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   FESTA ANUAL

AGENDA

uO Anabá Plural, Grupo de 
Estudos sobre a Diversidade na 
Escola, promoverá uma roda 
de conversa sobre “Autismo e 
Capacitismo” com  
a presença de Rodrigo 
Tramonte, caricaturista  
e autor do Livro “Humor Azul”. 

O encontro será no espaço 
aberto do Ensino Médio na 
próxima terça-feira, 17 de maio, 
às 19h30min.

As inscrições devem  
ser feitas neste formulário. 
Contribuição espontânea:  
R$ 10,00  
PIX 431158450-49 (cpf)

Foto de arquivo. Festa Anual de anos anteriores.

Com grande alegria anunciamos que, 
depois de dois anos sem a presença das 
famílias no espaço escolar para apreciar 
as apresentações dos estudantes, a Fes-
ta Anual voltou. 

O encontro tradicionalmente reúne 
as famílias ao final do primeiro trimes-
tre para que assistam apresentações dos 
conteúdos trabalhados pelas crianças e 
jovens em sala de aula. Dessa maneira, 
todos podem ver e sentir mais de perto 
o calor da pedagogia.

Neste ano, as apresentações serão 
divididas em três blocos:

Na sexta-feira 27, das 19h às 20h, se-
rão as apresentações do 7o e do 8o ano e 
das turmas do Ensino Médio. 

No sábado, 28, às 15h, teremos as 
apresentações do 1o, 2o e 3o ano. E, às 
17h, apresentam-se o 4o, o 5o e o 6o ano.

Não haverá venda ou oferta de ali-
mentos (aquela sempre apreciada pizza 
fica para a próxima) e também, desta 
vez, ainda não vai dar para chamar todo 
mundo. A entrada será restrita ao núcleo 
familiar formado por pais/responsáveis e 
irmãos, para evitarmos aglomerações. 
Assim, pede-se que não sejam convida-

dos avós, tios ou amigos das famílias. 

Todas as turmas do Ensino Funda-

mental e Médio apresentarão um pouco 

do que fazem em aula: manifestações 

artísticas de música e poesia, treino das 

línguas estrangeiras, euritmia. 

As turmas do 12o ano e do 8o ano da-

rão um spoiler do que vão ser suas apre-

sentações teatrais. E as famílias do 8o 

estarão atendendo no brechó que será 

montado no espaço da Escola (veja mais 

na p. 2). 

Espia só o  
que vem aí!

O malandro / Na dureza / Senta à mesa / Do café...

A “Ópera do Malandro”, peça musical 
de Chico Buarque de Holanda com a cola-
boração de vários autores, de 1978, chega 
aos palcos do Anabá. A trama se passa nos 
anos 40, no Rio de Janeiro, abordando a 
vida do cafetão Duran, sua esposa Vitória e 
sua filha Teresinha, que é apaixonada pelo 
“malandro” Max Overseas.

O 12o ano está mergulhado na produ-
ção e cuidando de todos os detalhes. No 
Ensino Médio esta é uma tarefa desem-
penhada pelos estudantes, que cuidam 
da arrecadação de fundos, de encontrar 
um espaço, do figurino, maquiagem, tudo. 
Inclusive da necessária autorização, já con-
seguida mediante pagamento dos direitos 
autorais via Sociedade Brasileira de Auto-
res Teatrais. A preparação do elenco e di-

reção da peça é da professora Nastaja. O 
encarregado em deixar o pessoal afinado 
é o professor Rafael, de música, que conta 
com apoio do professor César para ensaiar 
os jovens e deixá-los encorajados para ar-
rasar no palco. No apoio, os tutores Ana 
Camorlinga e Paulo Karam. 

Serão três apresentações nos dias 4 e 
5 de junho (sábado e domingo), que irão 
acontecer no Teatro Dionísio, no Colégio 
Santa Terezinha, em Ingleses. 

