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Férias!
É tanta coisa que nem cabe aqui. Depois de 
um ano intenso – que incluiu a celebração dos 
100 anos da Pedagogia Waldorf  – enfim, as 
férias. A última atividade coletiva da Escola foi 
a cerimônia de formatura do 12º ano, realizada 
no domingo, 15 de dezembro (veja abaixo). 
Nesta semana, no dia 20, também a secretaria, 
a administração e o bazar entrarão em recesso, 
retomando as atividades em janeiro.

dezembro

14.12.19 a 07.02.20 – Férias Escolares.

20.12 – Encerramento das atividades da 
Secretaria e do Bazar da Escola.

janeiro 2020

07.01 – Início das atividades da Secretaria e  
da Administração da Escola.

18.01 – Curso de feltragem, das 9h às 18h, no 
espaço da Casa Açoriana.

25.01 a 02.02 – Seminário de Formação 
Waldorf.

27.01 – Retorno das atividades do Bazar.

fevereiro

03 a 07.02 – Reuniões de planejamento interno.

10.02 – Início das aulas.

12.02 – Início das aulas do 1o Ano.

Escola em obras – A administração 
aproveitará o período para execução de 
reformas, como a troca de piso e telha-
do da sala do 2º ano; alteração no ta-
manho da sala do 1º ano; pinturas e 
consertos nos parquinhos do Funda-
mental e Jardim; e mudanças no pátio 
do Maternal, integrando-o ao do Jardim 
e ainda pequenos consertos em espa-
ços como a quadra de esportes e os ba-
nheiros. Já para o Ensino Médio estuda-
-se a possibilidade da substituição das 
mesas dos alunos. 

A Escola também está trabalhando no 
projeto para o acesso que ligará a rua 
interna ao Ensino Infantil. “Lembramos 
que pais que fazem trabalhos que po-
dem ser contratados pela Escola, po-
dem enviar um email para: admin@
anaba.com.br, descrevendo suas espe-
cialidades”, diz Marcelo De Cunto, ad-
ministrador da Escola. “E aproveitamos 
para agradecer a todos por mais um 
ano com muito aprendizado e impor-
tantes conquistas de toda esta bonita 
comunidade”, conclui.

u Formandos 2019
Na noite do domingo, 15 de dezem-
bro, a segunda turma de formandos 
do Ensino Médio alçou seu voo para 
fora do “ninho” Anabá.  A cerimônia 
de formatura – precedida por uma 
apresentação do coral dos alunos do 
Médio – foi acompanhada por pro-
fessores, amigos, colegas, irmãos, 
avôs, avós, pais e mães que discur-
saram emocionados, lembrando mo-
mentos do seu percurso, pois, dos 
28 formandos, 18 estão no Anabá ao 
menos desde o 1º ano do Fundamen-
tal, convivendo por 12 anos. Repre-
sentando os professores, falou o professor José, de Matemática. E, ao final, a tutora Cynara, em seu discurso, desta-
cou um pouquinho do jeito de ser de cada um dos alunos entrelaçando seu texto com o da música Samba da Utopia 
(de Jonathan Silva, 2018), que começa assim: "Se o mundo ficar pesado, vou pedir emprestado a palavra poesia (...)".  
Finalizou a professora com a frase:  "E se acontecer, afinal, de entrar em nosso quintal a palavra tirania, (...) eu vou pra 
rua gritar a palavra amor". Parabéns, pessoal! 

40 ANOS
Em 2020 o Anabá irá celebrar 40 anos 

de fundação. Até já! 

