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    DESEJOS PARA O ANO NOVO

AGENDA

u FÉRIAS ESCOLARES.  
As aulas retornarão no dia 7 
de fevereiro de 2022. 

“A última reunião do colégio de professoras e professores foi presencial! Novamente formou-se um grande círculo, fisicamen-
te, ao ar livre e com a possibilidade da escuta viva e dos olhares. Esse momento foi celebrado com palavras, perguntas, intenções, 
desejos, pausas e a confirmação de que esse círculo foi carregado internamente por todos, durante o ano que agora finda. Cada 
um que ali estava presente, e mesmo os que ainda acompanham esse avanço de casa, compõe a nossa Escola. Um círculo que é 
feito de diversidade e afinidades lapidadas nos encontros. Os encontros virtuais nos desafiaram a escolher diariamente esse pro-
pósito que está colocado no centro do círculo: somos uma Escola, estamos juntos e queremos ser presentes!” Danielle Wagner. 

Presentes. Em 2022 queremos todos presentes! 
A 5ª feira, 9 de dezembro, foi um dia bastante especial na Escola com as atividades de encerramento do ano 
letivo. Apresentação do tradicional teatro de Natal para os alunos e a última reunião do ano do colegiado, 
a primeira 100% presencial depois de uma pausa de quase dois anos nos encontros ao vivo por conta do 
isolamento da pandemia. Também nesse dia os alunos do Fundamental encheram as plantas do pátio com 
bilhetinhos de bons desejos, lançando no ar votos de um ano novo bom e feliz para todos. 

Boas férias!



u  Recreação 2022 A Escola lançou um edital para a terceirização da recreação infantil 
para crianças de 3 a 9 anos de idade, que será retomada a partir do ano que vem, dando 
continuidade à atividade que já era realizada até 2020. Interessados em implantar o serviço 
devem encaminhar as suas propostas até o dia 14 de janeiro de 2022 para o email admin@
anaba.com.br. A recreação é realizada no espaço da Educação Infantil no período da tarde, 
sendo muito importante para o atendimento às nossas famílias que necessitam de apoio 
para seus(suas) filhos(as) nesses horários. Mais informações no edital publicado no site 
www.anaba.com.br. 

   PÁTIO
uVaga Estagiário(a) 

Encontra-se aberto também 
edital para estagiário(a) de 
classe do Ensino Fundamental. 
É necessário o candidato 
estar cursando graduação de 
ensino superior e ter interesse 
em pedagogia Waldorf. 
Enviar currículo e carta de 
apresentação até o dia 28 de 
janeiro de 2021 para o email 
anabaconselho@gmail.com. 

novos coordenadores  
do conselho de pais 

Com condução de Cláudio Lôpo e 
Bettina Viggiano, pai de aluna e mãe 
de ex-alunos da Escola, o grupo de 
representantes realizou no dia 6 de 
dezembro a eleição sociocrática para 
escolha dos novos coordenadores 
do Conselho de Mães e Pais. Kaléu 
Puskas e Rosa Ferreira, representantes 
do 3º e 5º anos respectivamente, 
foram escolhidos para coordenar os 
trabalhos nos próximos dois anos ao 
lado de Ana Paula Balthazar Santos, 
representante do 12º, e Everton  
Silva, pai de aluno. As atividades 
do Conselho serão retomadas em 
fevereiro de 2022.

u UMa beleza de BAZAR  O Bazar de Natal 2021, que começou a ser organizado 
alguns meses atrás de modo tímido e cheio de incertezas em relação ao que poderia ou não 
acontecer, foi um sucesso. O modelo híbrido, com vendas antecipadas pelo site, somado 
ao encontro presencial no dia 12 de dezembro, deixou todos muito felizes. O empenho da 
Comissão do Bazar, o envolvimento dos professores e funcionários e a especial participação 
das famílias resultou num lindo encontro, quase como nos velhos tempos. O valor arrecadado 
com a vendas somou R$ 20.534,97, que, junto com R$ 5.454,95 obtidos com as fotografias 
das turmas (ação coordenada pelo Conselho de Mães e Pais), atingiu quase 26 mil reais, 
destinados à manutenção da Escola. “Ficamos muito felizes com o resultado do evento, 
 que, ao final, foi muito bonito e acolhedor”, diz Marcelo de Cunto, administrador. Neste ano a 
tradicional caravana pedagógica não ocorreu, mas tivemos a volta do lindo presépio de Natal 
montado pela nossa querida Lucinha, que encantou crianças e adultos. 

uRECADO DA 
TESOURARIA
A Tesouraria da Escola lembra 
aos responsáveis financeiros dos 
alunos que a partir de 2022 o 
pagamento da parcela de Janeiro 
não será mais por agendamento 
de transferência bancária, como 
nos anos anteriores, e sim por 
pagamento de boleto bancário. 
Caso tenha alguma dúvida sobre 
como acessar seu boleto pelo 
Portal Unimestre, por favor, entre 
em contato com a Secretaria 
Escolar através do telefone 
3334-1724 ou pelo e-mail 
recepcionista@anaba.com.br.

uatenção para 
a agenda das férias

22 dez  – Último dia de 
funcionamento da Secretaria, 
Administração e Bazar Permanente. 

