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INFORMA
15/3 - Reunião do 6° ano, às 19h.

16/3 - Mutirão de Aniversário, das 
8h30 às 12h30.

17/3 - Aniversário da Escola Waldorf 
Anabá.

18/3 - Reunião do 12° ano, às 19h.

19/3 - Reunião do Jardim da Danielle, 
às 19h.

20/3 - Reunião do Maternal da Luíse, 
às 18h30. 
 - Reunião do 11° ano, às 19h.

21/3 - Reunião do 2° ano, às 19h.

23/3 - Aniversário de Florianópolis.

        - Passeio do 9° ano.

25/3 - Passeio ovelhas do 1° ano.

25/3 - Reunião do Conselho de Pais. 

30/03 - Passeio do Jardim da Danielle. 
   - Workshop Yogaterapia 
Hormonal e a Arte de Ser Mulher 
com Sueli Kuchiniski, Eliana Lino 
e Dirce Guarda, das 8h00 às 
19h30.

ABRIL

06/04 - Assembleia da Associação 
Pedagógica Micael.

08/04 - Reunião do 6° ano, às 19h.  

09/04 - Reunião do 5° ano, às 19h.

           - Reunião do Jardim da 
Danielle, às 19h.

13 a 21/04 - Recesso de Páscoa.

Na véspera do aniversário de 39 anos do 
Anabá, nossa comunidade planeja encher a 
escola de flores! O tradicional mutirão de ani-
versário, marcado para este sábado, dia 16, 
das 8h30 às 12h30, tem entre suas tarefas re-
vigorar os canteiros e cuidar muito bem dos 
jardins, principalmente no prédio do Ensino 
Médio. 

A comissão de organização pede doações 
de mudas de todos os tipos, sugerindo frutí-
feras, como pitanga, amora, maracujá, limão 
e acerola; ornamentais, como hibisco, bam-
buzinho, quaresmeira, extremosa, manacá, 
jasmin manga, além de folhagens como lírio 
da paz, antúrio, alpínia, helicônia, samam-
baias. Ervas aromáticas, como alecrim ou la-

Neste ano, celebramos os 100 anos do 
surgimento da pedagogia Waldorf. Esco-
las do mundo inteiro realizarão eventos 
para festividade e reflexão que abrangem 
trabalho para preservação de abelhas e 
reflorestamento; mostras e eventos cul-
turais; encontros e congressos; e estudos, 
em especial o Estudo Geral do Homem.

Além do que cada escola realizar indi-
vidualmente, planeja-se uma comemora-
ção coordenada mundialmente no dia 19 
de setembro, dia em que se comemora a 

criação da primeira escola, em Stuttgart, 
na Alemanha, em 1919. Em nossa escola 
uma Comissão foi formada para o plane-
jamento de eventos que serão anuncia-
dos em breve. Alguns eventos nacionais 
já estão com data marcada. 

Fique de olho. 
De 19 a 23 de junho de 2019 (Corpus 

Christi), em Piracicaba, São Paulo, acon-
tecerá o Congresso de Celebração dos 
100 Anos da pedagogia Waldorf. https://
congresso100anospw.eventize.com.br/

Já em Florianópolis, de 25 a 27 de ou-
tubro, acontecerá o III Encontro Brasil de 
Pais e Mães Waldorf. 
Facebook: https://www.facebook.com/
encontrobrasilwaldorf
Instagram: www.instagram.com/encon-
tro.pais.maes.waldorf/

A programação mundial pode ser 
acompanhada pelo site:  
www.waldorf100.org

vandas, também estão na lista de desejos.
Além disso, as famílias podem trazer ferra-

mentas e materiais para os trabalhos de pin-
tura dos brinquedos, lixamento e polimento 
do mobiliário. Luvas, panos, baldes são bem-
-vindos. 

O mutirão é um momento para as famílias 
unirem forças a fim de deixar o espaço reno-
vado para mais um ano letivo. Neste ano, a 
arrumação nos prepara para uma celebração 
em dose dupla: a pedagogia Waldorf comple-
ta 100 anos, e a data é marcada por iniciati-
vas de escolas de todo o mundo.

Na sexta, dia 15, será a comemoração dos 
alunos em suas salas e na assembleia, com 
cantoria e bolo.

Um século da 
pedagogia Waldorf 
no planeta

Vou cuidar 
do seu jardim

 ANIVERSÁRIO DO ANABÁ
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rojeto social no  
Morro dos Cavalos

O novo professor de 
Inglês, Adriano Santos, 
veio de Minas Gerais. 
Formado em Letras, tem 
mestrado em Linguística 
e está fazendo 
doutorado também em 
Linguística, na UFSC. 

