardim a Sílvia Jensen, e, também, alguns colegas que me
acompanharam do maternal até o 9° ano. Quantas lembranças boas dessa
época, das brincadeiras e dos cheiros que ficaram na memória.
Durante o fundamental, ocorreram algumas trocas de professor em minha
turma, tivemos o professor Jeferson no primeiro ano, no segundo entrou o
José que nos acompanhou por alguns anos, tivemos também a professora
Rita, que escolheu conosco o teatro do oitavo ano. A Rita foi uma pessoa
brilhantemente especial, é muito viva em minha memória dos seus olhos
brilhando entusiasmados, sempre alegre.
Infelizmente não consegui terminar meus estudos no Anabá, pois ainda
não havia o ensino médio. Tinha o desejo de fazê-lo, porém também existia
grande curiosidade em saber como era estudar em outra escola, fui então
no ensino médio para o Colégio de Aplicação, na UFSC. Foi um susto, tudo
muito diferente, ritmo acelerado, demorei um pouco mas me adaptei. Foi
uma ótima experiência!
Muita coisa rolou uns anos depois, estava descobrindo o mundo e querendo experimentar o que o mundo me mostrava. Tive então a oportunidade de
conhecer a equoterapia, que trabalho incrível! No início de 2014 comecei a
trabalhar como auxiliar na equoterapia e também na secretaria da escola Anabá, quando uma notícia surgiu, eu seria mãe! Bom alguém lá em cima estava
querendo dar uma reviravolta na minha vida aqui embaixo. Tive que parar na
equoterapia e sair da secretaria, fiquei fazendo babysitter até quase minha filha
nascer. E que fase boa, tive a oportunidade de conhecer famílias incríveis.
Em 2017 minha filha, Julliana, entrou na Escola no Maternal da Luise,
passou pelo Jardim da Regina e agora está terminando o 1º ano com a
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professora Leise. Que experiência é voltar para escola sendo mãe. Esse retorno me aproximou da pedagogia, ver a escola com esses olhos acendeu uma
luzinha dentro de mim me mostrando o caminho que deveria seguir. Me
matriculei na faculdade para pedagogia e um ano depois no Seminário de
Pedagogia Waldorf. No ano que iniciei o seminário apareceu a oportunidade
de trabalhar em um jardim Waldorf, que estava abrindo suas portas para o
mundo pela primeira vez, o Lazuli, e aqui estou, fazendo parte desta história
junto da Amanda. Podendo vivenciar a pedagogia Waldorf como ex-aluna,
mãe e professora!
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O ESPAÇO É DELES

O qUE AqUECE O CORAÇãO?
O final do ano se aproxima e a força para o nascimento do novo começa
a permear os nossos sentimentos, nossos espaços, as músicas, os versos, as
memórias de tudo o que vivemos neste primeiro ano.
Primeiro ano muito desafiador, em meio à pandemia e a tantos protocolos e
mudanças, ritmos variados e adaptações. As crianças mostraram que estão aqui e
que querem muito estar aqui, com grande força e coragem passaram por todos
esses desafios e agora, finalmente juntas na mesma sala, finalizando o ano, se encontrando como grupo, com a sensação de estarem completas.
Primeiro ano, portas e janelas se abrem para o novo, estar com o outro, dividir o espaço, encontrar boas palavras, bons gestos, sentir-se bem e acolhido,
é algo que eles vivenciam ao longo da manhã, no brincar livre, nas atividades
dentro e fora da sala, na brincadeira com outro. Em uma das tarefas que as
crianças levaram para casa, elas precisavam pensar, escolher, buscar o que as
fizessem bem, coisas com as quais elas se sentissem bem e felizes, algo bom
para elas e para quem estava ao seu redor e elas deveriam desenhar e escrever sobre isso. Compartilhamos um pouco com vocês.
Leise Monteiro Dal Bó, professora de classe do 1° ano
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A fiLOSOfiA DA / DÁ ESPERANÇA

