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agenda

10/03 - Reunião de Pais
do Jardim da Regina, às
19h15.
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13/03 - Reunião de Pais
do Maternal da Dani, às
19h.

PREPARE-SE

Vem aí o AnabÁFest!

Reunião de Pais do 5o
ano, às 19h.
14/03- Reunião de Pais
do 6oº ano, às 19h30.
15/03 - Reunião de Pais
do 2oºano, às 19h.

Aline Volkmer

Reunião de Pais do
Jardim da Sílvia, às 19h.

Estão abertas as inscrições para o 2º
AnabáFest, que acontece na sexta-feira,
31 de março, a partir das 13h30. O nosso
festival de talentos será uma celebração
da música e das artes em geral, feita pelos alunos e para os alunos. Estudantes
do 6º ao 11º ano podem se inscrever com
o professor Rafael Camorlinga para apresentações individuais ou em grupo, de
músicas, poesias, danças, comédia stand-

-up e outras produções artísticas. Nesta
edição, também será organizada uma exposição de desenhos, pinturas e materiais
produzidos pelos jovens. Para o professor
Rafael, o AnabáFest é uma oportunidade
para que os alunos possam se expressar
artisticamente e compartilhar com os colegas seus trabalhos e suas habilidades,
desenvolvidos também fora da sala de
aula. É botar pra quebrar!

Assembleia da APM
A primeira Assembleia da Associação Pedagógica
Micael neste ano vai acontecer na manhã de sábado, 1º de abril, das 8h30 às 12h30, e é aberta à
participação de toda a comunidade escolar. Essa é
uma oportunidade para que todos possam se inteirar sobre a administração da escola, dar opiniões e
discutir novos caminhos. Anualmente, a associação
promove dois encontros. Nesta primeira assembleia
serão apresentadas as contas de 2016, orçamentos e
previsões para 2017, além de discutir o planejamento. Ainda será apresentado o andamento das obras
da nova escola, além de detalhes sobre a “Campanha
dos Tijolinhos” (para arrecadação de fundos para a
construção). Os professores também vão trazer uma
avaliação da nova turma do Maternal e do Ensino
Médio. Participe!

Mutirão de
Aniversário
O Anabá faz 37 anos em 17
de março e, para celebrar a data,
todos são convidados a passar
um dia cuidando da escola. No
Mutirão de Aniversário, marcado para 18 de março, sábado,
das 9h às 12h, vamos plantar
mudas, lixar cadeiras e realizar
pequenos consertos. Traga suas
ferramentas, um lanche e muita
animação para deixar a escola
mais bonita e nossos alunos ainda mais orgulhosos!

16/03 - Reunião de Pais
do 8o ano, às 19h.
17/03 - Reunião de Pais
do Jardim da Luiza, às
19h.
18/03 - Mutirão de
Aniversário.
20/03 - Reunião de Pais
do 4o ano, às 19h.
21/03 - Reunião de Pais
do 7o ano, às 19h.
22/03 - Reunião de Pais
do 1o ano, às 19h.
23/03 - Aniversário de
Florianópolis.
28/03 - Palestra
Pedagogia de
Emergência, às 19h.
30/03 - Lançamento do
livro de Pedro Schmidt,
às 19h.
31/03 - Café da manhã
das famílias, às 7h15,
na entrada da escola.
AnabáFest.
03/04 - Reunião do
Conselho de Pais, às
19h.
01/04 - Assembleia APM,
das 8h30 às 12h30.
04/04 - Reunião de Pais
do Maternal da Luise.

