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12/06 – Palestra de Introdução à Pedagogia na
Educação Infantil, às 13h30.
– Reunião do 5º ano, às 19h.
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INFORMA

TEATRO DO 12O ANO

14/06 – Reunião do 4º ano, às 19h.
15 e 16/06 – Encontro dos Paralelos.
19/06 – Reunião do Jardim da Regina, às 19h.
– Reunião do 12º ano , às 19h.
– Reunião do Maternal da Dani, às 19h.

UM CASAMENTO
PARA FICAR NA
HISTÓRIA
Nos dias 28 e 29 de
junho e 1º de julho, a
primeira turma do 12º
ano do Anabá vai apresentar a peça “O Casamento do Pequeno
Burguês”, no Espaço 2
do Ceart, na Udesc, na
Avenida Madre Benvenuta, 1907.
Serão quatro sessões em três dias: nos dois
primeiros dias, às 19h30. No domingo, dia 1º,
duas sessões: às 17h e às 20h. A entrada é franca, e os ingressos serão distribuídos no local uma
hora antes do espetáculo. Os alunos agradecem
uma contribuição espontânea do público para cobrir as despesas.
A peça do dramaturgo alemão Bertolt Brecht,
escrita em 1921, traz uma crítica sobre os valores
burgueses e tem sido trabalhada pela turma com
a ajuda dos professores do Ensino Médio e da professora de teatro Marina Gomes, da Arandu.
Os alunos, no entanto, se responsabilizaram
por todas as etapas da produção, desde as ações
para a arrecadação de fundos (como brechós e
cafés) como a divulgação e até a construção do
móveis do cenário e figurinos.

13 a 16/06 – Viagem do 6º ano.

20/06 – Reunião do 1º ano, às 19h.
21/06 – Reunião do 3º ano, às 19h.
22/06 – Festa da Lanterna do Maternal da Dani,
às 15h.
23/06 – Festa da Lanterna do Jardim da Silvia,
às 15h.
25/06 – Reunião do Conselho de Pais, às 19h.
Nessa jornada, eles também receberam apoio
da Udesc, que cedeu o espaço para o espetáculo,
com a acústica e iluminação adequadas e capacidade para cerca de 120 pessoas.
O namoro entre o Anabá e o departamento de
Artes Cênicas da universidade começou há cerca
de um mês, quando foi firmado um acordo para o
intercâmbio com os alunos da faculdade. Eles visitaram a nossa escola e, no dia 22 de maio, nossos
alunos foram à Udesc para uma oficina de dinâmica teatral.
O encontro, que faz parte de um programa de
extensão do Ceart e deve render novos frutos nos
próximos anos, foi organizado pelas professoras
Heloísa Marina da Silva, da Udesc, e a professora
de artes da nossa escola Aline Volkmer, ambas ex-alunas do Anabá.
Toda a comunidade está convidada para essa
grande celebração.

São João no
arraiá do Anabá
No sábado, 30 de junho, acontece a Festa de São João do Anabá, das 14h às 21h.
A preparação do nosso arraial para o grande dia vai ser feita durante toda a semana,
aos pouquinhos, com a participação dos nossos alunos, para que toda a comunidade possa entrar no clima das celebrações juninas. O primeiro bloco de apresentações com os alunos do 1º ao 8º ano vai animar a tarde da nossa festa, que ainda
conta com as brincadeiras na quadra e muitas comidas típicas da época, servidas
nas salas de aula. Neste ano, o malabarismo com fogo vai ficar por conta da turma
do 12º ano, enquanto as demais turmas do Ensino Médio vão apresentar uma grande quadrilha. Pra encerrar, o nosso tradicional forró. Os pais, as crianças e jovens da
escola têm entrada livre, mas os demais familiares e amigos precisam adquirir um
dos 200 ingressos disponíveis para a venda, por 30 reais, no Bazar Permanente, na
semana anterior ao evento. Crianças até 6 anos e maiores de 60 anos não pagam.

26/06 – Reunião do 8º ano, às 19h.
27/06 – Reunião do Jardim da Luiza, às 19h.
28, 29/06 e 01/07 – Teatro do 12º ano na Udesc.
28/06 – Caminho da Lanterna, 1º ao 4º ano.
29/06 – Festa da Lanterna do Jardim da Regina,
às 15h.
29/06 – Café da manhã das Famílias, às 7h15.
30/06 – Festa de São João, das 14h às 21h.
05/07 – Palestra de Introdução à Pedagogia no
Ensino de 1º ao 4º ano, às 19h.
06/07 – Festa da Lanterna do Jardim da Luiza,
às 15h.
07/07 – Festa da Lanterna do Maternal da Luíse,
às 15h.

