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12/09 - Festa da Primavera
no Jardim, às 9h15.

São Micael

Diante do Dragão
Em setembro, a escola
vive a época de São Micael. Alunos do 6º ao 9º
ano participam de uma
gincana em que são divididos em seis equipes e
recebem tarefas que são
cumpridas durante as aulas no decorrer do mês.
No dia 1º de outubro,
eles saem da escola para
um lugar que só os organizadores sabem, para
vivenciar um dia cheio de
provas e tarefas.
Neste ano, o 6º ano da
Escola Cora Coralina foi convidado a participar da nossa gincana. É sempre um dia
de muita alegria para todos os envolvidos. Boa sorte às equipes!
Já o 5º ano tem uma prova diferente: o
Desafio do Dragão. No dia 29, Dia de São
Micael, todos os alunos terão três chances para tentar acertar uma flechada no
coração do dragão (foto).

Reserve sua agenda para os dias 24 e
25 de outubro, quando acontecerá o I
Encontro de Famílias com a Pedagogia
Waldorf, em Florianópolis. Numa iniciativa do Conselho de Pais do Anabá com
pais de outras escolas, como Cora Coralina e Casa Amarela, o evento pretende
reunir pais, avós, tios, enfim, as famílias

SETEMBRO/2015

12/09 - Prof. Beatriz recebe
50 estudantes da
Uniasselvi, às 9h.
Wallace Nagashima

14/09 - Mutirão de pais do
20 ano para o Bazar de
Natal, às 13h30 (todas
as segundas).
15/09 - Reunião de Pais do
80 ano, às 19h.
16/09 - Recepção de novas
famílias no Jardim, com
Luiza, às 14h.
16/09 - Reunião de Pais do
20 ano, às 19h.

Os mais jovens, alunos do 1º ao 4º ano,
enfrentam o Desafio de São Micael: um
circuito com tirolesa, rapel e outras atividades, montado entre as árvores no terreno da nova escola, no início de outubro.
Crianças do Jardim e Maternal também vivenciam essa época com brincadeiras em suas salas.
(Professor Gabriel)
das diversas escolas com a Pedagogia
Waldorf da nossa cidade. A abertura do
encontro será no sábado à noite com
palestra, sopa e seresta. O professor Lucas Bicca irá falar sobre “O Adulto Como
Guardião da Imagem do Ser Humano”.
No domingo, acontecem rodas de conversa, oficinas e atividades culturais. O
grupo organizador realiza reuniões itinerantes sempre às sextas-feiras, das 8h
às 10h. Na última sexta-feira (4), esteve
no café da manhã mensal organizado
por pais do Jardim dos Limões. Mais informações: https://www.facebook.com/
encontrodefamiliaswaldorf2015.
A identidade visual do evento foi criada por Giselli Neder,
mãe da Escola Cora Coralina

19/09 - Passeio da turma
da Regina, do Jardim,
pela manhã.
19/09 - Preparação da
Gincana de Micael.
19/09 - Workshop com
Sidnei Soares, das 9h às
13h (ver pág. 2).
21/09 - Mutirão de pais do
20 ano, às 13h30.
22/09 - Encontro do
Pindorama, às 19h
(ver pág. 2).
23/09 - Reunião de Pais do
60 ano, às 19h.
28/09 - Mutirão de pais do
20 ano, às 13h30.
30/09 - Palestra com
Sandra Eckschmidt, às
19h (ver pág. 2).
03/10 - Festa da Primavera
no Maternal.

PÁTIO

Anabá terá banco de imagens digitais
A comissão de comunicação deu
início ao projeto Banco de Imagens
do Anabá. O objetivo é criar um banco de imagens digitais para captar,
organizar e armazenar um acervo de
fotos, imagens e vídeos produzidos
pela comunidade, que ajude a contar
a história da nossa escola.
Pais, alunos, professores e colaboradores poderão contribuir enviando
esse material de forma voluntária,
mas a divulgação e o uso das imagens
ficam reservados aos meios de comunicação do Anabá, como o site, Informativos,
Colibri, cartazes e material promocional.
Fotografias e vídeos do dia a dia da escola, das festas e dos eventos sociais, das
épocas e dos trabalhos em sala de aula serão bem-vindos.
A comissão também pretende resgatar

e facilitar o acesso ao acervo histórico,
que hoje encontra-se em formato analógico.
A equipe está trabalhando na operacionalização desse banco. Em breve, serão divulgados o endereço de e-mail e as
instruções para que todos possam enviar
sua contribuição.

u ESCOLA é tema de tese
de doutorado da UFSC

u grupo Pindorama tem
encontro em setembro

A doutoranda Fabiana Besen defende no
dia 11 a tese “O Processo de Liderança na
Escola Waldorf Anabá: da Emoção à Razão na Busca do Consentimento”, do programa de pós-graduação em Engenharia e
Gestão do Conhecimento (EGC) da UFSC.
O trabalho mostra como a espiritualidade
influencia na construção de um ambiente
aberto e livre, propiciando o surgimento de
lideranças com base em experiência, conhecimento e sentimento. A defesa está marcada
para começar às 9h no Laboratório de Educação à Distância (LED I), no EGC da UFSC.

