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Tudo o que vive é pulsação do sagrado.
As aves do céu, os lírios dos campos...

EDITORIAL

Até o mais insignificante grilo, no seu cricri

“Eis o Colibri.”

rítmico, é uma música do Grande Mistério.

Assim, há 32 anos, o nosso boletim era apresentado à comunidade.
Hoje completamos 101 edições! Viva!

É preciso esquecer os nomes de Deus que
as religiões inventaram para encontrá-lo
sem nome no assombro da vida.
Rubem Alves

O Colibri surgiu no momento em que o Anabá iniciava a sua primeira
turma do Ensino Fundamental, em meio à carência de textos sobre a Antroposofia, com o intuito de “trazer para os pais e amigos do Anabá os conceitos
que orientam o trabalho por nós desenvolvido”.
A primeira edição foi lançada na época de Micael de 1987, organizada
por Regina Király e Luiz César Caldeira.
Inicialmente mais artesanal, utilizando o lápis e a tesoura em vez do mouse, o material a ser publicado tinha de ser traduzido dos escassos livros disponíveis na época, textos passados de mão em mão, ou escrito pelos fundadores da escola.
O cabeçalho da primeira edição, desenhado, recortado e colado pela
Simone de Fáveri – que cuidou da publicação por mais de duas décadas – foi
substituído em 1994 por um desenho do professor Sérgio Beck, que perdurou pelos últimos 25 anos. (veja capas ao lado)
No ateliê do Sérgio, onde ele produzia à mão serigrafias, convites de formaturas, casamentos e guardava uma série de “vinhetinhas, desenhinhos”, as
professoras Sandra e Simone buscavam as ilustrações nos primeiros anos do
Colibri. “Veja se você tem alguma coisa aí, Sérgio!”. E corriam para recortar,
colar, imprimir e distribuir.
Descontando alguns anos ausentes e edições suspensas, entramos no
29º ano de publicação.
Em todo esse tempo, muitos foram os colaboradores que carinhosamente cuidaram para que revista permanecesse fiel à sua proposta inicial.

Capa desta edição: detalhe de um vaso grego em arte de Sérgio Beck.
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Neste novo projeto gráfico, muita coisa mudou, mas continuamos a recorrer ao “ateliê” do professor Sérgio. É dele a proposta visual que apresentamos.
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O Colibri quer continuar sua missão de estender a mão aos pais e mães nesta jornada da
educação de suas crianças. E agora também quer
participar dessa nova etapa, em que todos embarcamos, com os jovens do Ensino Médio.
Ele seguirá mudando, como a nossa escola,
que é tão viva e tanto se transforma.
Esperamos que continue sendo “um presente para a comunidade”, como desejaram os seus
fundadores.
Comissão de Comunicação do Anabá
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ÉPOCA

Sobre a Páscoa
Grupo de Ensino Religioso

Temos na escola um Grupo de Ensino Religioso que reúne os professores
dessa disciplina e mais alguns interessados no tema. Reunimo-nos todas as
segundas-feiras para estudar e conversar sobre o andamento das aulas.
Com a proximidade da Páscoa, levantamos alguns temas afins e combinamos que cada um dos professores escreveria um pequeno texto para
o Colibri. Segue o resultado, que finda sendo um mosaico variado, mas, na
nossa avaliação, interessante para ser compartilhado.

Como é determinado o Domingo de Páscoa a cada ano?
A Páscoa não tem uma data fixa no calendário anual. O cálculo da data
da Páscoa é fundamental no calendário do ano cristão desde os primórdios
do cristianismo, tornando-se definido no Concílio de Niceia (atual Iznik, Turquia) no ano de 325.
A Lua e o Sol têm papéis importantes no cálculo. Em primeiro lugar é
necessário que seja primavera (no hemisfério norte, outono aqui no hemisfério sul). Ou seja, a data sempre será depois do dia 21 de março. A segunda
condição é que seja em uma Lua Cheia, a ‘Lua Cheia da Páscoa’. No domingo seguinte será celebrada a Festa da Ressurreição. Resumindo: a Páscoa
é celebrada no primeiro domingo depois da Lua Cheia que ocorre após o
equinócio da primavera (no hemisfério norte, outono no hemisfério sul). O
dia do domingo pode variar desde 22 de março até 25 de abril. Neste ano
será no dia 21 de abril.
É por isso que na Páscoa sempre temos uma Lua Cheia, mas o principal
é que no dia da Celebração da Ressurreição, no Domingo de Páscoa, jamais
o Sol será eclipsado pela Lua, uma lembrança da importância da harmonia
cósmica aqui na Terra. Se tivermos verdadeiramente o anseio de ligar a Terra
à ordem cósmica, nossa relação com a vida de Cristo na Terra e sua ressurreição no domingo de Páscoa será condição.
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O que é isso, a Quaresma?
A Quaresma é o período de preparação para a mais importante data do calendário cristão, a Páscoa. São 40 dias.
Começa na Quarta-feira de Cinzas, logo após o Carnaval, e
termina no Domingo de Ramos, no início da Semana Santa. Permanecem os cristãos em espírito de Quaresma até a
quinta-feira que antecede a Sexta-feira Santa, ultrapassando,
portanto, os 40 dias.
A palavra “quaresma” surgiu do latim, “quadragesima”, e
é mais uma aparição da simbologia do número 40 na doutrina cristã. Também são 40 os dias entre o dilúvio e o retorno
à terra firme. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai. Durou 40
anos a viagem do povo judeu à Terra Prometida. Quarenta
dias e quarenta noites jejuou Jesus no deserto.
Depois da Quaresma, temos o tríduo Santo (Sexta Santa,
Sábado de Aleluia e Domingo da Ressurreição), para, enfim,
após o domingo, começarem realmente as comemorações
da Páscoa, quando os cristãos celebram a ressurreição e a
vitória de Cristo, depois de seu sofrimento e morte.
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Cristo ressuscitou!
Cristo manifestou-se após a morte a uma mulher.
Era Maria Madalena, que com o olhar espiritual, pôde primeiro ver o mestre ressurreto.
Aí consta:
“Maria, porém, estava diante do túmulo, e chorava do lado de fora. Enquanto chorava olhou para o túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco,
sentados à cabeceira e outro aos pés do local onde eles haviam depositado
o cadáver de Jesus.
E eles lhe disseram: Mulher, por que choras?
Ela lhes disse: Levaram o meu senhor, e eu não sei onde o puseram.
E dizendo isto, ela se voltou e viu Jesus de pé, e não sabia que era Jesus.
Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras?
Ela pensou que ele fosse o jardineiro, e disse-lhe: Senhor, tu o levaste?
Dize-me, onde o puseste? Quero buscá-lo.
Disse-lhe Jesus: Maria!
Então ela se voltou e disse-lhe: Raboni!, isto é, Mestre.”
Esta passagem do Evangelho de João nos mostra como ela, Maria Madalena, estava espiritualmente preparada para tal evento, tão logo reconhecendo o Cristo. Depois, fez como o mestre lhe pedira levando a boa nova aos
apóstolos. E Ele, que vencera a morte, passou a viver dentre os apóstolos por
mais quarenta dias e só então ascendeu aos céus.

Sobre Pentecostes
É comum admirarmos pessoas chamadas “iluminadas”. São mestres nas
diversas crenças religiosas e esotéricas da humanidade. Vivem uma vida simples. Sabem consolar nossas aflições e usar palavras compreensíveis a qualquer um que os ouça, desde o mais simples até o mais estudado ser humano.
Esse foi o estado experimentado pelos apóstolos após o Pentecostes. Eles
saíram de um estado dormente onde eram espectadores das ações do Cristo,
para protagonistas de atitudes que emanavam o bem, a harmonia e o entendimento entre as pessoas. A grande lição atual disso é que podemos buscar
praticar, ao menos um pouco, mas diariamente, essa sapiência e concórdia
entre nós. Como? Cada um deve desenvolver seu caminho, mas uma boa
maneira de começar é observando a sua volta. Ter consciência de como nos
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relacionamos com os minerais, os vegetais, os animais, nossos companheiros
de vida terrestre. Como nos relacionamos com as pessoas? A consciência livre
e aberta foi o primeiro passo de Pentecostes e levou os apóstolos até a se expressar em outras línguas. Hoje, devemos buscar essa consciência no nosso
dia a dia, nos atos e situações comuns que podemos mudar. Para melhor.
Para todos.

Qual é o papel de Judas na vida do Cristo?
Podemos dizer que entre os 12 escolhidos pelo mestre, um deles seria o
responsável por cumprir a tarefa mais difícil. Sem Judas, o divino Rabi da Galileia, como era carinhosamente conhecido entre os discípulos, não poderia
cumprir sua sagrada missão. Do ponto de vista meramente histórico, talvez
esta passagem dos evangelhos nos deixe um pouco confusos e até desconfiados, mas isso não é tudo. Nos textos apócrifos, o próprio Jesus descreve-o
como “aquele que é superior aos outros discípulos e o único capaz de sacrificar o homem que reveste o Cristo”, e o instrui em particular para que pudesse
realmente acontecer a Semana Santa e os Mistérios do Gólgota. Reconhecer
o papel e a importância deste discípulo não é uma tarefa fácil, pois, de um
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modo geral, somos educados e preparados para receber com agrado apenas as manifestações agradáveis de nossos semelhantes. O ensinamento de
Cristo através deste apóstolo é muito profundo e nos convida a ter uma fé
sobrenatural na vida, no destino, na existência e principalmente no mundo
espiritual. Judas para trair seu mestre exotericamente (mundo exterior) teve
que ser extremamente fiel a Ele esotericamente (mundo interior), já que tinha sido escolhido e preparado para esta distinta tarefa. Quantas vezes em
nossa vida machucamos aqueles que mais nos amam tentando ser fiel aos
nossos ideais mais elevados? Quantas vezes em nossas biografias fomos instruídos invisivelmente e preparados para fazer coisas incompreensíveis para
os outros em detrimento de nossas próprias convicções, na luta por sermos
nós mesmos? Bem-vindos ao drama de Judas dentro de cada um de nós!
Acontece algo mais surpreendente ainda nessa história que vale a reflexão.
Judas cumpre uma dupla função, ele não entrega seu mestre de qualquer
jeito, mais sim com um beijo e um alerta. Porque um beijo? Sim, porque foi
o combinado com os membros do sinédrio que eram os líderes religiosos
daquele povo, mas novamente isto é para fora, internamente representa os
mistérios do amor que existiu, ou melhor, existe entre eles. E qual foi o alerta
ou a mensagem de Judas após seu beijo mortal? Ele falou: “Mestre, estes são
os que te buscam”, e com esse gesto quase despercebido pelos religiosos ele
não só entrega o Filho do Homem nas mãos dos inimigos, mas também faz
o contrário. Judas representa a inteligência, a consciência desperta, o conhecimento do mal e por isso no momento da suposta traição revela ao Cristo
quem são seus inimigos. Sabemos que não existe ser humano que não tenha
sido enganado, traído ou abandonado, de alguma forma, no transcurso da
existência. E são precisamente nestes momentos mais difíceis que a vida nos
convida a celebrar uma Páscoa a mais. Este personagem que sempre nos
surpreende existe dentro e fora de nós, e toda vez que aparece nos permite
exercitar a humildade, o perdão, a superação da dor e a conquista da paz, ou
seja, viver em nós os mistérios mais profundos do amor do Cristo.

