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JUNHO
15/06 - Aula de Violino do 5o ano,
às 14h.
16/06 - Passeio social do 1o ano.
19 a 23/06 - Viagem de
professores para o Congresso
de Celebração dos 100 anos
da Pedagogia Waldorf, em
Piracicaba, SP.

Informativo mensal
Escola Waldorf ANABÁ
Florianópolis, SC

20 e 21/06 - feriado de Corpus
Christi, sem aula.

MÊS DE FESTAS

VIVA jUNHO

24/06 - Reunião do Conselho de
Mães e Pais.

A tradicional festa junina do Anabá está quase chegando.
Será dia 30 de junho. Mas até lá muitos outros eventos
com lanternas iluminadas e fogueirinhas de verdade
estarão acontecendo no Jardim e no Fundamental.
Confira a programação.

25/06 - Reunião do 4o ano, às 19h.
Palestra Introdutória Educação
Infantil, para novas famílias, no
Jardim, às 13h30.
26/06 - Reunião do 6o ano, às 19h.
29/06 - Mutirão de preparação da
Festa Junina, das 8h30 às 13h.
30/06 - Brechó do 8o ano (durante
a Festa Junina).

juLHO
A Festa Junina 2019 será no dia 30 de junho, domingo, das 13h30 às 21 horas. Cada aluno irá receber o seu ingresso e mais dois, para os pais. Além
disso, na semana da festa, 200 ingressos estarão
à venda por R$30,00 cada no bazar da Escola. A
quantidade é limitada por causa do espaço, que
é pequeno. Vai ter boi-de-mamão, dança da fita,
maculelê, dança do coco, quadrilha e muito forró
para animar a festa. Serão dois blocos de apresentações: às 14 horas, apresentam-se as turmas do 1°

ao 6° ano, e às 17h30, as turmas do 7° ao 12° ano.
Nos intervalos tem brincadeiras na quadra e, nas
salas de aula, distribuição das guloseimas juninas
que cada turma irá preparar: bolos e doces típicos, pinhão, pipoca, canjica, milho verde, além de
quentão e suco. O forró inicia às 19 horas e, às
20h30, todos são convidados a arrumar as salas. O
encerramento deve acontecer às 21 horas. Junto
com a festa, o 8o ano vai realizar um brechó, com
muitas novidades e promoções.

15/06 (sábado) - Teatro A menina da lanterna, às
17 horas, no Jardim (se chover, será no prédio do
Ensino Médio);

28/06 (sexta-feira) - Festa da Lanterna do Jardim
da Luiza, às 15h30, no Jardim;
29/06 (sábado) - Festa da Lanterna do Jardim da
Regina, às 15h30, no Jardim;

18/06 (terça-feira) - Festa da Lanterna do Jardim
da Sílvia, às 15h30, no Jardim;
19/06 (quarta-feira) - Passeio da Lanterna do 1º
ao 4º ano, às 18 horas, na Escola;

01/07 - Segunda-feira sem aula.
02/07 - Ciclo de Vivências Waldorf
Palestra "Doenças de inverno",
Escola Arandu, 19h30.
03/07 - Reunião do Jardim da
Danielle, 19h.
06 a 28/07 - Recesso escolar.
06 a 13/07 - Seminário
Pedagógico.
14 a 19/07 - Viagem de
professores do Ensino Médio a
Buenos Aires para as Jornadas

Internacionales de Investigación
Secundarias Waldorf.

5/07 (sexta-feira) - Festa da Lanterna do
Maternal da Danielle, às 16h30, no Jardim.

25 e 26/07 - Planejamento
Interno.

A festa do Maternal da Luíse aconteceu em maio.

29/07 - Retorno das aulas.

