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PEDRA FUNDAMENTAL

Semear e
Colher
Nesta terça-feira, 17 de outubro, diante da nossa comunidade
escolar, será colocada a Pedra
Fundamental na escola nova, às
7h30. No assoalho do novo prédio, será “plantado” um dodecaedro de cobre onde estarão
depositados nossos desejos e intenções para o futuro do Anabá.
O ato simbólico encerra as
primeiras celebrações nas novas instalações, que começaram com a Assembleia da Associação Pedagógica
Micael, no dia 30 de setembro, seguida por três palestras de 3 a 5 de
outubro (veja em ACONTECEU). Esses eventos marcam o fim da construção das salas do
Ensino Médio e também o início de uma fase
para novos planos e projetos. “Vendo essa
obra, temos força para olhar para o futuro e
ter mais confiança no que temos que fazer”,
disse o professor Sérgio Beck na assembleia.
O conselheiro da APM Paulo Del Grande
também falou da necessidade de reagrupar
esforços e planejar as próximas fases. “Demos um grande passo, isso vai exigir um relaxamento”, disse. “Foi tranquilo porque recebemos o apoio da comunidade e a energia
dessa meninada”, celebrou Paulo, que participou dos projetos de financiamento, bus-

19/10 - Desafio de Micael, do 1o ao 4o
ano.
20/10 - Mutirão do Bazar de Natal do
4o e 7o ano.
21/10 - Mutirão do Jardim da Regina.
24 a 31/10 - Viagem do 8oºano a
Cuiabá.
Reunião do 7o ano, às 19h.
25/10 - Reunião do Jardim da Luise.
Reunião do 2o ano, às 19h.
26/10 - Reunião do 8o ano, às 19h.
27/10 - Café da Manhã das Famílias,
às 7h15.

Crianças do Jardim visitam
o novo prédio onde será
depositado o dodecaedro
de cobre.

27 e 28/10 - Anabá Rock 2 - no
Garagem 2020, às 19h.
28/10 - Passeio do Jardim da Luiza
Brechó do 8o ano, às 11h.
Conselho de Classe 9o, 10oºe 11o.

cando empréstimos junto à comunidade. Na
assembleia, ele relatou que, do custo total da
obra de 1,2 milhão de reais, a escola ainda
precisa levantar 15 mil reais. O restante já foi
financiado e começou a ser pago em parcelas que se estenderão pelos próximos quatro
anos. Ainda falta muito a ser feito para que
o prédio seja finalmente “inaugurado” pelos
alunos nas novas salas de aula, que no futuro
serão reconfiguradas para outros usos. Nos
próximos meses, será feita a adequação da
entrada, nova mureta, colocação de guarda-corpos, pinturas internas e externas, entre
outras medidas, além de um esforço para agilizar as licenças para o funcionamento.

Anabá Rock quebra tudo na Garagem este mês
Pelo segundo ano consecutivo, os
músicos do Anabá vão subir no palco
da casa de estudos Garagem 2020 para
mais uma edição do “Anabá Rock”, com
a renda revertida à Campanha dos Tijolinhos. Serão duas noites cheias de
música boa e outras expressões artísticas, em 27 e 28 de outubro, das 19h às
22h. O intervalo é com direito a comes
e bebes, preparados pelas famílias do
6º e 10º ano. “O Anabá Rock 2016 lotou

17/10 - Evento da Pedra Fundamental,
às 7h30.

duas noites. A intenção é repetir a dose
neste ano.
Os músicos são alunos, ex-alunos do
Anabá e pais corajosos. Rudolf Steiner,
sem dúvida, teria orgulho de ver uma
escola Waldorf com tanto talento, mostrando uma variedade de linguagens
musicais para dar inveja a qualquer outro centro educacional em Florianópolis”, diz o Jeroen, do Garagem, pai do Gil
do 10º ano.

Acampamento do 4o ano.
30/10 - Reunião do Conselho de Pais,
às 19h.
31/10 - Reunião de Pais do 4o ano com
a dra. Maristela Francener, às 19h.

Calendário de
Matrículas para 2018
Com a previsão de 410 crianças e jovens na nossa escola
em 2018, o período de matrículas começa já no dia 6 de
novembro. Anote as datas e
prepare-se para o primeiro
pagamento pré-datado para
8 de janeiro. Os valores são
enviados por carta pela tesouraria.
6/11 (segunda) - 1º ao 3º ano.
7/11 (terça) - 4º ao 6º ano.
8/11 (quarta) - 7º ao 9º ano.
9/11 (quinta) - 10º ao 12º ano.
10/11(sexta) - Educação
Infantil.