Acompanhe as novidades no insta-
gram da turma: @operadomalandro12 .

Contribuições financeiras para a pro-
dução  também são bem-vindas na vakinha 
que eles organizaram.



   PÁTIOu importante
Na quinta-feira, 12, fiscais da 
Vigilância Epidemiológica es-
tiveram na Escola fiscalizando 
a instituição por conta do alto 
número de casos positivos re-
gistrados nas últimas semanas.
Recebemos uma autuação para 
cumprimento dos protocolos 
estabelecidos pela vigilância, 
como a proibição do autoteste 
(válido apenas o RT-AG, teste-
-rápido realizado em farmácia), 
a necessidade de uso de más-
cara por todos ao constatar um 
caso suspeito e/ou positivo e 
testagem no D5 (5° dia após o 
último contato com o caso po-
sitivo).
Ficou determinado que os auto-
testes (de antígeno AT-Ag) não 
podem mais ser utilizados para 
o manejo de casos suspeitos e 
positivos na Escola. Apenas o 
teste rápido de antígeno (TR-
-Ag) realizado por agente de 
saúde (em laboratório, farmácia 
ou posto de saúde) e o RT-PCR. 
Os pontos para testagem dis-
ponibilizados pela Vigilância de 
Florianópolis  são: 
Centro de Testagem 
Descentralizada (CTD)
Norte: Centro de Saúde 
Canasvieiras, no Auditório; 
Sul: Ressacada; 
Centro: Passarela Nego 
Quirido; 
Continente: Lamuf Estreito. 
Horário: das 8h30 às 
16h30min. 
Qualquer dúvida, entrem em 
contato com nossa Central de 
Monitoramento da Covid-19  
WhatsApp 48 99664-0102.
Também o Alô Saúde 0800 
333 3233, da prefeitura, 
presta importante serviço de 
orientação.  
E ainda:  no site  
https://covidometrofloripa.
com.br/ tenha acesso às 
informações sobre a vacinação 
contra a Covid-19 na cidade.

uHorta na Escola
Os primeiros canteiros da nossa horta 
comunitária surgiram. “Muitas mãos 
trabalhando juntas criam mais e melhor”, 
este é o lema do pessoal que se reúne 
para deixar a Escola cada vez mais bonita e 
produtiva, sempre às segundas e quintas na 
parte da manhã. Quem quiser participar das 
ações pode se inscrever aqui no formulário, 
ou também doando mudas e sementes de 
hortaliças.

uUma alegria só
Com o arrefecimento da pandemia, velhos costumes são retomados, como o simples ato de buscar 
os filhos menores das turmas do 1o ao 3o ano na porta da sala de aula. A entrada, liberada nesta 
semana no Fundamental, trouxe mais alegria e movimento para os corredores e pátio da Escola.

upalestra com fonoaudióloga 
Como trabalhar na sala de aula os processos 
de leitura e escrita com crianças e jovens neu-
rodivergentes? Quais as adaptações e cuida-
dos que os professores devem ter? O tema 
permeou a palestra da fonoaudióloga Andréa 
Hackradt Silva, em encontro promovido pela 
Comissão de Capacitação e o Conselho Peda-
gógico para nossos professores, em março, no 
espaço da Biblioteca. Trata-se da primeira de 
uma série de palestras que deverão ser reali-
zadas no ano com objetivo de trazer informa-
ções de apoio pedagógico ao corpo docente. 

u  BRECHÓ  
O 8oºano irá aproveitar o movimento das famílias 
na Festa Anual para realizar o tradicional brechó 
de arrecadação para o teatro. As vendas estarão 
abertas nos dias 27 e 28 no espaço da Escola. 
Para deixar tudo prontinho, as famílias 
realizaram um grande mutirão no sábado, 30/04,  
no qual estudantes, pais e professores dividiram-
se entre aulas de teatro, costura dos figurinos, 
produção das músicas e organização do evento.
O 8o ano ensaia a peça “A Casa dos 
Temperamentos”, de Johan Nestroy, texto inédito, 
traduzido especialmente para a turma e ainda 
não apresentado por escolas no país.  
A apresentação será em agosto, nos dias 13, 14, 
15 e 16, de sábado à terça-feira. 

