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AGENDA
u Reunião do Conselho de Mães
e Pais nesta segunda-feira, 25 de
outubro, às 20h pelo Google Meet:
Acesse aqui o link

BAZAR DE NATAL 2021

Rematrícula começa
segunda-feira, 25
Na próxima segunda-feira,
25, inicia-se o período de rematrícula para o ano letivo de 2022
para os alunos que já são da Escola. (Para os novos alunos o período de matrículas será aberto
no início de novembro.)

Ele vem chegando
(e feliz vou esperando!)
Está chegando, enfim, o nosso Bazar de
Natal. Presépios, calendários do Advento,
brinquedos, enfeites natalinos e outras lindezas logo estarão em exposição enchendo
os olhos de beleza e o coração de alegria.
Mas – como ainda estamos em tempos
de pandemia – para evitar aglomerações,
o Bazar vai funcionar da seguinte maneira: a partir do dia 15 de novembro, por
20 dias, os produtos estarão expostos em
uma loja virtual (em endereço eletrônico a
ser divulgado) onde a comunidade poderá
conhecer e realizar a compra antecipada-

mente. A retirada dos produtos será feita
no dia 12 de dezembro, domingo, no Bazar
presencial.
“Com o avanço da vacinação e a redução das taxas de contágio da Covid-19, sentimos que podemos fazer deste Bazar um
momento de reencontro e reaproximação
das famílias”, explicam os membros da comissão de organização. “Seguindo, claro,
os protocolos de segurança estabelecidos
e contando com a colaboração de toda a
nossa comunidade”, completam.

Como vai ser no dia do Bazar?
O Bazar será realizado no prédio do
Ensino Médio no domingo, 12 de dezembro, depois das aulas já encerradas na
Escola. Somente neste dia será feita a entrega dos artigos antecipadamente comprados na loja virtual do Bazar de Natal
2021.
A entrada dos visitantes no local será
organizada de tal forma que o fluxo de
pessoas aconteça em sentido único e
com bastante espaço para a circulação,
conforme as normas de segurança sanitária vigentes.

As turmas estão se organizando nas
produções e preparando o evento. Haverá artesanato e produtos alimentícios
natalinos para aquisição dispostos em
bancas de modo que se mantenha o distanciamento. Neste ano não teremos a
tradicional exposição dos trabalhos dos
alunos.
Todas as orientações sobre datas e
procedimentos estão sendo repassadas
pela comissão de organização aos representantes das turmas.

Todo o procedimento da rematrícula deverá ser feito de
segunda a sexta-feira (25 a 29
de outubro) no portal online
(sistema Unimestre), no site da
Escola (www.anaba.com.br) em
qualquer horário do dia ou da
noite.
Importante: o acesso ao portal (login e senha) para a rematrícula deve ser feito unicamente pelo usuário “responsável
financeiro”.
A Secretaria Escolar enviou
para as famílias um passo a passo sobre como acessar o formulário de rematrícula (que pode
ser acessado aqui).
Os valores das mensalidades
foram informados pela comissão financeira em um comunicado que está disponível aqui.
Qualquer dúvida poderá ser
esclarecida com a equipe da Secretaria Escolar, destas formas:
Horário: das 7h30 às 16h30
Telefones: 3334-1724 |
3334-6843 | 99664-0101
E-mail:
secretaria@anaba.com.br

PÁTIO

u O Ensino Médio Waldorf, o nosso Ensino Médio

As famílias do 7º e do 8º anos da nossa
Escola estão sendo especialmente convidadas a conhecer mais de perto como é o
Ensino Médio do Anabá – já que seus filhos
serão os próximos a ingressar na “escola dos
grandes”.
Para isso, professores e tutores do Médio
realizaram um concorrido encontro virtual
nesta semana no qual apresentaram o currículo e responderam perguntas. O evento foi

gravado e está disponível aqui para quem não
pôde participar ao vivo.
Assista, divulgue nosso Ensino Médio para
seus familiares e amigos para que conheçam
mais de perto o trabalho que vem sendo realizado pela Escola há quase um setênio. Qualquer outra dúvida pode ser encaminhada diretamente para a Escola que está disponível
para recebê-las. Contatos (48) 99664-0101 e
matriculasaproximacao@anaba.com.br.

u Aquele Abraço!

Um parabéns muito especial
para todos os nossos
queridos professores e
professoras pela passagem
do seu dia, em 15 de
outubro. Parabéns e muito
obrigada por sua dedicação!