Por que ovos de Páscoa?
Ao longo do tempo, têm sido várias as interpretações e funções atribuídas
ao ovo.
Além de ser um alimento, o ovo é símbolo de vida, pureza e fertilidade.
Presentear com ovos no domingo de Páscoa tem origem remota na his-
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tória, muito antes de qualquer indício de industrialização. Antigos povos pagãos decoravam ovos durante os festejos do Equinócio de Primavera, como
forma simbólica de boas-vindas ao sol em seu renascimento de luz e calor,
assegurando assim a fertilidade dos campos, rios e rebanhos.
O ovo simboliza o maior mistério de todos os mistérios que podemos
vivenciar: o mistério da vida.

Por que ovos de chocolate?
Theobroma, do grego, quer dizer “alimento dos Deuses”. Esse é o nome de batismo do chocolate.
O surgimento do ovo de chocolate na Páscoa
se deu a partir do século 18, em substituição
aos ovos pintados que eram escondidos nas
ruas e nos jardins no domingo de Páscoa,
para serem caçados, com a ideia de que
os coelhos eram muito mais rápidos que
as galinhas poedeiras e, assim, pegavam
destas para levá-los às crianças.
No Brasil, os ovos de chocolate chegaram em 1920, vindos de Paris e seguindo os modelos então em voga nos países
europeus.

Por que coelho da Páscoa?
A lebre era o animal sagrado da deusa
teutônica da primavera, Eostre, a deusa lunar
da fertilidade. A simbologia e a crença popular
não distinguem lebres e coelhos.
No antigo Egito, o coelho simbolizava o nascimento e
a nova vida. Alguns povos da antiguidade o consideravam o símbolo da lua.
Os coelhos, por se reproduzirem facilmente em grande quantidade, representam a fertilidade, um ciclo que se renova. Na chegada da primavera,
no hemisfério norte, os coelhos são um dos primeiros animais a saírem de
suas tocas. Eles costumam correr pelos campos verdes e floridos, chamando
a atenção para a renovação da vida. É a Páscoa!
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barulhos e comportamentos que não servem de referência para a construção da moral humana infantil nem adulta.

educação

Início do ano escolar no
jardim de infância e festa de carnaval
Silvia Jensen, professora do Jardim

Todo começo de ano na Educação Infantil penso que o sentimento é similar para a maioria das educadoras, mesmo depois de tantos inícios de anos
por nós já vividos. Como se dará a inserção dos novos alunos? Os que vêm
do Maternal que já são um pouco conhecidos como se adaptarão ao novo
ambiente? E os alunos que vêm de fora? E os mais velhos será que cresceram
muito? Tudo na verdade é novo. Como se dará a relação entre os adultos,
os pais da turma abraçarão os novos pais? Conseguiremos construir um ambiente social para o crescimento geral e convivência harmoniosa de todos?
Neste período há o que chamamos de processo de adaptação que envolve pais, educadores e os alunos. Além da confiança que os pais têm que
depositar na criança e no professor para esse processo ocorrer de modo
brando, um dos suportes com que podemos contar é a criação de imagens,
e uma história pode se prestar muito a isso.
Sendo ainda verão quando começamos o ano letivo, gosto de trazer a
imagem do mar e suas ondas, dos peixes, das conchas, pescador, barco etc
e com isso criei uma história de um peixe chamado Fredolino. Ele tornou-se
nosso mascote dessa época.

Como então trazer esta alegria para as crianças de modo que a festa seja
do tamanho delas, com as qualidades que as pertencem? O que seriam estas
qualidades no caso do Carnaval? Festas em família, ou em lugares menores,
com som baixo e ao vivo, com marchinhas antigas, inocentes, uma festa que
respeite o horário de sono e alimentar da criança. Temos que sempre ter em
mente que a criança deve ser introduzida ao mundo do adulto com proteção, ela não pode ser exposta a tudo, pois ela absorve sem distinção o que é
bom e mal, e isso forma o seu corpo.
Por isso, a nossa constante insistência como educadores com relação ao
que a criança é exposta. Aos termos filhos e ao educá-los temos que fazer
escolhas e abrir mão de certas situações que para nós adultos talvez sejam
adequadas, pois podemos julgar se é bom ou não. A criança já não tem essa
escolha. Com certeza, muito do que vivenciamos como adultos não é adequado para a criança e por isso temos que quase nos “sacrificar” por certo
tempo para o bem de seu crescimento saudável.
Embora estejamos na época da Páscoa, eu gostaria de dividir com vocês
estas duas histórias do começo do ano.
A história do Fredolino, o peixinho, tem como referência familiar pai e
mãe. Levando em conta a diversidade em que vivemos, estes personagens
podem ser substituídos conforme a constelação familiar da criança.

Fredolino, o peixinho

Este ano começamos o ano escolar três semanas antes do Carnaval, por
isso aproveitei a popularidade de Fredolino para introduzi-lo em outra história, agora com o tema Carnaval. Escrever uma história e em seguida ter um
público para pô-la à prova é muito bom, uma sorte, pois na hora se vê se a
história funciona ou não e já se faz as adaptações necessárias.

Era uma vez um papai e uma mamãe peixe e um filhinho peixinho. O seu
nome era Fredolino.

Trazer o tema Carnaval, uma festa tão popular em nosso país, quando
bem elaborado pode trazer imagens belíssimas, um ritmo musical agradável,
muitas cores. Porém junto com isso, há pessoas que se excedem no que bebem, em seus gestos, nas suas vestimentas podendo chegar a extremos de

O papai e a mamãe peixe sentaram com Fredolino para combinar como
seria o caminho até o jardim. O papai iria à frente, o Fredolino no meio e a
mamãe atrás.
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Fredolino já havia feito um aninho, dois aninhos, três aninhos, quatro aninhos!!!! Agora estava pronto para ir ao jardim da dona sereia.
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— Entendeu Fredolino? perguntou a mamãe.
— Sim, mamãe, entendi. O papai vai à frente, eu no meio e a mamãe atrás.
— Isso mesmo, disse a mamãe.
E assim foram todos dormir felizes, pois no dia seguinte já era o dia de
Fredolino ir para o jardim.
De manhã bem cedo, acordou a família de peixinhos. Eles comeram, Fredolino pegou sua mochila de conchinhas e foram para o jardim, conforme o
combinado: o papai na frente, o Fredolino no meio e a mamãe atrás.
Não demorou muito e Fredolino ultrapassou o papai e nadou à frente.
— Fredolino, lino lino… Onde é seu lugar?, perguntou o papai.
— Ah, é mesmo!, disse Fredolino. Eu me animei muito.

e conseguiu se despedir do papai e da mamãe sem fazer uma manha sequer.
Claro ele já era grande, já tinha quatro anos.
No jardim da dona sereia brincou com os outros peixinhos. Ele brincou
de fazer castelo de areia, de se esconder dentro de uma concha e quase ficou
preso dentro dela. Brincou de escorregar em corais, até andou no cavalo
marinho. Comeu rabinho de camarão, garrinhas de siri, pepino do mar e
saborosas algas.
No fim da manhã, a mamãe e o papai chegaram para buscá-lo. Ele se despediu da dona sereia e voltou para casa. Sabe qual era o combinado da volta?
A mamãe ia à frente, Fredolino no meio e o papai atrás.
Sim, depois daquele dia Fredolino aprendeu direitinho como ir e voltar do
jardim onde ele ia todos os dias para brincar com seus amiguinhos peixinhos.

E voltou para o meio do papai e da mamãe.
Nadaram, nadaram, viram lindos corais e algas e até outros peixinhos
indo para o jardim, quando mais uma vez o Fredolino ultrapassou o papai e
nadou à frente.
— Fredolino, lino lino… Onde é seu lugar?, perguntou a mamãe.
— Ah, é mesmo!, disse Fredolino. Eu me animei muito.
E voltou para o meio do papai e da mamãe.
Nadaram, nadaram, quando mais uma vez Fredolino ultrapassou o papai
e nadou à frente. Ele foi nadando, e não deu tempo de mais nada. Um enorme peixe de boca grande se aproximou pela frente de Fredolino, mal deu
tempo para ele chamar o papai. E o papai disse:
— Entre nesta toca aí do lado, depressa!
Fredolino, papai e mamãe ali entraram. O coração do Fredolino parecia
querer sair pela boca, de tão assustado que ele ficara.
O peixão deu com tanta força com sua boca na porta da toca que disse:
— Ai, ai, ai, bati com força o meu bocão, aqui não fico mais não!!!!
E foi embora dali.
O papai deixou tudo se acalmar e de mansinho olhou para fora. Como já
não avistou mais o grande peixe, continuaram o caminho para a escola, do
modo combinado. O Fredolino no meio entre o papai e a mamãe.
Chegando ao jardim, Fredolino foi muito bem recebido pela dona sereia
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História para o Carnaval: O navio dos piratas
Era uma vez um navio de piratas que singrava pelos mares com o porão
repleto de baús com os mais diversos tesouros que eles conseguiram pela
redondeza.
Viajavam tranquilos e não perceberam que o tempo estava mudando. As
nuvens no céu se fechando e formou-se uma grande trovoada com ventos
fortes. O mar ficou revolto, veio uma onda enorme e... ‘tchicabum’, virou o
navio de um lado, e ‘tchicabum’, virou o navio do outro lado e, pela terceira vez, ‘tchicabum’ e o navio virou de vez e ‘gluglu glu glu’, foi lentamente
afundando.
Só deu tempo de os piratas gritarem:
— Salve-se quem puder!
Eles rapidamente entraram no barco salva-vidas e foram remando até
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uma ilha ali perto onde havia muitos coqueiros, porém não puderam levar
consigo o grande tesouro.
O navio afundou bem perto de onde morava Fredolino, um peixinho de
escamas bem coloridas.

Chamaram o rei Netuno que estava sentado em seu trono coruscado de
madre perolas e segurava um cetro em sua mão enfeitado com uma concha
em forma de caracol.
Ele foi até o navio e viu os tesouros e logo deu um destino para tudo.

Ah, que alegria ter um navio perto de casa para poder brincar de esconde-esconde, disseram os peixinhos. Ganhamos um novo parque de diversões.

Caros peixinhos, eu tive uma boa ideia. Vocês podem usar estas preciosidades para enfeitar as máscaras de Carnaval.

