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10/06 - Teatro "A Menina da 
Lanterna" no Jardim, às 
17h20.

11/06 - Passeio do 5O ano, às 
9h.

12/06 - Reunião do 8O ano, às 
19h.

13/06 - Reunião do 1OO ano, às 
19h. 
 
Reunião do Maternal da 
Luíse, às 18h30.

14/06 - Reunião do Maternal da 
Danielle, às 19h. 
 
Reunião do 6O ano, às 
19h30.

15 e 16/06 - Feriado de Corpus 
Christi (sem aulas).

19/06 - Reunião do 4Oºano, às 
19h.

20/06 - Festa da Lanterna do 
Maternal da Luíse. 
 
Reunião do Jardim da Sílvia, 
às 19h.

21/06 - Reunião do 2O ano, às 
19h.

22/06 - Passeio da Lanterna.

23/06 - Festa da Lanterna do 
Jardim da Sílvia, às 15h30.

24/06 - Festa da Lanterna do 
Jardim da Regina. 
 
Mutirão preparação da festa 
de São João.

25/06 DOMINGO - Festa Junina 
do Anabá, das 14h às 21h.

26/06 - Recesso (sem aulas).  
 
Reunião do Conselho de 
Pais, às 19h.

28/06 - Festa da Lanterna do 
Maternal da Danielle, às 16h. 

30/06 - Festa da Lanterna do 
Jardim da Luiza, às 15h30. 
 
Café da Manhã das Famílias, 
às 7h15.

Nossa comunidade se reúne no dia 25 
de junho para celebrar São João. Entre 
14h e 21h, a Festa Junina do Anabá vai 
contar com brincadeiras e comidas típi-
cas, apresentações de todas as turmas e 
muita música.

Alunos do 1º ao 4º ano vão apresentar 
danças de roda rítmicas e os demais fa-
zem os tradicionais Pau de Fita (6º ano), 
Maculelê (7º ano), a quadrilha (8º ano) e 
acrobacias com fogo (9º ano). Já os alu-
nos do 10 e 11º apresentam uma dança 
com bambus e percussão e também aju-
dam os pais trabalhando na distribuição 
de doces. Os jovens do 7º ficarão respon-
sáveis pelo Correio Elegante.

E as famílias do 8º preparam uma no-
vidade: um bingo! Os organizadores tam-
bém querem experimentar, neste ano, 
não oferecer prendas ao final dos desa-
fios e brincadeiras das crianças até o 5º 
ano, dispensando as famílias de confec-
cioná-las. 

Para encerrar, o forró, a partir das 19h, 
com o trio de sanfona, zabumba e triân-
gulo “Erva Rasteira”, que agita nossa festa 
nos últimos anos. “Já preparem os figuri-
nos e guardem energias. Como sempre, o 
mutirão para ajudar a deixar a escola mais 
bonita acontece na véspera, das 8h30 às 
12h30”, lembra a professora Gabriela, da 
comissão organizadora.

u Celebrações de  
outono e inverno 

As celebrações de outono 
e inverno em nossa escola co-
meçam neste sábado, dia 10, 
com a tradicional peça “A Me-
nina da Lanterna” no Jardim, às 
17h20. Nas próximas semanas, 
os alunos da Educação Infantil 
também terão a “Festa da Lan-
terna” em suas turmas. Além 
de brincadeiras e comidas típicas das 
celebrações juninas, a festa ainda conta 
com um passeio à luz de velas. No Ensino 
Fundamental, os alunos do 1º ao 4º ano 
também fazem o Passeio da Lanterna, no 
dia 22, logo após a entrada do inverno. 

Eles vivenciam o crepúsculo e o acender 
das lanternas, cantando músicas de épo-
ca. A professora Regina explica que, “por 
meio dessas várias imagens, levamos às 
crianças a esperança do mundo ilumina-
do pela luz de cada um.”

