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O desenvolvimento do ser humano é:
Acender no fogo anímico do amor
A sabedoria luminosa do espírito.

ÉPOCA

SÃO JOÃO HOJE

Rudolf Steiner

Isabel Cecilia Cortesi (Bel), primeira professora do Anabá

O frio vem chegando, as noites de cristal nos levam a sonhar e desejar o
aconchego de uma fogueira.
É tempo de São João! Todos temos lembranças iluminadas dessa época:
fogueira, bandeirinhas, uma sanfona soando, quadrilha, pombo-correio, todos os folguedos das festas juninas!
Hoje, no mundo todo, é a semana de São João. Como vamos poder comemorar esse tempo? Como celebrar São João nesse tempo de pandemia?
E celebrar é preciso! Há pouco mais de 2.000 anos, essa história acontecia
na região da Palestina, hemisfério Norte.
Lá era pleno verão e uma senhora, já idosa, dava à luz seu único filho.
Essa senhora era Isabel, casada com um sacerdote da religião judaica, Zacarias. Também ele idoso e emudecido, por ter duvidado da palavra do anjo
Gabriel, que viera lhe dar notícia, dessa graça concedida.
Esse menino, muito desejado por seus pais, é João, aquele que se tornou
Batista, 30 anos depois.
João Batista era forte, escolheu viver no deserto, uma vida agreste.
Aprendeu a viver na natureza, se alimentar de mel e o que mais o deserto
lhe oferecesse.
Fez para si, vestimenta do pelo de camelo e clamava.
João foi a voz que clamava no deserto: endireitai as veredas do Senhor,
arrependam-se dos seus caminhos tortos!
Assim falava ele à beira do rio Jordão, para o povo que vinha ouvir o
anúncio de que o Cristo estava ali e que era preciso abrir-se para o novo.
Procuravam João para receber o batismo de água, para ter aclarados os seus
Capa: Sérgio Beck
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pensamentos, abrir seus corações para a palavra viva e nova do Cristo: o
caminho do amor!
Era um tempo difícil, aquele. O povo se sentia oprimido pelo governo
romano, ansiava pela mudança, pela transformação. Assim como hoje
também ansiamos por uma mudança, pelo novo.
O que podemos trazer desse grande homem para nossa atuação
hoje?
Será que podemos limpar e endireitar os nossos caminhos? Será que
podemos clarear nosso pensamento e abrir nosso coração para o amor?
Nossas fogueiras serão pequeninas e talvez solitárias.
Mas há que fazê-las, nem que sejam do tamanho e do feitio de uma
vela!
Que possamos queimar nesse fogo, talvez tão pequeno, aquilo que já
não nos serve mais, aquilo que está estagnado, endurecido e abrir nosso
coração, mais uma vez, para o caminho do amor. Celebrar São João com
o coração batendo forte para a transformação. Metamorfosear a opressão do isolamento social em amor atuante, encontrar a vida social saudável, sem exposição desnecessária, com responsabilidade e consciência.
Consciência para o que está ao meu redor.
Procurando como agir amando o próximo e o meio onde vivo.
As mudanças conquistadas serão germe para o futuro! Quem sabe
no próximo ano possamos fazer, novamente, uma grande fogueira, uma
bela quadrilha, com a nova consciência transformada, para uma ação
social mais amorosa, abrangente e inclusiva.
João, sendo o precursor do Cristo, veio para preparar o caminho do
amor e ainda hoje nos ajuda a prepará-lo.
Viva São João!
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ÉPOCA DA ALEGRIA
Danielle Micheline, professora do Maternal

No Maternal das Lavandas (crianças de 1 ano e meio a 4 anos), a Época
das lanternas e de São João começa após as pombinhas de Pentecostes terem visitado a sala numa revoada de carinho e amor.
Cantamos ao vento frio, às folhas que caem, às mensagens de paz e à
alegria por estarmos juntos. A alegria parece ser uma forte característica da
Época seguinte, se formos considerar as cantigas tradicionais, cores e calor
que trazemos para as crianças do Maternal. O ambiente da sala expressa que,
mesmo com o frio chegando a cada dia, podemos ter manhãs calorosas e
alegres. Acendemos velas em pequenas lanternas de papel e de bergamota,
as folhas secas penduradas no teto da sala vão dividindo espaço com bandeirinhas, balões e enfeites típicos. As crianças realmente se encantam e pulam
de alegria quando a professora sobe na mesa, com o apoio de uma cadeira,
para alcançar o teto e pendurar tudo... Elas pulam e nos fazem lembrar da
música: "olha pro céu meu amor, veja como ele está lindo"...
Como professora, o chamado de voltar-se para dentro, buscar o impulso
joanino, nessa festa que nos leva para fora, vai a cada ano se tornando mais
profundo e mais necessário.
As crianças pequenas, imersas no ambiente, esse da sala do Maternal e no
reflexo do ambiente anímico que criamos para elas, às vezes, levam dias para
perceber essas mudanças físicas no espaço em torno delas. São pequenas
e ainda "sonham e dormem", como esperamos, se assim cultivarmos esses
elementos com cuidado. O movimento que vai chegando e se aproximando
com o solstício é tão vívido para a criança que nossa atuação, além de ser
pensada, pode estar pautada na observação daquele grupo, daquelas crianças, daquelas famílias e daquele momento único que se repete ano após ano,
mas, ainda assim, é novo.
Cá estamos próximos do dia de São João, e a expectativa cresce, essa
época é marcante em nosso país e em nossa escola.
Essa imagem é de um dos passeios da lanterna que fizemos há 3 anos
em nossa sala...
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Neste ano, não iremos realizar o passeio, o encontro com as famílias, a
experiência social de iluminar o caminho na escola com as crianças.
As lanternas estão sendo feitas, já pintamos e recortamos, hoje começaremos a montar...
Depois, as crianças as levarão para casa e sugerimos que o passeio, a
caminhada, seja feita entre vocês. Na rua, no pátio, na praça, onde acharem
mais adequado e seguro iluminar. Não terá a força do grupo, do social, mas
terá a força da expressão individual, da mãe e do pai com sua criança, um
pequeno núcleo onde o reflexo de nossas ações na escola pode ser genuíno
e pleno de sentido.
Como adultos, sabemos disso: o social dorme em nós e motiva nossas
ações individuais.
As crianças sabem que a luz das lanternas refletem a luz do sol e das
estrelas, a luz que cada um carrega e cuida... E como cantamos com elas: "Se
alguém precisar, dessa luz podemos dar".