Construiu sua carreira na área de ensino, 
pesquisa e tradução de língua inglesa. No 
Anabá, está dando aulas para os alunos das 
turmas do Ensino Médio, além do 7o e 8o 
anos.

Mineira de 
Camanducaia, Kelly 
dos Santos é a nova 
professora do 1o ano. 
Tem formação Waldorf, 
Pedagogia, Licenciatura 
em Letras e é pós-
graduada em Gestão 

Escolar e Direito Educacional. É mãe de 
Cibelly, 20 anos; Lorena, 10 e agora no 5o 
Ano do Anabá; e Teófilo, 5 anos, que está no 
Jardim. Por 12 anos foi professora de classe, 
de Trabalhos Manuais, de Marcenaria, de 
Horticultura e de Jardinagem na Escola 
Waldorf Municipal Araucária, na sua cidade. 

Nastaja Brehsan é 
licenciada em artes 
cênicas, tem mestrado 
em teatro pela UDESC e 
atualmente, faz formação 
em pedagogia Waldorf. 
Mora em Florianópolis 
desde 1998 e tem dois 

filhos, Davi, no 6o ano e Arthur, no 5o. Já 
colaborou como diretora das peças O Auto 
da compadecida (2016), Truão Panfalão 
(2017) e Noite de Reis (2018). A partir deste 
ano, assume uma disciplina na área de 
movimento no Ensino Médio.

Novos Professores, colaboradores e estagiáriosPÁTIO

Gisele de Souza está 
cuidando do movimento 
de entrada e saída dos 
pequenos no Jardim. 
Natural de Blumenau, 
cursa Licenciatura em 
Pedagogia e o Seminário 
Pedagógico. Conheceu 

a escola em 2017, em estágios nas salas 
do Jardim e Maternal. Também já teve 
oportunidade de fazer substituições em 
todas as salas de Maternal e Jardim. 

Estudante de Geografia 
na UFSC, o estagiário 
Gustavo Koerich tem 
24 anos e é natural de 
Florianópolis. Quando 
conheceu o currículo 
Waldorf encantou-se 
pela riqueza e o cuidado 

com que cada ser é tratado. Começou 
então o curso de formação de professores 
e hoje tem a oportunidade acompanhar de 
pertinho o dia a dia da Escola Anabá.

A estagiária Priscila 
Schlemper, 19 anos, é 
natural de São Bento do 
Sul. Cursa pedagogia na 
Universidade Municipal 
de São José e conheceu 
o Anabá por meio de 
uma amiga da família 

que trabalha em outra instituição Waldorf. 
Interessou-se muito pela pedagogia 
diferenciada e, ao encaminhar seu currículo 
para a vaga, conquistou o que considera 
uma oportunidade única!

u Já a professora Cristiane Torres assumiu a turma do 5º, 
substituindo a  professora Leise, que está de licença maternidade.

Presentes do céu - Leise e o professor Rafael, tutor do 11º, 
receberam o novo membro do clã, Iandê, no dia 16 de fevereiro. O 
professor John também ampliou a família nestas férias: a Cecília, 
nasceu no dia 4 de janeiro. Bem-vindos!

uAs professoras Valéria, de Inglês, e Tatiana, de Euritmia, deixaram 
a escola em 2018 e os nossos corações saudosos.  

uAté outubro, teremos também na Escola a presença de Stefanie 
Fischer, estagiária social alemã que está hospedada na casa de uma 
família do 9o Ano.  

uOficinas 2019 (Contate os responsáveis sobre vagas e preços.)

Crianças e jovens

Coral, Socialização e interação através do can-
to, com Eliana Mandelli. Quarta-feira, das 
13h20 às 14h00. Cel. 99149-1002.

Dança Criativa, com Fernanda Damerau Cruz. 
De 6 a 10 anos. Sexta-feira, das 13h20 às 
14h20. Cel. 99969-0603.

Extra Lesson, com Rosângela Thiesen. De 7 
a 14 anos. Segunda, terça, quarta e sexta-
-feira, das 13h15 às 17h15. Cel. 98435-7297.

Física e Matemática, com John Rodnei da Sil-
va. De 12 a 18 anos. Terça-feira das 13h30 às 
17h30. Cel. 99658-1592.

Orquestra, com Eliana Mandelli. Quarta-feira, 
das 14h00 às 14h40. Para alunos do 4o e 5o 
anos. Cel. 99149-1002.

Piano, com Gil Peijnenburg. De 7 a 16 anos. 
Quinta-feira, das 13h30 às 15h. Cel. 99166-
2508.

