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A Época de João

JUNHO

Está chegando o inverno aqui no nosso lado do mundo. As noites ficam mais longas e frias e os dias mais azuis. Uma época
de introspecção e também de buscar a luz
e o calor. É hora de acender a lareira, o fogão a lenha, as lanternas, as fogueiras de
São João.
Neste ano, diferentemente dos dois
últimos, quando estivemos impedidos de
nos reunir, vamos ter uma festa junina com
fogueira e tudo! E não só uma fogueira, mas
duas, no sábado e no domingo, quando
acontecem as apresentações das turmas do
Fundamental e Médio — e várias outras fogueirinhas nos encontros das famílias do Infantil, que vão acontecer em diferentes dias
(veja ao lado).
Isto porque, se a condição atual da
pandemia possibilita que tenhamos esses
encontros presenciais, por outro lado ainda não é chegada a hora daquela nossa saudosa Grande Festa de São João do Anabá.
Será (ainda) uma festa mais modesta, dividida em duas etapas, e com público reduzido
para evitar aglomerações.

Por isso, a entrada nos eventos deste
ano não estará aberta à comunidade e será
restrita aos pais/responsáveis e irmãos de
quem está se apresentando. Os ingressos serão distribuídos pela Secretaria e entregues
pelos professores.
As brincadeiras típicas da época estão
sendo organizadas pelos professores de Jogos, durante a semana, nas aulas, para que
ninguém fique sem o gostinho de acertar a
bola nas latas, colocar o rabo no burro, ou
pegar um peixe na pescaria caipira.

A festa da comunidade
O São João no Anabá é feito por muitas mãos, e é resultado do incrível envolvimento das famílias, professores, colaboradores e estudantes que criam momentos
belíssimos. As danças, o pau de fita, a quadrilha, o casamento na roça, o acendimento
da fogueira. Memórias que ficam para sempre conosco. E, neste ano, não será diferente. Confira abaixo a lista das tarefas e das
prendas de cada turma, organizada pela Comissão da Festa Junina.

Atenção: os Ensinos
Fundamental e Médio não
terão aula na segunda-feira
27 de junho. A Educação
Infantil, sim.

FUNDAMENTAL E MÉDIO
Sábado, 25 de junho
Turmas: do 1º ao 6º ano
Chegada das famílias: 15h
Apresentações: 15h30min
Fogueira: 17h30
Encerramento: 19h
Domingo, 26 de junho
Turmas: do 7º ao 12º ano
Chegada das famílias: 16h
Apresentações: 16h30
Fogueira: 19h
Encerramento: 20h

MATERNAL E JARDIM
Maternal das Margaridas
(apenas passeio da lanterna):
quarta-feira, 22 de junho
Jardim das Rosas:
sexta-feira, 24 de junho
Jardim das Orquídeas:
quarta-feira, 29 de junho
Jardim Flor de Lótus:
sexta-feira, 1º de julho
Maternal das Lavandas:
sexta-feira, 1º de julho
Arte: Luise Hardt Zastrow (transparência)

Confira os “comes e bebes” típicos que serão levados pelas famílias
No sábado, 25 de junho

No domingo, 26 de junho

Salas/locais onde será servido

O que vai levar

O que vai servir

O que vai levar

O que vai servir

4° ano

Bolos e tortas

1° ano

Pinhão

Bergamota

7° ano

Pinhão

Suco

5° ano

Sucos e doces

2° ano

Pinhão

Pinhão

8° ano

Paçoca

Quentão

3° ano

Bolo

Bolo

9° ano

Pinhão

Pinhão

Trabalhos
manuais

Pinhão
e bergamota

4° ano

Torta salgada

Torta salgada

10° ano Pinhão

Bergamota

Quentão

5° ano

Pé de moleque Doces e sucos
e paçoca

11° ano Pé de moleque

Doces

Artes
aplicadas

Pipoqueiro

Bergamota

12° ano Bergamota

Doces

Em frente
a Euritmia

6° ano

Quentão

PÁTIO
u AQUECENDO

NOSSA COMUNIDADE
WALDORF: 1 FEIRA DE
MANUALIDADES NO ANABÁ
a

O Bazar Permanente da Escola,
com apoio do Colegiado de Professores,
irá retomar a realização de uma feira de
artesanato (que acontecia no antigo Bazar de Inverno). A feira será realizada no
sábado, 27 de agosto, e seguirá os mesmos princípios e essência da pedagogia
Waldorf, com materiais naturais, oferecendo oficinas e atividades para as crianças. Mas, diferentemente da fórmula anterior, não vai envolver a área pedagógica
da Escola.
O objetivo é criar oportunidades
para os artesãos e pequenos negócios de
membros da Comunidade apresentarem