SÃO JOÃO NO JARDIM
Merilyn Nossol da Silva, professora do Jardim

O frio, muitos casacos, pantufas e o cheiro de chá quentinho na sala nos
mostram que o inverno se aproxima. O vento sul balançando os galhos das
árvores, espalhando folhas de várias cores pelo chão, deixando de presente
elementos para as brincadeiras das crianças.
Nas salas, as bandeirinhas penduradas dão um colorido especial e festivo.
Lindas aquarelas são feitas pelas crianças e aos poucos vão se transformando
em lanternas que, no dia certo, iluminarão o caminho de cada um.
Como acontece em todas as épocas vivenciadas no Jardim de Infância,
há um crescente e vamos construindo aos poucos esse envoltório de cores,
alimentos, canções e versos. Vivenciar a Época Junina com as crianças é ter a
alegria que brota em cada canção, o calor de dançar e cantar juntos é o calor
interno que aquece e permeia o físico.
Como adultos, somos convidados a comemorar esse “fogo” que nos
transforma, que nos move às mudanças, a silenciar com o olhar atento ao
fogo que queima na fogueira a nos aquecer em um ambiente acolhedor.
O momento presente ainda nos convida à cautela, aos nossos núcleos
familiares e à esperança de voltarmos a festejar juntos. No Jardim não será diferente. Faremos em nossos pequenos grupos, a festividade com as crianças
em uma deliciosa tarde junina. Brincadeiras, comidas típicas, trajes festivos… e
uma linda caminhada ao entardecer com as nossas lanternas pela mata que
nos cerca. Encontraremos nossas famílias para uma singela fogueira regada a
momentos de cantoria. Tudo com bastante cuidado, planejado com carinho
por cada professora, para que nossos corações possam se unir por dias melhores e a luz da esperança possa brilhar dentro de cada um de nós.

8

9

Sentimos que temos que mudar algo em nossa prática pedagógica
ou como mães e pais? Que geração queremos deixar para o mundo? Com
quais qualidades? Como sou responsável por isso?

EDUCAÇÃO

POR ONDE CAMINHA
NOSSA VONTADE, NOSSO AGIR?
Silvia Jensen, professora do Jardim e representante da FEWB na Iaswece

O ano segue e já estamos em junho. Que bom que pudemos estar
presentes na Escola na maioria dos dias letivos. Mas, por termos espaços separados, alguns professores já não se veem por meses. O que nos une são as
reuniões de quinta-feira, apesar de serem virtuais. É o momento de falarmos
dos conteúdos pedagógicos e administração, um encontro que serve para
preencher o cálice que vamos sorvendo no decorrer da semana.
Nesses encontros o estudo baseou-se no livro “A questão pedagógica
como questão social”, de Rudolf Steiner, conteúdo também trabalhado na
última reunião da IASWECE (Associação Internacional de Educação Infantil
Waldorf).
Relacionamos essa palestra de Steiner ao tema da diversidade e também com a leitura do conto africano “Sanfu” (recomenda-se antes a leitura do
conto na seção Para Contar, p. 32).
O mundo se expandiu, muitas fronteiras se romperam e isso é muito
bom. A questão da diversidade expandiu-se para muitas áreas: diversidade
cultural, racial, religiosa, de idade, sexual, gênero, física, étnica etc. Na verdade, cada um de nós tem sua singularidade, o que nos torna diverso.
Rudolf Steiner nos convida a buscar saber: qual é a questão do nosso
tempo?
Diante de um mundo tão dinâmico, pandêmico, digital, polarizado,
com desigualdade social, com grandes migrações humanas, com variações
de gênero etc. Enfim um mundo em transformação, quais seriam as questões
reais de nossa época na educação?