ASSOCIAção pedagógica micael elege nova diretoria
No sábado 2 de outubro aconteceu a
Assembleia Geral Ordinária da Associação Pedagógica Micael com eleição da
diretoria para o próximo período de três
anos (2021/2024), que ficou assim constituída: Sérgio Beck (professor e fundador da Escola), Paulo Del Grande (pai de
ex-aluna), Cynara Muller (professora),
Sandra Beck (ex-professora e fundadora), Marcelo de Cunto (pai de ex-alunos

e administrador da Escola), Ana Paula
Collares (mãe de ex-aluna e de alunos),
Gabriela Jendiroba Prade (mãe de aluna). No Conselho Fiscal: Rafael Pontes,
Celina de Luiza Brum e Alexandra Finotti
(todos pais de alunos).
Toda a comunidade é convidada a
participar das assembleias da APM que
ocorrem ordinariamente duas vezes ao
ano, em abril e outubro.

Acesse aqui o Guia da Comunidade
para mais informações sobre a história,
a atuação e a missão da Associação Pedagógica Micael.

u AVENTURAS DA ÁGUA
u o 12 ano prepara seu teatro
o

O 12º ano está embalado na produção da peça “O despertar da Primavera”,
do dramaturgo alemão Frank Wedekind, que estreará em breve (data
e local ainda não definidos). Para arrecadar fundos, os alunos estão
realizando ações como a produção dos cadernos da foto acima que podem
ser adquiridos diretamente com os alunos ou encomendados no perfil do
Instagram @odespertar12. Bora lá?

A turma do 2º ano está oferecendo
a venda antecipada do calendário
de 2022 ilustrado com o tema das
“Aventuras da gotinha d’água”, de
Ruth Salles. Encomendas podem ser
feitas com as famílias do 2º ano e
com os representantes de classe.
O valor arrecadado tem fins sociais.

u BELA PRIMAVERA

Na sala de aula

Na radiante manhã do dia 7 de
outubro, os alunos da turma do
Jardim Flor de Lótus, da professora
Luiza, fizeram sua celebração à
Primavera no pátio da Escola.

u a colheita do trigo do 4o ano

Como não tivemos aulas presenciais ano passado — pois
estavam suspensas por causa da pandemia —, os alunos
do então 3º ano, atualmente 4º ano, não puderam ter a
experiência de plantar e colher trigo à época. Este ano, no
entanto, podem festejar sua bela colheita do cereal.

u o resgate das abelhas
No mês passado o Johnny, funcionário
da Escola, encontrou um enxame de
abelhas da espécie Apis próximo à trilha
de acesso à Educação Infantil. Para fazer
o resgate das abelhas, a Escola chamou
o apicultor Rafael Lemos, que, com suas
roupas especiais, fez a retirada das pequenas, levando-as para seu apiário no
bairro Carianos. Ele foi ajudado pelo
Claudio Lôpo, pai do 12° ano, que também é apicultor e um guardião apaixonado das abelhas.
u Domando o Dragão

u Os desafios de Micael

Os alunos do 1º ao 4º ano tiveram, no dia 29 de setembro, a
vivência dos Desafios de Micael. As aventuras foram realizadas
no terreno da Escola com supervisão de professores e
auxiliares.

u uma aula especial no 11o ano No dia 4 de outubro, o

11º ano teve uma aula especial sobre Coronavírus, pandemia
e Covid-19 com o médico Carlos Zárate-Bladés, professor da
UFSC, pós-doutor em imunologia, pai da Escola e membro da
Comissão de Retorno às Aulas Presenciais, que, dias antes, já
estivera apresentando o tema também à turma do 12º ano.

Na manhã de 7 de outubro, o 5° ano teve o seu momento para
enfrentar o Dragão. O evento aconteceu no pátio da Escola,
onde os alunos se apresentaram com arcos, flechas e aljavas
cuidadosamente preparados para a ocasião.

ACONTECEU

Os orixás Exú, Xangô,
Nanã, Iemanjá, Oxóssi e Ogum foram os
personagens do teatro de sombras apresentado
pelo 10º ano nas noites de 30 de setembro e
1º de outubro. A peça — com textos adaptados
pelos alunos a partir do livro “A mitologia dos
Orixás”, de Reginaldo Prandi — foi transmitida
pela internet e pode ser revista aqui.
u sombras na noite

u 8o ano realiza o seu sonho de uma noite de verão

Depois de meses de intenso preparo, o 8º ano
subiu ao palco entre os dias 2 a 5 de outubro
para quatro apresentações da peça “Sonho de
uma noite de verão”, de William Shakespeare. No sábado e no domingo o espetáculo foi
também transmitido ao vivo pela internet (gravações aqui e aqui). E na segunda e terça foram exibidos somente para familiares, no teatro Dionísio, nos Ingleses. Todos os alunos e
professores envolvidos nas apresentações fizeram o teste para Covid-19 e, assim, puderam

retirar as máscaras no palco. As apresentações foram adaptadas às medidas sanitárias e sua realização só foi possível porque há, no estado de Santa Catarina, uma
norma específica que regula as apresentações de espetáculos. “O teatro foi um marco em nossas vidas. Há a turma do 8º ano
antes e depois do teatro. Foi uma espécie de
coroamento, um lindo rito de passagem para
os jovens que adentram a adolescência.” diz
a professora da classe, Silvia Alcover.