Figurino sendo preparado.



uEnsino Médio saindo da toca 

Depois de dois anos, os jovens do Ensino Médio retomam as 
atividades externas que haviam sido paralisadas pela pandemia.

De malas prontas, os 22 estudantes do 10o ano vão passar a 
semana de 16 a 20 de maio na Quinta do Maciambu, em Palhoça, 
mergulhados na vivência de Agrimensura. Estarão acompanhados 
pela tutora, Nastaja Brehsan, e os professores Guilherme Gomes 
e José Zafalon. No ano passado, a atividade aconteceu no terreno 
da Escola e, em 2020, não foi possível realizar.   

Nesta mesma semana, também os estudantes do 11o ano estarão 
fora da Escola, agora com o Estágio Laboral. Cada um dos 25 
alunos da turma escolheu uma firma para seu estágio, como 
comércio: sorveteria, livraria, loja de brinquedos; serviços de 
engenharia, de arquitetura; Ongs, como o Instituto Compasso, 
e outros. As tarefas e horários são combinadas entre as partes e 
não há remuneração, conta o tutor John Rodnei. 

Já o 12o ano, que está na reta final para a estreia da peça “Ópera 
do Malandro”, teve em abril a primeira saída do ano que foi a 
vivência de Parsifal, atividade adiada do ano anterior.

Turma do 10o ano treinando para atividade de Agrimensura.

12o ano e professores na Quinta do Maciambu, em Palhoça, em abril. 

u  professor da ufsc em aula no 12o

Estudioso do assunto e conhecedor das tramas envolvidas na 
Guerra do Contestado, o professor visitante Paulo Pinheiro 
Machado, da UFSC, veio falar aos alunos do 12o ano sobre  
o tema, fechando a época de Geografia de Santa Catarina, 
em abril.

    Na sala de aula

u como é linda a nossa ilha!
No dia 21 de abril, familiares, crianças e a professora Leise, do 2o ano, realizaram um lindo passeio até a praia de Naufragados. O céu estava de um 
azul anil e a temperatura agradável em um típico dia de outono na nossa Ilha de Santa Catarina. 

u correio internacional

Por vias eletrônicas a turma do 5o ano do Anabá soube 
que a cartinha enviada pelo correio para o 5o ano de uma 
escola Waldorf da Dinamarca já chegou por lá causando 
grande alegria entre os colegas d´além mar. Agora o 
pessoal de lá está elaborando a resposta que não tardará 
a chegar por aqui. Faz dois anos que a brincadeira da  
troca de cartas internacionais começou com a professora 
de Inglês, Daniela Jost, com a turma do atual 6o ano 

que mandou-recebeu e segue na 
correspondência internacional, agora 
com a professora Henriqueta.



uDia das Mães na Escola
Na sexta, 6 de maio, a professora Cristiane, do 8o ano, fez com os 
alunos uma vivência de ikebana (um tipo de arranjo floral de tradição 
japonesa), criando lindos presentes com flores e arte para as mães. 

Já os pequenos e pequenas do Jardim das Orquídeas receberam as 
mamães na sala para uma emocionante homenagem. Foto Natália 
Mezzomo

Parabéns a todas as mães pelo seu dia!