Rudolf Steiner traz dois tópicos:
O primeiro relacionado com a forma como pensamos. Desde meados
do século 15, o modo de pensamento científico natural é baseado em leis
abstratas da natureza, esses pensamentos não são o mundo real. A percepção do mundo não é um problema, mas a maneira como alguém a interpreta torna-se um problema.
Uma rosa vermelha, por exemplo, é sempre vermelha, isso todos podem ver, mas por que é vermelha?
Os pensamentos que são formados a partir da rosa vermelha, a interpretação desses, é o problema. De qual modo precisamos renovar nossa
maneira de pensar? Que tipo de pensamento devemos buscar?
O que nos é trazido como uma nova forma de pensar é o trabalho
de Goethe, que em vez de criar conceitos, ele se esforça em trabalhar com
os fenômenos primários. Ele nos convida a reunir percepções externas, isso
nos levaria a uma forma pura de pensar. Por que o pensamento puro é tão
importante?
Através do pensamento podemos nos perceber como espírito, esta é
nossa tarefa neste período pós-atlântico.
Isso é feito por meio da observação.
Com esta reflexão, nosso convite é o de praticarmos a observação.
A observação pode nos deixar felizes e até mesmo nos curar. Por quê?
Em uma observação adequada nos percebemos, encontramos o espírito, e é o espírito que nos cura.
A arte da observação é também uma arte de reconexão do “religare”,
é religioso. Rudolf Steiner diz: “quem quiser falar sobre a verdadeira prática do
pensamento deve saber que os pensamentos só podem ser extraídos de um
mundo que os contenham”.
Por que isso foi trazido aqui se nosso tema é diversidade?
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Não há dúvidas de que o diverso é incrivelmente rico, interessante,
traz mais cores ao arco-íris, mais sabor às nossas vidas.
O problema surge se evitamos abraçar a diversidade, se não a aceitamos como um fato, se pensarmos que somos melhores que o outro, se
ignoramos o outro ou se não soubermos como lidar com o diverso.
Nessa palestra Rudolf Steiner diz que ainda carregamos em nossa
sociedade vestígios de épocas antigas como a postura de conquistar e ser
conquistado. Isso vive principalmente em nossas ideias e conceitos, é uma
herança dos gregos. Em alguns lugares ainda temos uma organização social
baseada no poder e na força, herança dos romanos.
Será isso uma reminiscência da época do colonialismo, de não aceitar
a diversidade, de querer se impor como ser hegemônico?
Sendo educadores, como “lemos” o que é novo, o que é diferente e
como o transformamos em ações?
Uma nova celebração de um festival, por exemplo, como faço para
construí-la? Ou como observo uma criança? Uma boa observação pode ser
um instrumento valoroso para nós, professores, mães e pais.
Para se trabalhar um festival, por exemplo, pode-se passar pela contemplação da natureza e suas mudanças, em que estação do ano está inserida, quais são seus segredos, fenômenos relacionados ao cosmos?
Esses segredos devem ser traduzidos em atos, em imagens para que
as crianças venham a se relacionar com isso.
Ações que deveriam espelhar o cosmos, como o rio na história de
Sanfu, que por obra de sua infinita boa vontade consegue ser purificado depois de dez luas e por consequência pôde refletir as estrelas do céu, o cosmo.
Dizendo isso chegamos ao segundo tópico que Rudolf Steiner aponta
que precisa ser renovado.
Durante a era industrial, nossa vontade em certa medida não é mais
significativa para a Terra. Um vazio é criado, que pode levar o ser humano a
se tornar um adulto que não sabe o que fazer de sua vida.

Nossas ações estão relacionadas ao cosmos? Como educadores, os
conteúdos apresentados, os festivais, as histórias, podem ser tão diversas e
como esses momentos podem espelhar o espírito? Que oportunidade para
lidarmos com a diversidade!
Que qualidades tem o cosmos que podem ajudar a edificar nossas
ações? Ordem, ritmo, beleza, segurança, organização? O que mais? Vemos
também que aprendendo a nos relacionar com o mundo da noite, dos seres
hierárquicos, também podemos nos abrir para que a vontade cósmica aconteça aqui na Terra, através de nossa vontade. O que fazemos serve ao bem
da humanidade?
O nosso convite é que através da leitura e observação da história de
Sanfu pratiquemos a arte de pensar pela observação, e que através dessa
experiência possamos ampliá-la a qualquer situação da nossa vida que necessite de novos olhos para novas situações, para o que é diverso.
Você pode relacionar a história de “Sanfu” ao momento que estamos
vivendo?
Eu gostaria de citar a ativista queniana, Wangari Maathai:
“Somos convidados a curar a Terra, a abraçar toda a criação em sua
diversidade, beleza e encantamento. Isto acontecerá se percebermos
a necessidade de reavivar nosso sentimento de vivermos em uma
grande família de vida, com quem compartilhamos nosso processo
evolucionário.”

Wangari Maathai iniciou o movimento do cinturão verde no Quênia
em 1977, mais de 51 milhões de árvores foram plantadas e mais de 30 mil
mulheres foram treinadas em silvicultura, processamento de alimentos, apicultura e outros ofícios que as ajudam a ter renda enquanto preservam suas
terras e recursos.
Em seu verso, podemos ler “curando a Terra para abraçar a criação
em toda a sua diversidade”, um tema totalmente necessário para o futuro das
gerações.
Rudolf Steiner diz que através da educação temos a possibilidade de
curar, que está em nossas mãos fazer isso.

Sendo educadores, mães e pais, quão responsáveis somos em mostrar
um fenômeno em ações!
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Ela também diz que “temos a necessidade de reavivar nosso sentimento de pertencer a uma família maior”, isso é pura diversidade e totalmente
necessário.
Obrigado por Wangari Maathai e “Sanfu” que acreditaram que a vontade humana, espelhando o cosmos, pode fazer a diferença, não importa
o quão impossível pareça ser o que tenha que ser realizado para o bem do
todo.
Em resposta a esta pergunta “Que geração queremos deixar para o
mundo?” eu gostaria de citar Jamil Chade:
“Devemos educar com a finalidade de formar pessoas que se interessem por cuidar. Cuidar do cachorro, do irmão, do vizinho, de um
desconhecido, de um estrangeiro, da cidade, do país, dos bosques,
do planeta e de suas maravilhas. Um sistema que incentive a trocar
o ego pelo eco.
De transformar a educação numa eterna busca da tolerância. Entender o que as novas culturas dizem, descobrir novos significados para
os gestos, compreender por qual motivo uma religião dita certos dogmas, conhecer a história. Isto passa necessariamente pela humildade,
não por criar mais canais no YouTube. Exige uma educação multidisciplinar, jamais unidimensional. Será esta tolerância que permitirá que
um indivíduo se sinta seguro e confortável diante do outro, dificultando o ódio, o medo e o tribalismo como opção.
Incentivar novas formas de justiça. Não se trata de ensinar a entregar
roupas usadas para instituições de caridade alguns dias antes do Natal. Mas sim ensinar a não se conformar, a se indignar, a acreditar que
se pode mudar o mundo, sair às ruas pela liberdade, a se mobilizar,
que uma pessoa faminta não é uma fatalidade e a morte de um desconhecido é a morte da humanidade.”
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O todo sem a parte não é todo,
A parte sem o todo não é parte,
Mas se a parte o faz todo, sendo parte,
Não se diga, que é parte, sendo todo.
Em todo o Sacramento está Deus todo,
E todo assiste inteiro em qualquer parte,
E feito em partes todo em toda a parte,
Em qualquer parte sempre fica o todo.
O braço de Jesus não seja parte,
Pois que feito Jesus em partes todo,
Assiste cada parte em sua parte.
Não se sabendo parte deste todo,
Um braço, que lhe acharam, sendo parte,
Nos disse as partes todas deste todo.
Gregório de Matos
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RELATO