Postura e Movimento, com Fernanda Dame-
rau Cruz. De 11 a 13 anos. Sexta-feira, das 
14h30 às 15h30. Cel. 99969-0603.

Violino, com Mariana Carbonera. Terça-feira, 
das 13h20 às 15h e quarta-feira, das 13h20 
às 17h. A oficina é livre, não tem faixa etária 
específica. Cel. (48) 99625-4733.

Adultos

Bordado livre, com Marta Palo. Quarta-feira, 
13h30 às 14h30 (crianças) e 14h30 às 16h30 
(adultos). Cel. 99600-1262

Canto (pais e professores), com Eliana Man-
delli. Terça-feira, das 13h15 às 14h00. Cel. 
99149-1002.

Desenho, com Daniela Vicentini. Sexta-feira, 
das 7h30 às 9h30. Cel. 99167-3934.

Yoga, com a professora Sueli Kuchiniski. Se-
gunda e quinta-feira, das 7h15 às 8h45 e ter-
ça-feira das 14h45 às 16h. Cel. 99947-0765.

uGrupos de Estudo

Os grupos são voltados a adul-
tos e abertos à comunidade. 

Livro: “Doze dragões em luta 
contra as iniciativas sociais” , 
de Lex Bos. Segundas às 7h15, 
na casinha açoriana alugada, 
com a professora Beatriz Ca-
morlinga.

Livro: “A Ciência Oculta”, Rudolf 
Steiner. Segundas às 19h30, 
na sala de trabalhos manuais, 
com Ronaldo Lempeck.

Livro: “Os Primeiros Sete Anos 
- Fisiologia da Infância”, de Ed-
mond Schoorel. Às sextas, das 
7h15 às 8h30, na casinha aço-
riana alugada, com a psicóloga 
Marisa Clausen. 



ACONTECEU

uSentidos, suor e gamelas
“Os 12 Sentidos” foram o tema do 5º 
módulo do Curso de Fundamentação 
em Pedagogia Waldorf, em nossa 
escola, entre os dia 25 de janeiro 
e 02 de fevereiro. As aulas e 
vivências foram preparadas pelas 
coordenadoras Sandra Eckschmidt, 
Sandra Beck e Regina Giachetta, e 
contaram com os professores Joaquim 
(Euritmia), Dirce (Marcenaria) e 
Francisca (Canto). Com uma média de 
35ºC durante a semana, os 70 alunos 
do curso encararam com bravura os 
desafios, como 
a produção de 
uma gamela, 
entalhada 
em blocos 
de madeira 
maçica. 
“Naquela 
semana de 
calor extremo, 
eles provaram 
que a vontade 
supera as 
dificuldades 
quando se tem esse desejo de colocar 
no mundo o que se acredita como 
ideal”, comentou a professora Regina. 
Segundo ela, muitos dos alunos já 
estão atuando e descobrindo seus 
caminhos na área e, no segundo dos 
quatro anos de formação, eles já 
começam a pensar no Trabalho de 
Conclusão, com apoio de tutorias.

uNo Reino do Saber

No dia 13 de fevereiro, a professora Kelly 
dos Santos recebeu a sua nova turma de 
alunos na entrada do Arco de Flores do 
Anabá. A professora Luiza, do Jardim, 
embalou a todos com a história da 
trajetória das crianças até chegar ali no 
Arco, um portal para o “Reino do Saber”. 
Ela lembrou que todos eles chegaram 
à terra há mais ou menos 7 anos, 
seguindo bolas douradas que caíram 
e escorregaram por entre as nuvens, 
enquanto brincavam no castelo do céu. 
Famílias e alunos de todas as turmas 
acompanharam a cerimônia em que 
os pequenos foram acolhidos na escola 
grande, com muito carinho e emoção. 
O professor Sérgio recebeu as novas 
famílias, que ainda foram convidadas 
para um café, organizado pelas famílias 
do 2º ano, no pátio.

uPreparando  
o terreno
Entre os dias 4 e 8 de 
fevereiro, os professores e 
colaboradores do Anabá se 
reuniram em nossa escola 
para o Planejamento Anual. 
O estudo, as reflexões e os 
trabalhos de preparação 
para o ano letivo contaram 
com palestras da pedagoga 
Luiza Lameirão e vivências 
artísticas com a terapeuta 
Cecilia Tilkian,  numa oficina 
de pintura em camadas com 
giz pastel. 

uDesenho Infantil
A terapeuta artística Simone de Fáveri, uma 

das fundadoras do Anabá, falou sobre o “Desenho 
Infantil”, em uma palestra no dia 12 de março em 
nossa escola. O evento deu início ao Ciclo de Vivências 
Waldorf 2019, organizado pela Escola de Mães e Pais 
das Escolas Waldorf de Florianópolis. 

uresultados 
DO BAZAR
Além da exposição dos 
trabalhos dos alunos, o 
Bazar de Natal é também 
o momento em que as 
turmas se organizam 
para vender os 
brinquedos, calendários 
de advento e enfeites que 
foram cuidadosamente 
bordados, pintados e 
costurados nos mutirões. 
Em 2018 o Bazar 
movimentou mais de 40 
mil reais, rendendo 33,7 
mil reais líquidos para a 
escola. 