Fredolino e seus amigos entraram no navio e viram todos aqueles baús e
logo desconfiaram que eram tesouros.

E foi assim que todos no Carnaval brincaram com máscaras muito brilhantes e reluzentes.

Tentaram abrir um deles, mas não conseguiram. Chamaram então o mágico do fundo do mar, que disse:

Depois do Carnaval, todos os dias, Fredolino e seus amigos iam brincar de
esconde-esconde no navio pirata afundado.

— É para já que eu abro estes baús.
— Abracadabra, abra cabeia, pelo chuveirinho da baleia, abra-te baú,
abra-te!

E os piratas lá na ilha cheia de coqueiros construíram um novo navio para
navegarem pelo grande mar azul a procura de novas aventuras. Alguém já
os viu?

E nada aconteceu.
— Abracadabra, abra cabrão, pelos dentes do tubarão, abra-te baú, abra-te!
E nada aconteceu.
— Abracadabra, abra caruga, pelo casco duro da tartaruga, abra-te baú,
abra-te!

Com essa imagem fizemos em sala, com as crianças, máscaras de Carnaval com a forma de Fredolino, enfeitadas com os “tesouros dos baús dos
piratas”. Assim celebramos nosso Carnaval de modo puro e inocente como a
alma da criança pequena é.

E nada aconteceu.

Contos escritos em fevereiro de 2019.

— Abracadabra, abra carinho, pela cauda do cavalo marinho, abra-te baú,
abra-te!
E nada aconteceu.
— Abracadabra, abra careia, pelas tranças da sereia, abra-te baú, abra-te!
E nada aconteceu.
Os peixinhos já estavam achando que a mágica nunca iria funcionar,
quando então o mágico tentou pela última vez.
— Abracadabra, Abbbbrrrrrra calino, pelas escamas bonitas e coloridas de
Fredolino. Abra-te baú, abra-te.
E abra cabrúúúú não é que abriu o baú?.... Eles viram lindas pedras preciosas, correntes de ouro, pulseiras de prata.
— O que vamos fazer com isto?, perguntaram todos.
— Vamos chamar o rei do Mar para nos aconselhar.
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O ritmo das 24 horas tem o dia e a noite em si, com a luz e a escuridão
como panos de fundo. Como entramos neste ritmo? Como me preparo para a
noite? Consigo deixar minha “casa” arrumada, em ordem para poder serenar?

Todos os anos, na semana anterior ao início oficial das atividades pedagógicas com os alunos, o colegiado de professores da Escola Waldorf Anabá
se prepara para o ano escolar: chamamos este momento de planejamento.

Foi sugerido que antes de dormir se faça uma retrospectiva, olhando de
trás para frente como foi o dia, e isso pode ser feito através de perguntas, para
perceber como está a sua alma. O que eu consegui realizar do que havia me
proposto para o dia? Onde estive presente com relação ao outro? Com o
que eu realmente me relacionei neste dia? Olhei para algum momento bonito da natureza? Consigo perceber as transições do dia chegando e a noite
se anunciando? A pressa é o inimigo número um para me afastar desses
momentos.

A cada fevereiro, estudamos um tema que se adeque às necessidades da
vida escolar, podendo ser no âmbito pedagógico, social, administrativo. Na
maioria das vezes, contamos com a visita de algum convidado para liderar
esse trabalho. Além do tema em si, trabalhamos também como serão nossas
reuniões de quinta-feira à tarde, que são um grande pilar na Pedagogia Waldorf. Olhamos para o calendário escolar, comissões de trabalho e assim por
diante. Tentamos deixar a “casa” o mais organizada possível para o transcorrer do ano se dar de modo harmônico e previsível.

Aconteceu no meu dia algo que eu não esperava? Como lidei com isso?
Foi positivo, foi negativo? Estes momentos não planejados, segundo Luiza,
são promovidos pelo nosso companheiro fiel e invisível que percebe por
onde temos que ir, que nos guia para ajudar a realizarmos nosso propósito
de vida. Ele que nos acode quando nossas forças se exaurem. O acaso nos
conta notícias dele. É um ser que nos convida a revisitar nosso jardim interno,
qual era mesmo minha tarefa aqui na terra? Como está minha relação com
meu Eu interno e eterno?

Este ano, contamos com a presença de duas profissionais muito experientes vindas de São Paulo: Luiza Lameirão, na área pedagógica, e Cecilia Tilkian,
na área artística. Ambas são ligadas à Faculdade Rudolf Steiner.

Esta retrospectiva me faz ter uma visão de como este dia me preencheu.
Sinto entusiasmo pela vida, sou grato pelo o que veio a mim? Essa gratidão
que sinto é um presente que “dou” ao meu sono e aos seres que me acompanham nessa jornada noturna e, no dia seguinte, acordo revigorado? Uma
pessoa saudável deita-se cansada e desperta renovada. Não é impressionante isso? Consigo ouvir o que vem de “notícia do céu” pela manhã? Levei
alguma pergunta para o sono?

RELATO

Planejamento 2019
Silvia Jensen, professora do Jardim

O conteúdo de Luiza Lameirão nos inspirou no sentido de renovarmos
nosso entendimento de como se dá a chegada do ser humano à terra. Que
a vida é um eterno inspirar e expirar, que vivemos entre centro e periferia o
tempo todo. Que esta pulsação é o que nos vitaliza, traz movimento e leveza.
Que cada um de nós tem um jardim interno a ser cultivado e com certeza as
ervas daninhas crescem com mais profusão do que as sementes delicadas e
perenes. Como zelamos por este jardim interno, o que cada um escolhe para
nele cultivar?
Como olhamos para o ritmo em nossas vidas? Cronos, o tempo do passado,, nos devora? Abro espaço para Kairos, o tempo do futuro, se mostrar, que
é o tempo criativo no momento de urgência? Consigo ainda ter uma relação
próxima da natureza,? Mesmo sem olhar para o relógio sei que horas são? O
que posso esperar de um compromisso de 24 horas, de uma semana, de um
mês e de um ano? Que força e qualidade cada um desses ritmos apresenta?
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O professor de classe lida muito com esta questão do dia a dia, pois cabe
a ele retomar com os alunos o assunto do dia anterior em forma de perguntas. Como fazer essas perguntas de modo que realmente a criança seja
estimulada a voltar nas imagens vividas? “O que fizemos ontem?” é uma pergunta muito infeliz.
Cabe aos pais o mesmo cuidado, pois é tão comum a pergunta: “como
foi na escola hoje?” E nada se ouve do filho. Como realmente perguntar
para poder ouvir o que se passa com a criança? Temos que saber formular
perguntas específicas.
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O ritmo do ano tem uma relação forte entre o sol e a terra. O sol se externaliza no mundo através das estações do ano. É um grande respirar da luz e
da escuridão. Como a força do Sol se reflete nas festas cristãs que permeiam
nosso calendário escolar?
Todo esse trabalho teve como pano de fundo a observação de uma roseira, culminando na rosa. Vimos que na própria palavra ROSA, há qualidades
que temos que exercitar, temos o R que sugere movimento, o O que acolhe,
o S que serena e silencia e o A que se abre!
Interessante que uma planta que nos oferta uma flor tão delicada tem
espinhos em seu caule. Este espinho nos faz olhar com cuidado para a planta,
nos faz tomar distanciar dela um pouco. Deixo de estar no centro e vou em
direção à periferia e me distanciando vejo-a de longe.
Com relação ao ritmo da semana, consigo ter uma prospectiva dela?
Como me organizo para poder colher os frutos de meu planejamento? Consigo fazer da semana um movimento crescente de atividades, realizações e
depois consigo serenar olhando para o que foi realizado? Consigo dar um
colorido diferente para cada dia da semana?
No âmbito mensal, ela trouxe importância direta relacionada ao ensino e
aprendizado. Como muitos sabem, o conteúdo nas escolas Waldorf é lecionado em épocas de quatro semanas e assim o deve ser. Um conteúdo deve
ser apresentado, ter um crescente, chegar ao auge e então ser sedimentado
para haver a fixação na memória. Esta apresentação de quatro semanas foi
ligada com as quatro fases da lua. Por sinal, em que fase da lua estamos hoje?
Sabemos que a criação de hábitos também está ligada ao ritmo de quatro
semanas.
Algo novo só nos perpassa depois de 28 dias. Se não tenho essa disposição de vontade para tantos dias posso tentar o ritmo de três dias, que
também tem a sua força, lembrando que em muitos contos só depois que se
bate na porta três vezes ela se abre.
Metas menores porém cumpridas são melhores do que se programar
muito e não conseguir cumprir. Tudo o que me proponho e não cumpro me
enfraquece. A constância é melhor do que a intensidade.
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Esta experiência posso levar para a vida. Problemas que eram enormes
diminuem de proporção, consigo até ser grato e desenvolver compaixão.
Necessitamos desta qualidade como educadores. Hoje há tantas pessoas ao
nosso redor que necessitam desta qualidade em nós. Cada vez mais temos
crianças mais desafiadoras. Como fazer com que ela não ocupe todo o espaço de uma sala de aula?
Lidamos com a criança que chega ao mundo com a corrente biológica
e social que são as mais conhecidas pelas pedagogias em geral. Há uma
terceira corrente que é a do indivíduo e temos que confiar e venerar esta
qualidade. Confiar no invisível.
Todo esse trabalho foi regado com observação pura da rosa, buscando
relacionar todo o conteúdo com arte. Foi um momento de grandes revelações através das cores e distintas técnicas artísticas.
Fomos convidados a renovar nossos propósitos de sermos um professor
que busca ser grato, ter compaixão e veneração pelo o que desconhece,
uma vez que cada ser humano que vem a nós é um mistério. Fomos convidamos também a termos entusiasmo e responsabilidade para com o futuro
e termos que confiar no presente. Que a humildade e o bom humor sempre
nos acompanhe!

21

PEDAGOGIA WALDORF

Bate forte o tambor
Brasil estreia na festa do Centenário da Pedagogia Waldorf
Comissão de Comunicação do Anabá

Entre os dias 19 e 23 de junho, o “Congresso de Celebração dos 100
Anos da Pedagogia Waldorf”, em Piracicaba, começa a colocar o Brasil no
mapa das comemorações globais do centenário das escolas Waldorf.

A primeira escola Waldorf, inaugurada em setembro de
1919, em Stuttgart, na Alemanha

Parte da agenda internacional das festividades, o evento será sediado na
Esalq/USP (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade
de São Paulo) e já está com as inscrições abertas.
O Anabá também está em sintonia com as comemorações internacionais.
Para isso, criou um grupo de estudos e de trabalho na escola e já participa
de alguns dos Cinco Projetos Principais (leia a seguir), organizados a partir
de Hamburgo, pelo International Forum for Steiner/Waldorf Education, que
coordena o festival Waldorf 100.