VOCÊ SABE O QUE É O CSA DA ABDSUL ?
Marcelo de Cunto, administrador da Escola Waldorf Anabá

Primeiro precisamos esclarecer o significado destas abreviações, ABDSul
significa Associação de Agricultura Biodinâmica do Sul (no caso, Sul do Brasil).
E a agricultura biodinâmica é aquela agricultura relacionada com os preceitos
propostos por Rudolf Steiner dentro dos mesmos princípios e fundamentos
da Pedagogia Waldorf, da medicina Antroposófica e tantos outros impulsos
que surgiram a partir desses fundamentos.
Esta Associação foi fundada em 2001 e hoje tem sua sede urbana ao lado
do prédio do Ensino Médio da Escola Waldorf Anabá e sua sede rural no
Município de Águas Mornas em um sítio de 26 hectares .

Sítio em Águas Mornas,
sede rural da ABDSul.

Na sede urbana, acontece todo um trabalho voltado para a administração da ABDSUL e também o trabalho de organização e acompanhamento
de processos de certificação participativa com a concessão dos selos de qualidades: Orgânicos e Biodinâmicos.

Sítes:
ABDSul
Demeter

Mas e o que é o CSA? Esta sigla vem do termo em inglês “Community
Supported Agriculture” ou podemos dizer também “Comunidade que apoia
a Agricultura”. Então a ideia principal é ter um grupo de pessoas que forma
uma comunidade em apoio a uma iniciativa de produção agrícola. Ela pode
ser definida da seguinte maneira:
Promover o desenvolvimento da economia associativa por meio da agricultura comunitária entre agricultores e consumidores, para se chegar a uma
Escultura Social (Arte Social), com ações de apoio e educativas para que o
agricultor deixe de vender seus produtos e conte, para a organização e financiamento de sua produção, com a participação dos membros consumidores,
18

colaborando para o desenvolvimento sustentável, comércio justo e fraterno,
assegurando a oferta de produtos orgânicos/biodinâmicos, sem prejuízo ao
meio ambiente, proporcionando por fim uma alimentação saudável para todos os envolvidos na comunidade.
O CSA da ABDSUL acontece desde 2019 no sítio da ABDSUL no município de Águas Mornas e, além da produção de hortaliças para fornecer
alimentos biodinâmicos para 27 famílias parceiras, acontecem ali encontros
e cursos de elaboração de preparados biodinâmicos, curso de produção em
agroflorestas, assembleias da ABDSUL, encontros de produtores que estão
no processo de certificação participativa e outras atividades afins.
Caso queira participar desta comunidade do CSA e apoiar essas iniciativas
apresentadas, você pode entrar em contato com o Júlio Rafael, professor de
Jardinagem da Escola Waldorf Anabá através do whatsapp 48 99607 1503.
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Vincent van Gogh, "A noite estrelada", óleo sobre tela, 74 cm x 92 cm, 1889. MoMA The Museum of Modern Art
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POR ONDE ANDA?

Vítor Vieira Vital Machado

Deixei o Anabá no 9º ano, em 2011, e sinto que boa parte das escolhas que fiz até agora em minha trajetória tiveram raízes no mesmo chão
que sustenta aquele grande Guarapuvu que todes bem conhecem. A mais
marcante de todas foi, sem dúvidas, o contato com o violino, no 3º ano. Seria romantismo demasiado afirmar que foi amor à primeira vista, mas posso
dizer que foi à terceira ou quarta. Quando comecei a entender como tocar
aquele instrumento tão estranho, diferente de qualquer experiência que tive
até então, a relação virou uma paixão. Tocava todos os dias, às vezes até no
recreio da escola.
Contudo, seria difícil afirmar que minha vivência na escola foi um mar de
rosas. Muito pelo contrário. Foram anos turbulentos em minha vida. Senti
no coração o peso da homofobia muito antes de eu próprio me entender
como homem gay, além de constantemente me sentir deslocado em relação
à minha turma, de forma geral. Olhando para trás, percebo como a música
e a escrita (outra paixão que cresceu avassaladoramente em mim durante
os anos de Anabá) foram práticas que me acalentaram e confortaram em
momentos conflituosos e complexos como os vivenciados nesses anos de
adolescência. Mas os conflitos nos fazem amadurecer.

a ideia de cursar teatro ou cinema na faculdade. No Ensino Médio (que cursei
na Escola Autonomia), comecei a entrar em contato com questões políticas
e sociais que me trouxeram a vontade e o interesse de conhecer mais sobre
diferentes perspectivas de mundo, através das ciências humanas. Filosofia,
psicologia e história chegaram a passar pelos meus desejos. Minha escolha
final foi o curso de ciências sociais na UFSC. Contudo, logo no início do curso,
após os primeiros contatos com a antropologia (uma das três principais áreas
abordadas pelas ciências sociais), senti uma grande identificação pelas discussões e perspectivas presentes nesta área. Logo, no 2º ano, fiz o processo de
transferência para o bacharelado específico de antropologia.