Foto: Jorn. Livres/SP

u paralisação nacional. anabá também para
Depois de muita conversa nos encontros semanais nas
últimas quatro quintas-feiras, o Colegiado de Professores da
Escola Waldorf Anabá anunciou a adesão da Escola ao movimento da greve geral no país no dia 14 de junho. Os motivos
do posicionamento foram divulgados em carta endereçada à
comunidade escolar no dia 11 de junho. A Escola fica aberta
no período matutino do dia 14 para acolher alunos das famílias que necessitem de apoio.

u conversas para os tempos atuais
Diante dos acontecimentos, e em uma tentativa de reunir
a comunidade para um debate aprofundado sobre a situação
do país e do mundo, professores e membros da Associação
Pedagógica Micael participaram de uma reunião do Conselho
de Mães e Pais aberta a toda a comunidade escolar, no dia
3 de junho. O objetivo era conversar sobre a participação da
Escola nas paralisações nacionais pela Educação.
Também criou-se nesse ultimo mês o “Grupo de Estudos
de Atualidades”, coordenado pelo professor Renato Santiago
(com encontros às quartas, das 19h30 às 20h30). Com objetivo
de ampliar os espaços de debate, a Escola espera ouvir e contemplar a pluralidade de opiniões em suas decisões. Participe
dos encontros!

PÁTIO
u horta no lar ao lado

u palestras confirmadas
A programação do III Encontro Brasil de Mães e
Pais Waldorf, que acontece em Florianópolis de 25 a
27 de outubro, está ficando para lá de especial. Com
o pano de fundo das relações sociais que envolvem
mães e pais nas escolas Waldorf, as palestrantes Ana
Paula Cury, Beatriz Camorlinga e Walkyria Machado
irão abordar os temas Escola de Pais, Integração entre pais e professores e
Construção de comunidade. Acompanhe as novidades pelas redes sociais e pelo
site do evento (https://encontrobrasil.wixsite.com/iiiencontro) e fique de olho no
lançamento das inscrições até o final do mês de junho.

ACONTECEU

Cristopher Faoro Bertoni

As aulas de jardinagem do 3º ano têm acontecido no espaço
do Lar de Idosos, vizinho à Escola. Os donos da casa ficam muito felizes com a presença das crianças que encontraram ali um
espaço para trabalhar. A turma já limpou e adubou a terra que
até já recebeu algumas mudas de folhas, ervas e flores. “Tem
sido uma rica parceria, pois estamos tendo contato com os idosos do Lar e com eles conversamos, cantamos e todos ficamos
com os corações preenchidos”, conta a professora Daniela.

u Congresso em piracicaba
De 19 a 23 de junho, no feriado de Corpus Christi, participantes de todo o país irão
se encontrar no Congresso de Celebração
dos 100 anos da Pedagogia Waldorf, em Piracicaba, SP. Dez professores do Anabá devem ir ao encontro que acontece na Escola
Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz",
da USP. Serão quatro dias de palestras e atividades em grupo. A programação completa pode ser conferida no site: https://congresso100anospw.eventize.com.br

Annemarie Pfister

u como anda a saúde
dos estudantes?

u reflexões para o futuro
Mães, pais, ex-alunos, professores de escolas Waldorf de Florianópolis e de Porto Alegre, além de uma
professora da rede pública, estavam entre as 45 pessoas
que participaram do workshop “Desafios para a Pedagogia Waldorf nos tempos atuais”, conduzido por Dieter
Pfister, no dia 1º de junho. Em pequenos grupos, após
um levantamento histórico das mudanças ocorridas nos
últimos 100 anos e como elas se relacionam com o momento atual das escolas, os participantes conversaram
e debateram propostas para o futuro abordando os seguintes temas: tecnologia digital e redes sociais; respeito
ao tempo de desenvolvimento da criança; identidade ser
escola; espaços e limites; comunidade escolar; autodesenvolvimento. O evento foi organizado pela Comissão
responsável pelos eventos de celebração dos 100 anos
da Pedagogia em nossa Escola.