Conferências no Brasil
Por meio de palestras e oficinas, o programa na Esalq contempla o ciclo
original de 14 conferências organizadas por Steiner há 100 anos, que preparou o terreno para a criação da primeira escola Waldorf.
Os participantes de Piracicaba vão poder refazer os passos de amigos e
professores selecionados por Rudolf Steiner, que se reuniram em um vale no
sudoeste da Alemanha, na cidade de Stuttgart, para o Curso Preparatório
de Professores entre agosto e setembro de 1919. A Escola Waldorf Livre foi
criada ao final do seminário, no dia 7 de setembro.

Como tudo começou
Menos de um ano após o fim da Primeira Guerra Mundial, com a Europa
devastada e em meio à turbulência política da Alemanha, Steiner apresentava
nesse encontro de Stuttgart sua fundamentação para a escola e sua visão
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de que a transformação social só seria possível por meio da educação que
buscasse o desenvolvimento pleno de cada ser humano.
O caminho até ali começara em abril, quando Steiner foi convidado pelo
dono da fábrica de cigarros Waldorf-Astoria, Emil Molt, para uma palestra
aos funcionários. Emil e sua esposa, Berta, eram simpatizantes das propostas
de Steiner sobre a Trimembração do Organismo Social, que trabalhava os
conceitos de Liberdade, Igualdade e Fraternidade em relação aos âmbitos da
vida cultural, jurídica e econômica.
Com a queda do Império alemão em 1918 e o retorno de muitos trabalhadores da guerra, Molt passou a oferecer cursos de línguas, pintura, história
e geografia no tempo livre dos funcionários, com jornadas de trabalho reduzidas pela falta de matéria prima. Os desempregados que moravam na região
também eram convidados.
O programa não se sustentou, e Molt concluiu que seria necessário começar com os filhos dos trabalhadores.
“O verdadeiro aniversário da Escola Waldorf é 23 de abril de 1919, depois da
primeira palestra do Doutor Steiner para os trabalhadores da Waldorf- Astoria.
Naquele evento, aconteceu a primeira Reunião de Conselho; foi ali que expus
a intenção da formação da escola e formalizei o pedido de que assumisse sua
instalação e direção (...).”
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“Depois daquela primeira reunião, a realização prática foi tocada a todo vapor. Além da ideia e da conduta espiritual, nada havia de concreto, exceto a
soma financeira inicial e as duzentas crianças a serem educadas.” (Emil Molt,
em “Nós Convivemos com Rudolf Steiner”).

A partir daí, começaram as buscas por locais para a instalação da escola,
negociações com autoridades da área de educação, secretarias e a procura
por professores, sob a orientação de Steiner.
Na quinta-feira, 21 de agosto de 1919, às 9h da manhã, Rudolf Steiner
fez um “pronunciamento solene”, antes de iniciar do Curso para Professores:
“Meus queridos amigos! Cumpre-nos entender a importância da nossa tarefa.
O faremos ao considerarmos esta escola como tendo uma missão especial.
Portanto queremos realmente plasmar nossos pensamentos de maneira a termos consciência de que, com esta escola, algo incomum será executado. E
somente o conseguiremos se não colocarmos como algo cotidiano o que foi
realizado por intermédio desta fundação - se o considerarmos como um ato
solene universal.” (Rudolf Steiner, em “Pelo Aprofundamento da Pedagogia
Waldorf”.)

Ao final do seminário, no sábado, 6 de setembro, Steiner escolheu os professores “com condições de serem, simultaneamente, professores de classe e
de época”, segundo Molt.
“O aspecto financeiro me deu muita dor de cabeça, quando vi com quantos
professores o Doutor Steiner estava contando.”

No dia seguinte, 7 de setembro, um domingo ensolarado, a comunidade
se reuniu para uma grande festa. A cerimônia de inauguração aconteceu no
grande salão do Parque Municipal, com mais de mil participantes. As comemorações se estenderam por todo o dia.
“Eu havia convidado todos os pais, alunos e professores para um café no jardim da escola, à tarde. Houve muita folia. Os diferentes professores juntaram
suas crianças para brincadeiras. Um novo espírito passou a morar em Uhlandshohe [prédio da escola onde anteriormente funcionava um restaurante],
um espírito de confiança e amor; os pais e as crianças que participaram desse
dia receberam ali mesmo a primeira prova disso.
O desfecho daquele dia de festa foi uma apresentação de ‘A Flauta Mágica’
no Teatro Municipal, para a qual eu convidara o Senhor e a Senhora Steiner e
os professores. A apresentação era uma encenação muito nova, muito boa, e
ele parecia estar satisfeito. Assim terminou aquele dia cheio de acontecimentos, abençoado e digno, tal como tinha começado.
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As aulas não puderam iniciar no dia seguinte, pois nem tudo terminara a tempo. As crianças tiveram a primeira aula somente oito dias depois. Desde então,
a plácida Kannonenweg [nome da rua da escola] foi povoada cada vez mais
por bandos de crianças alegres, talvez nem sempre ao contento pleno da
vizinhança.” (Emil Molt)

Um século depois, essa iniciativa conta com mais de 1.000 escolas Waldorf
espalhadas por 80 países. No Brasil são hoje 88 escolas filiadas à Federação
de Escolas Waldorf do Brasil (FEWB) e outras 180 em processo de filiação.
Informações sobre o Congresso de Celebração dos
100 Anos da Pedagogia Waldorf, em Piracicaba: Federação das Escolas Waldorf
no Brasil (11) 5524-0473 - administracao@fewb.org.br

Projetos Principais do Festival Waldorf 100
Para celebrar o centenário e promover a integração de todas as escolas, o
festival Waldorf 100 busca participações de todo o mundo. Como um impulso inicial, foram criados Cinco Projetos Principais. Todas as escolas também
foram incentivadas a fazer sugestões de ações para a comunidade internacional, realizar grupos de estudos e eventos locais ou em suas regiões.

1 – Metamorfoses
Após uma convocação inicial a estudantes de renomados conservatórios
e universidades de música, já foram selecionadas duas composições para a
celebração do centenário, compostas para orquestras de escolas.
Um júri liderado pelo professor Elmar Lampson, da Hochschule für Musik
und Theater de Hamburgo, selecionou as composições "Procession-Contraction: Metamorphosis", de Haihui Zhang, de Xangai, que estuda na Escola de
Música de Manhattan, e “Village”, de Xu Weizun, do Conservatório de Música
de Xangai. No dia 9 de fevereiro, a música de Zhang foi executada para um
público de cerca de 900 pessoas, pela orquestra de 136 alunos da Rudolf
Steiner School Hamburg-Wandsbek. Em 13 de setembro, elas serão apresentadas no festival de centenário em Laeiszhalle.
O vídeo da estreia está disponível no youtube. (https://www.youtube.
com/watch?v=mzDSKcdVz9M&feature=youtu.be)
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2 – Troca de Cartões Postais
Também iniciada no ano passado, já passou pela nossa escola. Nossos
alunos produziram lindas imagens para enviar aos colegas do mundo todo e
aguardam os postais de outros cantos do mapa.

3 – Maratona ao Redor do Mundo
Como proposta inicial, os organizadores sugeriram algumas modalidades de atividades esportivas, como Corrida de Revezamento (em formatos
a serem debatidos, como eventos coordenados ao redor do mundo, locais,
simultâneos ou consecutivos).

4 – Teatro: Onde está a humanidade?
Jovens estudantes de todas as regiões do mundo devem enviar suas reflexões para a construção de uma peça de teatro colaborativa:
“Envie-nos um ensaio, uma reflexão filosófica, um poema, uma canção,
um rap, uma peça (curta) ou outro texto em que você expressa seus pensamentos, sentimentos, esperanças e expectativas sobre o tema “Onde está a
humanidade?”, diz a organização do festival.
A partir desses textos, os organizadores produzirão uma peça, com o auxílio de profissionais da área, que possa ser encenada por alunos de Ensino
Médio.
A intenção é “tornar o mundo inteiro visível em sua diversidade, beleza
e complexidade”. Alunos interessados devem enviar por e-mail ou pelo site
waldorf100.org, preferencialmente em inglês, mas também são aceitos textos
em português e outras línguas.

5 – Abelhas e Árvores
O projeto que quer combater o declínio das abelhas ao redor do mundo
encoraja as escolas a criar atividades para todas as idades para que os alunos
possam participar ativamente do cuidado com as abelhas. No Anabá, esse
projeto começa no Jardim da professora Regina.

Sobre abelhas
Guilherme Gomes, professor de Jardinagem e Geografia

“Pequena campânula
do solo brotou.
Surgiu prematura
e abriu linda flor.
Vem uma abelhinha,
provando-a, gentil.
Uma sem a outra
jamais existiu.“
Goethe
Dizer que as abelhas são importantes por polinizarem as flores e produzirem mel, cera, geleia real, própolis, pólen é uma visão reduzida da tarefa
desses seres no nosso planeta. Observar o comportamento, a determinação
visceral das suas tarefas é algo fascinante.
Na natureza, tudo está interligado. Segundo Steiner, em sua magnífica
série de palestras que originou a Agricultura Biodinâmica, em locais onde as
abelhas (e outros seres voadores) desapareceram há uma atrofia da vegetação, pois existe uma relação entre os dois elementos – os animais alados e o
que cresce da terra para dentro do ar. Um não pode viver sem o outro.
Nesse sentido, muito importante atualmente é o movimento crescente
para criação das abelhas nativas sem ferrão, que naturalmente têm essa ligação com nossos vegetais, em que pese o grande trabalho que as criações de
Apis melífera (a abelha com ferrão) realiza principalmente nas plantas cultivadas. Assim podemos fortalecer nossa vida na Terra. Sempre.
** O Anabá participa do projeto global “Abelhas e Árvores” do festival “Waldorf 100”, em comemoração ao centenário da Pedagogia Waldorf. A ideia é que os alunos possam se envolver com o cuidado
de abelhas e despertar para a sua importância no ciclo da vida. Na Educação Infantil, a professora
Regina vai implantar um caixa de abelhas construída pelo senhor João Carlos Souza, que conta, nas
próximas páginas, sobre sua relação com as abelhas.
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MINHA PAIXÃO PELAS ABELHAS
João Carlos Souza, Engenheiro civil e professor
no curso de arquitetura na UFSC

À

s vezes me perguntam: De onde vem este
meu grande interesse pelas abelhas?
Não sei bem responder. Creio que tem
um pouco de genética. Meu avô,
Alberto, era apicultor em Barracão,
hoje Alfredo Wagner, na Serra Catarinense. Tinha mais de 150 caixas de
abelhas e, dos 11 filhos que teve, apenas a minha
mãe, Néli, que era a mais nova de todos, o ajudava
nas atividades de manejo dos enxames. Ele vendia todo o
mel e toda a cera para um comerciante da cidade, João Pedro, que depois enviava esta produção para Florianópolis.
Este comerciante teve dois filhos e o mais velho, Carlos,
veio a ser o meu pai.