A questão sobre o que cursar na universidade começou a me deixar ansioso desde essa época. Eu não via a hora de parar de estudar ciências exatas
e naturais, e antes mesmo de entrar no Ensino Médio, o que eu mais queria
era colocar o pé na universidade. Muitos futuros possíveis começaram a pairar em meus pensamentos. Com a experiência do teatro no 8º ano, namorei

Durante a graduação tive experiências das mais diversas. Momentos ótimos e outros de crise. Por mais que, na primeira metade de minha graduação, eu tivesse tido vontade de seguir carreira como pesquisador acadêmico,
a prática musical nunca esteve exatamente ausente. Fui bolsista da Orquestra
de Câmera de UFSC, dava aulas de música para adolescentes e trabalhei
num projeto de pesquisa sobre música guarani no Chaco Ocidental Paraguaio junto de minha orientadora. Além de quase sempre escolher práticas
musicais como temática para os trabalhos universitários, minha pesquisa de
TCC também não fugiu da área, desta vez, sobre música autoral em Florianópolis. Paulatinamente, a prática musical foi retornando ao centro de minhas
atividades, culminando numa apresentação em 2019 com onze canções de

22

23

Entre o 8º e o 9º ano tive uma grande crise com o violino, que me fez
distanciar cada vez mais dele. Este movimento me aproximou do baixo e do
canto, após a criação de uma banda de rock com colegas da escola. Encontrei no rock um espaço onde consegui destravar e expressar uma série de
questões que não conseguia com o violino.

minha autoria, justo em meio ao período de escrita do TCC (uma loucura
necessária). Esta apresentação foi produzida com a ajuda e apoio de amigues
de diferentes momentos de minha trajetória (algumes, inclusive, da época do
Anabá), que integraram a banda Argonautas de Lá, montada para o projeto,
além da parte de som, vídeo e estrutura.
Defendi meu TCC em antropologia no início de 2020, pouco antes de
iniciar o momento surreal que estamos vivendo. Com a pandemia, pisei no
freio de praticamente todos os projetos que eu vinha desenvolvendo. Porém,
apesar de todos os desafios e desânimos trazidos pelo atual contexto, posso
destacar dois pontos instigantes que me aconteceram nos últimos meses: ter
sido agraciado com a primeira colocação num festival nacional de canção
de protesto em outubro de 2020 e ter sido aprovado no vestibular da Fuvest neste ano, me possibilitando ocupar uma vaga no curso de composição
musical da Universidade de São Paulo. As aulas estão ocorrendo de forma
remota e não posso negar a ansiedade de começar a escrever esse novo capítulo de minha vida. Com a efetivação total da vacina, estarei me mudando
para São Paulo. Espero conseguir encontrar um galho para pousar em meio
à Selva de Pedra.
Gostaria de agradecer pelo convite para participar desta seção do Colibri
e deixar registrado aqui todo o meu carinho para as amigas e amigos (irmãs
e irmãos de vida), professoras e professores, mães e pais que cruzaram meu
caminho no Anabá.

O ESPAÇO É DELES

EU, AUTOR
Nas aulas de literatura do 12o ano, temos um momento em que o assunto
é a produção íntima de cada um deles. É o nosso “Espaço Lírico”. Em cada
aula dois jovens apresentam alguma coisa que escreveram, algo que fala
deles e que eles aceitam compartilhar. Seguem alguns exemplos.
Prof. Paulo (literatura e filosofia no Ensino Médio)

Sinto
Sinto que vivo apenas em pequenos momentos; aqueles de encontro,
em que desapego da culpa do passado e da ansiedade do futuro. Nesses
momentos consigo apreciar o tom de azul que reflete o céu na hora do
crepúsculo, e me vejo em sua ligeira sinceridade. Permito-me fundir a
ele, tornando-nos um só momento; tão leve e translúcido, tão suave e
delicado, que, muito facilmente, passa despercebido.

Catarina Alves da Silva

Beijos e carinhos a todes.
Hereditário

Para quem tiver interesse, os vídeos da apresentação citada estão disponíveis em meu
canal no Youtube, que pode ser acessado por este link. Deixo o convite também para ouvirem o single “Por Outro Dia” e o EP “Vítor Vital e os Argonautas de Lá” nas plataformas de
streaming, parte do repertório da mesma apresentação.

Serei mais um crânio irreconhecível
Onde a beleza não é possível
Pela analogia de seus iguais
Serei algo pra dizer sem falar
Que todo o vigor que me fez
Acordou no destino dos mortais

Olívia Beleli Costa

E, caso alguém tenha interesse, meu TCC, intitulado “Correndo por Fora do Eixo: concepções e modos de fazer da música autoral em Florianópolis/SC” pode ser encontrado
através deste link.
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Poeminha 1
E hoje me vejo aqui: a ruar
Sem nem sentir o vento... a soprar em minha direção
Irônico não? O respirar mais forte... é aquele que te tira mais ar em seguida
Mas acredito, fielmente, que o momento — quiçá o tempo... nem sequer ele, teria
um dia, a famosa liberdade

Amélie Poulain
Quando eu era bem pequena, meus pais costumavam colocar a fita
cassete do filme da Amélie Poulain pra rodar na minha hora de dormir.
Minha mãe disse que eu gostava bastante da trilha sonora e ficava
entretida. Tenho claro na memória que sempre que eu estava em um
mercado, mexia nos grãos de feijão assim como a personagem do
filme e, por algum motivo, até hoje penso nisso quando vejo qualquer
tipo de grão distribuído em algum lugar. Hoje parei pra pensar nesse
filme e percebi que eu não tenho ideia sobre de que ele trata. Comecei
a assisti-lo pela primeira vez em mais de dez anos e aos poucos fui me
familiarizando. Não com o enredo, isso até agora está sendo como
se fosse desconhecido pra mim, mas com as cores, os movimentos,
as melodias. Chega a ser difícil prestar atenção na história com tanta
coisa interessante pra se reparar. Me lembro claramente de dizer que
aquele era meu filme preferido quando criança, e isso me faz pensar
em como são diferentes as coisas que encantam as crianças das coisas
que impressionam os adultos. As cores não precisam ter um significado,
apenas precisam ser bonitas.
Acho que eu mantive meus olhos de criança pra esse filme.