Festa Festa 
JuninaJunina

A Escola Waldorf Anabá 
convida para sua

Dia 25 de junho de 2017, 
domingo, das 14h às 21h.
Dia 25 de junho de 2017, 
domingo, das 14h às 21h.
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 SALA DE AULA

u Intercâmbio 
Alemanha-Brasil

De Hamburgo, o estagiá-
rio alemão Michael Drews, 
de 21 anos – que chegou à 
nossa escola em setembro 
em um intercâmbio promo-
vido pela fundação alemã 
Freunderzieunkunst Rudolf 
Steiner – agora entra no 
período final de seu está-
gio no Anabá. Com um bom 
português, muita simpatia e 
um sorriso largo, ele realiza 
serviços gerais na escola e 
auxilia professores nas au-
las de alemão. Para os pró-
ximos meses, até setembro, 
ele procura hospedagem 
em uma casa da nossa co-
munidade escolar em que 
possa conviver com uma 
família, participar da rotina, 
das refeições e trocar expe-
riências com brasileiros.

uMoçada do Ensino Médio NO "Arte 10" em Botucatu
De busão pra Botucatu (770 km de Florianópolis): os alunos do 10º ano saem da 

escola na próxima quinta-feira, 15 de junho, rumo a mais um “Arte 10” no interior de 
São Paulo. O evento reúne 8 turmas do 10º ano de diferentes escolas Waldorf do Bra-
sil. Eles vão passar o fim de semana participando de oficinas em diferentes atividades 
artísticas. Da nossa escola, levamos oficinas de música com o professor Rafael e enca-
dernação com a professora Ana Beatriz, além de muita animação para a vivência junto 
a cerca de 300 jovens. 

uBatique nas aulas de artes
Alunos do Ensino Médio estão conhecendo o 

batique (ou batik) nas aulas de Artes da professora 
Márcia. Uma técnica de estamparia têxtil artesanal 
e milenar, o batique é considerado Patrimônio Ima-
terial da Humanidade pela UNESCO, desde 2009, e 
nasceu na Indonésia. Áreas de tecido de algodão 
são isoladas com uma mistura de cera e parafina 
quente, depois essas áreas são coloridas com pincel ou com banhos de tinturas. Estão sendo usadas tintas feitas a par-
tir de pigmentos extraídos de flores, folhas, cascas e sementes. Os alunos vivenciaram também o processo de extração 
de cores das flores, que alguns usaram em seus trabalhos. Além de incentivar os jovens a produzir suas estampas de 
maneira sustentável, as vivências trazem consciência sobre a atuação da indústria têxtil tradicional, responsável por um 
grande percentual da poluição ambiental. 

u primeira experiência 
profissional

Os alunos do 11º ano vão “botar 
a mão na massa” pela primeira vez 
em empresas da cidade (e do cam-
po!) entre os dias 31 de julho e 4 
de agosto. O professor Guilherme, 
tutor do 11º ano, agradece à comu-
nidade escolar que se mobilizou na 
oferta de vagas para o estágio labo-
ral em segmentos variados, desde 
veterinária, botânica, informática e 
até um trabalho na zona rural esco-
lhido pelo aluno.

uMães na sala de aula Para celebrar o 
Dia das Mães deste ano, a professora Leise, do 3ºano, 
abriu suas aulas para as mães durante uma semana. 
Elas puderam acompanhar atividades em sala e também 
na horta, em que a turma trabalha semanalmente. 
Carolina Moreno, mãe da Catarina, se emocionou com 
a oportunidade de conhecer a rotina das crianças. 
"Também passei a admirar ainda mais o trabalho do 
professor”, contou. Já no Jardim da professora Regina, 
as mães foram recebidas com um farto café da manhã e 
cantaram em coro para os seus filhos, no dia 12 de maio.

uBreCHÓ TEMÁTICO 
Com o sucesso do brechó do 8º 

ano, as mães da turma organizaram 
uma versão junina e compacta do 
evento: neste mês, o Brejeca traz 
acessórios e trajes típicos em peque-
nos brechós na entrada da escola e 
deve ir também ao Jardim nas pró-
ximas semanas. ‘Tudo pra deixar o 
povo bem aprumado pra nossa Festa 
Junina por um ‘precim’ bom’, contam.

Luiz Vianna



uCapitão Fantástico  
na Sessão Pipoca
Com uma roda de conversa após 
o filme, mediada pela professora 
Beatriz Camorlinga, pais e mães da 
nossa comunidade assistiram ao filme 
“Capitão Fantástico”, de Matt Ross, 
no dia 7 de junho, em um encontro 
regado a muita pipoca e reflexões. 

uMúsica, movimento e emoção na festa Anual 
Por dois dias, 5 e 6 de maio, toda a comunidade pôde acompanhar as 
apresentações de nossos alunos na Festa Anual. A noite de sexta trouxe 
o xote do 6º ano, Euritmia, Ginástica Bothmer e uma palhinha do 
Teatro do 8º ano. O encerramento ficou por conta do Coral do Ensino 
Médio, que entre outras canções, emocionou a plateia (e até o regente) 
com “Maria, Maria”. No sábado, foi a vez das turmas de 1º ao 4º ano, 
e também do coral e orquestra do Ensino Fundamental. 

uEm Ibiraquera  
por 2 reais 
Hospedagem por um fim de 
semana em casa em Ibiraquera 
por apenas R$ 2 reais! A rifa do 
8º ano, para arrecadar fundos 
para o Teatro, foi vendida pelos 
alunos na escola e o sortudo que 
ganhar a promoção poderá levar 
cinco acompanhantes até o fim de 
julho. 