Minha família foi morar em Bom Retiro e, desde pequeno, sempre tive muita curiosidade sobre as abelhas. Lembro que
no muro da igreja havia um buraquinho onde vivia um enxame
de abelhas sem ferrão, parecidas com um mosquitinho, provavelmente da espécie Mirim. Eu e meus amigos, depois das aulas de catequese, ficávamos um longo tempo junto ao muro observando a atividade das
abelhinhas. Ficávamos fascinados por aquele entra e sai dos pequenos
insetos, principalmente quando algum voltava com as patinhas traseiras
carregadas de pólen.
Muitos anos depois voltei a ter contato frequente com abelhas. Euclides, o pai da minha esposa, Ana, encontrou um pedaço do tronco de
uma árvore morta que tinha uma família de abelhas no seu interior e o
levou para sua residência, acho que eram da espécie Jataí. Lá elas viveram
por mais de dez anos. Sempre que possível eu ia observar a movimentação das bichinhas, mas nunca tomei a iniciativa de transferi-las para uma
caixa mais espaçosa e confortável. Por algum motivo, o enxame se
extinguiu naturalmente e só sobrou o tronco vazio.
Minha verdadeira paixão pelas abelhas sem ferrão, ASF, se manifestou há pouco menos de dois anos. Meu filho, Eduardo, e mi28

nha nora, Iana, decidiram que queriam ter um estoque
ilimitado de mel para o consumo e, para tanto, queriam
capturar um enxame de abelhas nativas que podem ser
criadas na cidade por não terem a capacidade de ferroar as pessoas.
Os dois me comentaram sobre a intenção e eu incorporei a ideia. Como os jovens falam hoje em
dia: Entrei no modo apicultor. Me baixou o
santo. Fiz uma grande pesquisa na internet,
vasculhei o Youtube, aprendi todas as técnicas
de construção de caixas para os ninhos, de iscas, de alimentação, de inimigos naturais, de tudo.
Achei que capturaria facilmente diversos enxames. Que
poderia até ter lucro financeiro, pois o mel das ASF vale quase dez vezes mais que o da abelha comum. Fiz planos para
decorar as caixas imitando edifícios famosos. Quanta ingenuidade! As coisas não são assim tão fáceis. É muito difícil
capturar abelhas na natureza. Distribuí mais de trinta iscas, não
tive sucesso em nenhuma delas.
Acabamos ganhando um enxame de Mirim e compramos
um de Mandaçaia e outro de Jataí. Consideramos como nossos
outros dois, um de Mirim e outro de Jataí, que estão alojados no
muro da casa da Iana. Como as abelhinhas são mansas e gentis,
nossa cabeça mudou. Hoje elas se tornaram bichos de estimação
e passamos a gostar delas como se gosta dos cães e dos gatos.
Praticamente desistimos da ideia de coletar o mel por elas produzido. Nos convencemos que a função delas é fazer o seu trabalho
de polinizar as flores e permitir que nossos alimentos continuem a
serem produzidos. Passamos a crer, de todo coração, de que a velha
frase é totalmente verdadeira: Se as abelhas desaparecerem todos
nós pereceremos.
Continuamos a espalhar iscas para tentar capturar enxames que a natureza libera, mas agora nosso único objetivo é dar-lhes um abrigo confortável e seguro para que se
reproduzam e permaneçam nos protegendo, garantindo
nossa alimentação e nossa vida.
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O Arco de Flores e os Portais da Existência
Luiza Retz, professora do Jardim

A volta às aulas para as crianças que estão indo para o 1o. ano tem sempre um gostinho especial, um sabor de algo novo, desconhecido, pelo qual
muitos já esperavam no ano anterior, quando bem crescidos e com dentes
amolecidos, despediram-se do Jardim de Infância; aquele jardim envolto por
um véu encantado, onde as adversidades do mundo não alcançam, aquele
jardim onde os pés pisam na lama, as mãos experimentam os elementos da
natureza e o coração é protegido com bondade e pureza.
Um novo ano letivo se inicia e, para essas crianças, um lindo Arco de
Flores é cuidadosamente preparado. No dia do grande evento, toda a comunidade escolar se reúne para assistir a passagem de cada criança, que atravessa o portal para adentrar um novo universo. Cada qual com seu próprio
caminhar e seu brilho no olhar. A nova professora, ou professor, está logo ali
debaixo do portal, para receber cada uma dessas individualidades que traçarão seu caminho sob sua tutoria.
Os portais da nossa existência têm sempre algo novo a nos revelar! Que
reino será que essas crianças vão encontrar para além deste portal?
Mas a história dessas crianças começa muito antes, quando ainda moravam lá no Céu, num lindo castelo, onde os jardins tinham maçãs douradas
e as roseiras exalavam perfumes de mel e amor. Onde todos podiam dormir
em camas fofinhas de nuvens de algodão, anjos cantavam e voavam pela
imensidão luminosa! Será que alguém ainda se lembra de lá?
Bem, lá no jardim do castelo do céu, um grupo de crianças-celestes brincava alegre, cada uma com sua bola de ouro na mão. Eram 28 crianças que
se encontraram e juntas resolveram dançar uma dança diferente. Cantavam,
giravam e juntas jogaram suas bolas para cima para ver se conseguiam alcançar alguma estrela. E dito e feito, jogaram com tamanha força que cada bola
alcançou uma estrela e ficou ainda mais reluzente. Mas qual não foi a surpresa quando as bolas, ao caírem, escorregaram de suas mãos, transpassaram
o macio tapete de nuvens e foram parar todas lá em baixo na Terra! Puxa,
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o que fariam agora sem suas bolas de ouro, sem seus brinquedos favoritos?
Resolveram então para a Terra pular, para suas bolas douradas procurar,
uns pularam primeiro, outros depois, não esquecendo do combinado que
fizeram de se reencontrarem alguns anos depois, num lugar muito especial
chamado Escola Anabá.
Depois de passarem pelo luminoso Portal do Céu e chegarem à Terra,
não puderam mais voar e então tiveram que aprender a caminhar. Vejam
bem que isso não foi assim tão fácil, foi preciso um ano inteirinho para conseguirem ficar de pé e andar!
Agora 7 anos se passaram e essas crianças, que já estão bem grandes e já
sabem muito mais do que caminhar pela Terra, se encontram diante de um
novo Portal, o Portal de Flores, este que leva para um lindo Reino, o Reino da
Beleza e do Saber.
Neste ano, esse Reino tem uma rainha para cuidar do caminho dessas
crianças. Esta rainha se chama Kelly e veio de lá das montanhas de Minas Gerais, onde ficava perto dos animais e era rodeada por imensas araucárias e
cachoeiras. Com suas mãos habilidosas, que sabem costurar, fazer pão, tricotar
e até esculpir na madeira, ela viajou e veio morar aqui em Florianópolis, bem
pertinho do mar, para poder fazer o que ela tinha combinado com Deus lá
no céu. Ela combinou de guiar 28 lindas crianças pelo Reino da Beleza e do
Saber, para que estas, quem sabe um dia, encontrem suas tão preciosas bolas
de ouro!
E é justamente essa missão que ela está começando!
Desejamos à Kelly e às crianças, que agora iniciam o seu primeiro ano
escolar, uma linda jornada repleta de encantamentos e novas descobertas!
Discurso da professora do Jardim no dia 13 de fevereiro, na recepção às crianças
do 1º ano de 2019, que passaram pelo Arco de Flores do Anabá.
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POR ONDE ANDAM

“LOS PIONEROS”
Guilherme Gomes, tutor do 12º ano/2018

A Escola Waldorf prepara o jovem para a vida, seja o que for que cada um
entende por essa bela palavra... vida... Estudos, cursos, trabalho, ensino superior ou técnico, arte, cultura, projetos, balanceados com lazer, entretenimento, família, amigos. Esforço, repouso. Risos, lágrimas. Vamos, então, apreciar
como andam alguns de nossos primeiros egressos do Ensino Médio.

“Desde que me formei no Anabá, tenho feito algumas coisas nessas
‘férias compridas’. Trabalhei em um café durante a temporada e tenho
feito pequenos trabalhos de ilustração. Continuo a formação em
Pedagogia Curativa e Terapia Social, um dos belos ramos da Antroposofia.
Nesta segunda-feira, começarei o curso de graduação em Química na
Universidade Federal, onde espero conhecer caminhos totalmente novos.
No mais, a leitura, a escrita e os trabalhos artísticos são uma constante.
Aprofundamento em estudos de História e Filosofia são também trabalhos
paralelos de grande valor. Mas essa é a parte externa... por trás de tudo isso
há uma pessoa frágil, buscando distinguir o bom e o não tão bom em uma
contínua luta interna.”
Aline

“Eu fico muito contente em poder relatar aqui, agradeço muito ao
Anabá por todo esse processo que eu passei. De tantas coisas que eu
aprendo no curso (Artes Cênicas – UDESC), o auge de muitas delas é o
que eu tive no Anabá, incrível! Como o curso é licenciatura, eles falam
muito em pedagogia e sua ligação com o teatro. Falam muito sobre a
importância de se ensinar com uma parte artística... Com licença, minha
escola É assim. Quero dizer que a UDESC está sendo um campo de
realizações. Eram sonhos e já na primeira semana fiz uma apresentação
de dança com mais duas calouras e fui chamada para preparar outra
com alunos veteranos em forma de aula. Adoro dança e estou feliz com
isso. Tive muitos privilégios na vida e gostaria de usar isso realizando
algo como dançaterapia.”
Alice

“Los Pioneros”: Aline Santos Collares, Alice Fernandes Rover, Breno Rodrigues de Andrade,
Diana Silveira Pedroza, Francisco de Pinho Gomes, Gabriel Eckschmidt Buso, Giulia Fortuna
Mambrini, Iara Gomes Pedroza, Letícia Domingues Gasparini, Lucas Fonseca Pitta, Luísa
Correia Carniato, Nina Dias da Cruz, Sofia Cavalheiro da Silva, Sofie Eckschmidt, Valentina
Ilha Pasquier e o professor Guilherme Gomes, tutor. Também, Daniela dos Santos Pinto e
Miranda Lia Schuller, que estavam ausentes na hora da fotografia ao lado.
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“Sair do Anabá foi triste, porque acho que não aproveitei bem meus
momentos lá. Me senti especial por tudo que a escola fez por mim...
Com minha nota da redação do ENEM, consegui uma vaga no curso de
Gestão Ambiental, no IFSC de Garopaba. Está sendo bem empolgante
e vivo. Tudo que eu vivi no meu Ensino Médio foi inimaginável, nestes
três anos de descoberta desta escola, me sinto mais otimista em relação
ao futuro, sabendo que os jovens que são formados no Anabá terão
uma bagagem de aprendizados, considerados por mim, muito mais
relevantes, para todas as questões, do que os valorizadas pela maioria
das instituições escolares.”
Breno

“Aproveitei o término do Ensino Médio turbulento para mim, para viajar
sozinho. Sozinho para me forçar a quebrar barreiras normalmente muito
profundas em mim. Para aprender a tomar decisões sozinho, e saber
sozinho qual caminho devo percorrer. Está sendo um momento muito
importante de autoconhecimento e de mudanças, sendo que durante meu
trajeto várias portas se abriram, várias tiveram que ser fechadas ou deixadas
para trás e outras esperando para serem abertas no momento certo. Está
sendo um momento importantíssimo e essencial para grandes passos e
decisões no futuro que, ao meu ver, se tornam mais completas após um
olhar sobre o todo.”
Gabriel

“Estou cursando Geografia na UDESC, gostando bastante. É um
privilégio ter uma Universidade pública que proporciona tantas coisas
– intercâmbios, bolsas, bons laboratórios. É um novo mundo, vivo.
Temos contato com pessoas de várias classes sociais, o que acho muito
importante. Os professores são muito bons e capazes no que fazem,
tenho por eles a mesma admiração que tenho pelos do Anabá. Sinto
que a matéria é mais fria, pois é científica. O Anabá prepara muito o
aluno para isso tudo. Eu me sinto muito preparada com o que eu tive
no Anabá. Tivemos um ‘trote ecológico’, onde plantamos árvores e
muitos dos meus colegas nunca tinham feito isso, pôr a mão na terra.
Sinto que, além disso, somos mais preparados por termos mais matérias
diversas.”

