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APROVADO O ENSINO MÉDIO DO ANABÁ
É oficial!
O Conselho Estadual de Educação aprovou na segunda-feira, dia 9 de
novembro, o funcionamento do Ensino Médio em nossa escola a partir
de 2016.
Com essa conquista, nosso próximo passo será unir as famílias interessadas em garantir o Ensino Médio Waldorf para seus filhos.
Se você compartilha desse ideal, entre com contato com a escola.
Vamos trabalhar para escrever uma nova página da nossa história.

FIM DE ANO

tro das professoras do Jardim.
O café colonial e as barracas para venda de artesanatos são um espetáculo à
parte, sob a responsabilidade de pais e
mães. Muitos mutirões foram realizados neste ano. Famílias empenhadas na
produção de brinquedos de madeira,
bordados, xilogravuras para camisetas,
terrários: tudo muito caprichado para a
grande festa. No último sábado, a classe
da professora Regina do Jardim se reuniu
em um almoço produtivo (fotos). Traga
seus amigos no domingo para prestigiar
o Bazar e ajude a escola em sua grande
campanha de arrecadação anual.
Fotos Fred Oliveira

Almoço, futebol e muito
trabalho no fim de semana

16/11 - Reunião de Pais do
Jardim da prof. Regina,
às 19h.
17/11 - Reunião de Pais do
Maternal, às 18h30.
25/11 - Recepção de Novas
Famílias no Jardim,
com prof. Luíza, às 14h.
28/11 - Preparação do
Bazar.
29/11 - Bazar de Natal.
01/12 - Reunião
comemorativa
Maternal, às 18h30
04/12 - Encerramento do 20
ano, às 19h.

Então é Bazar!

Com menos de um mês para o fim das
aulas de 2015, o Bazar de Natal do Anabá, no dia 29, reunirá toda a comunidade
escolar para uma grande celebração de
fim de ano.
Com início às 11h, o nosso evento é
aberto aos parentes, amigos e convidados
em geral. Já no comecinho do dia, todos
poderão conhecer um pouco do que os
alunos fazem em cada classe na Caravana
Pedagógica, que começa às 11h30 e será
comandada pela professora Rosângela.
As apresentações musicais acontecerão a partir das 13h30. Durante a tarde,
também haverá o circo do 6o ano e o tea-

NOVEMBRO/2015

05/12 - Passeio de classe do
Maternal, às 9h.

Encomende o
material escolar
do próximo ano
O material escolar para
2016 já está disponível!
Faça sua encomenda no
Bazar Permanente com
antecedência e venha
buscar o seu pacote até
11 de dezembro. A partir
de 16 de novembro os
alunos já não poderão
comprar a crédito e
todas as contas devem
ser quitadas até a
primeira semana de
dezembro.
O Bazar fecha de 11/12
até 26/01. A partir daí,
o atendimento será
apenas das 8h às 12h.
Com o início das aulas,
o funcionamento será
no horário escolar.

PÁTIO

u Calendário 2016:
desenhos de lousa para a
parede da sua casa
Está saindo do forno o Calendário de
2016 feito pelas famílias do 2º ano. Nesta
edição, foram usadas imagens de lousas
do 1º ao 9º ano e desenhos de festas cristãs feitos pelas professoras do Maternal e
do Jardim. “Tentamos buscar a essência e
um olhar mais artístico, dentro da pedagogia Waldorf, para mostrar a identidade
da nossa escola. Dessa forma, nasceu a
ideia de homenagear os nossos artistas
do giz de lousa – os professores. As ilustrações criadas por cada professor levam
em média duas horas e meia para ficarem
prontas. São verdadeiras obras de arte.
Pensando nisso, criamos um calendário
diferente, para que as pessoas possam
destacar, emoldurar e decorar suas ca-

u Comissão de Segurança

enfoca melhoria do trânsito

Com a participação de pais, funcionários
e professora, a Comissão de Segurança do
Anabá tem agora encontros quinzenais e
discute as principais questões levantadas
pela comunidade escolar. Uma campanha
para melhorar o trânsito na entrada e saída
dos alunos está entre as ações programadas.
O time agora é composto pelo Agapito, a
Carmem (Tesouraria), Ivone (mãe do 9º ano),
Lilian (professora de alemão), Eduardo (pai do
Jardim) e Pedro (da Cantina e pai do 1º ano).

aula

A Comissão de
Captação de Recursos
está preparando o
material de divulgação
para auxiliar em uma
grande campanha
de arrecadação para a
construção da
nova escola.
sas e corações. É um calendário com vida,
que tem uma história pra contar e é feito 100% de papel reciclado”, explicam os
idealizadores.

u Últimos dias
para a matrícula!
Mais da metade dos nossos
alunos já estão matriculados
para o próximo ano. O plantão
para atender os pais na
entrada da escola continua
nesta quinta (12) e sexta (13),
no período da manhã e da
tarde. Esperamos vocês!

