
ANO 31 – Nº 1 – BOLETIM DA ESCOLA WALDORF ANABÁ – PÁSCOA – 2021



2 3

Capa: Dirce Guarda e Sofia Guarda

Coelho não bota ovo, 

Quem bota ovo é galinha. 

Mas eu conheço um coelho 

Que é mesmo uma maravilha. 

Os ovos que ele bota, 

Você nem imagina. 

São ovos de chocolate 

Ou ovos de baunilha. 

Por isso, nosso coelho 

Foi expulso da família. 
O pai dele disse:

— meu filho, Isso é coisa de galinha. 
O coelho respondeu rapidamente: 

— Meu pai eu não tenho culpa, 
Botar ovo é meu destino. 

Se não posso botar ovos em casa, 
Prefiro botar sozinho. 

E foi assim que o coelho 
Saiu de casa para a rua, 

Botando ovo na páscoa, 
No sonho de todo mundo.

O ovo do coelho – Paulo Leminski:

        PÁSCOA = PASSAGEM, TRAVESSIA... 

Dê passagem!

RESSURREIÇÃO = LEVANTAR-SE, ERGUER-SE DE NOVO.

                                     Erguer-se! De novo e de novo! 

                                         Erguer-se.

Maria Elisa Pacheco, psicóloga clínica

Debruçada no parapeito da minha janela, olhava o céu e suas cores 
se transmutando ao entardecer. Nuvens passavam brancas e brilhantes 
no cenário azulzinho. À minha direita, o ouro puro do sol. 

Em estado de encantamento, conectada com o evento do pôr do 
sol, matutava sobre o pôr do meu próprio sol e aprendia sobre o assunto, 
observando o outro, o grande, que calma e suavemente ia deslizando 
no horizonte. Desapareceria em breve da minha vista para reaparecer 
no ciclo seguinte no horizonte à minha esquerda, também calma e sua-
vemente, subindo no céu sob o qual eu vivo. 

O sol morre, o sol nasce, dizemos. 

O sol se move. A terra se move. Tudo se move, se movimenta, tudo 
flui em ciclos os mais variados, de curtíssimos, quase invisíveis ou mesmo 
invisíveis, aos médios, aos longos, aos tão longos que também nos são 
invisíveis. 

Nós humanos, distintamente das demais criaturas, somos capazes 
e insistimos em nomear os eventos, aqueles que alcançamos, aqueles 

Época
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que nos são visíveis. E os nomes cravam nosso en-
tendimento, suspendem o movimento que há em 
tudo. 

Nascer e morrer, por exemplo, são duas pala-
vras que geram danos à nossa compreensão da 
existência. Reparem, são pontos quando tudo é 
vírgula, assim na terra como no céu. Os pontos li-
mitam o alcance, o esplendor, a expansão da nossa 
consciência. A busca e a percepção do sentido da-
quilo que é. 

Os nomes/pontos são regidos pelo verbo estar, 
os espaços e as vírgulas são regidos pelo verbo ser. 
Um sendo um flash dos eventos, o outro sendo um 
filme sem final. 

O sol não morre, desaparece da minha vista e 
ressurge à minha vista, no seu ciclo de movimento. 

Tudo que existe tem ciclo: aparece, se transmu-
ta, desaparece, aparece, se transmuta, desaparece… 
aos nossos olhos. 

Os ciclos curtos banalizamos e tendemos a não 
prestar mais atenção. Já os mais além do nosso coti-
diano, quanto mais distantes do nosso alcance, são 
os que trazem a experiência dos derivados do des-
conhecido: a imprevisibilidade, o que foge ao nosso 
controle, o medo. E a ânsia por conter o movimen-
to e as transmutações. 

O desconhecido abala o corriqueiro relaciona-
mento dos adultos com as coisas e eventos dos ci-
clos médios e curtos. As crianças chegam para viver 
seus respectivos ciclos terrenos, abertas, disponíveis, 
prontas para o movimento existencial. Enquanto os 
adultos, em fases de incertezas, tendem a paralisar-
-se e transmitem para as crianças seus medos e 
inseguranças, interferindo no ciclo daqueles que 

chegam e que têm seu próprio saber a respeito 
do lugar, da época e circunstâncias para sua experi-
ência terrena. 

Nestes tempos que nos são estranhos, observe-
mos e aprendamos com os que chegam, com as 
crianças, assim como com a natureza e suas criatu-
ras. Acolhendo o movimento e expandindo a cons-
ciência para além, fluindo junto, sem perder as opor-
tunidades de buscar e enxergar a beleza, a magia, a 
graça onde elas estejam. 

Porque tudo passa. 

Dê passagem. 

Páscoa é nada, se não for ampliação da consci-
ência para o fenômeno da transmutação. 

E quando o medo da morte contaminar a inte-
ração com a experiência terrena, o sentido dessa ex-
periência, se pode sempre vislumbrar esta imagem 
que foi uma vez oferecida por um querido rabino e 
que ouvi pelo rádio do carro indo para o consultório 
em São Paulo: pessoas num porto à beira do oceano 
acenam tristes seus lenços brancos enquanto a bar-
ca se afasta levando um ser amado... Quando desa-
parece destes olhares ao cruzar a linha do horizonte, 
do lado de lá outros seres ao verem a barca acenam 
em júbilo: "está vindo! está vindo!"...

Assim como acontece com o sol ... 

Ciclos. De diferentes durações mas que igual-
mente permitem reciclagens... Num movimento 
contínuo, tão contínuo que ocorre de não mais 
repararmos que significam, cada ciclo, uma nova 
oportunidade, um renascimento. 

Não segure, dê passagem. Quando cair erga-se 
de novo, e de novo. Renove-se. Reinvente-se. Reapa-
reça e brilhe. Como o sol!
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Noli me tangere, que significa "não me toques", palavras ditas 
por Jesus a Maria Madalena quando ela o reconhece após a sua 
Ressurreição. O evento é narrado no Evangelho de João.

Giotto (escola de), c 1320, Afresco na Basílica Inferior de Assis, Itália.
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EDUCAÇÃO

ARCO DE FLORES EM 2021
Luiza Retz, professora do Jardim

Em tempos mitológicos, Pandora abriu a caixa proibida, deixando escapar 
todos os males que atormentariam a existência da Humanidade. 

Em 2020, fomos surpreendidos por uma pandemia que trouxe à tona 
uma infinidade de sentimentos ruins: medo, sofrimento, solidão, insegurança, 
isolamento, separação, perda e muitos outros. 

Mas, felizmente, como a Esperança foi preservada dentro da caixa, em 
tempos de pandemia ela ainda está lá. A Esperança nos trouxe forças para 
resistir, perseverar, seguir adiante, continuar e transformar. 

Nos foi dada a possibilidade de refletirmos sobre nossas condutas e de 
exercitar a solidariedade, cidadania e consciência coletiva. Fomos convidados 
a rever velhos hábitos, quebrar paradigmas, nos desfazer dos excessos para 
buscar a essência em nossas vidas. 

Muita coisa precisou mudar nos forçando a nos recriarmos, reinventar-
mos. 

Os pais das crianças que iriam para o 1° ano em 2021 nos perguntavam 
desapontados: como seria o tão esperado Arco de Flores este ano, já que 
não poderíamos reunir toda a comunidade escolar para o tradicional ritual 
de passagem das crianças que concluíram seu ciclo no jardim-de-infância? 

Aquele velho costume de formar um longo corredor em meio a uma 
linda aglomeração  (pais, alunos, professoras, familiares e amigos), pelo qual 
caminhariam aqueles pequenos seres em direção ao Arco de Flores, sob o 
qual se encontrava seu novo(a) professor(a), aquele(a) que seria o guia que 
os conduziria por trilhas desconhecidas através do novo mundo que se abri-
ria à sua frente.  

De fato, toda aquela expectativa teria que ser transformada em algo novo, 
sem multidões, sem aplausos, sem corredor de pessoas. 

Depois de muita reflexão entre as professoras de jardim e a futura profes-

sora do 1° ano, visualizamos um novo ritual, que foi realizado em três dias, um 
para cada grupo de 10 crianças. 

As famílias foram convidadas a voltarem ao conhecido ambiente, no 
pátio da Educação Infantil, onde, ao amanhecer,  formamos uma grande 
e espaçada roda para cantarmos juntos uma canção e verso de bom dia. 
A mesma roda, o mesmo verso, as mesmas famílias, as mesmas professoras, 
tão familiares para as crianças, tal como fazíamos todas as manhãs antes de 
começarmos as "aulas" no jardim. Que emocionante foi recuperarmos aquele 
momento que ficara perdido em março de 2020. 

Em seguida, as conhecidas professoras convidaram seus queridos pupilos 
para irem até a varanda de sua conhecida sala, para escutarem uma história 
que foi criada especialmente para este momento. A história falava em lingua-
gem pictórica sobre este momento de transição para um novo ambiente, 
preparando as pequenas grandes almas para conhecerem sua nova profes-
sora, sua nova sala de aula. Com olhos brilhantes e ouvidos bem atentos, as 
crianças estavam entregues a este momento íntimo com suas professoras, 
tendo apenas seus pais e irmãos como observadores. 