15 de outubro

PÁTIO

Dia do Professor

u Mutirões pro Bazar:

trabalho, diversão,
desenvolvimento

A mobilização para o Bazar de Natal
já começou. As iniciativas têm o objetivo
de gerar produtos para a venda no nosso
evento anual, mas as atividades rendem
muito mais: além de unir as famílias em
um projeto comum, pode-se polir uma
velha prática ou descobrir uma nova habilidade, um novo caminho. A turma da
professora Silvia Alcover se encontra no
dia 20 para repetir uma empreitada que

deu certo: no dia 16/09, as famílias iniciaram um projeto de “desconstrução do
bordado”, em que pais e mães munidos
de agulha e linha puderam fazer seus
pontos em um grande tecido, alguns pela
primeira vez, em um trabalho coletivo
(foto à esq.). Já os pais do 1º ano, encarregados de produzir brinquedos, estão se
divertindo com a produção de cinco marias, máscaras, bichos de feltro e outras
fofuras (foto à dir.) No Jardim, as mães da
sala da Regina estão fazendo descobertas
com ‘pintura velada’ nos mutirões. Elas
também tentam vislumbrar, nas pinceladas de tinta, o que vão vender no Bazar.

“Da troca dos dentes até
a puberdade não há nada
que atue para o interior
da criança que o educador
não traga a partir do
amor para com o próprio
ato de ensinar. O que,
como educador, se executa
com amor é sentido pela
criança nessa idade como
algo que ela deve se
apoderar, para se tornar
um ser humano.”
Rudolf Steiner
Nossa gratidão aos
nossos professores pelo
amor que imprimem em
tudo o que fazem.

u Floripa-Cuiabá: alunos do 8º se encontram aqui e lá

u Oficina Criativa agora

Correspondendo-se desde o ano
passado, as turmas do 8o ano da professora Beatriz Camorlinga, do Anabá, e do
professor Gustavo Mendes de Oliveira,
do Colégio Waldorf Brasilis de Cuiabá,
finalmente vão se encontrar. Primeiro
os cuiabanos conhecerão Florianópolis
de 15 a 20 de outubro. O grupo de 20
pessoas, entre alunos e professores, foi

às segundas!

recepcionado no domingo pelas famílias
do Anabá e participou de uma festa com
comidas típicas de nossa região. Os visitantes participam da cerimônia de colocação da Pedra Fundamental na terça e
vão passear pela ilha com os colegas durante a semana. Já nos dias 24 a 31 de
outubro será a vez de os nossos alunos
visitarem as terras mato-grossenses.

u Mais de 200 participam de encontros no novo prédio
Uma apresentação de Euritmia de pais do Anabá, liderados pela professora Tatiana
Alcântara, abriu as celebrações no prédio novo, na Assembleia da Associação
Pedagógica Micael, do dia 30. O professor Sérgio Beck iniciou a reunião com cerca
de 70 pessoas descrevendo a missão amorosa da construção da nova escola.
Conselheiros da APM, do Conselho de Pais, professor, mães e alunos também deram
depoimentos na manhã da assembleia. Durante a semana, três palestras no local
levaram mais de 125 pessoas à nova escola para ouvir sobre temas como o “Sono e
a Vigília” (dia 3), “Segundo Setênio e o Desenvolvimento da Sexualidade” (dia 4), e “O
Dinheiro e a Vida Social” (dia 5). Na quarta-feira, dia 4, a palestra começou com um
coro de 59 mães e pais cantando: “Se essa rua fosse minha”.
Lilananda Gopika

Iana Lua

Segundas e quintas à tarde são
os dias de encontro marcado
da oficina de artes das professoras Rosângela e Caciane, no
Anabá, para as crianças do 1º
ao 5º. A garotada almoça na escola e participa das atividades
até as 16h30 (segunda) e 17h
(quinta), desde trabalhos em
argila, dobraduras, culinária e
passeios. Mais detalhes com
Caciane (cel. 99177-3409).
u Desafio de Micael
Se São Pedro concordar, os alunos de 1º a 4º ano vão fazer as
provas do Desafio de Micael na
quinta-feira, dia 19 de outubro.
O circuito preparado pelo professor Gabriel vai contar com
provas entre árvores, pedras,
raízes e o riacho do terreno da
escola nova.
uAcampamento do
4ººadiado
O acampamento dos alunos do
4º ano foi adiado para o dia 28
de outubro, devido devido à
previsão de chuvas.