“Estudar no Anabá foi uma honra e um privilégio. Ter conseguido fazer
o Ensino Médio nessa escola foi uma alegria muito grande, mas sinto
que acabei no momento devido. Sinto falta de algumas coisas, mas não
sinto que as perdi. Não foi um sofrimento sair do Anabá, foi um ‘parto
humanizado’ bem tranquilo, que já havia tido uma gestação de 9 meses
bem redondos... no caso 12… anos. Mas minha vida está bem tranquila
atualmente. Estou me sentindo em paz com muitas coisas, empolgada e
contente com meus planos para o futuro e grata por me sentir capaz de
lidar com tudo que terei que lidar. Mesmo tendo já alguns planos e tomado
algumas decisões, procuro me manter aberta para reviravoltas e surpresas
da vida. Não me sinto intimidada pelo ‘mundo real’ e não acho que o
Anabá é uma ‘bolha’ que lacra alunos em um universo paralelo. Acho que
prepara seres humanos livres para atuarem no mundo com consciência.
Mas a vivência de cada aluno é algo muito particular. Sigo fazendo umas
artes quando consigo e usando meus gizes de cera, fazendo algumas
molduras e carregando minhas vivências e aprendizados Waldorf dentro de
mim! Um beijão para toda a comunidade do anabá!”
Sofia

Ainda trago notícias de alunos que gostariam de comunicar o que fizeram e qual o rumo atual de suas vidas. Diana mudou-se com a família para
a Tailândia no final de 2018, sem saber de resultados dos vestibulares. Conheceu o Laos e fez um retiro de meditação. Agora voltou e está iniciando o
curso de Geografia na UFSC. Iara retornou para Brasília na casa dos pais. Faz
cursinho, bitácoras, planos e trancinhas para ganhar um dinheiro. Francisco
aguarda o início do curso de Agronomia na UFSC em agosto. Enquanto isso,
ele trabalha no sítio de sua avó, onde mora seu pai (no caso, eu), lidando
com reformas, plantios e ajudas. Também faz trabalhos fora de construção
e jardinagem. Lucas aguarda resposta de várias universidades dos Estados
Unidos e, enquanto isso, está cursando Engenharia Mecânica na UFSC. Luísa
havia iniciado um cursinho e foi chamada para o curso de Enfermagem na
UFSC. Nina também foi chamada para Pedagogia na mesma universidade.
E eu? Sigo dando aulas na Escola, com uma enorme gratidão por ter
vivido esse processo com Los Pioneros...

Letícia
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No 12º ano os alunos têm que fazer um trabalho de conclusão de curso. O Ivan está trabalhando o tema “Estruturas literárias” e tem como meta,
também, escrever um livro de contos. Eis aqui um dos que já estão prontos.

O ESPAÇO É DELES
Na época de Literatura, os alunos do 12º ano percorreram os caminhos
da produção brasileira, do Quinhentismo até os dias de hoje, até Manoel de
Barros, por exemplo, que inspirou o pequeno e delicado poema da Trishya:

— O que seria de mim sem as flores?, disse o menino.
E a abelha respondeu “Serias um menino, oras!
Porém, entretanto, sem tuas flores.
Agora pensem em mim, ó senhores!
Seriam flores essas tuas sem suas abelhas?”
Trishya Luana Löcherbach, aluna do 12º ano

Paulo Karam, professor de Filosofia e Literatura

Parafusos
Mesmo com o sol batendo na cara, eu andava com o único objetivo de chegar logo. Cabisbaixo, cansado, não conseguia dormir por pensar demais. Nos últimos quinze dias havia
bagunçado a minha cabeça, precisava de ajuste.
Pensava coisas ruins a todo momento, em casa, na aula
e nos ônibus. Os amigos ajudavam. Quando estava com eles
me esquecia e por um momento minha cabeça estava no lugar novamente. Às vezes, com eles, me lembrava, tinha que
aproveitar aquelas risadas ao máximo, pois depois do adeus
os parafusos e as porcas se desmontam e a bagunça voltaria.
As portas de vidro se abriram e eu entrei no edifício de 13
andares, fiquei lá, pensando como diria essas coisas para ele.
Tive vontade de chorar, mas não funcionou, nunca funciona…
Ali fiquei por 30 minutos, curtindo aquela coisa que descia
do peito pra barriga. Precisava que arrancassem isso de mim,
pois eu não estava conseguindo.
Chamaram meu nome, e fui. Fui com medo. Como saber
se dessa vez aquilo não teria evoluído e ficado mais forte e ele
não conseguiria tirar aquilo de mim?
Chegando no sétimo andar, me direcionei para a sala, ele
me deu oi com um sorriso como sempre. O ambiente era bom,
confortável, colorido, com janelas e luzes. Sentamos e o conserto começou.
Falei algumas coisas, ele respondeu outras complexas e fez
perguntas difíceis, aos poucos fui entendendo e ao longo daquela hora ele foi colocando os parafusos no lugar, lentamente apertando as porcas, demos risadas e quando vi já tinha
acabado.
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No lugar da coisa que ficava no peito ele tinha posto um
olho a mais na nuca e uma bomba de sangue na cabeça. Sentia as coisas conectarem-se e fluírem ali, agora tudo estava no
lugar.
Agradeci e fui para o elevador. Nada solto, tudo bem bonitinho e arrumado como deveria, quando cheguei na rua
comecei a escutar música no volume máximo, queria muito
dar um berro bem alto e sair correndo. Ele havia feito um excelente trabalho ao arrumar toda aquela bagunça.
Dessa vez estava disposto para fazer minhas obrigações,
senti que poderia ir andando do conserto até minha casa e
ignorar as dezenas de quilômetros que os separavam, depois
faria academia e por fim escreveria algo sobre uma tal de psicologia.
Peguei um ônibus, ainda feliz da vida e comecei a ler um
romance, mas tinha um pequeno problema. Bem lá no fundo,
eu sabia que em uma semana, toda aquela coisa estaria de
volta e o coitado teria que resolver tudo novamente, pois no
momento não estou conseguindo cuidar dos meus parafusos.
Ivan Tomsic de Assis, aluno do 12º ano

PARA LER

Matilda
"Este livro conta a história de uma menina chamada Matilda. Esta
menina nasceu em uma família que parecia totalmente normal, mas
não! Seus pais não gostavam dela, isso quer dizer, não ligavam a
mínima para ela. Mas Matilda também não é normal. Não é toda
criança de 4 anos de idade que anda vários quarteirões para ler livros
em uma biblioteca municipal. Mas será que a Matilda conseguirá
enfrentar a sua diretora e descobrir os segredos de sua professora?
Matilda é uma história sensacional de Roald Dahl e você dará muitas
risadas e se divertirá com os poderes que ela adquiriu.
Indicação de Leitura de Leticia, aluna do 6º ano

Novas aquisições da Biblioteca Guimarães Rosa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animais da Savana I: Enciclopédia da vida selvagem – Larousse
Arte Indiana – Robert Weinstein
Ao longo do ano: atmosfera, reflexões, festividades – Luiza Lameirão
Seixos Rolados: que segredos eles contam? – Luiza Lameirão
Diário de Pilar na África – Flavia Lins e Silva
O mistério do 5 estrelas – Marcos Rey
Agatha Christie: Uma biografia – Janet Morgan
Rônia, a filha do bandoleiro – Astrid Lindgren
Krabat – Otfried Preussler
As cirandas de ontem e de hoje – D. Udo de Haes
A natureza anímica da criança – Caroline Von Heydebrand
A criança aos 12 anos: entrada na puberdade – Hermann Koepke
A Atuação Ética e Moral da Música – Bruno Walter
Faça você mesmo: Brinquedos para crianças até 3 anos – Silvia Gadelha Motta e
Monique de Siqueira Gonçalves (Org.)
• Os temperamentos: A face revela o homem – II – Norbert Glas
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Para Contar

Um passeio de Coelhinhos
Silvia Jensen, professora do Jardim

Coelhos no gramado estavam a correr, na verdade, das crianças queriam
se esconder!
— Apareçam coelhos!, as crianças diziam.
— Somos boas e comportadas, não vamos lhes fazer nada.
O primeiro a se mostrar foi o coelho marrom chamado Pompom que ao
ver uma grama fresca disse:

As crianças bons sonhos tiveram.
Com o que as crianças sonharam? Será que foi com um
prato cheio de cenouras e alfaces frescas, ou será que sonharam com coelhinhos? Quem sabe até sonharam com
ovinhos?
Ah, com o que será que as crianças sonharam?