Imagem de arquivo.

seus trabalhos e produtos fortalecendo a
rede de economia solidária em torno da
nossa Escola. Além de retomar o contato entre as pessoas num espaço comum,
já que nos últimos dois anos praticamente não tivemos oportunidade de realizar
eventos presenciais.
Como ainda estamos enfrentando
os desafios da pandemia, as vagas para
os feirantes serão limitadas. Caso você
queira fazer parte desse evento, preen-

u encontros

mensais

O Conselho de Famílias e a aconselhadora biográfica, Gilmara Puff (mãe do 5º ano), estão promovendo
um grupo de estudos sobre “Biografia Humana”. Os
encontros serão mensais, sempre na última quarta-feira do mês, das 15h às 16h30min, na sala do 5º
ano, com o primeiro sendo no dia 29 de junho.
Pais e mães do Anabá podem se inscrever de forma
gratuita com os representantes de cada turma, ou
pelo telefone (48) 99116-8806. A participação não
exige pré-requisito ou continuidade.

u ACEITA-SE ÓLEO USADO
A turma do 8oºano está produzindo e
comercializando sabão caseiro para arrecadar
fundos para o teatro e sua viagem de fim
de ano. Eles recém aprenderam a técnica de
fabricação na época de química, que contou
com a participação do Seu Pedro, da Cantina
da Escola. Empolgados, decidiram fazer mais
para vender. Para isso, aceitam a doação de
óleo de cozinha usado. O ponto de coleta é
na recepção do Fundamental, com Agapito.

cha o formulário de inscrição até o dia 30
de julho. Dúvidas podem ser tiradas ao
preencher o formulário de inscrição ou
também diretamente com a Caciane, no
Bazar Permanente.
Em breve detalhes e programação
serão compartilhados com a Comunidade, que contará com mais um momento
especial para divulgar nossa Pedagogia
Waldorf que tanto estimamos. Fiquem
atentos!

u ATENÇÃO PARA OS ACHADOS E PERDIDOS
Depois de meses abandonadas na arara de
Achados e Perdidos, sem que o(a) dono(a)
aparecesse, as roupas agora foram adotadas
pelo pessoal da área de Euritmia que está
higienizando e encaminhando para quem
está passando frio nas ruas.
As peças de uniforme, com o logotipo da Escola,
serão deixadas para doação no Bazar Anabá,
com a Caciane.
IMPORTANTE: A equipe também está fazendo
uma campanha para que alunos e alunas
coloquem seus nomes nas blusas de frio,
casacos e moletons. Esperam com isso
diminuir os perdidos.

Na sala de aula
u EXPOSIÇÃO SOBRE O DIFERENTE
Estes lindos desenhos expostos na
sala do 5º ano foram feitos na aula
de Inglês, da professora Daniela
Jost, que leu com os estudantes o
livro “It ‘s Okay to Be Different”,
(Todd Parr. Little, Brown & Co, 2001)
que aborda o tema das diferenças
entre as pessoas.

u SAÍDA DE AGRIMENSURA

u CONHECENDO O MUNDO

Entre medições, cálculos e um alegre convívio com os colegas - e tendo
tarefas como organizar a alimentação e o espaço, os estudantes do 10oº
ano tiveram de 16 a 20 de maio, sua semana de Agrimensura, na Quinta
do Maciambu, em Palhoça.

Foram muitas as experiências vivenciadas pela turma do 11o ano na
semana do Estágio Laboral, realizada entre 16 e 20 de maio. Aqui,
alguns registros dos jovens em ação.

u PASSEIO INCRÍVEL
Para finalizar a época de estudos de
geografia local, o 4o ano foi passear
no centro da cidade na companhia do
“Guia Manezinho” que lhes contou todas
as histórias dos lugares visitados. “Foi
maravilhoso”, conta a professora Kelly.