Empenhado em “compreender a alma brasileira”, o Grupo Pindorama vai se reunir no
dia 22, às 19h, na escola. O grupo de estudos é parte da Sociedade Antroposófica do
Brasil e promove encontros em Florianópolis
há cerca de dois anos, estimulados por uma
visita da professora Ute Craemer. O Pindorama estuda a cultura brasileira sob a perspectiva antroposófica, buscando incrementar
o currículo Waldorf. As reuniões, coordenadas pela professora Beatriz, são mensais
e abertas aos interessados. Informações:
http://pindorama.art.br/

u Quer apoiar o Colibri?
O Colibri tem o propósito de divulgar temas
relacionados à Antroposofia e à Pedagogia Waldorf
para familiares, professores e amigos da comunidade
da Escola Anabá. Ao longo de seus 25 anos, essa
publicação é possível graças ao trabalho voluntário
de seus organizadores e ao apoio cultural recebido
de várias pessoas físicas e jurídicas. Apoie essa
iniciativa! Para doações ou anúncios, fale com
Jaqueline Maffazioli (mjmaffa@delgrande.com.br).
Nossa próxima edição sairá neste mês.
Força que vem e renova

palestras
Eventos organizados pelo
Conselho de Pais.

Workshop de Comunicação
Não Violenta (2a Turma)
Apresentação e
discussão de estratégias
de prevenção e
transformação de
conflitos nos processos
de comunicação,
baseadas na abordagem
de Marshall Rosenberg.
Com Sidnei Soares
Professor e especialista
em gestão de conflitos.
Dia 19, das 9h às 13h.
Vagas limitadas. Inscrições gratuitas via e-mail:
escoladepaisanaba@
gmail.com (enviar nome
completo, turma em que
filho(a) estuda e telefone
para contato).

“Ndiphilile: Eu estou viva!’

Relato da Experiência em
um Jardim de Infância de
Pedagogia Waldorf, em
Khayelitsha, África do Sul.
Com Sandra Eckschmidt
Professora da Casa Amarela e mãe de alunos do
7º e 9º anos do Anabá.
Dia 30, às 19h.

ACONTECEU

Guel Varalla

u Teatro do 80 ano
“Achei o teatro uma experiência incrível! Tivemos que entrar em um
personagem diferente de nós... Nos transformamos, não somos mais os
mesmos. Para mim, o teatro foi um grande passo que dei em minha vida!”
Eduardo Machado, um dos alunos que interpretou o personagem “Euricão” na peça.
A 14a edição do
InterWaldorf na
Rudolf Steiner em
São Paulo, em 29
de agosto, reuniu
alunos do 9º ano de
12 escolas Waldorf
(de São Paulo, Brasília, Minas Gerais e
Santa Catarina).

u InterWaldorf em SP
“O InterWaldorf foi uma das melhores viagens
que fizemos no Anabá. Conhecer outras pessoas que
têm a mesma idade e também são waldorf foi uma
experiência incrível. Amei jogar todos os jogos diferentes, principalmente handball. O jeito que a sala
se uniu e se esforçou para jogar bem deixou os jogos
mais divertidos ainda! A torcida dos Haole permaneceu forte e animada o dia inteiro. Ninguém nunca
devia perder a oportunidade de sentir isso.”
Emily Cruz (9º ano)

O 8º ano apresentou a peça
"O Santo e a Porca", de Ariano
Suassuna, de 20 a 23 de agosto,
no teatro do Centro Educacional
Menino Jesus.

u Estágio Agrícola
“A experiência do
estágio agrícola foi
realmente muito boa,
poder viver outras
realidades e perceber
as diferenças. Foi a
semana que eu mais
trabalhei na vida.
Por mais que fossem
trabalhos pesados
e cansativos, foi
gratificante no final do
dia ver tudo o que fiz.”

Letícia D. ( 9º ano)

De 8 a 14 de agosto, os alunos
do 9º ano trabalharam no
cultivo de chá, arroz e horta
durante o estágio agrícola na
fazenda gaúcha da Volkmann,
em Sentinela do Sul.

ACONTECEU

u jogos Gregos NO RIO VERMELHO
“As pessoas eram legais e
fizemos muitas amizades.
Tivemos a oportunidade de uma
grande vivência conhecendo
pessoas de Porto Alegre e
Curitiba. Treinamos bastante e
tivemos um bom resultado nas
provas.”

Fotos de Fabíola Pozza Korndorfer

Paula, da cidade-estado de Creta
e Maria Antônia, de Atenas

u Bazar de Inverno
O Bazar de Inverno do Anabá, que reuniu toda a comunidade para apresentações de alunos e
exposição de trabalhos de artesãos da ilha e da região, no dia 29 de agosto, arrecadou
R$ 8.463,74 no total, que serão destinados à construção da nova sede.
Fotos de Luiz Vianna

“O boi foi muito divertido. É uma
brincadeira legal porque tem
muitos animais que começam a
dançar e gostam de brincar com
as crianças.”

Luca Mackenzie, 4º ano

“Eu cantei uma música, vi o meu
irmão no Boi de Mamão e comi,
no fim. Foi muito legal.”
Enzo Paes Leme Pinheiro, 2º ano

Nos Jogos Gregos
realizados no
camping do Rio
Vermelho, no início
deste mês, os alunos
do 5º ano do Anabá
e da Cora Coralina
recepcionaram os
colegas da escola
Querência, de Porto
Alegre, e Turmalina,
de Curitiba.

u Audição
de Violão
Com obras de Bach, Barrios,
Villa-Lobos e outros compositores, o músico Miguel de Oliveira Mandelli apresentou um
panorama histórico da música
e do violão erudito na audição
“Violão Sem Fronteiras”, na
última terça, dia 8, no salão de
Euritmia da escola.

