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Capa: Sérgio Beck

Mês de junho, que alegria!

As três Marias no céu

Dançam quadrilha de dia.

As chamas da fogueira

Dançam conforme a melodia.

As crianças brincam

De dança das cadeiras e pescaria.

Os adultos silenciam,

Buscando sabedoria.

É hora de recolher.

O frio já anuncia.

É tempo de encontrar

Na luz que alumia,

O calor do acolhimento

Que há muito aquecia

João, que vindo das estrelas

Boas novas nos trazia.

(Denise Lopes)

ÉPOCA

SãO JOãO
Bell Cortesi, primeira professora da Escola Anabá.

Acordar no escuro, ficar sentindo o gostoso do quentinho debaixo dos 
cobertores, ouvir os sons delicados dos pássaros e perceber que já é de manhã. 
O friozinho do fim de outono, úmido, não dá vontade de levantar.

Podemos, como exercício, pensar sobre esse dia, essa época e nos co-
locarmos na Terra. Estamos no Hemisfério Sul, no lado Oeste, ao lado do 
Oceano Atlântico.

O que acontece acima do Equador? No Hemisfério Norte? Do lado de lá 
do mesmo Oceano Atlântico?

É final de Primavera, os dias se alongam, se aquecem, de manhã cedo já 
está luminoso. Quanto mais a Leste mais cedo é.

Pessoas muito diferentes de nós já estão vivendo o seu dia. As mais di-
versas situações estão acontecendo ao mesmo tempo na nossa Terra toda!

Em alguns lugares a Paz vigora, em outros a Guerra. Guerras grandes 
ou pequenas. Sofrimentos e alegrias, riqueza e pobreza, abundância e falta.

Mas sempre com pessoas! Com o meio ambiente e todos seus seres vivos!

Ainda nesse exercício matinal, antes de sentarmos na cama, podemos 
pensar no dia de hoje e na época que estamos, e apesar de todas as dife-
renças, podemos pensar que este dia e época é o mesmo no planeta todo!

Em toda a Terra é época de São João, saibamos disto ou não. E mais, 
domingo que passou, foi dia de Pentecostes! Para toda a Humanidade, para 
todo o meio ambiente (também foi dia do meio ambiente), para todos os 
seres vivos!

Apesar de não carregarmos essa consciência sempre presente, isso é real.

A nossa Terra é cósmica, é um organismo uno e os acontecimentos que 
nela ocorrem influem na nossa História, independente da nossa consciência, 
da nossa fé, da nossa língua, da nossa crença.

Na Época que Jesus Cristo por aqui andou, em carne e osso, João Batista 
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também andou, e sabemos, pelos relatos bíblicos que eles foram parentes e, 
de quase a mesma idade!

João Batista nasceu no verão do Hemisfério Norte e cresceu nessa região 
árida da terra de Israel.

Bem cedo foi para o deserto, viver para a sua missão, alimentar-se de mel 
e gafanhotos, vestir-se pobremente e rudemente e estar imerso naquele am-
biente natural e agreste, à beira do rio Jordão.

Sua missão era preparar as pessoas daquela região, para uma nova reali-
dade, para uma nova consciência, para uma nova era. E maior ainda.

Ele dizia no deserto, em alta e poderosa voz: “Arrependam-se dos seus ca-
minhos tortuosos, da falsidade e da mentira! Preparem-se para o que é novo, 
para a verdade e o correto!”

O novo viria em breve e João Batista dizia: ”Hoje batizo com água, virá 
aquele que os batizará com o Espírito! Aquele de quem não sou digno de 
desatar as sandálias dos pés!”

João Batista recebeu esse nome: o Batista, por batizar as pessoas que se 
arrependiam dos caminhos tortos. Ele as batizava dentro do Rio Jordão para 
que começassem um novo caminho, um caminho em busca da verdade, da 
justiça e do que era correto.

Um dia João Batista viu Jesus vindo em sua direção, aquele Jesus, que ele 
conhecia, vinha pedir a ele para ser batizado.

Ele não se sentia digno para batizá-lo. Isso era necessário para que se 
cumprisse a profecia.

Quando João Batista aceitou batizar o homem Jesus, no Rio Jordão, foi 
o momento de revelação, onde o Cristo tornou-se habitante da nossa Terra!

João Batista deu testemunho desse momento!

Algum tempo depois, João disse que havia chegado o tempo no qual ele 
precisava diminuir para que o Cristo crescesse.