Cecília Albrecht Nicodemus

Poeminha 2
Quem dera eu olhasse para tal lugar bucólico como tu, pequena
Quem dera eu — a deitar em minha cama — tivesse os mesmos sonhos que você
Agora, sou apenas mais um odiento, buscando em mim mesmo essa tal
imaginação que perdi em minha infância
Pelo visto o mundo — no qual estás inserida — não será tão mágico quanto
imaginas

João Pedro Borges Alberton

Sem título
Eu não sei dizer que horas o dia começou. Depende do que se considera o
começo de um dia. Eu sou uma pessoa esperta, sei analisar o começo de um
dia do jeito que quiserem que eu faça. Posso dizer que o dia começa a partir
do momento em que minh‘alma volta ao meu corpo e eu desperto, mas assim
eu posso acordar no fim de uma tarde e isso não fará dela dia. Posso, também,
considerar que o começo de um dia é quando o Sol nasce, mas ainda assim não
seria exato, pois se eu caminhar quatro quadras em direção Leste e visse o Sol
nascendo no mar, o dia estaria começando mais cedo para mim do que para os
meus vizinhos que continuassem em suas casas. Disse-me um homem, certa vez,
que os dias começam sempre às 6h em ponto. Eu achei um ultraje. Não se pode
definir e exatidar algo de tamanha Importância.

Liz Santos Collares
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O ESPAÇO É DELES

Sara V

Miguel

Luan

Arthur

Estudos sobre o continente Africano, 7o ano, professora Cristiane
Kali

Giovanna
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Miguel

Emanuele
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Era ela que arrulhava de modo tão pesaroso.
“Bem-vindo, bom Sanfu, nós te aguardávamos há muitos anos”, disse a
pomba.

PARA CONTAR

SANFU, O CAÇADOR
Betty K. Staley, escritora e professora de escolas Waldorf

Era uma vez um jovem chamado Sanfu, famoso pelas suas caçadas. Cada
entardecer em que retornava dessa empreitada, trazia pendurada em seus
ombros muita caça.
Certa manhã, num dia perfeito para caçar, algo muito estranho aconteceu, pois por mais que tivesse se esforçado, ele não caçara nada.
De repente, ele viu erguer-se à sua frente duas altas montanhas idênticas
e pensou que poderia ter mais sorte naquela região. Então, ele começou a
subir a encosta da montanha na tentativa de caçar. Chegou a avistar alguns
animais, porém caçar, que era bom, nada.
Finalmente Sanfu alcançou a passagem entre as duas montanhas, ele
tinha expectativa de que faria uma boa caça do outro lado e, enquanto pensava, começou a descer.
Entretanto, Sanfu começou a tropeçar e a escorregar em grandes pedras
soltas e pensou: “Aqui não está nada bom, está perigoso demais, preciso voltar.”
Contudo, quando ele virou-se para trás, viu somente grandes rochas e
cascalhos que o impediram de retornar.
A única opção que lhe restava era continuar caminhando em direção ao
vale.
De repente, começou a ouvir o arrulhar pesaroso de uma pomba.
“Onde há vida, deve haver água”, pensou. E assim, começou a descer
mais e mais aquele caminho. Enquanto isso, o pesaroso arrulhar tornava-se
cada vez mais audível.
Lá embaixo, Sanfu viu um tenebroso rio escuro serpenteando a paisagem; e aos pés de uma grande rocha preta estava sentada a mais linda pomba branca, diante de uma caverna.
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“Oh, Safu, queremos te pedir um grande serviço. Só você poderá nos desencantar do feitiço que o rio lançou sobre todas as pessoas desta terra. Nesta caverna atrás de mim, estão presas todas as donzelas transformadas em
pássaros e, do outro lado, na outra caverna, estão presos todos os valentes
guerreiros, inclusive o chefe da tribo. Eles foram transformados em animais
selvagens.”
“Nós queremos te pedir um grande sacrifício, Sanfu. Você poderia permanecer conosco por dez luas cheias?”
“Veja essa fonte de água pura. Sua origem se encontra nas profundezas
da terra. O teu esforço em carregar essa água pura até o tenebroso rio lá
embaixo, isso transformará e trará cura às forças escuras do rio que nos enfeitiçou."
“Não posso negar o teu pedido”, disse Sanfu à linda pomba. “Te prometo
que darei o meu melhor para ajudar a quebrar esse encantamento.”
E assim Sanfu começou a carregar a água pura e límpida do poço, dia
após dia, até o tenebroso rio lá embaixo.
Inicialmente parecia não fazer nenhuma diferença, mas, aos poucos, o
esforço sem fim de Sanfu mostrou-se visível e o rio começou a clarear. Suas
cores de um tom escuro passaram para um marrom, depois um tom mais
claro, mais claro, até ficar tão transparente que se podia ver as estrelas do céu
refletindo em suas águas.
Ao fim de dez luas cheias, finalmente o rio estava completamente transformado, purificado e toda aquela escuridão se dissipara. Neste momento, a
pomba branca chamou Sanfu para o lugar onde se encontraram pela primeira vez.
“Sanfu, quero te pedir mais uma coisa, apesar de você ter trabalhado
arduamente todos esses meses”, disse a pomba.
“Peço-te que repita, em seguida, as seguintes palavras:
‘Rio, rio, mágico rio, você há muito tempo nos enfeitiçou
Devolva-nos a forma humana, que você nos retirou.’”
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Sanfu mais uma vez, proferiu as palavras e agora algo estupendo aconteceu. As aves desceram na terra e começaram a adquirir a forma humana.
Elas cantaram e dançaram de alegria por estarem novamente dentro dos
seus corpos.
Os animais selvagens também se transformaram em belos guerreiros valentes e entre eles estava o chefe da nação, dignamente vestido com sua pele
de leopardo.
De repente, Sanfu viu a mais linda donzela se aproximando.
“Sanfu, meu bom Sanfu, obrigada por tudo que fez por nós”, ela disse.
“Finalmente você pode me ver na minha forma humana, eu sou a pomba
branca.”
O chefe então falou: “Nossos corações estão repletos de gratidão pelo
que você fez por nós, Sanfu. Qualquer coisa que você desejar será seu. Te
ofereço minhas vacas, minhas ovelhas, minhas cabras, até alcançar a metade
do meu reino.”
“Eu só tenho um desejo”, respondeu Sanfu. “Eu não necessito de riquezas, porque meu pai também é um chefe. O único desejo que meu coração
anseia é esta linda princesa.”
Quando seus olhares se cruzaram, a jovem sorriu, estava felicíssima.
Desenho de Arthur, 7o ano.