ACONTECEU
u REUNIÃO INTERNACIONAL

A professora Silvia Jensen, do Jardim das Rosas, participou
durante o feriado de Páscoa, em Dornach, Suíça, da reunião da
IASWECE, entidade voltada às questões da educação infantil
Waldorf e da qual ela é representante.
u AOS MESTRES, COM CARINHO

Na quinta, 26.05, as mães
do Conselho de Famílias
surpreenderam professores e
colaboradores que participaram da
reunião semanal do colegiado com
um caprichado lanche no pátio do
Fundamental. Um gesto de carinho
para com aqueles que cuidam das
nossas crianças e jovens.
u PAUSA PARA UM CAFÉ

Após dois anos, o Conselho de Famílias está retomando os
encontros mensais do “Café Cultural”. O primeiro aconteceu
na sexta-feira, 27.05, no contêiner que fica no caminho de
acesso à Educação Infantil, na lateral do E. Médio.
Outros mais virão!

u encontro de famílias do jardim
No sábado, 11.06, familiares das crianças dos jardins de infância
vivenciaram uma reunião calorosa e diferente. Uma ciranda junina
conjunta abriu o evento seguido de café da manhã, confecção das
lanternas e conversas sobre a organização do Bazar de Natal. Um evento
marcante no sentido da integração das famílias com nossa Escola.

ACONTECEU

festa anual

u
Foi emocionante ter novamente as famílias reunidas para
a Festa Anual depois de dois anos. Os estudantes do 1oºao 12o ano capricharam nas
apresentações realizadas na sexta, 27, e sábado, 28 de maio. O 4o ano, que estava
preventivamente afastado por conta da Covid, apresentou-se na segunda, 6 de junho,
para familiares e colegas do 2o ano.

Teatro do 12

u
Foi um sucesso a peça “Ópera do Malandro”, de Chico Buarque, apresentada pelos jovens do
12oºano nos dias 4 e 5 de junho. Parabéns aos estudantes que produziram o espetáculo, com apoio dos professores, claro, mas
liderando todas as frentes, da escolha do texto à administração das finanças. Arrasaram!

ua

menina da lanterna

Papais e mamães encenaram para os pequenos da Educação Infantil o
tradicional teatro da Menina da Lanterna, encantando a todos.

Oficinas
(ATUALIZADO EM 14.06.22)

Dia

Horário

2a-FEIRA

15h às 16h

Atividades extracurriculares na Escola para crianças, jovens
e também para adultos. Contate os responsáveis para obter
informações sobre vagas e preços.

Oficina

Público | Modalidade | Local

Reforço Matemática e Português
Marcelo Letzow

48 99821 4924

De 8 a 13 anos. Individual. Sala do 5° ano.

Alemão
19h30 às 20h30

Ilka

48 98805 1667

Adultos. Em grupo. Pelo Zoom.

Euritmia para pais
7h às 8h

Andreia Ikeda

48 99607 3491

Adultos. Em grupo. Sala de Euritmia.

Violino
3a-FEIRA

14h às 16h

Esmeralda

48 9942 3633

Bonecas
14h às 16h30

Marielly

48 9838 7565
Coral

13h15 às 14h

Eliana

48 99149 1002

Aula de música
14h às 15h15
Do almoço até
às 16h30

48 99149 1002

Eliana

Silvia

48 9900 7600
Jogos

Gabriel

De 9 a 11 anos. Em grupo.
Sala de dança ou 3° ano.
De 9 a 11 anos. Em dupla.
Sala de dança ou 3° ano.

Juliana

De 6 a 9 anos. Em grupo. Sala do 1° ano.
Em grupo. Quadra.

48 99668418

Oficina de teatro
15h às 17h

A partir de 16 anos. Em grupo.
Casa açoriana.

Oficina Recreativa

4a-FEIRA

15h às 16h30

De 7 a 14 anos . Em grupo. Sala do 6° ano.

48 9803 4683

De 11 a 15 anos. Em grupo. Sala de
Euritmia.

Pilates Solo
5a-FEIRA

7h40 às 8h30

Ariana Clausen

Adultos. Em grupo. Sala de Euritmia.