As aulas de filosofia no nosso Ensino Médio estão assentadas sobre três pilares:
história da filosofia, lógica da argumentação e debates. No décimo primeiro ano,
trilhando a linha do tempo, chegamos, nesta última semana, a Arthur Schopenhauer (1788-1860), que viu na vontade universal irracional o motor da humanidade e ficou famoso pelo seu pessimismo. Passando a régua, a vida é frustrante,
dizia ele, lá com suas palavras germânicas. No décimo segundo ano, avançando
no tempo, esses alunos verão como Nietzsche e Steiner partem dessa mesma
constatação – da importância primordial da vontade – e avançam para algo bem
mais otimista.
Mas como antecipar esse cenário mais otimista num final de ano como este,
de 2021? Pedi, então, que eles imaginassem um 2022 bem melhor e traduzissem
isso em palavras, como que num esforço para trazer do futuro algo alentador.
Seguem alguns trechos dessa esperança.
Paulo Karam, professor de filosofia e literatura
no Ensino Médio e tutor do 11° ano
“Quero sentir o bem e aprender a lidar com o ruim. Caminhar até a praia
e só parar quando meus pés tocarem a água, e ficar ali por um tempinho.
Quero me manter ciente da sorte que tenho. Quero soprar minhas velas de
18 e aprender a mudar a marcha sem deixar o carro morrer. Quero fazer
passeios de bicicleta com minha irmã e assistir ao entardecer. Quero viver.”
Ahimsa Faria Bassi
“Quero enfrentar meus desafios com confiança, pois sei que muitos irão
surgir. E deixo aqui um sentimento de que logo tudo melhorará.”.
Laura Prade de Mesquita
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“Quero viajar e aproveitar minhas férias. E também gostaria de passar na
faculdade. Mas todos esses meus desejos não serão realizados se eu não usar
a minha vontade a meu favor.”
Pablo Bueno Roesler
“Quero participar da primeira eleição de minha vida e votar muito
bem e responsavelmente.”
Maria Antônia Henicka de Souza
“Eu quero que meu 2022 seja incrível! Cheio de conquistas e muito sucesso, principalmente na escola, no Enem e na vida. Quero continuar evoluindo
meu conhecimento e minhas características como humano incrível que sou!
Tudo vai ser incrível e maravilhoso!”
Pedro Isnardi Novaes
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PARA LER

“À luz da lamparina”
Recebi este livro de presente da sua própria organizadora, que traz em si muita sensibilidade para com
o que é regional, o que é autêntico, profundo e puro.
E estas mesmas qualidades logo observei na leitura do
livro "A lamparina".
É tão envolvente que dá vontade de ir adiante, ler só
mais um capítulo para sentir um pouco mais do que já
representou viver diretamente do campo, o valor da educação, de uma família amorosa e com princípios nobres.

Sílvia Jansen, professora do Jardim das Rosas

O livro “À luz da lamparina” traz um registro de vivências significativas no
interior de Minas Gerais.
Composto por muitas mãos, o livro nos conta sobre um tempo e um lugar
em que a vida simples na roça trouxe valiosos ensinamentos a muitas gerações.
Que a singela lamparina possa levar luz e calor àqueles que o lerem e ouvirem essas histórias, assim como aconteceu, muitos anos atrás, naquele lugar.
Agradecemos a todos e, em especial, aos doze autores que compartilharam, através de seus belos textos, suas histórias de vida.
Idealização e Coordenação:
Carlos Magno Guerra Lages (Pediatra)
Luciana Lages (Professora de Jardim de Infância)
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AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA EM 2021
• Inatalidade: a pré-existência do ser humano e o caminho em direção ao
nascimento / Peter Selg e Carlos Maranhão
• A cultura atual e a Pedagogia Waldorf / Rudolf Steiner
• Enciclopédia negra: biografias afro-brasileiras / Flávio Gomes, Jaime Lauriano e
Lilia M. Schwarcz.
• Dos pés à cabeça – Biologia humana no oitavo ano / Manfred Mackensen,
Claudia Allgöwer e Andreas Bielfeld – Ackermann
• Iniciação às Ciências naturais / Isabel Schievenin
• Violetas na janela / Patrícia; psicografia de Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho
• Morte no Nilo / Agatha Christie
• O Cavalo Amarelo / Agatha Christie
• Assassinato no Expresso do Oriente / Agatha Christie
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ASTRONOMiA

O CÉU DO vERãO 2021/22
José Irineu Zafalon, professor de
Matemática do Ensino Médio e Ensino Religioso do Fundamental
Constelações Típicas da Estação

Nas noites de Verão, muitas vezes nubladas ou com névoa, impedindo uma
visão limpa das estrelas, predominam constelações e estrelas entre as mais
brilhantes de todo o céu. Na Figura 1, a partir de Sírius (Constelação de
Cão Maior), a mais brilhante estrela do céu noturno, e no sentido horário:
Procyon (Cão Menor); Pollux e Castor (as cabeças de Gêmeos); Capella
(Cocheiro); Aldebaran (Touro) e Rigel e Betelgeuse (de Órion com as Três
Marias ao centro).