Diz a história que, quando João Batista nasceu, sua mãe Isabel pediu para 
ser acesa uma fogueira, no alto da Montanha! Ao vê-la, sua prima Maria, 
saberia que o menino João havia nascido.

E por causa disso, temos o hábito de acender a fogueira de São João, no 
seu dia. Para lembrarmos dele e de seus ensinamentos. Para queimarmos o que 
já não nos presta mais, e nos abrirmos para as boas novas que nos chegam.
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Continuando o nosso exercício da manhã, podemos pensar que a fo-
gueira de São João é acesa em muitas partes do nosso planeta, seja inverno, 
seja verão.

No Hemisfério Sul é inverno, é frio e escuro. Para nós, brasileiros, é um 
tempo de muita alegria, cantoria e festa. Festa para todas as pessoas: ricas, 
pobres, crianças, adultos e idosos

Gostamos de queimar as coisas antigas nesse fogo de João, para endirei-
tar os nossos caminhos, daqui para a frente.

Fazemos isso com alegria, comidas típicas, roupas especiais, quadrilha 
com suas músicas e danças!

Também é momento de silêncio, de andar na escuridão, levando uma 
simples lanterna com uma velinha acesa, sentar-se com os amigos e parentes 
ao pé da fogueira e contemplar o fogo crescer, levando pra longe a escuri-
dão, o frio e o medo.

Chegou o tempo de olhar o céu cheio de estrelas, numa noite fria e limpa. 
Tempo de silenciar, repensar e mandar os temores embora. Alimentar a 
coragem, a esperança.

Nas terras onde é verão, as fogueiras também são acesas. Não em todo 
lugar mas, em muitos lugares.

Também se canta, também se dança, o dia é longo, a noite é curta. O calor 
anima a todos, a alegria contagia e a fogueira queima o que é velho.

São João traz a força de renovação para toda a Terra. Uma força interna, 
que nos faz levantar.

Nesse nosso exercício matutino, de pensar a Terra como um organis-
mo, percebemos a Humanidade, os seres viventes e todo o meio ambiente 
como unidade.

Para essa Unidade, o Planeta Terra, o Espírito Santo, o Espírito Curador, des-
ceu do mundo espiritual, há cerca de dois mil anos, em Pentecostes, através 
daquele grupo amoroso, de seres humanos que conviveram, intensamente, 
com Jesus, que teve em si o Cristo.

Foi esse Jesus Cristo que trouxe o novo mandamento. O mandamento do Amor.

“Amem ao seu próximo como a vocês mesmos”.

João Batista batizou Jesus, onde o Cristo habitou, e deu o testemunho de 
que este Jesus, trouxe em si, o filho de Deus Pai.

O Cristo nos deu o mandamento do Amor: amai-vos uns aos outros, como 
Eu vos amei".

E Viva São João!
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Embora ainda não com-
preendemos o que acontece 
enquanto estamos imersos nos 
fatos recente, podemos admitir 
que realmente servimos a coi-
sas de grande poder; chegan-
do ao ponto do cancelamento 
daqueles que ousassem ques-
tionar esse poder. Trancados, 
mascarados, vacinados, mu-
damos radicalmente as nossas 
vidas de um instante para ou-
tro, entregamos nosso destino 
como se soubéssemos a razão 
pela qual estávamos sendo pu-
nidos. Afinal, causamos polui-
ção, superpopulação da Terra, 
consumimos exageradamente, 
ignoramos que centenas de milhões de pessoas passam fome ou são perse-
guidos. Muitos foram fortemente afetados pelo medo ou pela culpa e altera-
ram brutalmente a maneira de se relacionar consigo mesmo, com as coisas 
e com as outras pessoas. O medo não é bom conselheiro pois, de certa ma-
neira, ele subtrai a nossa consciência, deixamos de questionar as verdades 
impostas e, por fim, abrimos mão da liberdade. Na maior parte das vezes, as 
doenças são resultadas de sentimento não permeados pela consciência.

Diante de uma ameaça tão potente, é natural que os acordos sociais do 
passado sejam questionados e, na falta de novos acordos, obedecemos a 
quem tem o poder instituído, ou seja, aquelas tais coisas de grande poder 
que criamos por ingenuidade. É compreensível que o medo da morte impo-
nha mudanças de comportamento, inclusive, considerando os outros como 
ameaça, mesmo os íntimos; casamentos e amizades desfeitos, famílias dilace-
radas. Fomos todos diluídos numa generalização e enfraquecemos a nossa 
individualidade. Tudo em nome de um bem maior incompreensível, na espe-
rança de que tudo voltará ao normal.