Imediatamente, Sanfu repetiu as palavras que a pomba havia proferido e,
assim que terminou, ouviu-se um grande ruflar de asas e também passadas
fortes.
As cavernas se abriram e de seu interior, de um dos lados, saiu uma revoada dos mais belos e coloridos pássaros que voavam em círculos sobre as
cabeças de Sanfu e da pomba e, do outro lado, veio um grupo de animais
selvagens correndo pelo campo aberto.

“Vejo que minha filha já gosta de você”, disse o chefe!
”Enquanto você vai ao reino de seu pai convidar seus parentes para o
casamento, nós prepararemos a mais magnífica festa de casamento em agradecimento ao que se sucedeu nessa tribo.”
E assim Sanfu se dirigiu à casa de seu pai, acompanhado de bravos guerreiros. No seu retorno, uma esplêndida festa de casamento foi celebrada; e o
amor e a felicidade do casal duraram até o fim de seus dias.

“Rápido, rápido”, disse a pomba branca.
“Repita mais uma vez as palavras: ‘Rio, rio, mágico rio, você há muito
tempo nos enfeitiçou
Devolva-nos a forma humana, que você nos retirou.’”
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História extraída do livro “Hear the Voice of the Griot!”
Um guia para a geografia, história e cultura africana.
Tradução de Silvia Jensen, professora do Jardim
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PARA LER

Luiz Braille, de Jacob Streit
Um livro sensível, que conta a história de Braille, que ficou
cego aos três anos de idade e, a partir das suas novas necessidades, trouxe contribuições que fazem a diferença até os dias
de hoje na vida dos cegos.
Uma história para todas as idades, mas para jovens na
puberdade é um alimento anímico por mostrar admiração,
confiança no mundo, veneração, curiosidade, entusiasmo e
espírito ativo.
Um livro que, além de comovente, nos faz mergulhar no
que o ser humano tem de mais sublime e precioso.

Lilananda, mãe do Haridas (8° ano) e estagiária do 7° ano.

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A tecnologia e a alma humana / Rudolf Steiner
Astrologia espiritual / Rudolf Steiner
Um caminho para o autoconhecimento / Rudolf Steiner
Simbinha, o cãozinho desaparecido / Holly Webb
Tito, o cãozinho roubado / Holly Webb
Algodão se sente sozinho / Holly Webb
Bingo, o cãozinho esperançoso / Holly Webb
Perdido na neve / Holly Webb
A volta da bruxa boa / Lya Luft
Sem família / Hector Malot
Autobiografia de Gandhi: minha vida e minhas experiências com a verdade /
Mohandas K. Gandhi
• Brasil, a terra e o homem / Aroldo de Azevedo
• Experiências de ciências / Alberto Gaspar
• Física experimental: ensino da física no 6º, 7º, 8º e 9º ano / Christiano W.
Loewens
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ASTRONOMIA

O CÉU DO INVERNO 2021
José Irineu Zafalon, professor de
Matemática do Ensino Médio e Ensino Religioso do Fundamental

Observe o céu luminoso na região das constelações de Escorpião e
Sagitário com a Via Láctea entre elas; também Antares e Fomalhaut, duas
das quatro estrelas régias que formam a grande cruz celeste (as outras
duas são Regulus, de Leão, e Aldebaran, de Touro). Durante todo o inverno
Júpiter e Saturno ficarão visíveis durante a noite inteira. Saturno sempre
em Capricórnio; Júpiter em Aquário no início da estação deslocando-se até
Capricórnio no início da primavera. Certamente será um bonito espetáculo
a passagem da Lua pelos dois planetas.

Fig. 1: (Florianópolis, 05-Ago-2021, 21:00):
Constelações Zodiacais típicas do inverno
e outras estrelas e constelações notáveis
nas proximidades.
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Encontrando o Sul geográfico com o Cruzeiro do Sul

Ao anoitecer no início do inverno o Cruzeiro está na sua posição mais
elevada com o eixo maior da cruz na vertical. A linha do eixo aponta
para o Sul geográfico (Fig. 2). Em outras posições (como na Fig. 3),
precisamos prolongar a medida do eixo maior da cruz cerca de 4,5 vezes
para determinar o Polo Sul Celeste. A partir dele uma linha vertical até o
horizonte determinará o Sul geográfico.

Vênus, Marte e Mercúrio no anoitecer

Vênus começa a aparecer bem baixo, próximo ao horizonte, desde o
início da estação. A cada noite surgirá um pouco mais alto durante todo o
inverno.
Marte, que foi bastante visível no céu dos últimos meses, só poderá ser
visto bem próximo do horizonte até os primeiros dias de agosto.
Mercúrio irá se elevar a partir de meados de agosto. Um mês depois
alcançará sua elevação máxima.
Não deixe de apreciar as aproximações dos três planetas com bonitas
estrelas e também com a Lua, que no anoitecer do poente sempre
aparecerá na sua fase nova-crescente.

Fig. 2: Cruzeiro do
Sul na sua elevação
máxima no anoitecer
do início do inverno.
(Florianópolis, 24Jun, 18:35)

Fig. 3: Cruzeiro do Sul na sua posição máxima para oeste no anoitecer do
final do inverno. (Florianópolis, 13-Set, 19:00)
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Fig. 4: (Florianópolis, 25-Jul-2021, 18:30): Vênus, Regulus (estrela principal
de Leão) e Marte.
Imagens: www.stellarium.org
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ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA MICAEL
A verdade vivenciada em conjunto
É força de vida na aspiração da humanidade.