Festas dos
pequenos
As festas juninas da Educação
Infantil acontecem entre os
dias 22 de junho e 07 de julho
(confira acima), na celebração
da “Festa da Lanterna” de cada
sala. Além de brincadeiras e
comidas típicas, a festa conta
com uma trilha iluminada pelas
lanternas produzidas pelos
pequenos em sala de aula. Já
para os alunos de 1º ano 4º ano,
a caminhada com cantoria à luz
das lanternas será no fim da
tarde de inverno de 28 de junho.

PÁTIO

u 6oºano em Urubici

Nova escola: Movimento para ocupação
Com os dias contados para o fim da obra do
novo prédio, todos os esforços se voltam a resolver a papelada para que os alunos possam finalmente assistir às aulas nas novas salas. Duas doações somando 112 mil reais recebidas pela escola
também vão agora garantir a compra dos móveis
e a montagem das salas. Com a entrega de todo
o prédio e fachada no dia 22 de junho (um atraso
de uma semana do prazo devido à greve dos caminhoneiros), vai aumentar a expectativa da comunidade para finalmente "ocupar" as novas instalações. O projeto arquitetônico já foi aprovado pelo
Corpo de Bombeiros e, nas próximas semanas, a
escola já poderá dar entrada ao pedido do Habite-se. Já a obra hidrossanitária está aprovada e com
o Habite-se.

Mais de 110 mil em doações
O Curso de Formação em Pedagogia Waldorf
de Florianópolis repassou 50 mil reais ao Anabá
destinados à compra de cadeiras para a nova escola. Já a Fundação Software A.G. doou 62 mil
reais, após uma negociação que começou no fim
do ano passado. A fundação da empresa alemã
já havia ajudado a alavancar o crescimento da
escola, há 18 anos, quando garantiu a compra do
terreno de 60 mil m², onde hoje está o novo prédio e a Educação Infantil. Com o novo recurso,
o mobiliário da nova escola está sendo pensado
para criar ambientes multidisciplinares, permitindo acolher diferentes atividades em cada sala.

u “Encontro dos Paralelos” reúne docentes do sul
Nos dias 15 e 16 de junho, os professores
do Ensino Fundamental da nossa escola
vão receber seus colegas de Florianópolis,
Curitiba e Porto Alegre, no “Encontro dos
Paralelos”. Esse é o 9º ano de realização
do evento, sempre sediado pelo Anabá, já
que a capital catarinense fica no “meio do
caminho” para todos os viajantes. O encontro
é realizado semestralmente, no feriado de
Corpus Christi (esse ano adiado pela greve dos
caminhoneiros) e em 2 de novembro (Finados)
e tem o objetivo de promover um intercâmbio
de ideias entre os docentes. O encontro do

primeiro semestre faz uma apanhando do que
já foi realizado, entre os professores de um
mesmo ano, e o planejamento para o segundo
semestre. Já em novembro, é preparado
o ano letivo seguinte. Por isso, a dinâmica
das reuniões se altera para encontros e
aconselhamentos com professores de um ano
abaixo e um ano à frente. Nesta edição, foram
convidadas para ministrar aulas as professoras
Beatriz Camorlinga (sobre Português) e Daniela
Agostino (trabalho em argila). O programa é
realizado sem custos para os participantes e
com hospedagem solidária.

u Copa do Mundo na escola O Colégio de Professores decidiu que neste ano não vai

suspender as aulas em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. A torcida e a vibração
pelos times do coração são incentivadas, mas as aulas não vão parar para dar espaço à telinha.

SALA DE AULA
u Visitas

u PANORAMA

Uma aluna do Ensino
Médio do Japão e duas
crianças da Suíça no Jardim
são os novos alunos em
intercâmbio no Anabá. Karin
Iwashita, do 11º ano, está
hospedada na casa da aluna
Júlia, desde 1º de junho,
quando voltaram juntas
para o Brasil, depois dos
dois meses de intercâmbio
da brasileira em Fujino, na
Grande Tóquio. Já os irmãos
Elia (5 anos) e Jona (3 anos),
estão se divertindo na sala
da Silvia Jensen, no Jardim,
por seis semanas. Bemvindos!