Fig. 1: Constelações típicas do Verão
(Florianópolis, 24-Dez-2021, 22:00)
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Nos primeiros dias do Verão, ao anoitecer, ainda avistaremos no poente
Vênus, Saturno e Júpiter. Mas não tardará para que, dia a dia, eles
desapareçam por detrás do horizonte até não serem mais vistos.
Já no início de janeiro Vênus terá desaparecido. Surgirá Mercúrio, bem
baixo, próximo ao horizonte e por poucos dias visível. Sua máxima
elevação se dará no dia 4 sob um ângulo apenas, sendo muito difícil
de ser visto! Nesses dias aparecerá também a Lua Nova (Fig. 2).
Fig. 2: Lua Nova em companhia de três planetas
(Florianópolis, 04-Jan-2022, 19:45)

Marte aparecerá nas madrugadas, pouco antes do nascer do sol. Um bonito
triângulo entre o planeta vermelho, a Lua Minguante, só um fiozinho
iluminada, e Antares, de Escorpião, poderá (quem saberá?), ser um bom
agouro de despedida do ano, bem no dia 31/dezembro (Fig. 3).

Fig. 3: Lua e Marte em Escorpião
(Florianópolis, 31-Dez-2021, 4:30)

Imagens: www.stellarium.org
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Relatos da pandemia
Comissão de Retorno às Aulas Presenciais

um plano para mapear os riscos e agir
preventivamente para minimizar danos
Em julho de 2020, um grupo de professores, funcionários da administração, secretaria e manutenção, além de representantes do Conselho de Mães e
Pais e pais voluntários da área médica e da comunicação da Escola, reuniu-se
constituindo a Comissão de Retorno às Aulas Presenciais.
Entre os encontros semanais, pelo Zoom e as trocas de mensagens,
coube-lhes a tarefa de deslindar as diretrizes governamentais no âmbito da
saúde e da educação que regulavam a reabertura das escolas. Adaptar o
funcionamento do Anabá às novas leis, decretos, diretrizes, portarias e tudo
o mais a que estávamos (e estamos) sujeitos para que pudéssemos retomar
as atividades presenciais. Sinalização, espaços para isolamento, materiais e rotinas extras de higienização dos ambientes, treinamento para o pessoal da
recepção, que passaria a controlar a entrada com termômetros, e tudo o mais
para que tivéssemos segurança no retorno.
A missão foi elaborar o “PlanCon”, ou “Plano de Contingência de Proteção
e Defesa Civil para Escolas do Ensino Fundamental, Médio e Superior”, como
é seu nome completo. Adaptar à realidade do Anabá protocolos criados por
um grupo de técnicos da defesa civil, saúde e segurança com a participação de
entidades comunitárias, para nortear as escolas de Santa Catarina no enfrentamento à grave crise da pandemia de Covid-19.
A pandemia ainda não terminou, mas o avanço da vacinação no país trouxe mais segurança às atividades presenciais. Assim, aproveitamos este Colibri de
Natal para compartilhar relatos da experiência de participar deste processo por
parte de alguns dos membros da Comissão.
Marli Henicka, mãe da Maria Antônia do 11° ano

“Dia 17 de março de 2020, uma terça-feira, não um dia qualquer, mas o
dia do aniversário de 41 anos da Escola Anabá. Foi também o primeiro de uma
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paralisação que se prolongaria por meses trazendo a vivência de momentos únicos de preocupação e incertezas sobre qualquer aspecto. O que significava esta
ameaça invisível que esvaziou as ruas de pessoas e tirou da Escola a vida anímica
do movimento dos alunos e professores? Ficaram os espaços e as salas vazias mas
que também precisavam ser cuidadas com a esperança do momento do retorno!
Nosso desafio administrativo foi enorme. Dizíamos: 'temos que manter a Escola viva durante esta travessia que não tem hora nem dia para terminar' e isso,
naquele momento, significava também conseguir pagar as contas e, principalmente, os salários, sem ter que demitir ou reduzir os ganhos dos colaboradores,
sabendo que muitos pais teriam certamente sua capacidade de pagamento
comprometida em função da diminuição de suas receitas. Tudo uma grande
incógnita a cada mês que se passava! E chegar ao entendimento de toda a
complexidade da situação vivida por todos: o que realmente ficou impresso em
nossas almas como comunidade escolar?
A experiência deste momento de travessia foi algo que se pode dizer grandioso pelo tamanho do desafio que foi! Realmente foi necessário encontrar a
mais profunda força que move nossa Escola Anabá e, sem dúvida, este encontro foi no sentido de nossa relação de Fraternidade entre todos, pelo bem das
crianças e jovens que são os nossos alunos. E por isso somos gratos”
Marcelo De Cunto, administrador da Escola