Rudolf Steiner

A NOSSA RODA
Pelo segundo ano consecutivo, o pátio da nossa escola não vai ser palco
da nossa tradicional Festa Junina. São João não verá as famílias reunidas em
roda, o balançar das fitas, dos chapéus de palha, o vapor quente do milho
cozido e do quentão. Vamos sentir falta das vozes dos professores Rafael e
Eliana acompanhando a sanfona, da poeira dos casais dançando forró e das
crianças correndo ao redor do fogo.
E como São João encontra o Anabá neste ano?

matriculados. Aos poucos, fomos respondendo ao crescimento das demandas, que acompanhava o número de alunos.
Na salinha onde a nossa Associação começou, há quatro décadas, reuniam-se pais, mães, professores e funcionários para gerir a escola. Com o passar dos anos, a Associação se voltou à tarefa de ter um olhar mais estratégico
e de futuro, concentrada no trabalho de sua diretoria, enquanto nossa comunidade partiu para formar comissões diversas que atendem às inúmeras
demandas diárias do Anabá. Fomos criando estruturas e âmbitos para dar
conta do recado.
Muitos núcleos ganharam autonomia. Hoje vemos uma proliferação de
iniciativas criativas, livres, exitosas, que servem a uma infinidade de objetivos
da comunidade.

A escola enfrenta hoje um grande desafio financeiro e pedagógico. Muitas demandas disputam o lugar de prioridade e, entre os instrumentos de
que precisamos lançar mão, a nossa união e coesão de propósitos são os
mais importantes, fundamentais.

Em tempos de distanciamento, precisamos mais do que nunca ter um
ponto de encontro. Um espaço para a confluência de objetivos e ações,
onde todos possam falar e escutar. Onde a comunidade possa traçar seus
objetivos comuns e suas prioridades.

A gestão da nossa escola precisa contar verdadeiramente com famílias,
professores e funcionários para abrir caminhos para o futuro.

Precisamos juntos estabelecer o caminho a seguir, gerar força para as
ações que vêm sendo estudadas e propostas para o próximo semestre e para
os próximos anos.

Em outubro, a Associação Pedagógica Micael fará uma eleição para escolher sua nova diretoria. Em preparação para essa Assembleia, o grupo iniciou
um processo de aproximação dos professores e de toda a comunidade escolar. Primeiro alterou procedimentos em seu estatuto, aprovado em 2019, para
facilitar e estimular o engajamento de pessoas da nossa comunidade como
"Associados" e para garantir que diversos âmbitos da escola se encontrem
periodicamente em reuniões.
Em 42 anos a nossa Escola cresceu organicamente, com base em muito
trabalho, sonhos e campanhas ambiciosas. Saltamos de cinco para quase 400

42

É intenção da APM que a comunidade possa seguir unida por meio das
Assembleias e de uma aproximação de sua diretoria, mesmo que virtualmente, como pedem os tempos atuais.
Neste ano em que não poderemos nos aglomerar no Arraial do Anabá,
não vamos refletir apenas sobre o simbolismo do fogo, a beleza e força das
chamas, mas também sobre a capacidade que nossa grande fogueira tem de
nos aproximar e de reunir toda a comunidade ao seu redor.
Entre nessa roda! Venha louvar nossa fogueira!
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Construindo Pontes
Consultoria – Desenvolvimento Organizacional e Pessoal

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

ALIMENTAÇÃO

BELEZA E SAÚDE

Família Lorenzi
Pães Artesanais

Farmácia Weleda Similibus
Farmácia Magistral e
Homeopática

Tradição italiana. Produção caseira, sem conservantes. | Rua Rui
Barbosa, 256, Agronômica. | (48)
3228 0441.

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

ARTESANATO

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

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

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

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

HOSPEDAGEM

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

VESTUÁRIO

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

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

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

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

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

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

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

Dra. Luciane Morais Viana

Francisca Cavalcanti

Cirurgiã-Dentista – cro sc 13974

Musicoterapeuta, Cantoterapeuta

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

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

Dra. Marisa Salvador
Dominguez
Cirurgiã-Dentista – cro 3017

Taisa Bourguignon
Pedagoga

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

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

Consultórios Médicos e
Terapêuticos Antroposóficos

Fernanda Rotolo Caldas
Psicóloga

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

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

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

Simone De Fáveri
Terapeuta

The Secret Garden
English School

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

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

MARCENARIA

Bio Marcenaria

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

Eu que Faço

ESPORTES

IDIOMAS

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

Boletim da Escola Waldorf Anabá
Publicação sem fins lucrativos, financiada pelos apoiadores
que divulgam aqui seus produtos e serviços.
Disponível também no site da escola www.anaba.com.br.

Prof° Maurício Gobbi

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

Reparos residenciais, restauração de pequenos móveis, projeto
e construção de móveis em MDF e
madeira como escrivaninhas e nichos organizadores. Jucelei (48)
98438 3813.
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Centro Equestre Cantagalo
- Agora em Ratones Aulas de equitação, equitação lúdica, colônia de férias e aulas de volteio para crianças, jovens e adultos. Novo endereço: Estrada Bento Manoel Ferreira, 1040, Ratones.
Agende uma aula experimental:
Juliana (48) 98407 9633.

LIVROS

Letraria Livros
Livros infantis, pedagogia Waldorf,
literatura nacional e estrangeira.
Loja 1: Multi Open Shopping - (48)
3371 1114 e 99836-3404 (Whatsapp). Loja 2: Boulevard 1432 (Aeroporto) - (48) 99632 1432 (Fone/
Whatsapp).
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Para apoiar o Colibri
e entrar para a lista
de contatos da nossa
comunidade, fale com
o Rondon Júnior: (48)
99981-7742.

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
@escolaanaba |

@escolawaldorfanaba
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