ACONTECEU

uArandu apresenta projeto de expansão 
Um grupo de pais e colaboradores da Escola Waldorf Arandu 
apresentou no dia 25 maio o seu projeto de expansão para 
uma plateia entusiasmada no Anabá. O encontro começou com 
violão e violino e trouxe os planos da “Comunidade Educativa 
Vila Germinar”. Eles apresentaram o projeto arquitetônico e as 
possibilidades de participação e aquisição de lotes residenciais no 
terreno escolhido no Ribeirão da Ilha. 

uMutirões do 
Teatro
Os mutirões de preparação 
do teatro do 8o ano já 
começaram. Nem mesmo 
a chuva incessante 
desanimou as famílias que 
compareceram ao primeiro 
encontro no dia 27 de 
maio. O mutirão contou até 
com a participação de uma 
tia-avó, direto de Paris, a 
Monique (foto). Cenário, 
figurinos e objetos de cena 
estão sendo criados para a 
peça “O Truão Panfalão”, 
que será apresentada pelos 
alunos nos dias 17 a 20 de 
agosto, no teatro Dionísio, 
no colégio Santa Terezinha.

Luiz Vianna

Márcia de Almeida



u  Passeios de turmas pela ilha
As famílias do 4º ano fizeram um passeio pela Costa da 
Lagoa no dia 13 de maio. Após percorrerem a trilha que sai 
do Canto dos Araçás, admirando as belezas da região, eles 
almoçaram em um dos restaurantes locais, conheceram 
os barquinhos entalhados em troncos de garapuvu pelo sr. 
Nilson e voltaram em um grande barco conduzido por ele 
(acima). No sábado ensolarado de 3 de junho, a turma do 
Jardim da Regina encarou a trilha das lavadeiras no Costão 
do Santinho (ao lado).

u  Euritmia 
O conto “O Príncipe 
com Orelhas de Burro” 
foi adaptado em uma 
apresentação de Euritmia 
do 8º ano para todas 
as idades. As exibições 
aconteceram na sala do 1o 
ano (dia 26/05), no Centro 
Vivencial para Pessoas 
Idosas (no dia 19/05) e na 
APAE (dia 09/06).

u  Era Trump no Anabá 
“Sexta-feira, 19 de maio, tivemos a visita 
do professor Lucas Rezende, da UFSC, um 
dos organizadores do SiEM (Simulação 
de Organizações Internacionais para o 
Ensino Médio) em nossa escola para nos 
dar um panorama das relações globais na 
era Trump, onde nós alunos e professores 
pudemos esclarecer dúvidas sobre as 
medidas tomadas pelo atual presidente dos 
EUA e entender um pouco mais como está 
o Brasil nesta “grande bagunça” mundial 
e nacional que estamos vivenciando”, 
contou Francisco, aluno do 11º ano. “Foi 
um prazeroso debate, englobando aspectos 
como justiça, ordem e deveres nacionais”, 
completou Karim Kato, do 10º.

uArraial do 8o ano  
No sábado, 3 de junho, as 
famílias do 8º ano deram 
início às celebrações juninas 
com um Arraial na casa do 
Rick e da Cristina, pais da 
Raquel, que entrou na escola 
neste ano. A festança contou 
com caprichados pratos 
típicos feitos pelas famílias 
da sala.

u 110 ano 
visita 
artesãs 
Kaingang 
Os alunos do 11º 
ano visitaram o 
acampamento 
urbano de um 
grupo de indígenas 
Kaingang, na 
Costeira, durante 
a aula de sociologia da professora Andréia Cavalheiro. Elas 
contaram sobre o dia a dia na reserva onde vivem no Rio Grande 
do Sul e as viagens para vender seu trabalho artesanal, de cestos 
confeccionados de taquara e bijuterias.

ACONTECEU

Beatriz Camorlinga