Eventos

PÁTIO

u Novos Professores eleitos

Lançamento do livro de Pedro Schmidt. O

para o Conselho Pedagógico
Os professores Gabriel Mattos e Silvia Alcover
foram eleitos neste ano para o Conselho
Pedagógico, que já conta com os colegas Cristiane
Torres, Danielle Micheline Wagner, Paulo
Karam e Silvia Jensen e com a Carmen Iasko, da
Tesouraria. Os membros do Conselho são eleitos
pelo colegiado de professores da nossa escola,
em eleição sociocrática, caracterizada pelo voto
de “consentimento” frente aos argumentos
apresentados para a escolha.

u Orquestra dos Grandes
Os jovens músicos do 6º ao 11º ano interessados
em participar da Orquestra dos Grandes, com
ensaios às sextas das 13h20 às 14h30, devem
falar com o professor Rafael Camorlinga. Todos
são bem-vindos. O professor quer aproveitar
a diversidade de instrumentos e as diferentes
habilidades dos alunos no grupo. A orquestra,
ainda em formação, já foi requisitada para
participar do Teatro do 8º ano.

SALA DE AULA

ANA GABRIELA BOSSE
ANDRADE - Química

“Tenho 30 anos, sou
natural de Florianópolis.
Estou cursando
Licenciatura em
Química, porém cursei
Engenharia Sanitária e
Ambiental antes, onde
descobri meu amor pela
Química. Trabalho há
cerca de 10 anos com
educação ambiental,
permacultura e
alimentação. A Química
despertou em mim uma
nova maneira de olhar o
mundo e nossa relação
com a natureza.”

u Ao som do piano
de cauda
Nossa escola agradece
à família de Carla e
Roberto Theodozio, pais
de ex-alunas do Anabá,
pela doação, no fim do
ano passado, de um
piano de cauda Zeitter
& Winkelmann. O belo
instrumento, já instalado
em nossa sala de música,
vem sendo usado com
alegria em nossas aulas de
Euritmia e música.

Novos Craques

DANIELLA CABRAL
- Professora do 1o
ano/2017

Formada em Pedagogia
Waldorf e concluindo Pedagogia. Minha
primeira formação é em
Arquitetura e Urbanismo, trabalhando com
bioconstrução e permacultura. Há mais de 10
anos, conheci a Antroposofia e comecei meu
caminho na escola como
mãe de três meninas,
atuando em comissões
e sendo Professora de
Religião da Comunidade
de Cristãos de Botucatu.
Natural de São Paulo,
tenho 40 anos e chego
em terras sulinas como
Professora de Classe do
1º ano. Muito entusiasmo e carinho nessa nova
jornada!

lançamento da nova edição de "Do
Ideal ao Real: Um Caminho de Vida",
de Pedro Schmidt (1927-2007), vai
acontecer no dia 30 de março, às 19h,
em nossa escola. Com a participação
do dr. Alexandre Rabboni, da escola
Rudolf Steiner, que encampou a reedição em comemoração aos 60 anos
da primeira escola Waldorf do Brasil.

Palestra sobre Pedagogia de Emergência.

Em 28 de março, nossa escola vai promover a palestra do terapeuta social
Reinaldo Nascimento sobre "Pedagogia de Emergência", às 19h. Ele vai
abordar como a Pedagogia Waldorf é
usada em locais de risco e vulnerabilidade social.

Veja quem entrou para o time do Anabá:

JOHN RODNEI GOMES
DA SILVA - Física

VALÉRIA ERICHSEN
SILVEIRA - Inglês

VERONICA VELÁZQUEZ
- Ed. Física

Sou sul-mato-grossense,
radicado em Florianópolis há 11 anos. Sou pai
da pequenina Agnes de
1 ano e meio, que está
no maternal, e esposo
da Renata. Atuo como
professor de Física há 5
anos em escolas tradicionais e cursinhos. Desde que tive contato com
a Pedagogia Waldorf, há
um ano e alguns meses,
decidi mudar minha
área profissional e viver
esse mundo maravilhoso
da educação através da
Antroposofia, atuando
como professor de Física
e Tecnologia para o
Ensino Médio do Anabá
e Matemática para o 6º,
7º e 8º ano do Arandu.