Parte dos alunos do 11º ano
recebeu a visita da estilista
Gilmara Puff (mãe do 1º
ano) no dia 04 de junho,
na Época de Estilismo. Ela
falou sobre sua formação,
trajetória profissional e
biográfica nos Estados
Unidos e França, lançando
também uma visão geral
sobre a profissão no
mercado, e como tornar
acessível o produto final de
qualidade para as pessoas. Também falou sobre a sustentabilidade
da indústria têxtil, o uso do bambu como matéria prima na indústria
japonesa e um pouco do panorama mundial para uma plateia de
jovens interessados.

Internacionais

DO SETOR
TÊXTIL NO 11oº

Os alunos do 6º ano do professor Marcelo vão para Urubici de 13
a 16 de junho, no fechamento da
época de Astronomia e Mineralogia. O grupo vai ficar hospedado
na pousada Encanto da Natureza,
que faz parte do programa Acolhida na Colônia, organizado por agricultores para a valorização da vida
no campo.

u 11oºano em

Ribeirão Preto
O UNI11 na Escola João Guimarães Rosa de Ribeirão Preto vai
reunir os alunos do 11º ano de diversas escolas Waldorf de 15 a 17
de junho, para discussões de temas políticos e sociais. O professor
de História Renato e a tutora Cynara vão acompanhar a turma do
Anabá, que, neste ano, preparou
um esquete de teatro para apresentar no evento.

u Ensino Médio

na ONU
Adiado devido à greve dos caminhoneiros, o SiEM (Simulação
de Organizações Internacionais
para o Ensino Médio) vai acontecer no dia 15 de junho. Com a
delegação do Anabá desfalcada
devido à participação dos alunos
no 11º ano no Uni11, o Anabá não
deve participar da reunião da OEA
sobre a crise da Venezuela, mas vai
enviar seus representantes do 10º
e 12º para defender a posição do
Quênia sobre a Guerra Civil da República Centro Africana, na Assembleia Geral da ONU. A simulação é
promovida pelo curso de Relações
Internacionais da UFSC e reúne
jovens do Ensino Médio de vários
colégios da cidade.

u Palestras
introdutórias
Famílias interessadas em colocar seus filhos no Anabá têm a
oportunidade de conhecer mais a
rotina da escola e os princípios da
Pedagogia Waldorf em palestras
introdutórias organizadas de acordo com a faixa etária das crianças.
Para famílias da Educação Infantil,
a palestra será no dia 12 de junho,
às 13h30, no Jardim. Para pais de
alunos do 1º ao 4º ano, o encontro
será no dia 5 de julho, às 19h, no
prédio do Fundamental.

ACONTECEU

u Estágio em Sala
Móvel Paulistana

A professora de música Eliana
participou de aulas de diversas
disciplinas em salas móvel do 1º
ao 4º ano na Escola Livre Areté,
de São Paulo, entre os dias 28 e
30 de maio. “Foi muito bom, as
salas funcionam bem. Sempre vi
um lado positivo para a minha
matéria, pelas possibilidades
de trabalhar o ritmo, tocar, as
brincadeiras e jogos, mas observei
a escola toda usando a sala móvel. Permite trabalhar o conteúdo de formas criativas, com
movimento. No quarto ano, eles têm uma adaptação da mesa, que é interessante”, conta a
professora que, no Anabá, também vem usando a sala móvel da professora Daniela Cabral
(foto acima) para as atividades da Orquestra do Fundamental, no período da tarde.

u Alunos do 9oºtrabalham no campo
Com o objetivo de conviver com uma família que vive da
agricultura, os alunos do 9o ano partiram de Florianópolis no
dia 20 de maio, rumo a São Bonifácio e Santa Rosa de Lima.
Em duplas, trios ou quartetos, eles realizaram diferentes
tarefas junto às famílias que os acolheram: plantio e colheita
de alimentos orgânicos, fabricação de polvilho, produção de
melado, ordenha. “Admito que no começo eu não estava tão
animada pro estágio, porém, quando cheguei lá e conheci os
anfitriões e os filhos deles naquela simpatia toda, foi impossível
não gostar, com certeza foi uma das melhores experiências
que eu já tive e se eu pudesse ia de novo”, contou a aluna
Sofia Gontijo. O estágio agrícola, o primeiro do currículo do
Ensino Médio Waldorf, é ligado à agricultura porque esta foi
a primeira atividade comercial do homem e origem de muitas
histórias de riquezas da humanidade. Os jovens lamentaram
a volta antecipada
em um dia por conta
dos bloqueios nas
estradas pela greve
dos caminhoneiros.
A prefeitura de
Santa Rosa de Lima
organizou um ônibus
para levar a turma
até Anitápolis, para
possibilitar seu
retorno.