Ao final da história cada criança ganhou uma pequena muda de flor, 
como as mudas que foram retratadas na história, para ser levada de presente 
à sua nova professora, além de receberem um pãozinho  "à moda do jardim-
-de-infância" para levarem em suas novas lancheiras. 

Cada criança com sua flor, acompanhada de seus familiares e professoras 
de jardim, iniciou a caminhada descendo a montanha da educação Infantil 
para a "Escola Grande", passando sobre o riacho atravessando a mata, che-
gando à rua e finalmente ao Ensino Fundamental onde as famílias foram se 
aproximando do lindo Arco de Flores que havia sido cuidadosamente prepa-
rado, bem na entrada de sua nova sala. 

Após as boas-vindas aos novos integrantes do Ensino Fundamental, cada 
criança foi chamada e, ao som de violão e vozes emocionadas de seus pais e 
professoras, caminhou ao encontro da professora Leise, para quem ofereceu 
sua pequena muda de flor, atravessou o arco e entrou na sala. Com Leise as 
crianças puderam plantar as flores no novo pátio, onde poderiam observá-las 
e por elas zelar durante as manhãs na escola. 

As crianças se mostraram tranquilas, seguras e bem acolhidas neste deli-
cado momento de transição que, em anos anteriores, na presença de toda 
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a comunidade escolar, para alguns, parecia tão assustador que nem sempre 
conseguiam fazer a travessia pelo arco. As crianças que vieram de outras es-
colas também foram igualmente bem recebidas e acolhidas. 

Foi leve, profundo, singelo. Houve tempo para se despedir do Jardim, 
para ouvir história, para cantar, para mostrar sua nova mochila, para mostrar 
as janelas formadas por seus dentes caídos, para caminhar do conhecido 
para o novo. 

Sim, era lindo todos estarmos unidos como comunidade prestigiando a 
nova chegada. 

Mas afinal,  do que as crianças pequenas, as figuras centrais deste ritual, 
precisavam neste momento de transição? 

Agora que experimentamos um ritual menor e mais íntimo, nos fica a 
pergunta: qual deve ser o tamanho do Arco de Flores? 

Mais um tema para ser refletido por nós. 

HISTÓRIA DOS JARDINS BEM CUIDADOS
Silvia Jensen, professora do Jardim

Era uma vez um bom homem que era 
muito zeloso e trabalhador e lhe chamavam 
de sr. Donato. Sua atividade maior era ser 
jardineiro. No seu jardim, ele plantava de 
tudo, regava, podava, fazia mudas e gos-
tava muito de receber a visita de crian-
ças. Para elas ele ensinava de tudo um 
pouco. Sr. Donato gostava de contar 
histórias e cantar para as crianças, e é 
claro que tinha balanço para balançar 
alto, tinha riacho para molhar os pés, tinha 
árvore alta para subir.

As crianças haviam plantado sementes e depois que brotaram, elas co-
meçaram a perguntar: 

 — Quando nossas plantas ficarão grandes, quando chegarão as flores e 
os frutos?

 — Calma — disse sr. Donato — planta é assim mesmo, precisa de tempo e 
muito espaço para crescer. 

Sr Donato pensou, pensou e um dia falou:

— Queridas crianças, essas plantas que vocês plantaram precisarão ser 
plantadas em outro quintal, porque elas crescerão muito e se tornarão gran-
des árvores um dia.

— Quem sabe no jardim de nossa vizinha dona Florinda, ela tem espaço 
sobrando. Quando podemos ir lá? — disseram as crianças — Podemos ir hoje, 
agora?

— Mas que crianças apressadas! — disse o bom jardineiro — Calma, ainda 
falta um pouquinho, as plantas não cresceram o suficiente.

Enquanto esperavam as plantas crescerem para irem morar no quintal da 
vizinha, misteriosamente surgiu uma névoa, que foi chegando lentamente.

Sr. Donato disse: 

— Criancinhas, voltem para casa e levem consigo suas plantinhas. Não sei 
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quanto tempo vai demorar para a névoa passar. 

Cada criança então pegou sua planta, voltou para casa e ficou dentro de 
casa. Às vezes, davam uma volta no quintal e já entravam de novo. Diziam 
os adultos que esta névoa poderia até fazer mal. Sendo assim, cada papai e 
mamãe ajudou a cuidar da planta de seu filho. E ela foi crescendo, crescendo. 
Cada planta na casa de cada criança.

Mas, como para tudo se dá um jeito e nada é para sempre, certo dia o 
jardineiro avisou os papais e mamães que com cuidado as crianças poderiam 
visitar seu jardim de novo. Mesmo que ainda tivesse névoa.

Quando lá chegaram, Sr. Donato disse:

— Mas o que vejo aqui? Como vocês cresceram! O quê? Vejo que já têm 
janelinhas abertas nestas bocas! O quê? Vocês todos já fizeram seis anos? O 
quê? Já sabem pular corda muito bem, dar laço no tênis, até já arrumam suas 
camas? E as plantinhas de vocês como estão? Também cresceram? Nossa, 
como cresceram! Elas já não podem ficar nestes potinhos, merecem terra 
firme. Tenho certeza de que já é hora de irmos conhecer o jardim de nossa 
querida vizinha, ela terá muita alegria em receber vocês e as plantas.

E assim foi, as crianças foram visitar a casa de dona Florinda e foram tão 
bem recebidas.

Dona Florinda disse que com certeza as crianças poderiam plantar ali suas 
mudas e enquanto esperassem elas crescerem ela poderia ensinar as crianças 
a fazer muitas coisas lindas com as mãos. Desenhar, aprender a contar, a es-
crever seu nome, a ler livros sozinhas, a escrever uma carta e muito mais, um 
pouquinho a cada dia.

É claro que as crianças gostaram muito e, daquele dia em diante, era na 
casa de dona Florinda que as crianças iam todos os dias. Mesmo que a névoa 
ainda estivesse no ar, mesmo assim elas conseguiam ir lá brincar e aprender.

E, depois de muitos anos, eu soube que as árvores ali plantadas cresceram 
altas, deram sombra, flores, frutos e muitas sementes.

                     RELATO

SÉJOUR NA ÉCOLE  
PERCEVAL DE CHATOU (PARIS)

Alexandra Finotti, mãe de alunas do Anabá.

Olá, queridas famílias do Anabá, vamos compartilhar com vocês a nossa 
experiência na escola Steiner/Waldorf aqui de Chatou, a oeste de Paris, École 
Perceval. Alexandra e Marcos, somos os pais de Tarsila (7° ano) e Maria Vitória 
(3° ano). Chegamos em 25 de fevereiro de 2021 para seis meses de pós-dou-
torado em Paris e as meninas para um semestre na escola Waldorf daqui. A 
escola fica a 13 km a oeste de Paris, em Chatou, nos autos do rio Sena, local 
em que ele serpenteia em “boucles” (anéis).

A região é conhecida como o berço do movimento dos Impressionistas, a 
sala de trabalhos manuais tem janela voltada para o rio. Uma beleza. A escola 
fica entre dois locais marcantes: a Grenouillère, retratada em vários quadros 
do Monet e a Maison Fournaise, retratada por Renoir.

!
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Chegamos aqui em pleno inverno. Está fazendo bastante frio. Foram mui-
tas mudanças para as meninas. A língua, o fato de aqui já ser fim do ano esco-
lar, o clima... Mas a pedagogia Waldorf é um aconchego. As salas são iguais! 
Entrar numa sala de maternal aqui é como entrar na sala da Luise... Trabalhos 
manuais, euritmia, música, teatro, tudo muito parecido. As turmas de ensino 
fundamental funcionam em um edifício do fim do século 19. A sala do 3° tem 
um passarinho e plantas crescendo em vasos, sem contar que as crianças 
têm, na frente da sala, o jardim, que é cultivado nas quintas-feiras, nas aulas 
de “Agriculture”. E depois desenham o ciclo da planta em aquarelas. Nesta 
época do ano estão crescendo narcisos e jacintos que foram plantados há 
cerca de um mês pelos pequenos. E começam a desabrochar as tulipas.

As turmas maiores do 6° até o 9° ficam num conjunto de prédios mais 
modernos, têm uma sala dedicada ao teatro, música e euritmia. E da mesma 
forma seguem o currículo Waldorf. As artes ficam reunidas em uma disciplina 
que envolve escultura, modelagem, trabalho com madeira, costura, desenho 
e pintura e em cada época de cada ano vão sendo abordadas. A turma do 7° 
ano, por exemplo, está preparando uma peça de teatro com música e eurit-

‘Les bans de la Grenouillère’ de Claude Monet

‘Les déjeneur des canotiers’ e ‘Portrait de Alphonsine Fournaise’ de Auguste Renoir.

mia. Uma forma de preparação para o grande teatro do 8º ano.