Eduardo Beck

http://www.anaba.com.br


    PÁTIO

uhomenagens e despedidas No último dia de aula, 13 de 
dezembro, alunos do Fundamental e Médio reuniram-se para homenagear os 
colegas formandos do 12º ano e os professores que estão saindo da Escola: 
a professora Maria Regina Giachetta, do Jardim, que se aposentou depois 
de 30 anos de casa; Renato Bueno, professor de História e Sociologia; Aline 
Volkmer, de Arte, que vai morar na Suécia; Roberta Faraco, de Música, que irá 
assumir o 1º ano da Escola Aurora; e ainda, Daniela Cabral, professora do 3º 
ano, e o auxiliar da turma, Christopher Bertoni. Também as estagiárias, Priscila 

e Fernanda, 
encerram suas 
atividades na 
Escola. Conduzidos 
pelos alunos 
do 1º ano, os 
formandos do 12º 
ano passaram “de 
volta” pelo arco de 
flores no portão 
da Escola. 

u verão com estudos
Entre 25.01 e 02.02.20, o es-
paço da Escola será ocupado 
pelos alunos do Seminário de 
Formação Waldorf. Este será 
o 9º  módulo e deverá reunir 
entre 65 e 70 futuros novos 
professores que vêm de di-
versas partes do país. O tema 
desta etapa  é “ Arte da Edu-
cação” e terá, pela primei-
ra vez, a separação dos gru-
pos fundamental e infantil. 
O grupo infantil terá aulas de 
kantele com a professora Ma-
riana Machado, de Belo Hori-
zonte, e o fundamental, aulas 
de flauta com Francisca Caval-
canti e de trabalhos manuais 
com Ana Cairello. Os grupos 
reúnem-se para o coral.  

unovas ideias para 
   o estágio social
O Ensino Médio iniciou já neste ano com a 
turma do 11º a preparação para o Estágio 
Social que será realizado por eles no ano 
que vem, no 12º ano. No dia 27 de novem-
bro, a turma recebeu representantes do 
RIR (Rede de Inserção da Rua), que trabalha 
com as pessoas em situação de rua. E tam-
bém no dia 05 de dezembro tiveram outra 
reunião, realizada no auditório do Sinjusc. 
A intenção é que o Estágio Social avance 
em seus propósitos para ser mais constru-
tivista,  desenvolver alguma atividade junto 
com as pessoas, que as capacite a viver me-
lhor. “E menos uma ação pontual, assisten-
cialista, que ajude momentaneamente, apesar de sabermos que, claro, as pessoas carentes 
também precisam de ajuda”, diz o professor Guilherme. “Estamos buscando um caminho, seja 
com pessoas em situação de rua, seja outra questão social que necessite nosso olhar. Ainda 
não está definido com qual a entidade”, conclui.

uescola de 
mães e pais
Neste final de 
ano a Escola 
de Mães e Pais 
Waldorf de 
Florianópolis 
recebeu novos 
representantes das escolas Amanayé e Casa 
Amarela. Eles vão compor o grupo de pais 
e mães que reúne ainda as escolas Anabá, 
Arandu e Aurora e que, para 2020, terá três 
principais focos:
• Organizar o Ciclo de Vivências para mães e 

pais das escolas;
• Organizar o encontro de Micael em parce-

ria com a Associação Sagres;
• Elaborar uma programação única de even-

tos das Escolas Waldorf da cidade.

u conselho de mães e pais da  
escola com novos coordenadores 
Depois de dois anos à frente do Conselho de Mães e Pais 
da Escola, Nirvani e Bettina passam a tarefa para novos 
coordenadores. Foram eleitos de maneira sociocrática, 
Cristopher (pai do Jardim e do 2º ano), Maristela (mãe 
do 1º ano), Rafael (pai do Jardim) e Everton (pai do 3º 
ano), que já estava na coordenação e que continuará 
também em 2020. O Conselho será completado com a 
adesão dos representantes de cada uma das classes, no 
início das aulas. 
O Conselho tem concretizado iniciativas como a de bus-
car aproximação com o Conselho da Escola Arandu para 
troca de experiências – de onde surgiu a ideia de se criar 
a Escola de Mães e Pais de Florianópolis; a atualização 
do estatuto que reformulou a organização do Conselho, 
definindo o papel dos representantes de classe; a inclu-

são de práticas de comunicação não violenta (CNV) em reuniões; rea-
lização de duas reuniões por mês, uma na manhã e outra à noite para 
dar oportunidades a todos de participar. Também a apresentação das 
atividades do CMP em reunião do Colegiado e, ainda, a promoção de 
rodas de conversa, palestras e café cultural que aconteceram periodi-
camente ou sob demanda. 