ACONTECEU

Os próximos passos - Os aluno egressos da Escola estão agora buscando se inserir de diversas maneiras 
no mundo: dos 15 da turma que prestaram vestibular, 10 foram aprovados na UFSC, na UDESC, no IFSC ou 
instituições de fora do país nos cursos de Teatro, Artes Visuais, Química, Geografia, Agronomia, Pedagogia, 
Enfermagem, Engenharia de Automação e Controle, Arquitetura e Engenharia Mecânica. Alguns seguem cursos 
da carreira de tecnólogo, como o de Gestão Ambiental, e também buscam ocupações remuneradas (mais 
informações no Colibri de Páscoa). E, assim, segue o maravilhoso curso da vida.

unovas famílias na casa
As novas famílias da escola irão lembrar do dia 
23 de fevereiro como um dia de calor intenso. 
Não só pelos mais de 30 graus marcados nos 
termômetros, como também pela maneira 
calorosa como foram acolhidas na Recepção às 
Novas Famílias. Cerca de 40 pais e mães ouviram 
palestra sobre a pedagogia Waldorf, a gestão 
escolar e puderam vivenciar temas de sala de 
aula. Os participantes receberam um guia sobre a 
escola que também pode ser acessado em nosso 
site. O evento que está na 7a edição, é organizado 
pelo Conselho de Mães e Pais com o apoio dos 
professores e da Associação Pedagógica Micael . 

uA cerimônia  
foi linda
A formatura da primeira 
turma do Ensino Médio, 
no dia 16 de dezembro, 
coroou a trajetória de 
nossos jovens na escola. 
A grande emoção não 
tirou a desenvoltura 
com que os formandos 
conduziram a cerimônia. 
Ao todo, 17 jovens 
deixaram o Anabá em 
dezembro portando um 
certificado de conclusão 
do Ensino Médio. 
Parabéns! 

uAlalaô-ô-
ô-ô, mas que 
calor!
As marchinhas 
de antigamente 
animaram o 
carnaval da 
moçadinha do 
Anabá na sexta-
feira, dia 1o de 
março. Às vésperas 
do feriadão, os 
alunos do 1o ao 7o 
ano ganharam um 
tempo para desfilar 

na quadra de esportes para brincar o carnaval. 
Também os pequenos, do Jardim, vestiram suas 
coloridas fantasias e deram show. Alegria!

uConselho Pedagógico renovado 
Com a entrada dos professores Guilherme Gomes (Ensino Médio) e Patipado 
Egas (auxiliar do Maternal), e a volta do professor Paulo (tutor do 9º), o Conselho 
Pedagógico renova, neste ano, o seu compromisso de zelar por todos os aspectos 
pedagógicos da escola. Os novos membros vão trabalhar ao lado dos colegas 
Adriana Pereira (Biblioteca), Ana Beatriz Camorlinga (Espanhol), Gabriel Mattos 
(Jogos) e Silvia Alcover (6º ano).

ucontra o preconceito,  
a informação
No dia internacional da mulher, 8 de março, 
as alunas do 12o produziram um mural com 
objetivo de provocar  reflexão sobre a condição 
da mulher hoje na sociedade: sua participação 
no mercado de trabalho, a violência sofrida, a 
vidas e feitos das mulheres em várias áreas. Foi 
uma produção coletiva que chamou a atenção 
dos colegas nos corredores da escola. 

Lisiane Geisler

u30ºano na  
lida do campo
O 3º ano foi convidado 
a ajudar na colheita 
de milho do Centro de 
Ciências Agrárias da 
UFSC, em uma área 
utilizada para plantio de 
semente crioula. Depois 
de seco, parte do milho 
será usado para coleta 
de sementes e, da outra 
parte, será feita farinha. 
"Estamos vivenciando 
as histórias da mitologia 
hebraica como pano 
de fundo anímico. Com 
a queda do Paraíso, 
Adão e Eva precisaram 
conquistar seu alimento 
e trabalhar na terra, 
com suor e esforço", 
conta a professora 
Daniella Cabral.
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