Entre esses dois conjuntos de prédios fica a Grande Salle, uma espécie 
de sala de espetáculo onde acontecem todas as apresentações da escola, 
incluindo o teatro do 8° ano. O liceu, ou Ensino Médio, fica num outro edi-
fício na mesma quadra e já tem um direcionamento profissional. O jovem já 
escolhe sua grande área de interesse.

A escola acontece em turno matutino e vespertino. Começa às 8h30 e 
pode ir até as 16h30, dependendo do dia da semana e das exigências do 
ano que a criança está cursando. No horário do almoço, a cantina da escola 
oferece um almoço bio, com ingredientes exclusivamente orgânicos. É servi-
da uma entrada, prato principal e sobremesa.

A experiência está sendo muito rica para as meninas. Apesar de estarem 
indo presencial todos os dias, o uso de máscara é obrigatório, as turmas não 
se misturam no pátio e as refeições são feitas dentro da própria sala. Mas uma 
coisa é bem diferente, aqui não pode subir em árvore.
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OLHAR PARA O MUNDO
Andréa Maria Meireles, mãe do Theo (8° ano)

busca por autoconhecimento pode ser libertadora, mas também é 
desafiadora, por propor mudanças que demandam esforço, foco e 
persistência. Dá trabalho descobrir algo mais profundo sobre nós 
mesmos, pois isso implica ver as coisas como elas realmente são e as-
sumir o que existe de belo em nós, através de um trabalho constante. 

É um processo, encontrar soluções para nossos problemas, nossas qualida-
des, talentos e lugar no mundo.

E olhar para as nossas qualidades e talentos pode ser ainda mais desafia-
dor do que achar falhas, porque existe uma distorção na ideia de autoconhe-
cimento, entendido como algo excessivamente voltado ao indivíduo. O fato 
é que ir ao encontro de nós mesmos só pode se realizar no encontro com o 
outro. Cultivar o autoconhecimento é dar espaço a um lugar dentro de nós 
no qual não cabe mais olhar somente para si e sim olhar para o mundo. Esse 
é um ponto essencial que terá que acontecer em algum momento da nossa 
trajetória.

Dar atenção a essa forma de viver, focada no todo, exige treinamento da 
nossa parte, porque somos condicionados a focar na nossa própria narrativa 
como se estivéssemos separados do todo. Olhar para o outro é libertador 
pelo movimento de saída do condicionamento do egoísmo. Então, passamos 
a escolher o que é saudável, o compartilhar a vida com o outro. Podemos 
fazer muito pelos outros, pensar em estratégias para doar alimentos, medica-
mentos, atendimentos de saúde, moradia, ajudar alguém pagando os estu-
dos dessa pessoa.

Nos questionar sobre o autoconhecimento que só olha pra dentro é im-
prescindível. É urgente resolver a desunião, a ganância, sanar as dores da 
fome, da violência, da solidão, do abandono, tornar a educação e a arte 
acessíveis, criar oportunidade para talentos se desenvolverem etc. Como po-
deríamos agir nessa direção? O que nos impede? O autoconhecimento só é 
importante se isso tudo estiver na conta. Algumas pessoas podem entender 
o autoconhecimento como algo que proporciona momentos de harmonia e 
autocontrole, por partirem do princípio de que, se aprendemos a curar nos-
sos maus hábitos, as coisas que nos tiram a paz irão embora. A vida melhora, 
pois ele ensina a lidar com demandas, desenvolver convívio etc. Mas apren-

der a se comportar não é o foco. Autoconhecimento é olhar para o mundo.

Não existimos sozinhos e a pandemia tornou mais clara nossa total de-
pendência da natureza e uns dos outros. Desejar comprar uma fruta que 
você ache saborosa não é suficiente, é preciso contar com a bondade da 
terra, das chuvas, do sol, para ela vingar. E mais, precisamos contar com a 
bondade de alguém que a plantou, alguém que colheu, alguém que entre-
gou e finalmente alguém que vendeu. Interdependência total. Essa é a real 
beleza, talvez encoberta por ingenuidade, desprezo ou distração.

Zygmunt Bauman, no livro “A ética é possível num mundo de consumido-
res?”, escreve sobre uma pesquisa da Sociedade Zoológica de Londres que 
foi para o Panamá estudar a vida social das vespas. Acreditava-se então que 
a “sociabilidade” desses insetos era restrita ao ninho a que pertenciam, mas 
o que descobriram foi que a maioria das vespas trabalhadoras se deslocava 
para outras colônias ao longo da vida “e trabalhavam lado a lado, ombro a 
ombro — tornando-se indistinguíveis umas das outras”, ou seja, a noção de 
que viviam em comunidades fechadas era uma projeção humana sobre os 
animais.

Bauman mostra que os pesquisadores se recusaram a aceitar as evidên-
cias de sociabilidade das vespas, supondo que elas deviam se sentir à vontade 
trabalhando em outros ninhos que não os delas porque poderiam ser “pri-
mas” umas das outras. Reforçaram, assim, suas projeções anteriores através 
de hipóteses anticientíficas para o comportamento naturalmente solidário e 
integrativo das vespas. Com isso, podemos nos questionar: por que acredita-
mos com tanta força nessa forma de viver, em que nossas atenções e zelo são 
direcionados apenas ao nosso “ninho”, nossos círculos restritos?

Se nossas ações impactam o todo, o autoconhecimento deve existir para 
transbordar amor ao mundo, mesmo que em pequenas ações. Autoconhe-
cer-se permite que possamos dar algo bom, belo e verdadeiro, mesmo que 
não seja perfeito. É um ponto de partida, tirar os olhos de nós mesmos e nos 
colocar à disposição para olhar para o todo. Abertos a trocas, nos responsa-
bilizamos sobre o que somos. Vamos falhar às vezes, a vida é um processo, as 
coisas não são lineares, mas o que conseguirmos fazer pelo todo trará algu-
ma saída para o sofrimento que vivemos. Precisamos agir, aos poucos, mas 
pelo todo. Isso não faz de nós especiais, mas humanos. Deveria ser o normal, 
o lugar comum, acessível, corriqueiro. E será.

(Adaptado do texto publicado na revista Vida Simples)

A
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ANABÁ 41 ANOS

Desenho da ex-professora Aline Volkmer

Eu morei aí na Ilha
O Anabá, que maravilha!
Saudade no coração. 
Estou no Nordeste agora...
Lembranças de outrora

Versinhos rimando?
Poesia era pra ser!
Pois sigo recitando e alguns nomes vou citando...

Denise, Lucia e Beatriz
Sandra , Simone e Ana
Manoel, Cláudia.

Tanta gente pra citar neste dia!
Joaquim, na Euritmia!
Paulo na sua vez, dava aula de Português 
Yftah nosso artista!
Chica, José,  Corinna e Cristina
Silvia, Luise e Regina
Rosângela, Márcia, Marcelo
Tempos bons!
Tempos belos!

Mauro com o apito
Dilmo e Agapito!

Portão de saída, 
Bazar permanente!
Quanta gente!

Não se deve esquecer, a maravilha dessa 

                                                     Escola que nos ajuda a crescer!

Débora Porto, 
professora de classe no Anabá de 2000-2007

HOMENAGENS À ESCOLA

Celebramos, com grande alegria, o aniversário da nossa querida Escola 
Anabá, que completou 41 anos de vida no dia 17 de março.

Recebemos presentes muito bonitos de alunos e alunas que produziram 
desenhos, poemas e textos sobre as ricas vivências que vêm tendo junto à 
escola.

Gostaríamos de compartilhar com toda a comunidade as coloridas e en-
tusiasmadas obras [link imagens]. 

Agradecemos aos alunos e alunas os lindos presentes enviados para o 
aniversário da nossa Escola e ao músico Gil Roseiro, pela trilha sonora.

Também realizamos um Sarau comemorativo no nosso canal do Youtu-
be, que contou com apresentações artísticas variadas. Nesse evento, tivemos 
um encontro com o professor Sérgio Beck, um dos fundadores da Escola, e 
acompanhamos as várias participações de alunos desde o Jardim de Infância 
até o Ensino Médio, de pais e mães e até mesmo da ex-professora de classe 
Débora Porto, que hoje reside no nordeste do país. Confira o caloroso e im-
perdível Sarau aqui [link Sarau]

Seguimos com os corações cheios de amor e gratidão por fazermos parte 
da comunidade Anabá.

https://drive.google.com/file/d/1xVUd4sj3K6LXAnZZslNbg47044viNJXw/view?usp=sharing
https://youtu.be/F6xJIo77xII
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A Escola
O lugar denominado de “escola”,
Na minha percepção,
É apenas um local de reunião
Entre pessoas, sejam elas quaisquer,
Alunos, professores, funcionários, pais.
A escola em si é apenas um corpo,
Cuja alma somos nós, que a frequentamos,
Porém também necessário,
Pois, sem um corpo, onde reside a alma?
A escola, sozinha, é um lugar como outro,
Apenas mais um corpo,
Sem a chama da vida.
Porém, quando nela há gente,
Esta se acende,
E, incandescente, brilha.
Então, parabéns à escola,
Pelos seus 41 anos,
Mas, principalmente,
Àqueles que a fundaram,
Àqueles que a perpetuaram,
Àqueles que de sua história participaram,
E ainda participam.
Pois, muito embora sua sólida estrutura,
Seja um excelente corpo,
O principal somos nós, sua alma,
A alma que dá vida ao corpo,
Que segue em sua jornada.