“Participar desta Comissão foi uma grande responsabilidade. Estávamos
adentrando em um terreno cheio de novos desafios. Sempre me perguntei
como as crianças receberiam e iriam assimilar todos aqueles protocolos? Mas
com paciência e calma fomos dando passinhos e integrando os novos hábitos. As crianças absorvem tudo com muita facilidade e logo já era rotina lavar
as mãos várias vezes, passar álcool não "ultrapassar" a cordinha do pátio da
outra turma, trocar a máscara, ficar de máscara...
Foi muito lindo ver a alegria delas em estar novamente na Escola, brincar
e comer o lanche com os amigos. Vejo que foi muito importante termos
começado com grupos menores e, aos poucos, ir aumentando, pois isso foi
dando confiança aos alunos, professores e famílias. Me senti contente em
poder ajudar a atravessarmos 2021 com segurança.”
Patipado Maturano Egas, professora auxiliar da turma
do Jardim das Orquídeas e mãe da Alice, do 6º ano.
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“Acredito que a pandemia tenha contribuído com aprendizados para toda
a humanidade e com isso não quero diminuir as dificuldades em diversos âmbitos que muitas pessoas e famílias enfrentaram (e algumas ainda estão enfrentando). Dentro desse contexto, a relação do professor com os alunos me trouxe
muitas reflexões.
Os seres humanos necessitam de convivência presencial e, quando se trata
de crianças e adolescentes, isso se mostrou essencial. A pandemia evidenciou o
tamanho da importância de estarmos no ambiente da Escola, presencialmente,
olhos nos olhos, sem telas no meio. O valor de estarmos juntos, acompanhar
os alunos de perto, ensinar e aprender com eles, construindo o caminho, é
imprescindível no processo de ensino-aprendizagem.
Sou grato por termos retornado às aulas presenciais e reconheço toda dedicação ocorrida durante o ano, em diversas reuniões das comissões, para que
esse retorno acontecesse de forma segura e gradual. Sempre considerando
um objetivo comum: o melhor para as crianças.
Que possamos valorizar o que temos e aproveitar os encontros e relações
da melhor maneira possível!”
Renato, professor de classe do 4° ano.

“Minha filha mais velha estuda no Anabá desde o primeiro ano e meu
filho caçula desde o maternal e tenho pela Escola uma gratidão imensa por
este caminho trilhado. Como médica, a pandemia já tinha me afetado no
início de 2020 com as notícias de que uma doença nova surgia, mas não
imaginava a dimensão e o quanto ela afetaria a vida da minha família e
a de todos nós. Antes do lockdown, respondi a alguns questionamentos
que surgiram da Escola, também ali aprendendo mais sobre o vírus, seus
aspectos clínicos (sintomas e testagem) e sociais (máscara, álcool gel e isolamento). Foi um período dinâmico, que exigiu atualização constante para
que eu pudesse exercer a minha atividade clínica assim como essa “nova
atividade” de consultoria, tanto no meu trabalho como no Anabá. Foram
tempos de muitas dúvidas, mas também de acertos, de uma construção
coletiva, de muito diálogo e também de firmeza. O medo e a insegurança
estavam no ar, em nossas vidas. Mas, foi no ouvir diferentes pontos de vista
que encontramos as soluções e pudemos dar os passos seguros, muitas
vezes pequenos, para retomada das aulas presenciais.
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Fazer parte do PlanCon foi um desafio
e um momento de muito aprendizado e de
muita troca. Pude compreender melhor o funcionamento da Escola dos meus filhos em alguns aspectos administrativos e pedagógicos
e contribuir com a retomada de atividades e,
com o manejo dos casos, buscando auxiliar
na redução de riscos. Foi um momento muito
rico. Eu sempre me senti ouvida e tenho pelo
grupo do PlanCon gratidão pela paciência e
parceria. Tenho gratidão pela confiança dos
professores, do corpo administrativo, dos funcionários e dos pais e alunos. Tenho imensa
gratidão pela Escola Waldorf Anabá.”
Cristina Pires Pauluci, médica intensivista e antroposófica,
mãe da Clara, do 11° ano, e do Antônio, do 3° ano.