— Ai, que bom. Ai, que bom!
O segundo a aparecer foi o coelho bem branco, o seu nome era Ziquinho, de longe ele ouviu o cantar das águas de um riachinho: Chhhhhhh. Foi
correndo bem feliz e de repente o que ele diz?
— Ai, ai, ai!
Foi num galho que ele caiu e com a patinha manca dali saiu.
Rápido pela floresta afora lá veio Mané, o coelho malhado. Corria afobado olhando para os lados.
Será a raposa que atrás de mim vem vindo? Adeus crianças já vou indo,
já vou indo.
O maior dos coelhos, chamado Pirulito, tinha o pelo bem preto, alegre a
saltitar ouvia as crianças a falar:
— Chegue, chegue aqui pertinho, uma cenoura queremos lhe dar.
E foi assim que os coelhos, Pompom, Ziquinho, Mané e Pirulito para as
crianças se mostraram, cada qual com sua cor, cada qual com seu encanto!
E as crianças, ah! alegraram-se tanto, tanto!
Quando na floresta e na casa das crianças a noite chegou, cada um dos
coelhos em sua toca entrou. Com certeza, nesta hora, em suas casas cada
uma das crianças em sua cama se deitou.
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Astronomia

O CÉU DO OUTONO/2019
Principais fenômenos astronômicos
José Irineu Zafalon, professor de Matemática e Física

As Constelações Zodiacais
Observe um vistoso triângulo formado por Regulus (de Leão), Spica (de
Virgem) e Arcturus (do Boieiro) - esta última não é uma constelação zodiacal
(Fig. 1). Gêmeos e Órion, constelações bem marcantes no verão, começam
a se despedir no poente. No nascente começam a surgir constelações que
reinarão durante todo o inverno. Observe Escorpião chegando, com sua bonita estrela avermelhada, Antares. O Corvo é uma constelação bem fácil de
ser identificada (parece-se com um bule). Ele pode ser visto um pouco acima
de Virgem e de sua estrela principal, Spica. Da mitologia, o corvo é a ave que
quer roubar a espiga de Virgem.

Fig. 1: Constelações Zodiacais no outono. Florianópolis, 23-abr-2019, 21:00

Fig. 2: Amanhecer do dia 1º de Maio de 2019. Florianópolis, 5:45

Os Planetas
Marte no poente, ao anoitecer, no decorrer de toda a estação. Em abril
ainda o veremos em Touro. No dia 7 de maio, conjunção com a Lua Nova, na
passagem de Touro para Gêmeos. Até o final da estação poderá ser visto em
Gêmeos, cada vez mais baixo no poente. Nos últimos dias do outono, quem
tiver muita sorte de estar diante do poente sem obstáculos, poderá observar
Mercúrio passando por Marte (a somente 7 graus de elevação).
Júpiter no nascente próximo às 22h00 no domingo de Ramos. Um mês
depois surge já às 20h00, visível a noite inteira. Em 20 de maio e outra vez em
16 de junho bem pertinho da Lua Cheia, em Escorpião.
Vênus e Mercúrio, desde o início da estação juntos no nascente, de
madrugada. No amanhecer da sexta-feira santa ambos em oposição à Lua
Cheia! Depois vão descendo em direção ao horizonte até os primeiros dias
de maio. Nos dias 1, 2 e 3 de maio juntos com a Lua Minguante, quase Nova.
Saturno em Sagitário, nascendo às 24h00 no início da Semana Santa e
próximo das 20h00, dois meses depois, no final do outono.
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Fig. 3: O ”Curuxu” (Cruzeiro do Sul) no anoitecer de 21-Mar, em Florianópolis.

Fig. 4: O ”Curuxu” (Cruzeiro do Sul) no anoitecer de 20-Jun, em Florianópolis.

O Cruzeiro do Sul
No outono o Cruzeiro percorre ¼ do relógio celeste dos Tupis-guaranis.
Ao anoitecer, no início da estação, ele está em sua posição mais à esquerda;
no final dela, em junho, na sua posição mais alta. Observando a posição da
cruz ao anoitecer, os Tupis-guaranis identificavam em que época do ano estavam, se era tempo de plantio ou colheita. Durante um dia e uma noite a Cruz
também faz o percurso da roda anual, no sentido horário. Como um giro
completo leva cerca de 24 horas, o “Curuxu” leva 6 horas para percorrer, por
exemplo, da sua posição deitada à esquerda até a posição mais alta em pé.
Imagens: www.stellarium.org
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Informe da Associação

Aprender com o passado
para trazer o futuro
Associação Pedagógica Micael

Liberdade no Pensamento
Rudolf Steiner
Justamente em minha Filosofia da Liberdade vocês encontrarão um
conceito de liberdade cuja compreensão em seu verdadeiro significado
é muito importante. Trata-se de que inicialmente se deve desenvolver a liberdade no pensamento. A fonte da liberdade está no pensamento. O ser
humano tem uma consciência espontânea do fato de que no pensamento
ele é um ser livre. Vocês poderiam contrapor: “Certamente há muitas pessoas
hoje em dia que duvidam da liberdade.” Sim, mas isso apenas prova que o
fanatismo teórico das pessoas atualmente é mais forte que sua experiência
real e direta. O ser humano está tão saturado de ideias teóricas, que ele já não
acredita em suas próprias experiências. Pela observação da natureza, ele chega à concepção de que tudo é necessariamente condicionado, cada efeito
tem uma causa, tudo que existe tem sua causa. Ele não pensa em repetidas
vidas terrenas neste contexto. Ele imagina que o que brota no
pensamento humano é causalmente determinado da mesma
forma que algo produzido por qualquer máquina. O ser humano se torna cego por esta teoria da causalidade universal, como
é chamada, segundo a qual há uma causa geral por detrás de
tudo. Ele se torna cego para o fato de carregar claramente dentro
de si a consciência da liberdade. A liberdade é simplesmente um
fato que nós vivenciamos, no momento em que refletimos sobre
nós mesmos.
Trecho da palestra realizada em Dornach, Suíça, em 23.02.1924 (GA235),
publicado em Revista Arte Médica Ampliada, vol.35/2015.
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Com a mudança dos alunos do Ensino Médio para o prédio novo no dia
19 de novembro, a comunidade do Anabá concluiu uma importante etapa.
Surgiram então novas possibilidades e desafios.
A Associação Pedagógica Micael começou 2019 trabalhando em duas
frentes, que envolvem um grande balanço da caminhada até aqui. De um
lado, finaliza a revisão das regras e processos administrativos contidos no seu
atual estatuto de 2002. De outro, passa a olhar as instalações físicas de toda a
escola, desde o Jardim até o Ensino Médio.

Novo Estatuto
A diretoria planeja um encontro para 15 de junho a fim de selar o novo
documento que vai trazer as diretrizes estatutárias atualizadas. A revisão inicial
do conjunto de regras já foi feita. A diretoria faz agora as anotações finais
para encaminhar ao advogado que analisará as alterações.

Nova Escola
Desde que a obra foi entregue, três comissões surgiram na escola para
cuidar das questões de funcionamento do novo prédio e buscar mais conforto para os ocupantes (como refrigeração das salas, concepção de móveis
internos e externos, áreas de convivência, decoração etc.). Com isso, a APM
pôde começar a se dedicar ao chamado Projeto de Reforma/Revitalização da
Primeira Escola (o prédio do Fundamental).
A diretoria da Associação quer encontrar um ponto de equilíbrio entre
cuidar do prédio atual, que atende a comunidade há 31 anos, sem perder
a perspectiva de integrar todas as salas no terreno novo no futuro. “São decisões complexas. Embutido nessas decisões, há um momento de reflexão
importante. Podemos repensar tudo”, diz o administrador Marcelo de Cunto.
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Para começar, a APM quer fazer uma consulta aos professores,
demais colaboradores, pais e alunos sobre as suas necessidades. A
partir daí, estabelecer prioridades. A esse estudo, será associada a
experiência adquirida nas duas últimas construções (do Jardim e do
Médio) para reavaliar o projeto inicial e criar uma nova proposta para
o futuro.

Primeira Assembleia
No dia 6 de abril, aconteceu a primeira das duas assembleias
anuais da APM, quando foram apresentadas as contas do último ano
e os planos para 2019. A próxima reunião será em outubro.
O professor Sérgio Beck abriu o encontro lembrando o significado da Páscoa e sua relação com “Missão da Escola Waldorf Anabá”
(Leia na pág. 50). Ele falou do evento em que o Cristo passa pela
Semana da Paixão até a sua morte e ressurreição e apontou como a
luz trazida por Ele é um elemento central na visão antroposófica, que
norteia nossa escola.
Neste sentido, ele lembrou que, em contraposição às situações
desanimadoras que as sociedades atuais vivem, há um crescimento
de iniciativas ligadas à Pedagogia Waldorf, como a do Anabá, que
buscam uma transformação social profunda, por meio do desenvolvimento espiritual.

Números
Marcelo de Cunto, da comissão financeira, trouxe outro foco à
reunião, apresentando as contas de 2018. O ano em que a construção foi finalizada foi fechado com um saldo positivo de 42 mil reais,
com os pagamentos dos empréstimos como o acordado.
O administrador lembrou que as contas de 2018 se comportaram como o esperado. A previsão no início do ano passado era de
que, entre junho e julho de 2018, os acabamentos da obra do prédio novo exigiriam apertar os cintos e recolher fundos de diferentes
áreas da escola para pagar todas as contas, mas chegaríamos em
dezembro já em recuperação, sem entrar no vermelho. Foi o que
aconteceu.
A inadimplência entre 2017 e 2018 também caiu de 2,61% para
0,48%. A professora Regina Giachetta, do Jardim, lembrou o papel
da comunidade e das iniciativas em algumas turmas para apoiar famílias no pagamento das mensalidades.

Prédio Novo
A reunião ainda trouxe um balanço sobre a vida escolar agora
em prédios separados. O professor Sérgio falou dos planos para o
prédio novo, com a nova comissão, e de sua animação com um
projeto dos alunos para decorar a escadaria da entrada.
O professor Marcelo Letzow foi o porta-voz do Fundamental.
Para ele, a saída dos jovens do Médio alterou a dinâmica entre as
turmas do 1º ao 8º ano. As crianças mais novas tiveram a ampliação
do seu espaço para brincadeiras, com a retirada das cerquinhas do
brinquedão e maior integração com as demais turmas. Os mais velhos, do 7º e 8º anos, se aproximaram.

Assembleia da APM realizada em 06 de abril de 2019.
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Já o Colegiado dos Professores superou um estranhamento inicial com o afastamento dos professores do Médio, envolvidos nas
demandas dessa etapa. O grupo do Fundamental, por sua vez, saiu
fortalecido já que em menor número foi possível eliminar as reuniões
setoriais e fazer um encontro ampliado com todos os professores de
classe e das disciplinas, para trocas pedagógicas e relatos de experiências. Esses encontros acontecem às quintas entre 13h45 e 15h30,
antes da reunião geral semanal.
49

MISSÃO DA APM
Nossa missão é a transformação social

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.

para a realização do desenvolvimento
espiritual da humanidade, trabalhando
a partir da cosmovisão antroposófica de
Rudolf Steiner. Através da aplicação da
Pedagogia Waldorf, criar condições para
o desabrochar da individualidade numa
educação do pensar, do sentir e do querer
da alma da criança e do jovem, de forma
a criar segurança interna como base para
sustentar liberdade na vida adulta. Com isso
pretende-se criar as condições para que essas
individualidades possam realizar sua missão
de vida. Portanto, nossa missão é, através
da conquista pessoal da liberdade e de uma
autoconsciência que revela o sentido da vida,
tanto do educando, como do educador, este
estando comprometido com a autoeducação,
desenvolver uma sociedade com valores mais
essenciais, menos egoístas e que almeje superar
o materialismo de nossa época colocando o
amor espiritual como sua maior meta.
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ALIMENTAÇÃO

Artesanato e brinquedos

Andreza Nagel, Tortas e Doces
Tortas, bolos caseiros, bolo no pote,
doces tradicionais, doces gourmet,
doces finos, cupcakes, pão de mel, cake
pop. Tudo feito com e por Amor.
Cel. ou Whatsapp: 99986 1550.