Arthur Sousa, 8º ano

Há quarenta e um anos esta escola ensina, ensina a viver, ensina a saber, 
ensina a aprender, ensina a crescer.

É a nossa segunda casa, para alguns a terceira, para outros a primeira, 
onde habitam nossos sentimentos, nossas lembranças. Onde habitam 
nossos vários pais, os professores, que todo dia dão suas vidas para 
ensinar a de outros.

Nessa escola não se formam ovelhas, e sim pastores.

Shanti W.G., 8° ano

Escola Anabá
Este ano vamos comemorar esta data tão especial, diferente dos outros. 
Mas vamos comemorar, porque com ou sem pandemia a escola ainda é 
a escola. Mesmo estando cada um na sua casa vamos comemorar juntos.

Camila, 8° ano
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41 anos de felicidades
Sete anos, uma professora de classe, mais vários outros professores de 
matérias diferentes, mistura com várias amizades inesquecíveis que 
permanecem e outras que se vão…mais ensinamentos para a vida, bilhões 
de horas, milhares de dias e vários anos passageiros que deixaram lindas 
e alegres memórias.

Tudo misturado?

Pronto, chegamos ao resultado final!

Escola = lugar que podemos comparar a um lar a mais e uma família 
também!

Lá temos o que podemos comparar a mãe deste lar: a professora, que 
nos ensina coisas para a vida e segredos para lutar por ela.

Temos os irmãos: que são os colegas, tem os nossos favoritos, aqueles 
que andamos juntos, formando verdadeiros vínculos de amizades, e 
aqueles que não estão tão junto, mas apesar das diferenças, aprendemos 
a viver em parceria com eles.

Tantos dias alegres que se foram para que outros dias que virão sejam 
alegres iguais.

Há dias de joelhos ralados, brincadeiras, festas, passeios e muito mais…
mas o mais importante é o significado que isso deixa em nossos corações, 
não só agora, mas também em crianças que já são adultos agora e 
vivenciaram a comunhão e a integridade da escola que há 41 anos fez 
de crianças e bebês, grandes seres humanos.

Que não só fez, como faz e fará por muito tempo.

Letícia, 8º ano

Querido Anabá,
Quando foi que te conheci?
Eu era menina de rosto gorducho e mãozinhas pequenas.
Passei pelo Arco de Flores e um novo mundo desvendei.
Cresci e aprendi a ler e a escrever.
Brinquei, ralei joelho e mesmo assim me levantei.
Subi em árvore, calcei minhas botas e fui para a jardinagem.
Memorizei meu verso individual e abracei a professora.
Entendi alguns segredos que a vida me escondeu.
Joguei Pique Bandeira, suei e perdi o jogo.
Está tudo bem!
Fiz o boi de mamão, dancei o pau de fita,
Fui palhaço e perna de pau.
Querido Anabá,
Por que um dia temos que te deixar?
Criamos asas para, por conta própria, voar.
Ah! De tantas coisas poderei me recordar.
Alegria, sorriso largo, riso animado, folia,
Concentração, entendimento, diferenças,
Silêncios e fala,
Olhar amigo, bem querer e gratidão.

Valentina, 8° ano
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POR ONDE ANDA?

AS FLORES DO PORTAL
Ariana Clausen – Filha de Manoel A. Vieira e Marisa Clausen, esposa do profes-

sor Dornier, de Jogos, e mãe do Theo (Jardim das Orquídeas) e da Liz.

Era início da década de noventa, celulares e computadores nem eram 
usados como hoje. A União Soviética ainda existia, e a moeda do país não 
era o Real. Um casal de pais de duas garotinhas procurava uma escola para 
a mais velha. Ficaram sabendo da Escola Waldorf Anabá e decidiram matri-
culá-la.

No início do ano de 1991, ao aguardar a cerimônia escolar começar, os 
olhos curiosos da menina de 6 anos tudo observavam e assim ela perguntou 
aos seus pais:

— Até que ano vai essa escola?

Eles prontamente responderam até o 5º e quiseram saber por quê. O que 
ela olhando bem à sua volta respondeu:

— Gostaria de estudar aqui até quando for possível! Porque eu quero ficar 
aqui até o dia que eu não puder ficar mais.

Assim iniciou a trajetória dela, um amor à primeira vista. Ao passar por 
debaixo do Arco de Flores foi recebida pelo seu professor de classe, Fernan-
do Penteado. Na Escola cultivou amizades e, sempre muito atenta, foi au-
mentando o seu saber. Adorava as aulas de matemática e ficou encantada 
ao aprender fração simplesmente dividindo o pão. Mas malandra como era, 
nunca fez os trabalhos pesados. Limpar a sala no final da manhã, isso ela só 
apoiava dizendo onde seu amigo precisava varrer. Conversava demais quan-
do de uma só vez compreendia tudo que lhe era passado. Por isso era con-
vidada a ir à sala dos professores, a detenção da época. E ao cruzar com seu 
pai, que agora por lá trabalhava, apenas acenava e dava oi com aquela cara 
lavada de quem não quer nada. No 4º ano, seu professor de classe mudou, 
e a Elenice Cicassi chegou para levar aquela turma que nem sempre era fácil. 

?

Contudo a nova professora sempre teve as rédeas bem curtas na mão e com 
muito amor ensinava. E a todos encantou. No 8º ano, junto com sua turma a 
todos surpreendeu quando disse “Nada de Shakespeare dessa vez” e a peça 
“O Guarani” apresentou. Por sorte da pequena menina, a Escola cresceu com 
ela e até o 9º ano ela ficou.

O Ensino Médio foi no Colégio Catarinense. Após ter passado pelo Ins-
tituto Federal de Santa Catarina, mas por lá só muitas greves presenciou. 
Realmente nem tudo foram flores. Às vezes aos seus pais perguntavam de 
que escola mesmo ela vinha? “Ah tá!!” E alguns logo rotulavam de hippie, 
natureba, esquisita... Mas para esses nomes ela nem ligava, somente revirava 
os olhos. Mal sabiam que ela até achava graça, porque de “paz e amor” ela 
nunca teve nada. E logo entendendo esse novo sistema só de notas altas 
seus boletins ela completava.

Antes da faculdade seu marido encontrou. Juntos viajaram, moraram no 
exterior, casaram e hoje dois filhos têm. O mais velho já está na Escola e a 
pequena arrisca seus primeiros passos e logo completará sua primeira volta 
ao sol.
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A jovem se tornou além de filha, amiga, esposa e mãe... Fisioterapeuta, 
graduada pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Sendo a responsá-
vel pelo Estúdio de Pilates Solar 38, no bairro João Paulo. E também escritora, 
sendo isso uma grande novidade até para ela mesma, que nunca havia pen-
sado em um livro escrever. No entanto já tem sua primeira obra publicada, 
“Tempo de Mudança”, que fala sobre distanciamento social e superação. Li-
vro esse que ela escreveu confinada num apartamento, devido ao lockdown 
de 2020, com duas crianças pequenas. E após uma noite de sono a história 
assim lhe apareceu. Uma história para toda a família com belas ilustrações 
que ela mesma pintou com os mesmos lápis de cor de 1991.

Ela levará para sempre em seu coração as memórias vívidas de todos os 
passeios e viagens, teatros e apresentações. Além da criatividade, empatia, 
o saber pensar, as amizades e as alegrias. E até as habilidades manuais, que 
não são muitas, mas com os trabalhos do Bazar ela consegue se virar. Essas e 
outras tantas coisas que lhe aguardavam ali logo abaixo das lindas flores que 
um arco formaram e abriram esse portal no final de um verão. 
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O ESPAÇO É DELES

O 

Silvia Alcover, Professora de Classe do 7° ano

A incoerência por trás das mídias sociais
Vivemos em uma era de aparências. Com a febre das redes sociais, cada 
vez mais nos preocupamos com o que pensam de nós, que imagem 
passamos, quem nos aprova ou desaprova, e, com isso, ficamos em um 
estado de alerta com medo de sermos ridicularizados ou, até mesmo, 
“cancelados”. Passamos boa parte de nosso tempo tentando criar a nossa 
melhor versão para apresentar aos outros. Atrás da tela de um celular é 
extremamente fácil ter posicionamentos fortes e impor uma moral sobre 
os outros. Mas o que acontece quando sabemos que não tem ninguém 
olhando?
Vemos na internet muitas situações como essa: uma pessoa é exposta 
por ter tido atitudes que são consideradas moralmente incorretas, em 
seguida, criamos um movimento de ódio contra ela, buscando mais coisas 
para atacá-la e, quando ficamos satisfeitos, fazemos uma postagem sobre 
a importância da empatia e esperamos pela próxima pessoa que vai se 
descuidar e se tornar o novo alvo dos internautas. Até que ponto nosso 
linchamento vai ajudar a pessoa a pensar sobre seus erros e não apenas 
usar a liberdade que a internet nos dá para normalizar a violência verbal?
Quando reduzimos uma pessoa a apenas um erro, não lhe damos o 
direito, que é natural do ser humano, de errar. Antes de correr para julgar 
alguém, devemos ter o cuidado de olhar para a situação como um todo e 
tentar encontrar a melhor maneira de ajudar a pessoa e não reproduzir 
um comportamento similar ao que estamos julgando. Hoje em dia, é fácil 
perceber o sentido prático do ditado popular “Faça o que eu digo, não 
faça o que eu faço”. Em vez de tentarmos mostrar nossa melhor versão, 
por que não tentamos sê-la?

