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agenda

 FÉRIAS NA ESCOLA

INFORMA
01 a 07/07 - Curso de 

Fundamentação em 
Pedagogia Waldorf, das 
8h às 19h30.

03/07 - Início do Recesso 
Escolar.

21/07 - Palestra Bodo von 
Plato, às 19h30.

24/07 - Retorno às aulas 
para todas as turmas.

24/07 - Reunião do 
Conselho de Pais, às 19h.

27/07 - Reunião de Pais do 
8o ano, às 19h.

28/07 - Café da Manhã das 
Famílias, às 7h15 na 
entrada da escola.

Aberta para 
reformas

Desde que a garotada entrou em fé-
rias, novas frentes de trabalho tiveram 
início em nossa escola. 

Enquanto o ‘Seminário Pedagógico’ 
para formação de professores Waldorf 
começou o seu último módulo no dia 
1º (veja abaixo), nosso pátio recebeu 
novas equipes para obras de adequa-
ção da estrutura atual para maior aces-
sibilidade. 

Corredores externos e cobertos estão 
ganhando “piso tátil” (foto), uma ‘passare-
la’ com textura e cor diferentes do piso ori-
ginal, para ajudar na orientação de pessoas 
com deficiência visual e baixa visão. Ainda 
está prevista a implantação de rampas de 
acessibilidade, placas de sinalização em 
braille, alarmes sonoros e outros sistemas. 

O projeto de acessibilidade na escola 
foi elaborado em 2013 e submetido a uma 
série de ajustes nos últimos anos em di-
ferentes setores da Prefeitura da cidade. 
Com a aprovação no final do ano passado, 
a escola tem agora o compromisso de cum-
prir as solicitações até o final de 2017. As 
alterações, com um custo de 36 mil reais, 
vão atender às exigências das autoridades 
e tornar a nossa escola mais inclusiva.

Com o tema “A Autoeducação do Profes-
sor”, o módulo de encerramento do Curso de 
Fundamentação em Pedagogia Waldorf acon-
teceu entre os dias 1º e 7 de julho em nossa 
escola. 

Foram quatro anos de jornada, 16 módu-
los completos. Entre alunos que começaram 
o curso juntos, os que entraram ao longo do 
caminho ou os que interromperam para ter fi-
lhos, a formatura na noite de sexta-feira conta 
38 formandos, dos quais 29 já estão atuando 
na área!

Os coordenadores do “Seminário Pedagógico” (como 
é conhecido) ressaltaram “A alegria de ver, no final da 
formação, como a pedagogia Waldorf tem crescido com 
novas escolas nascendo a cada ano. E o interesse de 
cada vez mais pessoas em busca da nova turma.”

Neste último módulo, os alunos tiveram mais uma 

vez uma programação diária intensa entre 8h e 19h30, 
com aulas dos professores Cláudio Bertalot (tema prin-
cipal), Sérgio Beck (oficinas de pintura velada) e Joaquim 
José de Assis (euritmia), com o apoio na organização do 
professor José Zafalon e das professoras Sandra Beck, 
Sandra Eckschmidt e Regina Giachetta. 

Parabéns a todos os novos e aos experientes mestres!

Formatura de 38 novos 
professores Waldorf neste mês

Formandos no último dia de aulas



PÁTIO

 SALA DE AULA

uMarmiteiro 

No próximo semestre, a escola 
vai disponibilizar um “marmi-
teiro” para todos os colabo-
radores e alunos de 6º ao 11º 
ano, que almoçam na escola 
para acompanhar aulas à tarde. 
O equipamento, para aquecer 
refeições trazidas de casa, foi 
adquirido depois de um cuida-
doso trabalho da Comissão de 
Alimentação Escolar para aten-
der às demandas das famílias. u Campanhas para Sala Móvel 

Com muito entusiasmo, as famílias do 1º 
ano abraçaram a proposta da professora 
Daniella Cabral para a criação de uma “Sala 
Móvel” para as crianças da turma. Neste 
formato, as cadeiras e carteiras darão lugar 
a bancos e almofadas permitindo uma maior 
dinâmica social de grupo e de aprendizagem. 
Eles pretendem arrecadar R$ 5.960 para os 
serviços de marcenaria, colocação de cortiça 
e capas de almofadas. Para isso, começaram 
com uma rifa de cestas de produtos artesanais 
preparados por mães e pais da turma. O 
sorteio,  no último dia de aulas, em 30 de 
junho, contemplou Manika (mãe do 1º, do 
5º e o 8º ano), seguida da Patricia Lima (mãe 
do 7º e do 2º ano) e da professora de espanhol Ana Beatriz Camorlinga. Os pais 
agradecem a todos que compraram a rifa, que arrecadou quase 30% da meta (R$ 
1760). Novas ações estão sendo programadas para o segundo semestre. 