Bazar Waldorf Anabá
Brinquedos pedagógicos, livros infantis,
livros da Ed. Antroposófica, artesanatos,
pedras preciosas, material escolar em
geral. Caciane e Daniela (48) 32327152 ou 99177-3409 (WhatsApp).

Família Lorenzi, Pães artesanais
Tradição italiana. Produção caseira, sem
conservantes. Rua Rui Barbosa, 256,
Agronômica. Tel.: 3228-0441.

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

Orgânicos Pergalê,
Hortaliças, verduras e frutas
Plantamos em Ratones produtos
orgânicos certificados.
Vendas semanais sob encomenda.
Entregas saída Anabá 5°feiras ou em
sua residência 3as ou 4as.
Gabriela 99983 1702
Pão de Quê?, Rafa e Dani – Feitos
com ingredientes orgânicos e amor.
Pães e bolos. Vendas 3ª e 5ª no portão
do Anabá. Aceitamos encomendas
para aniversários (bolos, pães, patês...)
Tels.: 3234-3241 e 99607-1503.

LIVROS
Letraria Livros – Livros infantis,
pedagogia Waldorf, literatura nacional
e estrangeira. Multi Open Shopping,
(48) 3371-1114. Rod. Dr. Luis Antônio
Moura Gonzaga, 3339, Rio Tavares.
Sur Livraria – Alimente sua alma,
com livros de literatura, infantis e
juvenis. Aqui você também encontra
arte, alimentação, saúde e bem estar.
Pesquisamos seu livro pra você.
Mercado São Jorge – Rua Brejaúna, 43,
Tel.: (48) 99693-2077 livraria@surlivro.
com.br - Facebook/surlivraria.
Agora com Clube de Leitura!!
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VESTUÁRIO

u

FARMÁCIAS

Laboratorio – marca local de
roupas femininas. Feitas com fibras
naturais, qualidade nos acabamentos,
design e responsabilidade. Instagram:
@laboratoriostore. Gilmara (48) 988440935 e Rejane (48) 99106-4553.

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

Daniela Gomes, Instrutora e
Terapeuta Thetahealing® – O
ThetaHealing®️ é uma técnica de cura
energética, que te reconecta com sua
essência! Identifica e transforma crenças
e padrões limitantes criando uma nova
realidade instantaneamente em sua vida!
WhatsApp (48)998200205 Instagram: @

Raiz Natural Design – Estamparia
Natural Roupas e acessórios orgânicos
com impressão botânica e tingimento
natural, buscando maneiras de mostrar
ao mundo que é possível, sim, nos
vestirmos de forma autêntica e bonita,
sem agredir a natureza. Telefone: 48
99650-5614 (Nirvani)
Site: www.raiznaturaldesign.com.br

u

danielagomesdecastro

SAÚDE
u

BELEZA

Ari’s Saboaria e Cosmética
Artesanal Natural – Cuide-se de
forma sustentável, livre de petrolatos,
sulfatos e parabenos; use cosmética
inteligente: xampu e condicionador
sólidos, desodorantes, cremes, séruns,
perfumes, repelentes, etc. Vendas no
bazar da escola Anabá e WhatsApp
48988011991.
Loja Belverde – Especializada
em cosméticos naturais e orgânicos
com propósitos de trazer o melhor
da para sua saúde e beleza. Rua
Brejaúna 43 dentro do Mercado São
Jorge – Itacurubi Futuramente dentro
do Mercado São Jorge do Centro @
lojabelverde www.lojabelverde.com.br
(48) 991806983
contato@lojabelverde.com.br
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FONOAUDIOLOGIA

Melissa Figueira Nagashima,
Fonoaudióloga – Método
Padovan. Rua Lauro Linhares, 2123, sala
608 – Trindade Center, Torre A. Tels.:
3234-2747 e 99918-1716.

u

ODONTOLOGIA

Dra. Marisa Salvador
Dominguez Cirurgiã-Dentista
– CRO 3017. Odontopediatra/
Homeopata/Terapeuta Floral.
R. Dom Jaime Câmara, 179 sala 1201 –
Centro. Tels.: 3224-1780 e 99912 2137
– E-mail: marisasd.odonto@gmail.com.
Periodontia – Odontologia
Integral Antroposófica
“Promover a saúde dos dentes e da
gengiva; prevenir e tratar as recessões
gengivais; cuidar da boca cuidando do
Ser”. Dra. Luciane Morais Viana – CRO
SC 13974. E-mail: contato.lu.morais@
gmail.com Cel.: 99976-0856.

u

TERAPIAS

Biográfico - Trabalho Biográfico
em grupos. Encontros aos sábados
pela manhã ou quintas-feiras à noite (8
encontros por grupo, máx. 5 pessoas).
Um Biográfico é uma celebração e
reconhecimento da história de vida
mais importante e interessante que
conhecemos: a nossa própria!
Gilmara Puff (48) 98844-0935.

Espaço Atená, Centro de
transformação pessoal
e artística – Terapia artística,
Meditação, Grupos de estudos, Terapia
naturais, Oficinas de mosaico, vela e
trato com a lã de carneiro. Rio Tavares.
Tel.: 3237 4231
e-mail: espacoatena@bol.com.br
Fernanda Rotolo Caldas,
Psicoterapia Relacional
Sistêmica – atendimento de
adolescentes e adultos, grupos de pais
e de adolescentes.
Av. Rio Branco, 404, sala 605 - Torre 1.
48 999078241
Raquel Serpa de Oliveira,
Terapia Artística – Orientação
Antroposófica. Atendimentos: Trindade
e Rio Tavares, Florianópolis (SC) | Tels.:
99669-1234 ou 3338-2977 | “A Terapia
Artística pode ser aplicada a todos os
casos de doenças, desarmonias ou
como processo de autoconhecimento e
desenvolvimento.”
Simone De Fáveri, Terapia
Artística – Ateliê Paulo Apóstolo.
Rua Hermínio Millis, 42, Bom Abrigo,
Florianópolis. Tel.: 3249-8498 –
simonedefaveri@gmail.com.

Taisa Bourguignon Pedagogia
Pedagogia Terapêutica e
Psicomotricidade. Rua Lauro Linhares,
2123, Trindade Center, torre A, sala
608. Tel.: 3234-2747.

SERVIÇOS
u

AGENTE DE VIAGENS

Luisa Sodré Viagens – Passagens
aéreas, hotéis, pacotes, seguros, aluguel
de carro, grupos. E-mail: luisa@sodre.
tur.br. Tels.: 3365-8336 e 99101-8336.

u

ADESTRAMENTO

Kathia Possa, Zootecnista/
Especialista em comportamento
animal. Treinamento para problemas
comportamentais, terapia com Florais
de Bach, passeios, atendimento
domiciliar. Tel.: 99619-9262. E-mail:
kathiapo@yahoo.com.br.

u

BORDADOS

Marta Palo, Bordado Livre )
Oferece aulas às quartas-feiras de
manhã e à tarde no Anabá. Para
crianças a partir de 10 anos e adultos.
Aberto ao público em geral.
Cel.: 9 9600-1262.

u

COSTURA

Costureira Claudete – Consertos
e reformas de roupas em geral, com
capricho e agilidade. Atendimento na
rua do Anabá. detenatura@gmail.com
| (48) 99988-3570 (WhatsApp).
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u

uMARCENARIA

ESPORTES

Ami Sports – Desenvolva suas
capacidades físicas funcionais
como resistência, força e agilidade.
Treinamento personalizado com
profissional capacitado e experiente.
Contato: João Guilherme Melo (48)
99605-2700 ou no Bazar Waldorf
Anabá.

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

Centro Equestre Cantagalo –
Aulas de equitação para crianças, jovens
e adultos oferecidas no bairro João Paulo
e agora também em Ratones! Agende
uma aula experimental: Juliana (48)
98407–9633.

Bruno, Marcenaria em Madeira
de Demolição – Escadarias,
assoalhos, painéis e móveis – armários,
mesas, aparadores e bancadas. Tels.:
99957-9067 e 98400-7751 – E-mail:
contatobrunomoveis@hotmail.com.

u

IDIOMAS

u

Confluence Idiomas – Aprenda
inglês e francês com professoras
experientes, em ambiente acolhedor,
próximo ao TITRI. Para crianças,
adolescentes e adultos. Samantha (48)
99636-4876 (WhatsApp), Ione (48)
99660-3844 e Aída (48) 98803-8473.
Happy Day English School – Mais
que uma escola de Inglês, um espaço
de convívio com o Idioma. Método
próprio que visa a fluência do aluno no
idioma como um todo: pensar, falar, ler
e escrever. contato@happydayschool.
com.br| Tel. 3234-4149 e 99949-1980
| Rua Frederico José Peres, 116 – Santa
Mônica.
The Secret Garden English
School – Do 1º Ano ao Ensino
Médio. Imersão na língua Inglesa, com
material britânico, vivências artísticas,
música, yoga, jogos, teatro, horta e
literatura. secretgarden.lucy@gmail.com
| Tels.: 3235-3245 e 99971 8023 | Rua
Aldo Queiroz, 423 – Santo Antônio de
Lisboa, Florianópolis.
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RECREAÇÃO INFANTIL

Recreação Waldorf – Um lugar
onde seu filho pode brincar, cantar,
desenhar, ouvir histórias... Com almoço
e lanche, para crianças de 3 a 8 anos,
no Jardim de Infância Anabá. Mais
informações com Salete ou Patrícia.
Tels.: 99609-0404 e 98859-3566. E-mail:
esilvaesilva@hotmail.com.

Ano 29 – Nº 1 – Páscoa – 2019

Boletim para a comunidade da Escola Waldorf Anabá,
de Florianópolis, e interessados na pedagogia Waldorf.
Publicação sem fins lucrativos, este boletim é financiado pelos
apoiadores que divulgam aqui seus produtos e serviços.
Sua tiragem cobre o número de famílias da comunidade escolar e a versão
digital fica disponível 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: Aline Volkmer, Luciana Dutra, Marli Henicka,
Patrícia Campos, Paulo Karam, Rondon Porto Júnior e Sérgio Beck.
Agradecemos a todos os que colaboraram com esta edição.

Apoio especial: PostMix Soluções Gráficas

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

Mantida pela Associação Pedagógica Micael
Rua Pastor William R. S. Filho, 841, Itacorubi
Florianópolis – Santa Catarina – Brasil
Fone: (48) 3334-1724 / 3334-6843 Fax: (48) 3334-2656
www.anaba.com.br
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