Iniciei meus estudos
em Letras na UFSC, mas
concluí minha formação
na Universidade de Brasília. Fui aluna de intercâmbio - ocasião em que
fui “adotada” por uma
família norte-americana
e tive a oportunidade de
vivenciar a língua inglesa
e conviver com uma
cultura bem diferente
da minha. Acredito que
através do conhecimento de uma língua estrangeira podemos nos aproximar de outros povos e
culturas e ampliar nossa
visão de mundo. Sou
também instrutora de
Mindfulness e terapeuta
floral (Bach).

Sou natural do Uruguai
e moro em Florianópolis
há 23 anos. Tenho duas
filhas nascidas aqui que
moram comigo e meu
companheiro. Formei-me em Educação Física
na UFSC em 2002 e fiz
o Seminário em Pedagogia Waldorf na Escola
Anabá. Trabalho com
a Pedagogia Waldorf
desde 2010.

ACONTECEU

Arco de Flores Nossos novos marujos
Embalados pela história de um grande
barco celestial, contada pela professora
Silvia Jensen, os 30 alunos da turma do
1º ano de 2017 foram recebidos pela
professora Daniella Cabral no dia 15 de
fevereiro.
O coral do Ensino Médio cantou
uma versão de Aleluia para abrir as
celebrações da manhã, que terminou
Luiz Vianna
com as crianças atravessando o Arco de
Flores, a passagem para o primeiro ano do Ensino Fundamental. Entre os novos marujos, teve até
quem fez o trajeto pelo pátio pulando de alegria para receber o abraço da professora!

uSeminário nas Férias de Verão Entre os dias 6 e 13 de fevereiro, os professores da escola
tiveram a semana de planejamento pedagógico com a presença da médica antroposófica Dra.
Maristela Francener tratando do tema: O Desenvolvimento do Ser Humano. O trabalho artístico foi
modelagem, conduzido pela terapeuta artística Simone de Fáveri. Na semana preparatória ainda
houve encontro de terapeutas e eleição de dois novos membros do Conselho Pedagógico.
Luiz Vianna

uBazar de natal Uma grande festa encerrou o ano letivo de 2016 no Anabá com apresentações musicais,

o Circo do 6º ano, um “Presépio Vivo” organizado pelo 7º ano, biscoitinhos assados na hora pelo 3º ano, além da
exposição dos trabalhos dos alunos e da produção caprichada dos pais da nossa comunidade. A renda líquida de
muitos meses de dedicação totalizou R$ 34.147,65. O empenho de todos garantiu um novo recorde na arrecadação,
que será totalmente destinada às obras da nova escola.

ACONTECEU

Boas-Vindas às famílias
Famílias de 40 novos alunos da nossa
escola compareceram ao evento de boasvindas realizado no sábado, dia 4 de março.
Eles ouviram representantes do Conselho
Pedagógico, da APM e do Conselho de Pais,
que contaram um pouco da história e do
trabalho do Anabá. Durante a manhã,
os pais também puderam experimentar um
Fotos de Maristela e Aurora
pouco da rotina dos alunos, em aulas oferecidas pelos professores, desde brincadeiras do maternal
à Geografia no Ensino Médio, oficinas de Euritmia, Geometria à Mão Livre. O evento foi encerrado
com uma grande ciranda comandada pela professora Bia, na quadra.

Em nome da
harmonia

u Quanto riso, oh, quanta alegria!
Nossa escola esquentou os tambores na sexta-feira de Carnaval, dia
24 de fevereiro. As marchinhas ficaram por conta dos professores, que
animaram os muitos foliões fantasiados na nossa quadra.

Na palestra
“Da Exaustão
à Harmonia: 3
ferramentas para
um dia a dia mais
tranquilo”, no dia
9 de março, a
psicóloga Anja Kamp
deu muitas dicas
de como os pais
podem promover
a harmonia e a
amorosidade no
convívio familiar
para uma sala
lotada, com cerca de
50 mães e pais.