No dia 22 de abril, Joan Melé, 
presidente da Fundação Dinheiro 
e Consciência, esteve reunido com 
40 pessoas, entre professores, 
gestores, mães e pais de escolas 
Waldorf, para uma conversa 
sobre o tema “A educação, a vida 
cultural e a Banca Ética no Brasil”. 
Do Anabá, estiveram presentes Marcelo Letzow, professor e membro 
do Conselho Pedagógico, Andrea Ikeda, professora de Euritmia, e Ana 
Paula Balthazar, mãe e membro da coordenação do Conselho de Famílias 
além de ex-pais e mães. Entre os temas abordados, foram apresentados 
questionamentos sobre nossa consciência no uso dos três tipos de dinheiro 
(de doação, de poupança/investimento e compra/consumo), os três dragões 
que nos ameaçam (medo, poder e mentira), a relevância das escolas 
Waldorf no mundo de hoje, sua sustentabilidade e o apoio que a Banca 
Ética no Brasil pode oferecer. Após o encontro com as escolas, durante o 
final de semana, aconteceu o workshop “Dinheiro e consciência” e os temas 
foram aprofundados com 36 participantes.

u “O que o seu dinheiro 
financia?”

uAssembleia Geral da APM  
Na manhã do sábado, 23 de abril, aconteceu 
a primeira Assembleia do ano da Associação 
Pedagógica Micael, entidade mantenedora da Escola 
Anabá. Por conta da pandemia de Covid-19, mais 
uma vez o encontro foi realizado online, pelo Zoom, 
reunindo associados e interessados. As contas de 
2021 foram apresentadas pela diretoria e aprovadas 
pelos presentes após esclarecimentos de dúvidas. 
Em relação à proposta de aquisição de 
financiamento para a implantação de sistema de 
Energia Solar, a Assembleia decidiu adiar a decisão 
até que se tenha informações mais definitivas sobre 
preços e parcelamentos. 

ACONTECEU 



Dia Horário Oficina Público | Modalidade | Local

2a-FEIRA

7h30 às 9h
Yoga

Adultos. Em grupo. Sala de Euritmia.
Christiane  11 99501-0311

15h às 16h
Reforço Matemática e Português

12 anos. Individual. Sala do 5° ano.
Marcelo Letzow  48 99821 4924

19h30 às 20h30
Alemão

Adultos. Em grupo. Pelo Zoom. 
Ilka 48 98805 1667

3a-FEIRA

7h às 8h
Euritmia para pais

Adultos. Em grupo. Sala de Euritmia.
Andreia Ikeda 48 99607 3491

14h às 16h
Violino 

De 7 a 14 anos . Em grupo. Sala do 6° ano. 
Esmeralda  48 9942 3633

14h às 16h30
Violão

A partir de 10 anos. Individual ou em grupo. 

Sala de música.Cezar 48 9803 7924

14h às 16h30
Bonecas 

A partir de 16 anos. Em grupo.  

Casa açoriana.Marielly 48 9838 7565

14h às 16h30
Terapia Artística 

Adultos. Em grupo. Sala do 7° ano.
Christiane  11 99501-0311

13h15 às 14h
Coral 

De 9 a 11 anos. Em grupo.  

Sala de dança ou 3° ano. Eliana 48 99149 1002

4a-FEIRA

14h às 15h15
Aula de música 

De 9 a 11 anos. Em dupla.  

Sala de dança ou 3° ano.Eliana  48 99149 1002

Do almoço até 

às 16h30

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

Silvia  48 9900 7600

15h às 16h30
Jogos 

Em grupo. Quadra.

 Gabriel 48 99668418

15h às 17h
Oficina de teatro

De 11 a 15 anos. Em grupo. Sala de 

Euritmia.Juliana  48 9803 4683

14h às 17h
Violão

9 anos. Individual e em grupo. TM Bazar.
Felipe 48 996078441

5a-FEIRA 7h30 às 9h
Yoga

Adultos. Em grupo. Sala de Euritmia.
Christiane  11 99501-0311

6a-FEIRA

14h às 17h
Violão 

9 anos. Individual e em grupo. TM Bazar.
Felipe 48 99607 8441

14h às 16h30
Terapia Artística

Para adultos. Em grupo. Sala do 7° ano.
Christiane 11 99501-0311

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

(ATUALIZADO EM 13.05.22)


