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Caminho
das Flores
No último dia 17, a comunidade do Anabá assistiu emocionada à passagem de 30
novos alunos por uma tradicional cerimônia do nosso calendário: o Arco de Flores.
A agitação naquela manhã não era apenas pelas crianças do 1º ano que cruzariam
o portal para a entrada no Fundamental.
Na tarefa de conduzí-las até a professora Daniela Agostino, contamos neste ano
com alunos da Primeira Turma do Ensino
Médio da Escola Waldorf
Anabá, que se juntaram aos
seus colegas do último ano
do Ensino Fundamental.
Com alguns passos,
esses jovens repetiram o
curto caminho que haviam
trilhado há uma década,
quando entraram em nossa escola, e o Ensino Médio
era apenas uma possibilidade distante.
No mesmo pátio, todos nós, mães e
pais, alunos, professores e funcionários
pudemos celebrar nesse dia a força da
história e do futuro da nossa escola.

Chegamos a 17 alunos!
Uma lista de presença com 17 alunos no
10º ano é uma conquista para a nossa comunidade. No final de 2015, diante da di-
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07/03 - Recepção de novas
famílias no Jardim, com
Sílvia, às 13h30.
08/03 - Reunião de Pais do
6o ano, às 19h.
Reunião de Pais do 7o
ano, às 19h.
09 e 10/03 - Workshop
“Pequenas Emergências,
Grandes Alívios”, das
19h às 21h.

A professora Daniela
Agostino recebeu
carinhosamente sua
nova turma no dia 17
de fevereiro.

ficuldade em atingir a meta de no mínimo
15 alunos para a implantação do Ensino
Médio já em 2016, tivemos muitas noites
maldormidas, incertezas e debates acalorados. Agora completa e à espera da construção das salas no terreno novo até 2017,
a turma do 10º ano ocupa a sala da Casa
Açoriana, o mesmo local que, no fim dos
anos 80 recebia a primeira turma de alunos em seu novo endereço no Itacorubi.

Anabá sedia encontro nacional de Ciências em julho
O Grupo de Ciências Waldorf completa seu primeiro setênio em 2016 e, pela
primeira vez, fará um encontro na Anabá. Com enfoque na evolução humana,
o evento vai contar com a presença do
professor alemão Walter Boos.
O encontro acontecerá entre 9 e 20
de julho e espera reunir professores do
sul do país e também os professores que
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já fazem parte do grupo de ciências de
todo Brasil. “Almejar a ciência em uma
escola Waldorf significa cultivar uma
nova maneira de pensar, que transcenda
o materialismo exagerado do nosso tempo e inclua o humano-espiritual”, diz o
professor José Zafalon, que participa do
time de docentes envolvidos na realização do evento.

12/03 - Mutirão de
aniversário da escola.
14/03 - Reunião de Pais do
4oºano, às 19h.
Reunião de Pais do
Jardim, com Danielle,
às 19h.
15/03 - Reunião de Pais do
Jardim, com Merilyn.
16/03 - Reunião de pais do
1oºano, às 19h.
18 a 26/03 - Seminário
Pedagógico.
21 a 25/03 - Recesso de
Páscoa.
28/03 - Reunião do
Conselho de Pais.

PÁTIO

ureformas no pátio
Durante as férias de verão, uma série
de reformas tomaram conta do pátio da
escola. Um novo sistema de canalização,
colocação de hidrante e caixa d’água, remoção da rampa da biblioteca e a colocação de uma escada foram algumas das
obras realizadas, parte de um projeto,
aprovado pelos Bombeiros, para a adequadação das instalações.

uViolinos para o 3oºano
As famílias do 3º ano estão em busca de
violinos usados para os pequenos músicos
que se preparam para começar as aulas.
Quem puder disponibilizar o instrumento
entre em contato com os representantes
da sala, Flávia (flaviarw@gmail.com) e Rafael (rafafafael@hotmail.com).

uRegras para o
período da tarde
Fique atento às regras para a
permanência na escola após as aulas,
que passaram a valer em outubro:
as crianças precisam contar com um
responsável após as 12h35. O limite
para a permanência no pátio, na quadra
e nos parquinhos é até 13h20. Crianças
desacompanhadas serão levadas para
o espaço em frente ao Bazar, e as
famílias, notificadas.