A Escola recebeu no dia 31
de maio pesquisadores do IBGE
que aplicaram às turmas sorteadas do 8º e 10º anos um questionário da Pesquisa Nacional de
Saúde do Escolar (PeNSE/IBGE).
Um extenso levantamento executado desde 2009 pelo IBGE
em parceria com os ministérios
da Saúde e Educação para saber
como anda a saúde dos jovens.
São perguntas individuais sobre
hábitos e práticas de higiene
pessoal e bucal, esportes, consumo de álcool e drogas e outras. Além dos alunos, também a
secretaria da Escola respondeu
questionário sobre os equipamentos para a saúde e práticas
de esportes que oferece.

upara esquentar o coração
Mesmo com o friozinho da noite de
4 de junho, pais e mães da comunidade Waldorf da cidade reuniram-se no Anabá para assistir à palestra
da psicóloga Marisa Clausen sobre
o tema: “As forças joaninas”. O
evento é parte do Ciclo de Vivências Waldorf 2019, organizado pelos conselhos de pais das escolas
Anabá, Arandu e Aurora. O próximo
encontro será no dia 2 de julho, na
Escola Arandu, com o tema “Doenças de inverno”.

u a saga da abóbora
que virou doce – parte 2
E então foi assim que metade da
abóbora gigante de 11 quilos, plantada ano passado por três alunas
do atual 8º ano, que cresceu e espalhou as ramas pelo quintal da Escola durante as férias, e que foi colhida pelo atual 6 º ano, virou doce.
Os 30 potinhos produzidos na sala
pela própria turma foram dados
de presente do Dia das Mães pelos
alunos do 6º. E fim.

ACONTECEU

u Como é que se trabalha?
Na semana de 10 a 14 de junho, os alunos do 11º ano deram expediente como
estagiários em padarias, cafés, minimercados, agências de fotografia, editora,
pequenos comércios e como gari em
uma empresa de coleta de lixo reciclável,
em Itu (SP). Firmas parceiras da Escola
abriram as portas para os jovens colocarem “a mão na massa”. O estágio laboral
é uma proposta do currículo Waldorf para o Ensino Médio que oferece a experiência da vivência no mercado formal de trabalho. “É indicado que eles executem atividades braçais e tarefas nas empresas que
não exijam formação prévia”, explica o professor Rafael Camorlinga, tutor da turma. Nas fotos, os alunos
Pedro e Willow, em seus postos de trabalho.

u cartões do anabá para o mundo

uhistórias ao redor do fogo

Os alunos do 5º ano tiveram uma experiência
bem diferente no dia 23 de maio: foram até a
agência central dos Correios, na praça XV, postar
cartões endereçados a colegas de escolas Waldorf
da Suécia em celebração aos 100 anos da Pedagogia. Cada aluno foi atendido individualmente no
guichê recebendo orientação do funcionário e colando os selos. Depois, visitaram o prédio, percorrendo o mesmo caminho das suas cartinhas. Além
de trabalhar o Português, a professora Cristiane
aproveitou para exercitar a matemática no custo
e cálculo do troco. Foram 29 postais enviados a
R$2,50 cada. Quanto custou a operação?

No Jardim, a professora Regina já fez a primeira
fogueirinha dessa época do ano. Numa manhã
outonal, no final de maio, ela queimou um galho
seco encontrado pelas crianças. O gesto inspirou
os alunos a pedirem para fazer um "agradecimento aos índios". ‘O que vocês querem agradecer?’
‘Ah, eles sabem tantas coisas da natureza que a
gente aprende...' A professora então reuniu a turma ao redor do fogo e contou a história "Igaranhã,
a canoa encantada", da tribo Kamayurá, povo do
Amazonas.

u passeando na chuva!
No dia 3 de junho, os alunos do 4o
ano, em sua época de Geografia, fizeram um passeio pedagógico com
objetivo de observar Florianópolis
dos seus pontos mais altos. A vontade de fazer o passeio foi tanta que
nem a chuva os impediu. Foram até
o mirante do Morro da Cruz observar a cidade assim mesmo.
Aída Cunha

u feijoada ano 3
A turma do 3º ano agradece o apoio e o comparecimento da comunidade na terceira edição da
Feijoada que aconteceu no domingo, 9 de junho.
"Mais um ano que a turma trabalhou unida por
um objetivo comum, um exemplo saudável para
nossas crianças", conta uma das organizadoras.