“Foi uma mistura de sentimentos ao longo do ano, um sobe e desce de
emoções o tempo todo. Por vários fatores. Algumas vezes sentíamos que
nós da Comissão éramos ‘o vilão que não deixava fazer nada’ e noutras
situações ficávamos angustiados de ter sido um pouco permissivo demais.
E isso foi particularmente difícil entre março-abril, quando tivemos aquela
onda terrível da doença e as autoridades fazendo escolhas erradas, dizendo
que fazer girar a economia era mais importante e deveria ser prioridade e
promovendo a abertura enquanto os casos aumentavam.
E tudo acontecendo com nossas crianças indo para a escola. Isso gerou
muita incerteza. Já vínhamos de um período de um ano em que a criançada teve que ficar em casa e já estava difícil pra eles. Ao mesmo tempo, os
dados indicavam que elas não eram grandemente atingidas pela doença,
mesmo assim não se sabia com certeza. Foi um momento complicado tanto
pra mim como pai, quanto profissional. Pensar nas nossas crianças e jovens
da Escola, que, por serem jovens, sabemos que vão ter alguns comportamentos um tanto rebeldes. E todos eles indo à Escola neste cenário.
O que eu agradeço muito é a dinâmica em que a gente tentou conversar com todo mundo na Escola. Este respeito muito presente em todo
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o grupo, escutar todo mundo, realmente. Ninguém com a razão em si, ninguém com a verdade mas todo mundo tentando entender o que acontecia.
Como cientista, valorizo muito isso. Porque justamente nestes dois anos se
tentou sempre calar a ciência. O sentimento que tenho é que os cientistas
gritaram durante toda a pandemia o que estava acontecendo, o que ia acontecer se não fizessem as coisas e éramos ignorados ou propositadamente
silenciados. E, na Escola, isso não aconteceu. Com certeza foi exatamente o
contrário, se escutou, se tentou entender e então se decidiam as coisas.
Obviamente não é que seja a ciência mas como um cientista, Miguel
Nicolelis falou em algum momento da pandemia que não é a ciência mas,
na verdade, a biologia. O fenômeno estava existindo e não tínhamos como
ignorá-lo. Claro, a única coisa que tínhamos para entendê-lo melhor era
justamente a ciência. Então, quem conseguia escutar a ciência, entender a
ciência ia melhor sem dúvida nenhuma. Eu sinto que foi isso que aconteceu
na Escola. Nós fomos escutados, conseguimos colocar os pontos, mesmo
com muitas incertezas e a coisa avançou muito bem.
Mais adiante, outro momento difícil, foi quando começamos a sentir o
pessoal cansado com os protocolos com as máscaras e qualquer oportunidade que se tinha tentavam (entre aspas) 'fugir disso'. Tínhamos que trazer as pessoas de volta, fazer com que pisássemos todos juntos no mesmo
chão, sentir as mãos dadas para continuar a caminhada juntos.
Mesmo assim, esses momentos foram passageiros e muito leves perto
de tudo que poderia ter acontecido e, sei que aconteceram em outros
locais. Acho que a nossa comunidade como
um todo está muito de parabéns porque em
que pese todas as vozes discordantes e tudo
isso e, sobretudo, problemas que algumas famílias devem ter enfrentado, que devem ter
sido terríveis, mesmo assim, prevaleceu sempre o interesse comum.
Então isso é muito bom, faz a gente se
sentir muito feliz em participar de uma comunidade assim.
Muito importante ainda destacar como
nossos professores se doaram para realmente
tentar voltarmos às aulas. E na Escola, com
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toda a pressão que existe justamente pela angústia de ver as criancinhas já
com sérias dificuldades de continuar em casa e os próprios pais do mesmo
jeito, nossos professores sempre se mostrando com muita vontade de voltar
pra Escola. Foi maravilhoso. Eu acho que essa doação que eles fizeram
como pessoas para que isso acontecesse foi muito bom. Eu me sinto realmente agradecido a todos eles. E, depois, também, vê-los muito empenhados em tentar fazer suas atividades ao longo do ano. Várias vezes, ao longo
do ano, os professores se mostraram angustiados por não conseguirem
fazer as dinâmicas, vivências, saídas etc., do jeito que costumavam fazê-las
porque os alunos precisariam disso. Em vez de simplesmente inventarem
algum conteúdo novo para ficar em sala de aula e ponto. Foi o contrário:
eles estavam angustiados para que as coisas acontecessem mais próximas
do que comumente aconteciam - falar aqui, falar lá, preparar carta, olhar a
legislação, tentar arrumar jeitos que funcionasse que fossem ‘aprovados' pela
comissão. Depois, muitos casos em que não era possível, ver as suas angústias
e decepções era comovedor. A meu modo de ver, eu sinto muito isso presente, provavelmente porque sou professor também e, em algum momento,
também senti alguma coisa do tipo.
E, finalmente, acho que agora nesse finalzinho em que estamos - eu
espero que seja o final por conta da vacinação e de que não temos tido
surtos preocupantes no país, temos que cuidar para conseguir fazer tudo
como deve ser feito.
Nossa comissão foi muito feliz em sempre escutar todo mundo e em
não se poupar de opinar. Pelo contrário, sempre tivemos muitas opiniões
a respeito das coisas e isso foi muito bom para realmente conseguirmos
caminhar juntos e não só alguns fazendo as coisas.”
Carlos Rodrigo Zárate-Bladés, médico, pesquisador e professor da UFSC, pai da
Renata, do Jardim das Orquídeas e da Gabriela, de 1 ano.
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Associação Pedagógica Micael
Mantenedora da Escola Waldorf Anabá
O correr da vida embrulha tudo.
A vida é assim: esquenta e esfria,
aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta.
O que ela quer da gente é coragem.
Guimarães Rosa