Cecília Nicodemus, aluna do 12º ano

AS MULHERES DO 9º ANO

No nono ano, os alunos e alunas se debruçam e se dedicam durante me-
ses ao estudo da biografia de alguém que assumiu um papel encorajador na 
nossa história. Ao mergulharem nessa pesquisa, os jovens vivenciam como 
cada personalidade enfrentou e superou problemas em suas vidas. Esse tra-
balho serve de nutrição a esses jovens ao se admirarem e se entusiasmarem 
com a forma com que cada ser humano realizou algo para a humanidade, 
fortalecendo neles e nelas importantes ideais no estudo dessas biografias.  
Quando surgiu o convite para escrever sobre mulheres durante o mês de 
março, observamos que a maioria das meninas havia escolhido biogra-
far mulheres por se tratar desses exemplos de força e coragem em nossa 
sociedade. E mesmo as meninas que estão estudando a biografia de um 
homem resolveram contribuir com a escrita de um texto em homenagem 
a alguma importante mulher de nossa história.

Nastaja Roussenq Brehsan, tutora do 9º ano  
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Anne Frank  
Nina Penteado Fernandes

Eu escolhi a Anne Frank, porque acho a 
história dela muito surpreendente e surreal. Acho 
que ela foi uma menina muito esperta por ter 
feito um diário e anotado tudo o que acontecia 

naquela época com os judeus e nazistas. Foi uma época de terror e ela conta 
como se escondia, como era o seu dia a dia se escondendo dos nazistas. Hoje 
em dia, estamos em quarentena sem poder sair muito de casa, nos escondendo 
do coronavírus e está muito chato. Agora pense como era ficar dentro de um 
anexo secreto (não é nem na sua casa) escondido(a) naquela época que nem 
tinham aparelhos eletrônicos, sem poder fazer barulho, pois todos os dias pessoas 
entravam na parte de baixo do anexo. Todas as janelas cobertas e com chance 
de morrer a cada minuto por poder ser encontrado(a) pelos nazistas.Também 
quis escrever sobre essa história porque Anne tinha mais ou menos minha idade 
quando isso ocorreu e é bom porque como ela era apenas uma adolescente, foi 
bom que contasse o seu ponto de vista de tudo o que ia acontecendo, que seria 
diferente de um adulto, pois muitas adolescentes que estão vivendo a quarentena 
vão provavelmente pensar e pesquisar mais sobre Anne Frank e ver que para ela 
foi muito pior do que está sendo para nós e que também temos que agradecer 
por termos que ficar em casa tendo tudo, enquanto Anne ficou em um lugar 
não muito confortável,quase sem comida e sob ameaça de morte não só pelos 
nazistas, mas pela falta de comida também.

La Mère Brazier
Isabel Licati Alcantara

Eugénie Brazier foi a primeira pessoa 
a ganhar seis estrelas Michelin. Ela nasceu em 
1895, na França, e cresceu em uma fazenda. 
Desde muito pequena, ela ajudava sua mãe na 
cozinha. Aos 19 anos, Eugénie teve um filho, 

Gaston. Ela era solteira e ter um filho sozinha era desaprovado naquela época, por 
isso seu pai a expulsou de casa. Eugénie começou a trabalhar como cozinheira 
para uma grande família. Depois da primeira guerra mundial, ela foi contratada 
em um importante restaurante em Lyon. Em 1921, aos 26 anos, Brazier abriu seu 
primeiro restaurante, que ganhou três estrelas Michelin (a classificação máxima 
do guia). Anos depois, construiu um segundo restaurante e também recebeu três 
estrelas! Ela é conhecida como a mãe da cozinha francesa moderna. Publicou um 
livro de receitas e, por muitas décadas, foi a única pessoa a conseguir seis estrelas 
Michelin. Foi só em 1998 que o chef Alain Ducasse também conquistou o mesmo 
feito. Hoje em dia, são poucos os que sabem que Eugénie foi, de fato, a primeira 
a conquistar tal proeza. Em 2007, trinta anos após sua morte, sua neta fundou a 
Associação dos Amigos de Eugénie  Brazier, que tem como objetivo promover a 
carreira de jovens mulheres aprendizes no mundo da gastronomia. Como dizia 
Brazier: “Cozinhar não é tão complicado: é preciso ser bem organizado, lembrar 
bem das coisas e ter um pouco de paladar.”

Dandara dos Palmares
Franciele Camargo Soares

Dandara foi uma grande mulher! Dominou a 
técnica da capoeira e lutou ao lado de homens e mulheres, 
foi uma guerreira negra do período colonial do Brasil. Era 
casada com Zumbi do Palmares, mãe de três filhos e líder 
quilombola do século 17 contra a escravidão no Brasil.

Ela era uma mulher muito forte, não gostava de depender de ninguém 
para fazer as coisas e era uma mulher livre, que era algo que ela gostava de ser. 
“Heroína” era como todos a chamavam por entrar em batalhas e consequentes 
ataques a Palmares liderando “forças femininas e masculinas”. No ano de 2019 foi 
oficialmente aclamada como “Heroína da Pátria”.

Mary Shelley
Pietra de Andrade Bretas Galastri

Conheci um pouco de Mary Shelley ao assistir um 
filme sobre sua vida. Neste filme, descobri que Mary teve uma 
vida interessante e que havia escrito o livro Frankenstein, 
considerada a primeira obra de ficção científica da história, 
fato que desconhecia até então. Através do filme, percebi 

que Mary enfrentou muitos obstáculos e preconceito. Para mim, Mary é sinônimo 
de determinação, resiliência e feminismo. Uma mulher muito corajosa e que 
foi verdadeira, leal aos seus sentimentos e suas crenças. Tais características me 
levaram a pesquisar mais sobre sua vida e, assim, decidi fazer meu trabalho de 
biografia sobre Mary.
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Nise da Silveira 
Maria Antônia Córdova Werlang

Nise da Silveira foi uma psiquiatra brasileira, 
que viveu de 1905 a 1999. Ela foi uma das 
primeiras psiquiatras a introduzir a terapia artística 
no tratamento dos transtornos mentais, como 
pintura, desenho, bordado e escultura. Também 

introduziu a terapia com animais, onde pegava cachorros e gatos de rua e 
cuidava deles com os seus pacientes. Foi uma grande ativista em prol dos direitos 
e liberdades democráticas; além de se recusar a usar tratamentos como lobotomia, 
eletrochoque e isolamento, assim humanizando o tratamento psiquiátrico. Acho 
que foi uma pessoa com a qual podemos aprender muito sobre o respeito às 
liberdades humanas!

Sia Kate Isobelle Furler
Maia Peres Lindner

Sia Kate Isobelle Furler nasceu na Austrália no dia 
18 de dezembro de 1975, é filha de uma professora de 
arte e de um músico. Sia iniciou sua carreira nos anos 90, 
com uma banda, mas em 1997 a banda acabou. Sia além 
de ser uma cantora excelente, teve um grande trauma 

em sua vida, que foi a perda de seu namorado. Com isso desenvolveu a síndrome 
do pânico entre outras questões psicológicas. Sia é vegana, feminista e bissexual. 
Ela sofreu com o uso de drogas e medicamentos usando-os de forma compulsiva. 
Ela tentou se suicidar muitas vezes, uma vez, deixando uma carta. Além de todos 
esses episódios perturbadores em sua vida, em 2014, podemos dizer que ela 
“arrebentou a boca do balão” ao lançar a música “Chandelier” com a incrível 
bailarina “Maddie Ziegler”. O clipe atingiu 2,3 bilhões de visualizações. Ela lançou 
diversas músicas e também teve participação na música “Diamonds” da Rihanna. 
Sia ganhou muitos prêmios como o “álbum do ano”. O real motivo de ela usar 
quase sempre algo cobrindo a metade de sua face é: preservar sua privacidade. 
Ela também lançou o seu primeiro filme chamado “Music”.