u6o ano no alto da serra
Entre os dias 10 e 13 de junho, o 6º ano esteve
em Urubici para uma vivência da época de mineralogia. Já pelo caminho, conforme subiam
a Serra do Rio do Rastro, puderam observar
as mudanças na vegetação, no clima, no relevo. Lá, conheceram as formações rochosas do
lugar e as diferenças entre os tipos de rochas
sedimentares e basálticas. "Tivemos a presença
do pai de uma aluna da classe Lucas Bueno, que
é arqueólogo e que tem bastante conhecimento em geologia. Foi bem enriquecedor", conta a
professora de classe, Silvia Alcover.

Fotos de Luiz Vianna

ACONTECEU

u conhecendo as profissões
u Turminha do barulho em mutirão
No dia 1º de junho, as famílias do 8º ano tiveram
"aulas" de desenho em perspectiva e trabalhos manuais, durante todo o dia. O mutirão do cenário e do
figurino da peça "Muito Barulho por Nada", que será
encenada pela turma de 25 a 28 de agosto, reuniu
pais, mães, alunos e professores para um dia de muito trabalho, cooperação e aprendizado. A comunidade também pôde vislumbrar como o texto de
Shakespeare vem sendo trabalhado em um esquete na Festa Anual, na noite de 18 de maio.

u10oºvisitou a aeronáutica ...

O 3º ano visitou o Ateliê Raiz, criado por uma mãe da classe, Nirvani,
no dia 12 de junho. Depois da visita à costureira, aprenderam que se
pode tingir tecidos com técnicas
naturais, com folhas, flores e pedaços de ferro reciclado. “Foi uma
rica vivência para todos. As crianças
estão vendo como as mãos do ser
humano podem fazer coisas belas,
criativas e carregadas de significado”, diz a professora Daniela.
Bernardo Scansani

Acompanhado pelo professor Guilherme, de Geografia, o 10º Ano visitou as instalações do Destacamento de Tráfego e Controle do Espaço Aéreo de Florianópolis (DTCEA), que fica no aeroporto Internacional
Hercílio Luz, no dia 20 de maio. Conheceram modernos equipamentos e receberam explicações dos profissionais da aeronáutica sobre a coleta e análise dos
dados da condição meteorológica, ao vivo.

u... e o 12o teve aula na ufsc
Durante a manhã de 27 de maio, os alunos do 12º
ano tiveram aula de citologia no laboratório de microscopia do Centro de Ciências Biológicas da UFSC.
Acompanhados pelo professor Guilherme, foram recebidos pelo Prof. Fernando Spiller, que é pós-doutor
em farmacologia (e pai de aluno da Escola). A UFSC
tem um projeto de extensão firmado com o Anabá,
que possibilita essa utilização.

u dia de festa Sábado, 18 de maio, foi dia de Festa Anual. Teve muita música, teatro, canto,
euritmia e pais e mães fotografando as apresentações das crianças e jovens do 1º ao 12º Ano. É
um momento especial da Escola, onde as famílias podem vivenciar um pouco daquilo que os alunos fazem no seu dia a dia.

Luiz Vianna

u o rinoceronte do 12o

3º Ano

Luiz Vianna

7º Ano

Coral do Ensino Médio
6º Ano

Um grande espetáculo! Foram sete
apresentações d'O Rinoceronte, do
12º Ano no Teatro da Igrejinha da
UFSC, entre 13 e 17 de maio. Do figurinos à iluminação, cenário e até
os cortes no texto original do autor
romeno Eugène Ionesco foram feito pelos alunos. A peça é uma crítica social ao fascismo que tomou
conta da Europa no século passado
— e também à velocidade com que
as pessoas se deixam levar por fanatismos.