u 1oº ano na Escola 
Aurora 

O Anabá celebra uma nova ini-
ciativa Waldorf que vai ampliar 
a nossa comunidade em Flo-
rianópolis. A Escola Waldorf 
Aurora, no bairro do Campe-
che, se prepara para abrir a 
sua primeira turma do Ensino 
Fundamental em 2018. Para 
isso, pretende contratar pro-
fessor de classe que atenda os 
requisitos. Interessados devem 
entrar em contato com a esco-
la pelo e-mail: fundamental@
escolawaldorfaurora.com.br

temos 248 
faltam 132

A conclusão das salas do En-
sino Médio no terreno novo está 
prevista para a última semana de 
agosto. A obra teve um atraso de 
aproximadamente quatro sema-
nas em relação ao cronograma 
inicial. O total investido na nova escola 
até agora é de R$ 795.662,00. A maior 
parte vem do fundo de investimento do 
Anabá, um total de R$ 408.440,00.  O res-
tante foi arrecadado junto à comunidade 
e já soma R$ 387.222,00  (a Campanha 
dos Tijolinhos levantou R$ 124.373,00. 
Outros R$ 262.849,00 são de emprésti-
mos com pais e amigos da escola, valor 
que será devolvido nos próximos 4 anos 
com correção).

Quanto falta?

A previsão para completar a 
obra é de um gasto de R$ 1,1 
milhão, sabendo-se que alguns 
itens não serão cobertos por 
esse valor. A Campanha dos 
Tijolinhos estacionou em 248 

unidades e, para atingir sua meta de 380 
unidades, ainda precisa arrecadar 66 mil 
reais. A diretoria da Associação Pedagógi-
ca Micael também está analisando novos 
empréstimos de pessoas da comunida-
de.  “É sem dúvida uma grande conquista 
para a comunidade da Escola, que com 
coragem enfrentou o desafio da constru-
ção do Ensino Médio e está conseguindo 
realizar este sonho!”, diz Marcelo de Cun-
to, da administração.

u Palestra nas Férias 

Nossa escola recebe o professor 
alemão Bodo von Plato no dia 
21 de julho, ainda durante as 
férias escolares, para a pales-
tra “Graus de Liberdade: Edu-
cação para a Liberdade e Para 
a Responsabilidade Para Com 
o Mundo”. O evento será às 
19h30. Bodo é diretor do Goe-
theanum, a sede da Sociedade 
Antroposófica, desde 2001. Es-
tudou História, Filosofia e Pe-
dagogia Waldorf na Alemanha, 
Áustria e França. Atuou como 
professor de Ensino Médio em 
Paris e é autor de vários livros.

uOrquestra no  
teatro do 8o

A orquestra dos alunos a partir de 6º 
ano já está se preparando para o Teatro 
do 8º ano, que apresenta um musical 
neste ano. A peça “O Truão Panfalão” 
será encenada entre os dias 17 e 20 de 
agosto, no teatro Dionísio, no colégio 
Santa Terezinha. 

Aproveitando o dia sem aulas depois 

da Festa Junina (26), os jovens músicos 
ensaiaram pela primeira vez no local da 
apresentação com os alunos dos dois 
elencos. A orquestra está sob o coman-
do do professor Rafael Camorlinga. Em 
agosto, uma ex-aluna desta turma da 
professora Beatriz irá juntar-se a eles, 
vinda da Alemanha, especialmente para 
tocar na orquestra e participar deste 
momento tão especial com os amigos.

Fim da obra adiado 

Manika ganhou cesta em rifa



Fotos de Luiz Vianna

 
u Em homenagem a João

Na nossa Festa Junina, em 25 de junho, os 
alunos entraram no ensolarado pátio de 
pedrinhas com muita animação, levantando a 
poeira durante as tradicionais apresentações 
e quadrilhas. No começo da noite, vieram o 
malabarismo com fogo e uma nova atração: 
uma dança com bambus apresentada pelas 
turmas do Ensino Médio.

ACONTECEU

Melissa Nagashima Dacio Medeiros



uProjeto NO MORRO DO Quilombo 
celebra período junino 

Uma parceria entre um grupo de professores, pais e ami-
gos da nossa escola com os moradores do Morro do Quilombo, 
iniciada no começo deste ano, acaba de promover o primeiro 
programa voltado às crianças da comunidade. As professoras 
Silvia Alcover e Maria Regina Giachetta organizaram atividades 
artísticas, todas as quartas-feiras de junho, no Centro de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos (CCFV), que atende cerca 
de 80 crianças da região, entre 6 e 12 anos. As oficinas de aqua-
rela, contação de histórias terminaram com um teatro e com a 
confecção de lanternas para que eles pudessem usar na Festa 
Junina do centro. 

COMUNIDADE

uArraial animado
Para arrecadar fundos para o Teatro da 
turma, os jovens do 8º ano ofereceram 
maquiagens e penteados por 2 reais, 
nos intervalos da nossa Festa Junina, 
além de promoverem um bingo. Já os 
alunos do 7º fizeram alegria de muitos 
com as bem ensaiadas serenatas do 
Correio Elegante. Os pais também se empenharam na  
organização de brincadeiras, distribuição de comida e na produção  
de um delicioso quentão.

u  Passeio DO 3oºano
As famílias do 3º ano fizeram um passeio pelas dunas 
da praia da Joaquina no dia 11 de junho, caminhando 
pela trilha a partir do Porto da Lagoa.  

ACONTECEU

u  Pequeninos 
No Jardim, as crianças tiveram 
festinhas no mês de junho com as 
famílias de cada sala, encerradas com o 
passeio da Lanterna. Na foto, alunos da 
Regina no dia 24.

Carol Duva
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