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08/04 - Saída de estudo
do 4o ano.

ASSEMBLEIA APM

Luiz Vianna

09/04 - Passeio do 4oºano.
09/04 - Passeio de classe,
profa Danielle (Jardim).
13/04 - Reunião de Pais
do 6o ano.
19/04 - Lançamento do
livro Dra Gudrun, às 19h,
sala do 9oºano.
21 e 22/04 - Feriado
(sem aula).
25/04 - Reunião Conselho
de Pais, às 19h.
27/04- Reunião de Pais do
7o ano, às 19h.
29/04 - Café da Manhã
para Pais e Mães, às
7h15, na Escola.

Mãos à obra!
Chegou a hora de decidirmos sobre os
nossos planos para este ano.
No próximo dia 16, acontece a Assembleia Geral Ordinária da nossa mantenedora: a Associação Pedagógica Micael, entre as 8h30 e 12h30, na sala do
terreno novo.
Além das contas de 2015, na reunião
serão discutidos o andamento do projeto
arquitetônico e das licenças para a construção da nova escola, as campanhas de
arrecadação para as obras e as necessidades do Ensino Médio para 2017.

Será o primeiro dos dois encontros da
APM previstos para este ano. O segundo
será no próximo semestre.
A presença dos pais e familiares é importante, mesmo para quem ainda não é
membro da Associação.
Contamos com vocês!

u Com quantos tijolos

Se constrói uma escola?
Até agora temos 159!
Ainda faltam 221.

“Javali com Vinho” é promoção das famílias do 6oº
Engajados com a Campanha dos Tijolinhos, os pais do 6º ano vão promover uma
noite de festa para a turma como forma de arrecadação. Com um javali doado para
o evento, vai ser organizado um jantar regado a vinhos chilenos. O valor do convite
será revertido para a compra de um tijolinho. A escola agradece e estimula iniciativas como essa. Conheça mais sobre a campanha no nosso site: www.anaba.com.br.

30/04 - Encontro de
Ciências.
Grupo de estudos
de professores que
aprofunda a prática
pedagógica de ciências
do 6o ano ao Ensino
Médio. Acontece
uma vez ao mês,
aos sábados.

grupos
de estudo

PÁTIO

uEncontro com Gudrun
Burkhard no Anabá dia 19
Pioneira da medicina antroposófica e
do trabalho biográfico no Brasil, a doutora Gudrun Burkhard vai lançar o seu mais
recente livro “Vivências Espirituais na
Biografia Vol. II”, em nossa escola, no dia
19 de abril, na sala do 9o ano.
Os presentes ainda terão a oportunidade de ouvir a autora, que aos 86 anos
é uma das mais importantes inspirações
da medicina antroposófica brasileira e reverenciada por sua participação nas principais iniciativas para a difusão da Antroposofia. Com o título “Idades Especiais na
Biografia Humana e suas Vivências”, a palestra está marcada para começar às 19h.
Também estará em oferta especial o
volume I do livro, no qual Gudrun deu

Para adultos interessados em
Antroposofia.
Texto: “Doze Conferências:
Observações
Esotéricas de Relações Cármicas”, de Rudolf Steiner.

início ao trabalho de coletar experiências
espirituais.
O Anabá ainda será presenteado com
25% da arrecadação no evento, doados
para a construção da nova escola.
Informações pelo telefone 3334-1724
e 3334-6843, ou pelo e-mail anaba@anaba.com.br

uVôlei 					uEuritmia
O time de vôlei de pais e mães do Anabá
já começou. Os treinos são às quintas-feiras, das 18h às 19h30, na quadra. Os
primeiros encontros já contaram com
oito participantes. Venha reforçar esse
time, que será comandado pela profa Bia.

A professora Tatiana Alcântara criou
duas turmas para introduzir os pais e
mães da nossa escola na arte do movimento. Os encontros de euritmia
acontecem às terças e às quintas, a
partir das 7h15.

Às segundas, 19h, na Biblioteca. Aberto à participação de todos, coordenado pela profa Denise Lopes
e promovido pelo Ramo
Garibaldi, ligado à Sociedade Antroposófica do Brasil.

Livro: “A Arte de Educar em
Família - Os desafios de
ser pai e mãe nos dias de
hoje”, de Sandra Stirbulov e Rosemeire Laviano.
Às sextas, 7h30, na sala de
Trabalhos Manuais. Orientado por Marisa Clausen.

uSeminário na Páscoa

uNovos representantes de sala

O 11º Módulo do Curso de
Fundamentação em Pedagogia Waldorf
- Turma IV aconteceu em nossa escola
durante o recesso de Páscoa, de 18 a 26
de março. Os temas e docentes neste
Módulo foram:

Confira os novos representantes de sala no Conselho de Pais,
que iniciaram os trabalhos de
2016 na reunião da última segunda-feira de março. Por eleição sociocrática, foram eleitas como coordenadoras Aurora Liuzzi (mãe
do 5º ano) e Maristela Franco
(mãe do 5º, 2º e maternal).