uVôlei para as mães
Um grupo de mães do Anabá procura levantadoras, pontas, meias de rede
e entusiastas do vôlei em geral para um
bate-bola na escola, no período da noite.
O treino terá a orientação da professora
Bia, de Jogos, com dia e horário ainda a
definir. Quer entrar nesse time? Fale com
a representante de sua classe no Conselho de Pais.
Não esqueça: dia 12/03 tem Mutirão!
Traga suas ferramentas e seu
entusiasmo para celebrar os 36 anos da
nossa escola com muito trabalho!

uOrgânicos na cantina
Reportagem do Fantástico, da Rede Globo, no dia 31 de janeiro, citou a escola
como uma das vítimas de fornecedores que mentiam sobre a autenticidade de
produtos orgânicos comercializados em Florianópolis. O Pedro, da Cantina da
Família, esclarece que comprou produtos, com certificado de orgânicos, do Sr.
Gilberto (um dos denunciados), mas que havia trocado de fornecedor alguns
meses antes da matéria na TV.
SALA DE AULA

uYoga no Rio
Vermelho
No dia 25 de fevereiro,
os alunos do 5º
ano participaram
de uma vivência no
centro de yoga dos
mestres Camila de
Lucca e Pedro Pessoa, pais da Maria (5o) e Laila (3o). As crianças foram
presenteadas com a História de Sabedoria do nascimento de Krishna,
mantras e ‘ássanas’ para poderem acompanhar de corpo e alma a época
de História, que enfoca a Mitologia Indiana.

oficinas
Atividades organizadas pela comissão
de oficinas: profs Eliana, José e Ângela e Amira (da recepção). Entre em
contato para sugestões.

Oficina Criativa - Atividades
como culinária, trabalhos
em argila, dobraduras e passeios. Para alunos de 1º a 4º
ano. Às quartas das 13h20
às 16h30, com Rosângela
8435-7297 ou 3234-9606 (à
noite). Vagas limitadas.
Coral - Iniciação ao canto coral.
Para alunos de 3º, 4º e 5º
ano. Às quartas, das 13h20
às 14h, com prof. Eliana (tel.
9149-1002)
Orquestra - Prática de conjunto para crianças de 4º e 5º
ano. Às quartas, das 14h às
14h45, com prof. Eliana (tel.
9149-1002).
Piano - Para todas as idades. Às
terças, horários a combinar,
com Roberta Faraco Santolin
(tel. 9932-1737).
Cântele - Para alunos de 1º e
2º ano. Às segundas, 13h30.
Com Giuliana.
Alemão - Turmas de até seis
alunos para todas as idades.
Às quartas, 14h, para alunos
de 9 a 11 anos. Descontos
especiais para ex-alunos.
Com prof. Lilian (tel. 96533809).
Esportes - Atividades diversificadas para crianças a partir
de 11 anos, na quadra. Às
terças, das 13h30 às 15h30,
professores Gabriel (tel.
9966-8418) e Bia (tel. 99491343).
Recreação - Crianças dos 3 aos
8 anos de idade podem brincar, desenhar, pintar, cantar,
ouvir histórias e descansar.
Todas as tardes, no Jardim
do Anabá, das 12h às 18h,
com almoço opcional e lanche, com Salete ou Patrícia
(tels. 9609-0404 e 88593566).
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Novos Professores

O álbum do nosso corpo docente ganhou novas figurinhas. Confira.
ANA BEATRIZ STECKEL CAMORLINGA - Espanhol
Ex-aluna do Anabá, tenho formação em Pedagogia Waldorf e em Letras
e Literatura Espanhola pela UFSC. Morei no México e em Barcelona.
Atualmente, entre outras atividades, curso o Bacharelado em Artes
Visuais na UDESC.