A intenção é envolver
toda a comunidade na
venda de 380 cotas
de R$ 500,00 cada
uma até meados de
2016. Para isso, a
comissão conta com
a criatividade das
famílias para levantar
fundos.
O material vai trazer
informações sobre
a escola, as obras e
sugestões de ações
para arrecadação.

livros

Silvia Alcover

sala de

uCampanha
quer envolver
comunidade na
venda de cotas

Andre Calazans

uQuarto ano encara a chuva

uPoesias de pais para filhos
Luiz Vianna

Você que tem medo de chuva ficará mais tranquilo
quando souber que os alunos do 4º ano têm muitas
dicas sobre o que fazer em um dia chuvoso. A
tempestade de ideias na sala da professora Denise foi
compilada em livros e folhetos, com redações, histórias,
sugestões, desenhos,
tirinhas e reflexões
da garotada
que enfrentou
o aguaceiro de
outubro na
nossa capital.

Na última semana, os alunos do 2º ano terminaram
a leitura do livro de poesias, escrito a mão, por seus
pais. O presente para os filhos contou com ilustrações
e 18 poemas de diversos autores brasileiros, escolhidos
pela professora Silvia. O carinho grafado nas páginas
encantou as crianças, que se empolgaram pra valer com
a leitura semanal de cada capítulo, desde o mês de maio.

ACONTECEU

uEncontro de Famílias
com a Pedagogia Waldorf
Com 62 inscritos de Joinville,
Garopaba, Balneário
Camboriú, Blumenau,
além de Florianópolis,
o “Encontro de Famílias com a
Pedagogia Waldorf” aconteceu nos
dias 24 e 25 de outubro, na sede da
nossa escola.
O evento foi aberto com a palestra “O
Adulto Como Guardião da Imagem
do Ser Humano”, do professor Lucas
Trindade Bicca, da Escola Cora
Coralina. Em seguida foi oferecida
uma sopa para confraternização dos
participantes, acompanhada pelo som
da viola caipira de Roberto Ballerini.
No segundo dia, aconteceram as
rodas de conversa que promoveram
reflexão entre os participantes sobre
o tema da palestra e o sobre o que o
encontro com a Pedagogia Waldorf
promoveu nas famílias. Após o almoço
servido na cantina da escola, foram
oferecidas cinco oficinas artísticas:
Dramaterapia, com Lúcia Vernet; Euritmia, com
Tatiana Alcântara e Roberta Faraco; Geometria,
com Georgina Navarro; Pintura em Aquarela,
com Simone de Fáveri e Teatro, com Luciano
Mateus. Na plenária final do evento, foram
apresentados os resumos das reflexões dos
grupos nas rodas de conversa e as
propostas do que poderá ser construído
a partir deste encontro.

O evento representou um importante passo no
fortalecimento da Pedagogia Waldorf no estado
de Santa Catarina.
Para implementação das propostas que surgiram
no evento, alguns participantes irão se juntar
ao grupo organizador da primeira edição. Se
você tem interesse em participar ou manter-se
informado sobre os trabalhos, entre em contato:
encontrowaldorf@gmail.com
uEuritmia em
Botucatu
O 9º ano participou no
último dia 6 de novembro
do festival de Euritmia
no interior de São Paulo,
acompanhados de seus
professores.

ACONTECEU

Luiz Vianna

uBoi de Mamão na
Casa Amarela
Os alunos do 4º ano do
Anabá apresentaram o
Boi de Mamão na escola
Casa Amarela no primeiro
sábado deste mês, dia 7,
para espectadores muito
atentos de 3 a 6 anos de Sala de aula – Profa. Beatriz
idade, acompanhados de suas
famílias, no Bazar de Natal da
escola, no Rio Tavares.
uOlimpíada
Brasileira de
Astronomia e
Astronáutica

uVisitas

Tour pela Escola Anabá

No sábado, 7 de novembro, 40 pessoas, entre alunos e professores
Francisco
Lumertz
Junior, 818, B.
da Licenciatura em MatemáticaRua
doPrefeito
Instituto
Federal
Catarinense,
doJanuária
Sombrio/SC – CEP 88.960-000
Campus de Sombrio-SC, visitaram a nossa
escola. Eles foram recebidos
(48) 3533-4001 / matemática@ifc-sombrio.edu.br
pela professora Beatriz Camorlinga.
uAnabaFest
A primeira edição do Festival de
Talentos do Anabá, no dia 23 de
outubro, foi uma tarde muito
agradável, com música clássica e
popular, dança solo e em grupo,
poesias, cantores acompanhados
de pianistas e bandas de rock.
Começou com um conto e depois as
apresentações mais introspectivas,
instrumentais. Logo as canções em
dupla e trio. Entre os destaques
estão, sem dúvida, as músicas
compostas pelos próprios alunos,
voz e violão, que deixaram muitos

emocionados, e a dança com alunos
de diferentes classes integrando-se
para a apresentação no evento. Foi
um evento em que nossos alunos
puderam se expressar livremente,
organizando as apresentações de
acordo sua vontade e preferência.
Para encerrar, o comentário do
vocalista da última banda que tocou:
“É ótimo poder tocar com a minha
banda na minha escola.” Agradeço a
todos o alunos que nos presentearam
com sua arte nessa tarde tão gostosa.
(Professor Rafael).

Parabéns aos alunos
do 7º, 8º e 9º ano pela
participação na 18ª
Olimpíada Brasileira
de Astronomia e
Astronáutica, que
aconteceu em maio.
Todos receberam um
bonito certificado
de participação, no
mês passado, emitido
pela Organização
Nacional da Olimpíada
e 18 alunos das três
classes receberam
medalhas pelos ótimos
resultados.