TRAVESSIA
Mais um ano vem chegando ao seu desfecho, e que ano!! Tão longo
período de pandemia só nos leva a refletir que "quem elegeu a busca não
pode recusar a travessia" (Guimarães Rosa). E assim nós da Associação Pedagógica Micael temos feito! Elevando o olhar aos céus, fincando os pés na
terra e seguindo firmes em busca do que acreditamos ser o melhor para
nossa comunidade escolar nesses tempos de travessia. Com este cenário, o
que foi feito pela APM ao longo deste ano?
As reuniões da Diretoria estiveram, em boa parte, focadas nas necessidades e superação dos desafios advindos da Pandemia, apoiando a Escola
nas suas adaptações e no cumprimento de exigências.
Passado o período mais crítico, foi possível retomar alguns pontos que
já vinham sendo estimulados pela Associação desde a entrada em vigor
do novo Estatuto, como a aproximação e integração da Diretoria com os
demais núcleos da Escola: Conselho Pedagógico, Colégio de Professores,
Conselho de Mães e Pais, Grupos de Estudos.
Outro tema frequente nas pautas das reuniões da Diretoria da APM, foi
o acesso à Educação Infantil e a nova passagem. No ano de 2022 já teremos
mudanças reais, inicialmente com a execução de uma ponte para pedestres.
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Outra novidade desenvolvida este ano, foi a divulgação de um vídeo
institucional que introduz de forma didática o recém criado Guia da Comunidade - uma cartilha que se propõe a esclarecer aos que vêm chegando
a importância de sua participação na nossa coletividade. A quem interessar
um exemplar do Guia, este pode ser obtido na secretaria, em consulta na
biblioteca ou por acesso ao site da Escola.
Durante este ano, foram também realizadas as duas Assembleias Ordinárias, com a eleição da nova Diretoria e de novos membros do Conselho
Fiscal para o próximo triênio. Estes são os que comporão as funções dentro
da Associação:
Diretoria:
Sérgio Beck
Marcelo Barbosa de Cunto
Sandra Beck
Paulo Del Grande
Cynara Muller
Gabriela Jendiroba Prade
Ana Paula Balthazar dos Santos
Conselho Fiscal:
Celina Luiza Nascimento de Souza Brum
Rafael Pontes da Silva
Alexandra Rodrigues Finotti