ACONTECEU

u Gincana leva guerreiros ao Rio Vermelho
No dia 28 de setembro, os alunos do 6º ao 11º ano participaram
da Gincana de Micael no Parque do Rio Vermelho. As equipes Los
Bombeiros, Ultramar da Prússia, Wasabios, Flaminguerreiros, Rouxinóis
e Sol Dados fizeram provas variadas desde corrida de revezamento,
encenação de Micael, cachecol em tricô, coleta de pinhas. Os jovens do
Ensino Médio também passaram a noite de muita chuva acampados
por lá e cozinharam a própria comida com o fogo que fizeram. “Eles
Fotos: Ana Beatriz Camorlinga
foram muito corajosos!”, comentou o professor Gabriel. Além disso, as
últimas semanas também contaram com provas na escola. A professora Beatriz Negreiros disse que a gincana “foi
um momento único para observar os alunos em seu pleno desenvolvimento físico, social, emocional, artístico, criativo.
Não se via competição e, sim, colaboração, solidariedade, uns com os outros, fazendo disso uma vitória de todos nos
desafios, não apenas de uma equipe”, elogiou.
Nirvani

u No pátio
com o dragão

No dia 4 de outubro
foi a vez de os alunos
do 5º ano ouvirem
compenetrados o
rufar dos tambores
que anunciam o
início do Desafio
do Dragão. Nossa
comunidade se
reuniu no pátio de pedrinhas, no horário da entrada a fim de assistir às
flechadas para tentar dominar o dragão. Alunos de muitas turmas torceram
pelos colegas e vibraram com cada tentativa que chegou perto do alvo.

u Doutora fala
sobre 1ººSetênio
Palestra da médica antroposófica
Maristela Francener no Jardim, em
29 de setembro, enfocou a criança no
primeiro setênio. Ela fez considerações
sobre os desafios apresentados
pelos pais, chamou a atenção para a
“fantasia criativa” das nossas crianças,
como podemos nutrir essa capacidade
e respondeu muitas questões. A
história continuou no dia 4, quando a
doutora voltou ao prédio novo para
falar sobre o segundo setênio.
Fotos: Lilananda Gopika

u Pais e mães
prontos para
desafios
As celebrações da época de
Micael para as turmas do 1º
ao 4º ano foram estendidas,
neste ano, também aos pais e
mães do 4º ano. Eles puderam
refazer o circuito em caracol,
no dia 6 de outubro, em uma vivência elaborada para os adultos.
Assim como seus filhos, eles também colocaram pedras na balança e
experienciaram o equilíbrio de forças. O desafio continuou com uma
prova de arqueria na casa alugada. “Primeiro tivemos essa vivência voltada à busca interior e depois expandimos para
fora, com o tiro ao alvo, que não é uma prova de disputa, é você consigo mesmo. Foi divertido, gostoso e trouxe foco
para superarmos nossos desafios e atingirmos nossas metas”, contou a professora Silvia Alcover.

ACONTECEU

Alessandra Machado

Ale Basso

u Olhai pro céu, olhai pro chão

As aulas de Mineralogia e Astronomia do 6º ano, de 25 a 27 de setembro, foram comandadas pela professora Denise
em São Joaquim, na serra catarinense. Os exercícios de observação foram incrementados com um sobrevoo da mata
com visão panorâmica em uma tirolesa de 700 metros! (E mais um chorinho de 200 metros de rapel). A viagem
pedagógica ainda teve trilhas, arvorismo, noites dormidas em treliches e muitas histórias pra contar.
Danielle Coelho

u Bela Primavera perfuma
o Jardim e Maternal
As crianças do Jardim e Maternal deram
as boas-vindas à primavera em festas nos
dias 16 e 23 de setembro e 07 de outubro.
As celebrações contaram com um café da
manhã, muita música e brincadeiras. No dia
16, nem os adultos puderam resistir à roda,
com a canção “Me dê a mão, vamos brincar,
que a roda é vida, e vida é rodar…”.

Andrá Calazans

uJovens do 11ººse encontram em Campinas
Com a participação de 8 das 12 escolas Waldorf com
Ensino Médio no Brasil, o Uni11 aconteceu em CampinasSP de 15 a 17 de setembro. O evento foi sediado pela
escola Veredas e organizado pelos alunos e tutores do
11º ano da escola. O dia de oficinas abrangeu temas
variados, muitos ligados ao ambiente como o destino de
lixo, agricultura sintrópica, além da oficina do Lucas, do
11º ano do Anabá, sobre Ecovilas, mas a moçada também
debateu políticas públicas para jovens, sexualidade e
neurociência.

u Luzes Acesas
no TAC

Com a casa lotada no
dia 26 de setembro, o
show “Luzes Acesas”, no
TAC, reuniu famílias da
nossa comunidade para
ouvir as composições do
músico Marcos Baltar,
pai da Tarsila e da Maria
Vitória. O evento contou
com a participação de músicos convidados e do coral do
Ensino Fundamental do Anabá, regido pela professora
Eliana. Com apoio do Conselho de Pais no pré-venda,
toda a bilheteria foi doada à construção do Ensino
Médio, somando cerca de 8 tijolinhos à Campanha. O
músico agradece a todos os patrocinadores e à generosa
produção de palco da Mirella Patrício e fotos do André
Calazans, pais do 4º e do 1º ano.