Virginia Woolf
Ana Graziella Bricarello Bern

Mulher forte, LGBT, feminista e cheia de si. Dentro 
de sua mente, livros e rascunhos, cartas e papéis. Virginia 
era pura poesia e romance jovem e amante das palavras. 
Temas românticos eram apreciados por ela e, sem dúvidas, 
foi uma das escritoras de romances mais importantes. Casos, 
tristezas profundas e problemas psicológicos a machucavam, 
mas continuava a lutar. Porém, quando uma guerra começa, 

Woolf não pode mais escrever e seu mundo cai. A mulher tão apaixonada 
pela escrita se misturava a uma alma triste e devastada. Escrevendo seu último 
romance em forma de carta e despedida, Virgínia desiste em meio ao rio, 
assim, tirando sua vida. Uma grande mulher que se foi, mas deixa uma alma 
romântica em forma de palavras. Pensando que Virgínia era escritora, se imagina 
que tenha uma personalidade brilhante. Cheia de mistérios, ela foi estudada e 
reconhecida, assim até ganhando uma estátua sua. Casos e vidas como a que 
ela levou despertam curiosidade em mim, pois não se conta apenas sobre o seu 
sucesso, mas muito sobre o seu intelecto, psicológico e emoções. Tendo dessa 
forma uma visão mais individual de sua história. O que a levou a desistir, até seus 
relacionamentos românticos e livros com temas considerados “fortes”. De todas 
as formas, ela era intensa, não só ela como suas obras. Sua história me intriga, ao 
mesmo tempo que me inspira.
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PARA CONTAR

HISTÓRIA DO OVO AZUL
Autoria desconhecida. 

Adaptação: Silvia Jensen, professora do Jardim

Era uma vez uma família de coelhos, papai, mamãe e filhinhos coelhinhos. 
Eles haviam pintado muitos ovos de diversas cores, e agora chegara a hora 
de entregar os ovos para as crianças no Jardim. A mamãe escolheu o coelhi-
nho mais velho para levar o ovo dourado.

Ele foi correndo pelos campos, pelos prados, correu, correu e, ao chegar 
ao Jardim, viu um grande portão. Deu um salto tão alto que ao chegar no 
chão, ele caiu e deixou o ovo se quebrar. Voltou para a casa e contou à sua 
mãe o que havia acontecido, mostrou a casca quebrada, e a mamãe coelha 
disse: ano que vem teremos Páscoa de novo e você poderá tentar mais uma 
vez levar o ovo ao Jardim.

Agora era a hora do ovo prateado ser levado. O papai escolheu um coe-
lhinho e este foi correndo pelos campos, pelos prados, correu, correu até que 
encontrou a raposa. E ela lhe disse:

— Coelhinho, troca este ovo prateado por uma moeda de ouro?

— Não, este ovo é para as crianças do Jardim — disse ele.

Mas a raposa tanto insistiu que o coelhinho deu o ovo e, na hora de rece-
ber a moeda de ouro da raposa, ela lhe mostrou seus dentes afiados, como 
que querendo mordê-lo. O coelhinho achou por bem voltar para a casa, 
porém voltou sem o ovo. Falou para o seu pai tudo o que havia acontecido 
e ele respondeu: no ano que vem teremos Páscoa de novo e você poderá 
tentar mais uma vez levar o ovo ao Jardim.

Agora era a hora do ovo vermelho ser levado. A mamãe escolheu um 
coelhinho, que foi correndo pelos campos, pelos prados, correu, correu até 
encontrar outro coelho que lhe convidou para brincar.

— Não posso — disse o coelhinho que carregava o ovo — tenho que levar 
este ovo para as crianças do Jardim.
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— Mas é só uma “brincadeirinha” e depois você segue adiante.

De tanto o coelho insistir, o coelhinho colocou o ovo na grama e come-
çaram a brincar. Rolaram para cá, rolaram para lá, pularam, riram e “crac”...
quebraram o ovo. O coelhinho voltou para casa e falou tudo o que aconte-
cera para sua mãe, e ela lhe disse: ano que vem teremos Páscoa de novo e 
você poderá tentar mais uma vez levar o ovo ao Jardim.

Agora era a vez do ovo verde. O papai escolheu um coelhinho, que foi 
correndo pelos campos, pelos prados, correu, correu até encontrar a pega, 
uma ave muito inteligente que lhe disse:

— Cuidado que a raposa vem vindo! O coelhinho se assustou e com 
medo de perder o ovo entregou-o à pega, que logo levou o ovo ao seu ni-
nho. O coelhinho procurou por todos os lados a raposa e ela não apareceu. 
Ele tinha sido enganado pela pega.

— Pega, devolva-me o meu ovo — disse o coelhinho.

— Venha aqui em cima pegar — disse a pega.

Mas coelhinho não sobe em árvore e voltou triste para a casa. Contou 
ao seu pai tudo o que acontecera. O papai lhe disse: ano que vem, teremos 
Páscoa de novo e você poderá tentar mais uma vez levar o ovo ao Jardim.

Chegou a vez de o ovo cinza ser levado. A mamãe escolheu um coelhi-
nho e este foi correndo pelos campos, pelos prados, correu, correu até passar 
pela ponte estreita, e não é que ele olhou para baixo, viu um peixinho colo-
rido na água e deixou sem querer o ovo cair...e lá se foi o ovo rio abaixo. Ele 
voltou para casa e contou tudo o que acontecera à sua mãe e ela lhe disse: 
ano que vem teremos Páscoa de novo e você poderá tentar mais uma vez 
levar o ovo ao Jardim.

Agora era a vez do ovo de chocolate ser levado. Papai escolheu um co-
elhinho e este foi correndo pelos campos, pelos prados, correu, correu até 
encontrar um esquilo, que lhe disse:

— Posso dar uma lambidinha no seu ovo?

— Não — disse o coelhinho.

— Mas é só uma lambidinha.

— Está bem — disse o coelho.

Lambidinha vai, lambidinha vem, lambidinha vai, lambidinha vem, lambi-
dinha vai, lambidinha vem, e não sobrou ovo para ninguém!

O coelhinho correu de volta para a casa e contou tudo o que acontecera 
para seu pai e ele lhe disse: ano que vem teremos Páscoa de novo e você 
poderá tentar mais uma vez levar o ovo ao Jardim.

Agora só restava um ovo, era o ovo azul. Só sobrara mais um coelhinho 
para levar este ovo e mamãe o escolheu, era o menor dos coelhinhos. Ele 
foi correndo pelos campos e pelos prados, nem olhou para a raposa, passou 
direto pelo coelho que já ia convidá-lo para brincar, nem quis ouvir a pega, 
passou pela ponte sem olhar para baixo, quando viu o esquilo nem deu aten-
ção a ele.

Ao chegar ao jardim, avistou uma escadaria enorme, alta. Subiu degrau 
por degrau e ao avistar o portão tão alto, deu um salto nem grande, nem 
pequeno, deu um salto médio, saltou e o ovo não se quebrou!

Por sorte, ele encontrou a porta meio aberta, entrou por ela e no chão da 
sala havia um lindo ninho que as crianças haviam preparado. Ali ele colocou 
o ovo azul. Também havia um pote com água e uma cenoura. Ele comeu 
toda a cenoura e bebeu toda a água e depois para a casa voltou.

Ao chegar em casa contou a toda a sua família que ele havia conseguido 
chegar com o ovo inteiro ao Jardim das crianças.

E todos ficaram felizes que o menor dos coelhinhos havia sido o coelho 
da Páscoa naquele ano.
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O COELHO DA LUA
Lenda japonesa adaptada  

por Luiza Retz, professora do Jardim

Era uma vez, há muito tempo, num país chamado Japão, havia uma grande flo-
resta onde moravam três bons amigos:

A raposa esperta, o macaco ligeiro e o gentil coelho. Todos os dias, felizes, eles 
brincavam e bem assim cantavam:

Pirulito que bate, bate,

pirulito que já bateu

Quem gosta da raposa/macaco/coelho,

quem gosta dela sou eu

Certa noite de lua cheia, o Velho Sábio, que na lua morava e dela cuidava varren-
do-a todas as noites para deixá-la bem prateada, parou para descansar. Lá de cima 
da lua ele avistou os três amigos da floresta e pensou: “qual será o mais bondoso e 
generoso animal da Terra?”

Então resolveu descobrir, fazendo um teste: vestiu-se com roupas bem velhas e 
sujas para parecer um homem muito pobre e foi até os animais para pedir ajuda, 
dizendo que tinha muita fome e não possuía nada para comer.

Ao ver aquele homem maltrapilho precisando de ajuda, a raposa sentiu pena e 
correu para o rio. Utilizando-se de sua inteligência, atraiu os peixes com sua cauda e 
pescou alguns deles com os afiados dentes. Deu-os ao homem para que ele matasse 
sua fome.

O velho pensou: “Hum, a raposa parece bem bondosa”.