Adriana Fritzen
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DIEGO MARTINS RIBEIRO - Jardinagem
Tenho 35 anos, sou casado e natural de Florianópolis. Formado em
Geografia, trabalho há cerca de 10 anos com as áreas protegidas de
Santa Catarina. Desde cedo tive contato com a pesca tradicional e a
agricultura familiar, que me inspiram até hoje a lutar pela conservação
da natureza e pelas culturas tradicionais. Curso o seminário de
formação em Pedagogia Waldorf e dou aulas também na Cora Coralina.
FLÁVIA RODRIGUES WALTRICK GARCIA - Auxiliar de Jardim
Tenho 35 anos, sou casada e natural de Florianópolis. Tenho duas filhas
no Anabá: a Shanti, no 3º ano, e Anauá, no maternal. Sou naturóloga de
formação e graduada em Pedagogia. Cursei o seminário de formação
em Pedagogia Waldorf. Atuo com a Pedagogia Waldorf desde 2010.
MÁRCIA MARTINS - História da Arte
Trabalho há 19 anos na secretaria da escola, tenho 2 filhos que
estudaram aqui do Maternal ao 9º. Sou formada em Edificações
pela antiga ETF/ SC (IFSC), em Arquitetura e Urbanismo pela UFSC,
pós-graduada em História, Arte e Cultura pela UEPG/PR e curso a
Licenciatura em Artes Visuais da UDESC. Sempre acalentei o sonho
de ajudar a aprovar o Ensino Médio e também de fazer parte da área
Pedagógica. O momento chegou.
NASTAJA BREHSAN - Direção Teatral
Sou formada em Artes Cênicas, com mestrado em Teatro pela UDESC.
Minha experiência na área do Teatro tem ênfase em Dança. Fui criadora
da Triz Cia de Dança e faço parte do Ronda, grupo de dança e teatro. Dei
aulas para adolescentes durante oito anos no Depto Artístico-Cultural
(DAC) da UFSC. Neste ano, fui convidada pelas famílias a colaborar com
o teatro do 8º ano e assumir a direção da peça dos alunos.
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OLGA PIRES DE CAMARGO - Auxiliar de Jardim
Tenho 31 anos, sou natural de Florianópolis. Formada em Euritmia
pela universidade Alanus Hochschule, da Alemanha, e ex-aluna da
Escola Anabá, hoje ocupo cargo de auxiliar de Jardim na sala da
professora Merilyn.
RENATO SANTIAGO BUENO - História
Sou formado em História na Udesc e curso Pedagogia na Cotemar
EAD. Desde 2008, dou aulas de História e Atualidades, tanto no
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio em escolas públicas
e privadas. Minhas últimas experiências foram no COC - Córrego
Grande e Centro Educacional Menino Jesus. Também estou no 3º
ano do Seminário de Fundamentação em Pedagogia Waldorf.

A professora do Jardim Maria Regina Giachetta está em sabático neste semestre.
A professora Luiza Retz, do Jardim, saiu em licença maternidade após dar à luz o
charmoso Santiago, em janeiro deste ano. Já o professor Sérgio, de Artes, retoma as
atividades depois de um ano em sabático. A recepcionista Adriely também se juntou
ao nosso time em julho de 2015.

uFotos do
Anabá?
Fotografou algum evento, um momento ou detalhe interessante na escola? Envie para o nosso
Banco de Imagens, pelo
e-mail:
fotos@anaba.
com.br e ajude a construir o nosso acervo. Seu
material (oferecido de
maneira voluntária) poderá ser usado em materiais de divulgação, com
crédito ao autor. Até 5
imagens por e-mail, com
no máximo 2,5 MB cada
uma. Mais detalhes para
o envio já estão no site,
na seção Galeria/Banco
de Imagens.

uCyber
Reformas
O site da nossa escola
www.anaba.com.br está
sendo atualizado depois
que seus arquivos foram
danificados durante as
férias por problemas de
configuração. Nosso Banco de Imagens, no entanto, continua em operação, e a nova Galeria de
Fotos será novamente
disponibilizada online,
em breve.

106 dos 380

necessários

É o número de tijolinhos
que a nossa campanha já
arrecadou para a construção
das novas salas.
Acompanhe a evolução no
site: www.anaba.com.br

ACONTECEU

Fotos Lisiane Geisler

Boas-Vindas às novas famílias da escola
No último sábado de fevereiro foi a vez dos
pais ocuparem as carteiras da escola. Em
uma manhã de boas-vindas, 52 pais e mães
foram recepcionados por representantes
dos professores, da Diretoria da Associação
e do Conselho de Pais. Após um delicioso
lanche colaborativo, o grupo se dividiu
entre as vivências de sala de aula oferecidas
pelos professores de
Jardim, 1º ao 4º ano,
do 5º ao 8º ano e do
Ensino Médio. Foram
convidados para o
evento os pais e mães
que entraram na escola
no segundo semestre de
2015 e no início deste
ano.