- Desenvolvimento Neurológico, por Pilar
Borba;
- Metodologia e Didática da Língua Materna e da Matemática II, por Sandra
Beck e José Zafalon;
- Astronomia, por Sérgio Beck;
- Kântele, por Mariana Machado;
- Currículo de Pintura, por Sérgio Beck;
- Modelagem, por Martha Tabal;
- Canto Coral, por Mariana Machado.
A turma conta com 51 participantes de
diversas escolas, entre os quais vários
professores da Escola Anabá.

Maternal: Nirvani
Jardim (profa Merilyn): Graziela
Storto e Luciana Dutra
Jardim (profa Danielle): Lisiane
Geisler e Maurício Leão
Jardim (profa Sílvia): Cristina Pires
1º ano: Claudiane Grando e Vanessa Foletto
2º ano: Orlando Ferretti e Arthur
Nunes

3º ano: Flávia Garcia e Rafael
Cançado
4º ano: Claudine Cruzzolini e Gabriela Galastri
5º ano: Maristela Franco e Lucila
Campos
6º ano: Gabriela Prade e Cristina
Pires
7º ano: Bettina Viggiano
8º ano: Michelle Lorenzen
9º ano: Leila Grieger
10º ano: Ivone Cadeco
As reuniões do Conselho acontecem na última segunda-feira de
cada mês, às 19h, na sala do 9º
ano e são abertas à participação
de pais e mães de alunos.

Felipe Corrêa Chterpensque

uBolo de Aniversário

ACONTECEU

A assembleia para apagar as velinhas do 36º
aniversário do Anabá contou com apresentações
musicais de todas as salas no dia da celebração,
17 de março. O professor Sérgio, um dos
fundadores da nossa escola, conduziu os alunos
pelo “túnel do tempo”, ajudando crianças e jovens
a vislumbrar quanto tempo representam as mais
de três décadas da Anabá.
Luiz Vianna

Alexsandro Vanin

uMutirão comemora mais um ano de união
O aniversário de 36 anos da Anabá, no dia
17 de março, também foi comemorado no
sábado, dia 12, com o tradicional mutirão
para melhorias na escola. Pais, professores,
alunos e funcionários se juntaram numa

grande força-tarefa para pintar paredes,
construir novos brinquedos, cuidar do
jardim, além de outros reparos e melhorias
que se faziam necessários em cada uma das
salas, do maternal ao 10º ano.

Patrícia Campos

uAlunos do 7
descobrem o
Brasil na casa dos
professores
Sérgio e Sandra
o

Os alunos do 7º ano
puderam conferir no dia 4 de
março as mais de 500 fotos
e peças cuidadosamente
recolhidas pelos professores
Sérgio e Sandra durante a
longa viagem pelo Brasil no
ano passado. A exposição
tem trabalhos de artesãos e
artistas populares visitados
por eles em vários estados.

uAcantonamento
do 10o ano
Na sexta-feira, dia 1º de
abril, aconteceu mais
um acantonamento
da turma do 10º
ano, o primeiro de
2016. Trata-se de um
encontro de lazer, com
música, voleibol, dança,
observação do céu e
muito bate-papo. Os
alunos dormem na
escola e na manhã
seguinte retornam para
suas casas. (professor
Guilherme)

Luiz Vianna

ACONTECEU

uTrilha para
Naufragados
com alunos
do 2o ano
A garotada
do 2º ano e
suas famílias
se divertiram
no sábado
ensolarado de 2
de abril, fazendo a
trilha até a praia
de Naufragados
no sul da ilha.

u Rafting emocionante
do 9o ano
Uma tirolesa de um quilômetro
“sobrevoando” o rio Itajaíaçu e parte da cidade de
Ibirama, seguida de rafting
pelo mesmo rio, que durou três
horas! Essa foi a vivência de
movimento dos alunos do 9º
ano no sábado, dia 2 de abril,
acompanhados da professora
Bia e da professora Cynara.
uCavalgada das
crianças do Jardim

Os alunos da professora Merilyn, do Jardim, tiveram uma
deliciosa manhã de domingo com cavalgada e um farto
piquenique no Rancho JB no Rio Vermelho, no dia 3 de abril.
Enzo Frazzon