O macaco, também querendo ajudar, usou de toda a sua agilidade e rapidez para 
escalar um caquizeiro, apanhando as mais altas e coradas frutas da árvore. Deu-os ao 
pobre para que matasse sua fome.

O velho pensou: “Hum, este também me parece muito generoso”.

O coelho, que não era esperto como a raposa nem tão ágil como o macaco, 
pensou que nada poderia fazer para ajudar o pobre homem. Mas seu generoso co-
ração não lhe permitia que ele ficasse sem ajudar aquele homem. Alguma coisa ele 
teria que fazer!

Então disse: “Amigo macaco, podes trazer um 
pouco de lenha? E você, amiga raposa, pode fa-
zer uma fogueira com lenha?”

Os amigos fizeram e acenderam uma foguei-
ra. Quando as labaredas das chamas começaram 
a subir ao céu, o coelho colocou uma panela com 
água em cima do fogo. Ele pensava: “já que não 
tenho nada para dar ao pobre homem, vou fazer 
uma sopa de coelho. E assim pulou para dentro 
da panela.”

Espantados com o acontecido, o macaco e a 
raposa começaram a chorar pensando que iriam 
perder seu amigo.

Mais que depressa, o pobre homem transfor-
mou-se novamente no nobre Sábio da Lua, com 
seu lindo manto prateado. Ele rapidamente tirou 
o coelho da água que já estava começando a es-
quentar e disse a ele:

“Você, querido coelho, mostrou que é o animal mais bondoso e generoso de 
toda a floresta, mas saiba que não precisa perder a sua vida, mesmo sendo pelo bem 
de alguém. Para mostrar a todos que você é o animal mais virtuoso da Terra, vou te 
levar para morar na Lua comigo para que todos consigam te ver nas noites de lua 
cheia. De lá você poderá ver e cuidar dos seus amigos da floresta.”

E aconchegando o coelho em seu manto aveludado, o Velho subiu aos céus 
numa escada feita de estrelas.

Dizem que até hoje o coelho lá da lua zela por aqueles de corações generosos 
enquanto se diverte fazendo biscoitos de arroz para enviar a seus amigos que ficaram 
na terra, a raposa e o macaco.

Se vocês olharem para a lua, quando ela estiver bem cheia, poderão ver dentro 
dela um lindo coelhinho. Alguém já viu? Este coelho, uma vez por ano, no Domingo 
de Páscoa, desce para a Terra, para presentear as crianças que são generosas como 
ele. Sabem o que ele lhes dá? Ovinhos atraentes como a lua.

E dizem que ele até coloca surpresas gostosas dentro dos ovinhos!
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PARA LER

Conheci esse livro em meados de 2014 e, desde então, é um dos meus livros de 
cabeceira.

O autor, Bernard Lievegoed, usa uma linguagem clara, de fácil entendimento 
para nós educadores sedentos por conhecimentos, respostas nos momentos desafia-
dores que a vida nos põe.

O conteúdo dessa obra descreve as fases do desenvolvimento corporal e anímico 
da criança, traz esclarecimentos sobre a puberdade, sobre a pós-puberdade e a cereja 
do bolo não poderia ser melhor: educação e autoeducação.

Gostou? Temos exemplares disponíveis no acervo da nossa biblioteca para em-
préstimo e, para quem quiser adquirir, tem no site da Editora Antroposófica e no Bazar 
da Escola.

Não esqueçam que conhecimento salva vidas!

Caciane Aparecida Ribeiro,  
mãe do Luís Miguel (7° ano)

Bernard Lievegoed 
Desvendando o 
crescimento: as fases 
evolutivas da infância e da 
adolescência 
Editora Antroposófica
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ASTRONOMIA

O CÉU DO OUTONO 2021
José Irineu Zafalon, professor de  

Matemática do Ensino Médio e Ensino Religioso do Fundamental

Figura 1 (Florianópolis, 04-Mai-2021, 21:00): Constelações Zodiacais em 
meados do outono. As constelações que víamos no verão começam a se 
despedir no poente (Gêmeos na Fig.). No decorrer da estação (e da noite) 
surgem no nascente constelações que serão visíveis também no inverno 
(Escorpião na fig.). Não deixe de observar o caminho de três belas estrelas: 
as azuladas Regulus (Leão) e Spica (Virgem) e a avermelhada Antares 
(Escorpião). Quem descobrirá a constelação do Corvo (por alguns chamada 
de “Bule”) querendo roubar a Espiga (Spica) de Virgem?
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O Movimento do Cruzeiro do Sul

Durante o outono podemos observar o movimento do Cruzeiro do Sul 
fazendo um arco desde sua posição mais à esquerda, a sudeste, no início da 
estação (fig. à esq.) até sua posição mais alta no final da estação (fig. à dir.). 
Esse mesmo movimento acontece também no decorrer da primeira metade 
da noite: do anoitecer até à meia-noite.

Imagens: www.stellarium.org

Júpiter e Saturno

Por onde andarão Júpiter e Saturno depois da “Grande Conjunção” de 
dezembro passado?
– No céu da madrugada, como na figura 3. Nos dias 6 e 7 de abril estarão 
em conjunção com a Lua Minguante, na constelação de Capricórnio.

Figura 3 (Florianópolis, 07-Abr-2021, 05:00): Júpiter, Saturno e Lua 
minguante em Capricórnio, numa linda configuração onde Escorpião e 
Sagitário aparecem no alto do céu.

Figura 2 [Florianópolis, 03-Abr (esq.) e 03-Jun-2021 (dir.), 21:00]: 
Movimento do Cruzeiro do Sul, próximo às suas guias, as brilhantes Alfa 
Centaurus (Rigil Kentaurus) e Beta Centaurus (Hadar).
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ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA MICAEL

NESTE ANIVERSÁRIO...

41 anos já é bastante tempo. Muito distante de uma casinha tão sim-
ples, de madeira, com cinco crianças e uma professora chamada Bel. Um 
quintal muito lindo, cheio de árvores. A praia de Itaguaçu logo ali, na es-
quina. Muitos passeios. Muita confiança. Muita confiança nos jovens que, 
naquela época, carregavam a certeza de seu ideal. E o tempo confirmou: 
uma escola diferente, que responda aos anseios de uma vida social e espi-
ritual coerente, é possível e necessária.

Do Jardim ao Fundamental, do Fundamental ao Ensino Médio, terre-
no e construções, como foi possível tudo isso? Desde o início a resposta 
veio através da formação de uma associação de pessoas. Ganhou seu 
nome, Associação Pedagógica Micael. Inicialmente um grupo de carre-
gadores que fazia tudo, formado por professores, pais e entusiastas da 
proposta. Pouco a pouco foram se distinguindo as tarefas, principalmente 
as pedagógicas das demais. Então, os associados e a diretoria, cada vez 
mais, foram assumindo um caráter de conselheiros, de protetores do patri-
mônio, do impulso espiritual e das metas em relação ao futuro.

Desde o ano 2000, a diretoria da Associação vem cuidando da cons-
trução da “Escola Nova” e, ainda hoje, tem como prioridade completar as 
instalações do Ensino Médio e dar continuidade ao restante do projeto 
para o Fundamental.

Durante 2019 a diretoria trabalhou na revisão do Estatuto da Asso-
ciação. O resultado foi apresentado em Assembleia e, no início de 2020, 
junto aos professores, começou uma projeção de futuro a fim de traçar os 
próximos passos. Mas, devido à pandemia, a dedicação dos professores 

voltou-se para encontrar caminhos na continuidade do ensino nessa si-
tuação especial e o processo foi interrompido. Agora, neste ano de 2021, 
mesmo com as restrições necessárias, a diretoria está retomando o tema 
com os professores e outras demandas que haviam se retraído em função 
da pandemia.

AS ASSEMBLEIAS 
Neste ano, elas estão marcadas para os dias 10 de abril e 2 de outubro.

Convidamos toda a comunidade, que agora conta com 60 novas fa-
mílias que ingressaram em nossa escola, para participar e inteirar-se dos 
variados aspectos que envolvem a vida escolar. Na Assembleia de abril 
será feita a prestação de contas referente às receitas e despesas do ano de 
2020, uma atualização dos processos em andamento e a apresentação do 
plano de ação da diretoria. Na Assembleia de outubro teremos a eleição 
para a renovação dos diretores e diretoras.

CONTENÇÃO DE DESPESAS
A escola está entregando a “Casa do Pastor” onde aconteciam as aulas 

de música e de artes. Diante da situação nova que estamos vivendo, esta-
mos avaliando outras soluções para as aulas presenciais.

CURSO DE FUNDAMENTAÇÃO 
O Curso de Fundamentação, que tem parceria com a escola e contri-

bui financeiramente para a área de manutenção, suspendeu os seminá-
rios após o módulo presencial de janeiro de 2020. No início deste ano, as 
atividades foram retomadas de forma remota. Assim que possível, voltará a 
utilizar as dependências da escola.