Confraternização do atual Conselho de Mães e Pais da Escola.



ufoi bonita a festa O Bazar de Natal reuniu mais uma 
vez a comunidade escolar no dia 24 de novembro em um grande 
evento. Teve a tradicional exposição pedagógica – que pela 
primeira vez contou com a participação das turmas do Jardim.  
A caravana pedagógica, que percorreu as salas apresentando os 
trabalhos desenvolvidos pelos alunos no decorrer do ano aos familiares e amigos; e a encantadora apresentação do "Circo do Seu 
Bolacha", do 6º ano. Também as banquinhas estavam repletas de artesanatos cuidadosamente preparados pelas famílias. Esta 
edição do bazar resultou em um lucro de R$ 39.683,94 para a Escola. Um crescimento de 18% em relação ao ano anterior. 

ACONTECEU

u  conversa sobre o advento  
Na manhã do sábado, 30.11, pais e mães das 
escolas Anabá, Arandu, Casa Amarela e Amanayé 
reuniram-se na Sagres para a última atividade 
do ano do Ciclo de Vivências Waldorf. O Ciclo, 
organizado pela Escola de Mães e Pais, teve 
10 encontros mensais durante o ano. A última  
atividade foi conduzida pela professora Luise, do 
Anabá, com o tema "O advento e as festas", e a 
confecção de um calendário do advento. 

udragões expostos  
Após enfrentar "Doze Dragões Em 
Luta Contra Iniciativas Sociais”, 
o grupo de estudos Confiança 
encerrou suas atividades com uma 
exposição das pinturas coletivas 
de cada dragão, feitas ao longo do 
ano. Em março os encontros serão 
sobre o livro: “Nada a ver comigo? 
A sociedade como reflexo do 
próprio interior”, também do autor 
Lex Bos e publicado originalmente 
pela Associação Pedagógica 
Micael (APM), em 1990. A 
orientação do grupo é feita pela 
Beatriz Camorlinga e os encontros 
acontecem às segundas-feiras,  
das 7h30 às 8h30.

ucoletânea de euritmia  
Aconteceu no dia 04.12 a coletânea anual de  
Euritmia, reunindo na Sagres alunos do 8º ano da 
Escola Arandu, do 9º e 12º anos do Anabá, e do  
grupo Jovem de Euritmia – que inclui ex-alunos da 
Escola. O evento foi iniciativa das professoras Andrea 
Ikeda, Érica Molinero e o do músico Felipe Paupitz.

u retribuindo a visita  
No dia 11.12 os alunos do 1º ano retribuiram a visita aos 
alunos do 1º ano da Escola Leonor de Barros, nossa vizinha. 
Foram bem cedinho, às 8 da manhã. Levaram estrelas e 
biscoitos e ganharam desenhos de presente. Nossos alunos 
tocaram flauta e cantaram, e depois foram brincar no 
pátio, todos juntos. “Foi bonito de se ver a maior interação 
entre eles nesse segundo encontro”, conta a professora 
Rosângela, que acompanhou o passeio.

u viagem do 8o A viagem de encerramento do 
Fundamental para os alunos do 8º ano aconteceu entre os 
dias 24 e 29 de novembro. Eles conheceram as belezas do 
Saco do Mamanguá, em Paraty, no Rio de Janeiro. O roteiro 
contou com passeio de caiaque com direito a banho de lama, 
trilha para o Pico do Mamanguá, visita ao centro histórico e 
à comunidade quilombola de Paraty. A professora da turma, 
Denise, levou os alunos até a cidade histórica, voltando em 
seguida. Deixou-os sob os cuidados do tutor que assume no 

próximo ano: o professor John (e também de dedicados pais). 
Ela também nomeou, por meio de um sorteio, um "anjo da 
guarda" para cada um dos alunos.