Finalizamos esse ano registrando nosso agradecimento à Comunidade
Waldorf Anabá pela comunhão e pela confiança que demonstraram durante toda a travessia deste período tão desafiador que estamos vivendo.
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PROJETO MORRO DO QUILOMBO
2020 foi um ano de conversas online e tempo em se pensar os passos
que precisava para o projeto da Creche Waldorf junto ao Morro do Quilombo dar seu início. Desde então, temos tido diversos encontros online
para tratar de assuntos referentes ao encaminhamento do sonhado projeto
da creche: encontro com nossa parceira Sonia Fernandes (professora e ex-diretora da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação), com a
equipe do Anabá, com Marisa e Anísio, Paulo e Marcelo de Cunto, além do
topógrafo Hudson. Também, contatos com órgãos municipais (FLORAM e
SMDU) para informações técnicas. Nossa proposta é de que a creche tenha
uma parceria operacional com a Secretaria Municipal de Educação (Creche
conveniada), com a possibilidade de repasse financeiro da Prefeitura para
pagar professores e outros. Para autorizar a parceria é preciso que tenhamos as aprovações legais da obra.
Com a pandemia, tivemos períodos de isolamento, com fechamento
de órgãos e estabelecimentos, limitando nossas ações, atrasando um pouco os procedimentos a serem tomados. Foi solicitada em outubro de 2021,
a Consulta de Viabilidade para os usos de educação infantil (creche e pré-escola). Ainda não tivemos resposta, o processo continua parado no Setor
de Plano Diretor, “aguardando recebimento”. Este é o primeiro passo para
darmos início às conversas sobre o projeto com o setor de aprovação da
Prefeitura. Enquanto isso, estamos verificando as escrituras atual e passadas
e confirmando as dimensões reais do terreno do Anabá: se oficialmente o
terreno vai até a rua que fica no Quilombo, pois a creche precisa ter o acesso público. Seguimos devagar e com entusiasmo na esperança de passos
maiores em 2022.
Luzia Raquel Braga (arquiteta)
e Maria Regina Giachetta (ex-jardineira Anabá)
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HOMENAGEM PÓSTUMA
Há mais de 40 anos os fundadores do Anabá receberam,
através da Pedagogia Social, o impulso para o nascimento da
escola. Pedro Schmidt foi uma pessoa muito importante neste
processo. No desabrochar do 5º setênio da escola, foi a vez de
Thomas Schmidt, filho de Pedro, também dar sua contribuição,
tornando-se um dos diretores da Associação Pedagógica Micael. Ajudou a descortinar uma fase de transição entre o nosso passado, o presente que vivemos e a construção do futuro
que queremos. Com ele reafirmamos nossa missão: desenvolver
uma sociedade com valores mais essenciais, tendo o amor espiritual como sua maior meta.
A Escola Waldorf Anabá e a Associação Pedagógica Micael
rendem aqui esta homenagem ao querido amigo, pai de aluno
e diretor Thomas Schmidt, em agradecimento por ter feito
parte de nossa história.
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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.

Melip
Loja de Mel, Muito Mel!
Loja online com tudo o que é das
abelhas: mel orgânico, própolis,
paninhos de cera para embalar alimentos, giz de cera Apiscor, cosméticos naturais. | www.melip.com.br
(48) 99194 5916.

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

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
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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

Daniela Stark
Anfitriã de Aluguel
Ajudamos proprietários de imóveis
a rentabilizarsua propriedade em
plataformas de aluguel de temporada, como Airbnb e Booking.
Limpeza, manutenção e entrega
de chaves aos hóspedes. Seu imóvel com mais visibilidade nas plataformas de aluguel.
Contato: (41) 98882-4447, com
Daniela

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

Construindo Pontes
Consultoria – Desenvolvimento Organizacional e
Pessoal
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
Cirurgiã-Dentista
cro sc 13974
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
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Dra. Marisa Salvador
Dominguez
Cirurgiã-Dentista
cro 3017
Odontopediatra/Homeopatia/Terapia Floral. R. Dom Jaime Câmara, 179 sala 1201 – Centro.
(48) 3224 1780 e 99912 2137.
marisasd.odonto@gmail.com.

Consultórios Médicos e
Terapêuticos Antroposóficos
(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.

Francisca Cavalcanti
Musicoterapeuta,
Cantoterapeuta
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

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

Fernanda Rotolo Caldas
Psicóloga
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

Simone De Fáveri
Terapeuta
Terapia Artística – Ateliê Paulo
Apóstolo. Rua do Lamim, 2905,
Canasvieiras, Florianópolis.
(48) 99673 9458
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

Bliss House
Inglês e Muito Mais
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

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

Esportes

Centro Equestre
Cantagalo
- Agora em Ratones 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).

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.
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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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