AÇÃO SOCIAL NO MORRO DO QUILOMBO
Um entusiasmado grupo de voluntários, de diversas áreas, foi criado 

por iniciativa da diretora Maria Regina Giachetta e membros da Associa-
ção no final de 2020, para dar andamento ao projeto social que pretende 
atender crianças do Morro do Quilombo. No momento, nosso grupo na-
vega um mar de burocracias, mas já conta com uma doação para a ação.
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AGRADECIMENTO
Graças aos 41 anos da Escola e Associação, como um organismo vivo, 

passamos por diversas fases de crescimento e nos encontramos em um 
ponto bem maduro e estável, capaz de fazer frente aos desafios que o 
mundo inteiro vem passando com a pandemia. 

São o nosso presente e também quem merece os parabéns, as diversas 
instâncias que hoje fazem o Anabá prosperar como:

o Colégio de Professores, que carrega a tarefa pedagógica;

o Conselho Pedagógico, que dá a direção, refletindo com todos sobre 
as necessidades, problemas e soluções;

a Secretaria Escolar, que tem respondido prontamente às questões e 
protocolos, com informes rápidos, claros e explicativos;

a Administração Escolar e a Comissão Financeira, que têm procurado 
soluções para uma crise que atingiu todas as famílias;

o Conselho de Mães e Pais, que se coloca ao lado da escola para pro-
mover a união e ouvir os anseios das famílias; além de outras comissões 
que carregam todos os demais eventos e áreas da escola, bem como as 
que se formaram especialmente para atender as demandas desse período 
extraordinário.

Neste tempo tivemos inúmeras campanhas de arrecadação criadas 
voluntária e espontaneamente pela nossa comunidade, como as inúme-
ras rifas com doações de famílias e professores, a campanha “Conexões 
Solidárias”, que movimentou as noites com muitas palestras, o “Eu quero!!! 
Leilão”, a campanha “Fios & Papos” da Educação Infantil, o “Brechó do 8º 
ano”, o “Sebo do Quintal da Ilha”.

Para todos, o agradecimento da diretoria da Associação Pedagógica 
Micael.

Desenho de Theo, 8o ano.
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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 casei-
ra, sem conservantes. Rua Rui Bar-
bosa, 256, Agronômica. (48) 3228 
0441.

ARTESANATO

Bazar Permanente do anaBá

Brinquedos pedagógicos, livros in-
fantis, livros da Ed. Antroposófi-
ca, artesanatos, pedras preciosas, 
material escolar em geral. Cacia-
ne (48) 3232 7152 ou 99177 3409.

tecerlã  
artesanato em lã

Produção e venda de lãs. Fios, me-
cha penteada e lã para enchimen-
to. Tudo 100% natural. Sônia Ber-
sagui (48) 99102 4321.

BELEZA E SAÚDE

Farmácia Weleda similiBus

Farmácia magistral e  
HomeoPática

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

Veda sHala - ayurVeda e yoga

Práticas de saúde integrativa para 
sua reconexão com seu estado na-
tural de contentamento, paz e har-
monia. Diagnóstico Ayurvédico, 
prescrição de dietas reequilibran-
tes, massagens Abhyanga, Shi-
rodhara e Yoga. Rod. Dr. Antônio 
Luiz Moura Gonzaga, 3141 - Rio 
Tavares. Tel. (48) 99933 1525/1545 
@vedashalaayurvedayoga www.
vedashala.com.br

HOSPEDAGEM

Pousada casa da lagoa

Localizada no coração de Floripa, 
na Lagoa da Conceição, em uma 
tranquila rua residencial, a Casa 
da Lagoa tem acomodações am-
plas e confortáveis com as prin-
cipais 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.pousadacasa-
dalagoa.com.br

VESTUÁRIO

raiz natural design 
estamParia natural  

e manualidades

Roupas, acessórios e oficinas em 
impressão botânica e tingimen-
to natural. Ateliê-loja aberto para 
desenvolvimento e execução de 
projetos em artes manuais. Nirva-
ni (48) 99650 5614 - Instagram @
raizdesign

SERVIÇOS  
PROFISSIONAIS

cocriaação mkt digital

Da ideia, Comunicar Para Reali-
zar. Planejamento de Comunica-
ção; Logomarcas e sites; MKT de 
Mídias Sociais; Copywriting; In-
bound; SEO; Ux Design; GOOGLE 
Analytics, FB e IG e Youtube ADS;
Reflexão sobre a tecnologia: "Ame 
bem o mal" Santo Agostinho e Ma-
niqueus. "Uma ação livre só pode 
partir de um pensar livre", Valde-
mar W. Setzer/2011. (41) 99758-
9460 - Elinise

construindo Pontes

consultoria – desenVolVimen-
to organizacional e Pessoal 

Gestão financeira, serviços de ges-
tão terceirizada. Visão financeira 
atualizada; Consciência financeira 
em tempo real; Planejamento es-
tratégico para tomada de decisões; 
Redução do retrabalho nas rotinas 
dos processos financeiros; Otimiza-
ção das dinâmicas administrativas 
e financeiras (48) 98432-1871. eli-
sa@construindoponte.com.br

esPaço atená  
centro de transFormação 

Pessoal e artística 
Terapia Artística, Meditação, Gru-
pos de estudos, Oficinas artísticas, 
Terapias naturais. Rio Tavares. (48) 
98406-9331. espacoatena@bol.
com.br

katHia Possa - adestradora

Zootecnista/Especialista em com-
portamento animal. Treinamento 
para problemas comportamentais, 
terapia com Florais de Bach, pas-
seios, 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. lui-
sa@sodre.tur.br. 

dra. luciane morais Viana

cirurgiã-dentista – cro sc 13974
Periodontia – Odontologia Inte-
gral Antroposófica. “Promover a 
saúde dos dentes e da gengiva; 
prevenir e tratar as recessões gen-
givais; cuidar da boca cuidando do 
Ser” (48) 99976-0856. contato.
lu.morais@gmail.com

dra. marisa salVador 
dominguez

cirurgiã-dentista – cro 3017
Odontopediatra/Homeopatia/Te-
rapia Floral. R. Dom Jaime Câ-
mara, 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 adul-
tos. 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.” Ru-
dolf 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 er-
rar", Beatriz Padovan. Rod. Admar 
Gonzaga 755, sala 405. Itacorubi 
(em frente ao Jardim Botânico) (48) 
99918-1716.

Francisca caValcanti

musicoteraPeuta, cantoteraPeuta

Orientação antroposófica e Pedago-
gia Waldorf. Aplicada a distúrbios 
no sono, respiração, voz, comunica-
ção, 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 Psico-
motricidade. 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 ado-
lescentes. Av. Rio Branco, 404, sala 
605 - Torre 1. (48) 99907 8241.

raquel serPa de oliVeira 
teraPeuta

Terapia Artística – Orientação An-
troposófica. “A Terapia Artística 
pode ser aplicada a todos os ca-
sos de doenças, desarmonias ou 
como processo de autoconhecimen-
to e desenvolvimento”. Atendimen-
tos: Trindade e Rio Tavares, Floria-
nópolis (SC) | (48) 99669 1234 ou 
3338 2977 
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manika BeBHinn ramsay

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

simone de FáVeri 
teraPeuta

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

MARCENARIA

Bio marcenaria

Móveis, props para yoga, casinhas 
infantis Waldorf, carpintaria: cons-
trução 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, restaura-
ção de pequenos móveis, projeto 
e construção de móveis em MDF e 
madeira como escrivaninhas e ni-
chos organizadores. Jucelei (48) 
98438 3813.

IDIOMAS

Bliss House 
inglês e muito mais 

Uma escola que tem como um de 
seus valores o respeito aos diferen-
tes processos de aprendizagem. Vi-
vências na língua Inglesa, prepa-
ração para Certificados Cambrid-
ge e também aulas in Company. 
Desconto para alunos do Anabá. 
(48) 3365-0648 e 99111-0648. 
Rua Munique 51, Córrego Grande.  
hi@blisshouse.com.br

tHe secret garden 
englisH scHool

Do 1º Ano ao Ensino Médio. Imer-
são na língua Inglesa, com material 
britânico, vivências artísticas, músi-
ca, jogos, teatro, horta e literatura. 
Rua Aldo Queiroz, 423 – Santo An-
tônio de Lisboa, Florianópolis. se-
cretgarden.lucy@gmail.com| (48) 
3235 3245 e 99971 8023.

ProF° maurício goBBi

Aulas de inglês, violão e ukule-
le. Aulas ONLINE ou PRESENCIAIS 
para todas as idades. Professor 
alinhado com a Antroposofia. Ex-
perencie. WhatsApp: (48) 99654 
5040

ESPORTES

centro equestre cantagalo

 - agora em ratones -
Aulas de equitação, equitação lúdi-
ca, colônia de férias e aulas de vol-
teio para crianças, jovens e adul-
tos. Novo endereço: Estrada Ben-
to 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 (Whatsa-
pp). Loja 2: Boulevard 1432 (Ae-
roporto) - (48) 99632 1432 (Fone/
Whatsapp).

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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