Falecimento – No dia 27 de novembro, Luiz Pereira, o 
companheiro da professora Denise, faleceu após um período 
hospitalizado. Sua presença terna, sua alegria e seu bom 
humor, que cativaram a todos da nossa comunidade, 
permanecem em nossos corações.



uteatro natalino 
Com os pequenos à frente, a plateia 
assistiu atenta à apresentação da peça 
"O Baile do Menino Deus", encenada 
pelos professores e colaboradores da 
Escola, no sábado, 14 de dezembro. 
O teatro de Natal é tradicionalmente 
o último momento de encontro 
das crianças e jovens com seus 
professores antes das férias. Trata-se 
de um presente oferecido às famílias 
como retribuição pela confiança e 
envolvimento com a Escola.

ACONTECEU

u Tudo azul 
na cianotipia 
A professora Ana Beatriz, e 
Andréa, mãe de Lorena do 11º, 
conduziram uma oficina de 
cianotipia com a turma do 11º 
ano. A técnica usa uma mistura 
de produtos químicos que fica 
azul ao ser exposta à luz do sol, 
num processo parecido com 
o da fixação-revelação do filme fotográfico. Usando folhas, penas, 
galhinhos ou negativos, os alunos produziram as cianotipias usadas 
na confecção de cadernos que foram vendidos no Bazar de Natal – dos 
quais não sobrou nenhum para contar a história.

u “foi emocionante. 
em cada olhar uma 
história”  O depoimento é da 
professora Regina, que ganhou 
uma homenagem de despedida 
na segunda-feira, 09.12, pois 
está se aposentando de suas 
funções. Depois de 30 anos no 
Anabá, Regina deixa a sala de 
aula mas seguirá na diretoria 
da APM e também atuando 
na formação de professores. 
Os planos para essa nova fase 
incluem ainda visitas a escolas, 
tutorias e o envolvimento 
com projetos sociais ligados à 

educação. Também, é claro, desfrutar da companhia da família, que 
vai ganhar mais um netinho – e de amigos. “Ah e férias, viagem com o 
marido, café com os amigos, almoço com as pessoas queridas, cinema 
no meio da semana, exercícios...”, planeja. 

u como é uma célula? O 11º ano teve uma aula diferente 
no dia 26 de novembro no Laboratório de Microscopia da UFSC. 
Acompanhados pelo professor Guilherme, de Biologia, os alunos 
visualizaram as diferentes formas das células que compõem os 
tecidos de órgãos como pâncreas, baço, embriões, em imagens 

ampliadas algumas centenas de vezes pelos modernos equipamentos. O uso 
do laboratório pelos alunos é possibilitado por um projeto de extensão que 
a universidade mantém com a Escola. A aula teve orientação do professor 
Fernando Spiller, do departamento de Farmacologia da UFSC.

uhistória da 
arquitetura  
O 12º ano teve 
uma vivência na 
aula de história da 
arquitetura, com a 
professora Márcia 
Martins, que os 
levou aos primórdios 
tempos dos etruscos 
– que dominavam 
a construção do 

arco de tijolos, uma técnica que viria a influenciar 
a futura arquitetura romana. Em duas equipes, os 
alunos fabricaram seus tijolos e construíram cada 
seus modelos, no quais a última peça de tijolo 
colocada é a que dá sustentação ao arco.  

uhistória  
da música 
Os alunos do 
11º  ano, ainda 
na época de 
estudos da história 
da música, em 
setembro, tiveram 

um oportunidade única de acompanhar um ensaio 
da orquestra de câmara Camerata Florianópolis 
com uma banda de rock na preparação do show 
"Tributo ao Queen". "Os alunos puderam ver e ouvir 
um ensaio com dois estilos que estavam sendo 
estudados em uma apresentação praticamente 
exclusiva, já que estávamos só nós e os músicos na 
sala. Foi muito emocionante para os alunos", conta 
o professor Rafael Camorlinga.