u Pedagogia de
Emergência em maio
Entre os dias 23 e 25 de
maio, a escola sediou o
Seminário de Pedagogia
de Emergência, com
palestras e oficinas com o
terapeuta social Reinaldo
Nascimento, que trabalha
com crianças em situações
de risco e zonas de
conflito.
u Encontro em Praga
A professora do Jardim
Silvia Jensen, representante
da Federação das Escolas
Waldorf do Brasil, participou
entre os dias 8 e 13 de
maio, da reunião semestral
do conselho da IASWECE
(Associação Internacional de
Educação Infantil Waldorf/
Steiner) em Praga, na
República Tcheca. Na Charles
University, a professora
acompanhou o debate “A
Humanidade no Mundo
da Mídia, Desafios Para a
Educação Na Era Digital”, com
palestras de 5 especialistas
convidados. No Colibri de
São João, a ser publicado
neste mês, ela relata sua
experiência.

u “Cantando a Vida”
chega ao 4o módulo
No feriado do dia 31 de
maio, nossas professoras
se reuniram para o
quarto módulo do curso
“Cantando e Tocando a
Vida”.

ACONTECEU

u Dias de
Festa

u Pão e Peixe na
Barra da Lagoa

u Greve afeta
aulas e atividades

Os alunos do 3º ano
visitaram os pescadores
da Barra da Lagoa no dia
6 de junho e aprenderam
sobre a tradicional “pesca
da tainha”, que acontece
na ilha entre maio e julho,
como parte das aulas sobre
as diferentes profissões.
As crianças da turma, que
estão produzindo pães
semanalmente, levaram
alguns de presente para os
seus anfitriões.

Com a greve dos caminhoneiros
iniciada em 24 de junho, o Colégio
de Professores tomou a difícil decisão de suspender as aulas nos dias
29 e 30 de maio, devido à dificuldade de locomoção de professores e
pais. Eventos como o Encontro dos
Paralelos, SiEM, Estágio Agrícola, as
obras da nova escola, e outras atividades programadas tiveram também suas datas reagendadas.

Fabíola Pozza Korndorfer

Foram dois dias de
música, Euritmia,
Ginástica Bothmer
e muitas famílias
emocionadas no fim de
semana da Festa Anual.
Quem compareceu
no Anabá na noite de
18 de maio pode ver,
pela primeira vez, o
coral do Ensino Médio
completo, do 9º ao 12º.
Entre as canções da
estreia estava “Barra da
Lagoa” do compositor
florianopolitano Neco.
Também foi apresentada
uma amostra do que vai ser o
teatro do 8º ano, além do animado
samba reggae do 7º ano. No
sábado, as crianças do 1º ao 4º
ano acenderam a quadra com a
alegria das suas apresentações de
música e euritmia.

u Acampamento
do 5Oºano
Os alunos da professora Silvia
Alcover acamparam na Serra
do Tabuleiro, no município de
Águas Mornas, de sábado, 9 de
junho, até o domingo. A viagem
é parte da Época de Astronomia
e Botânica.

u A Menina da
Lanterna no
Jardim

u Teatro do Ensino Médio
de Minas gerais
A aluna do 12º ano Aline Santos Collares,
que está em Nova Lima, em um intercâmbio
no Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais,
apresentou o teatro com os colegas de
lá de 17 a 20 de maio. Desde o roteiro,
cenário, músicas e coreografia, a peça foi
toda montada pelos alunos a partir do livro
“Grande Sertão Veredas” de Guimarães Rosa. Apresentada a céu aberto, no pátio da escola,
a peça teve o cenário destruído pela chuva, mas recomposto pela turma. A comitiva de
Florianópolis foi animada. Além dos pais, Ana Paula e Rogério, e dos irmãos, Liz (9o ano) e
Lorenzo (6o ano), estiveram presentes Letícia (12o ano), Sandra Beck, que foi professora de
classe da Aline, e as professoras Beatriz Camorlinga e Ana Beatriz.

No sábado, dia 9 de junho, a
garotada do Maternal e do
Jardim acompanhou a história
“A Menina da Lanterna”. O
teatro organizado com a
participação dos pais marca
a entrada do inverno, com a
busca da menina pela sua luz
interior.