23 dez/21 a 4 jan/22 –  Recesso

5 jan/22  – Início das atividade da 
Secretaria e da Administração.

25 jan – Retorno do Bazar 
Permanente.

1 a 4  de fev  – Reunião de 
Planejamento dos professores. 

7 fev – Início das aulas

9 fev  –  Início das aulas no 1º ano.

14 fev (2a semana de aula) – 
Início das aulas do período da tarde. 

u pra acabar com as goteiras! As 
equipes da Administração e Manutenção da 
Escola vão aproveitar a ausência dos alunos para 
providenciar algumas reformas e consertos no 
espaço físico. Desta vez, a principal obra será a 
substituição das telhas do bloco do Fundamental, 
que abriga a maioria das salas de aula. Também os 
espaços da Educação Infantil e do Ensino Médio 
receberão atenção, com uma grande lista de 
pequenas arrumações. 
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u  conhecendo um alambique 

Já os alunos do 9o ano, acompanhados pelo professor de 
Química, Victor e a tutora Nastaja, deram um pulinho na 
vizinha cidade de Antônio Carlos para ver de perto como 
funciona um alambique. Foram recebidos pelo Sr. Ivo Scherer, 
um pesquisador que conhece muito dos processos químicos 
envolvidos na fermentação, destilação da cana-de-açúcar e 
derivados, atividade herdada de seus antepassados.  
A propriedade está com sua família desde 1896. 

u  jovens pela cidade Na última semana de aulas o 11o  ano conseguiu realizar com o professor Guilherme uma 
saída de Geografia, para o centro da cidade. A caminhada, que deveria ter acontecido em junho, tratou do tema 
povo -lugar -espaço, e o objetivo foi observar a evolução da cidade a partir de seu núcleo fundado por Francisco Dias 
Velho. Uma dose de urbanismo na veia pra fechar bem um ano de circulação restrita. 

    Na sala de aula

uBonecas do 3° ano Acompanhados pela professora Ângela, de Trabalhos Manuais, 
alunos e alunas da turma  mostram suas conquistas: as lindas bonecas de lã que nasceram 
do intenso trabalho que manteve as mãos bastante ocupadas ao longo das aulas.  

u  abram alas que o boi quer passar!

A turma do Boi-de-Mamão do 4o ano andou 
fazendo apresentações para os colegas do 1 
ano, do 3⁰ ano, e também para os pequenos 
da Eduçação Infantil. Todo mundo se divertiu 
bastante com as peripécias da Bernunça, do 
boizinho e de todos os personagens da tradicional 
brincadeira da Ilha. 



ACONTECEU 

u E NO APAGAR DAS LUZES, O TEATRO  
Vencendo vários desafios a turma do 12° ano apresentou 
a peça “O Despertar da Primavera” em duas sessões 
disputadíssimas nos dias 5 e 6 de dezembro — na semana 
da sua formatura — , na quadra da Escola. Demonstrando 
muita dedicação e coragem, os jovens deixaram a  plateia 
perplexa diante de uma peça densa que traz temas que 
afligem um grupo de adolescentes do final do século XIX.

uParabéns aos agora formados! 
Mesmo com uma cerimônia mais restrita por conta da 
pandemia, não faltou alegria e emoção na formatura da 4a 

turma do Ensino Médio do Anabá, realizada no domingo, 12 de 
dezembro, na quadra da Escola. A tutora, Andréia Cavalheiro, 
despediu-se dos 17 alunos e alunas com um discurso 
emocionado. Os oradores da turma agradeceram cada um dos 
professores e professoras que fizeram parte da sua trajetória 

na Escola. A maestra Ana Beatriz foi convidada pelos jovens 
para falar em nome do corpo docente e, com presentinhos e 
flores, as famílias homenagearam professores e funcionários. 
Como não teve a já tradicional participação do coral dos alunos 
do Médio, a apresentação musical ficou por conta de Natascha 
Hak e Nico Nicodemus, pais da turma. Na saída os alunos foram 
conduzidos pelo arco de flores, que simboliza o portal que os 
acolheu e que agora se abre para uma nova jornada.

u FELIZ NATAL!  O Teatro de Natal dos professores voltou! Depois de uma pausa em 2020, por conta da pandemia da 
Covid-19, a apresentação foi realizada este ano na quadra da Escola só para os alunos, sem a presença dos pais e mães.

u 11o ano, campeão do vôlei!  
Na sexta-feira, 10, a quadra da 
Escola tremeu com a atuação 
arrasadora dos alunos, professores e 
funcionários no Campeonato de Vôlei 
do Ensino Médio, que foi lindamente 
conquistado pelos jovens do 11o ano! 
O 10o ano ficou em segundo lugar e, 
em terceiro, o time de professores e 
funcionários.

2o lugar 3o lugar
1o lugar
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