Consciência, Verdade, Liberdade ou mesmo Ética são princípios univer-
sais difíceis de serem definidos. Essas palavras deixaram de ter um caráter 

REFLEXãO

 LiBERDADE iNDiviDuAL E AcORDO SOciAL   
Jose Luiz Ferreira, 

consultor de empresas e membro da Sociedade Antroposófica no Brasil.

Por ingenuidade produzimos coisas de grande poder,
e agora, servimos à essas coisas.

James Hollis 

O século XXI trouxe uma nova cultura com impacto em todo o ocidente, 
porém, ancorada profundamente no ambiente virtual. Houve quem declaras-
se essa como a era da sociedade do conhecimento. Na verdade, confundem 
informação sobre as coisas com conhecimento das coisas. O conhecimento 
surge da participação direta e imediata, assim, para que haja conhecimento é 
necessário criar uma relação viva com as coisas, enquanto que a informação, 
ao contrário, é mediada por algo ou alguém. Uma consequência do excesso 
de informação é a opinião que damos sobre tudo, inclusive sobre pessoas 
que sequer conhecemos.

A linguagem, a memória e a consciência moral são os fatores que susten-
tam uma cultura. Na nova cultura que vem sendo implementada, notamos 
claramente como esses fatores estão presentes, porém em outro sentido. A 
tecnologia alterou as regras de linguagem e criou novos hábitos que impac-
tam o processo social, há ainda uma tentativa de apagar a memória substi-
tuindo nossas referências históricas, e por ultimo, os novos hábitos comporta-
mentais desvanecem a consciência moral.

Decorridos apenas duas décadas dentro do novo século, o mundo foi 
abalado por uma crise pandêmica, que acelerou essa transformação cultural. 
Se observarmos com atenção os acontecimentos, sem sermos levados por 
versões ou tendência e indo além da simpatia e antipatia, podemos enxergar 
muitas camadas dessa crise à medida que aprofundamos a compreensão 
dos fatos. Isso nos conecta com o pensamento de Hollis mencionado acima 
e perguntarmo-nos: o que são essas coisas de grande poder a que servimos?
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filosófico, científico ou literário, num stricto sensu e foram capturadas pelo 
intelectualismo aterrissou cada vez mais no materialismo chegando ao fundo 
no mundo digital. Perdemos a objetividade do pensar e a visão da totalidade, 
deixando diluir as relações humanas afastando-nos dos princípios.

Entendo que o nosso desafio agora é resignificar o valor do individuo 
num contexto em que a maioria das nossas relações migraram para dentro 
do mundo dos bits e bytes. Dar um passo a frente e criar espaços de diálogo 
baseado em princípios como, a verdade e liberdade. A vida social é uma 
exigência existencial, pois o Eu não existe fora da relação, como conclui Stei-
ner. Portanto, não deveríamos deixar que as nossas relações com o mundo 
sejam mediadas por coisas, especialmente a midia. Pôr-se em relação significa 
atritar-se, pôr-se em movimento em direção ao outro. Para que haja movi-
mento é necessário polaridades, a própria vida surge de polaridades, isso é 
uma necessidade férrea, como diz Steiner em palestra de 06 de outubro de 
1917. Embora a emancipação do individuo seja uma lei fundamental, como 
ocorreu ao longo da evolução, o passo seguinte na evolução é o individuo 
em liberdade restaurar as suas relações reconhecendo no outro individuo 
em sua integralidade. Indivíduos que se reconhecem e protegem um a li-
berdade do outro são capazes de construir novas formas de acordos. Esses 
acordos podem até mesmo implicar, circunstancialmente, em seguir regras 
externas, porém, conscientes quanto as consequências. Pôr-se em relação 
com o outro, significa também abrir-se para o conhecimento para o que é o 
mais sagrado, pois ninguém chega ao Graal sozinho.

“Todo ser humano que aspire a evolução saudável da Terra deve buscar 
conscientemente pela objetividade no pensar”.

Steiner.

cOMuNiDADE

A cONFiRMAçãO, iNtERiORizAçãO
E FORtALEciMENtO DO JOvEM

Carlos Maranhão, Sacerdote da Comunidade de Cristãos do Brasil

Com a puberdade a alma chega completamente à Terra. Externamente 
isso se evidencia, por exemplo, pelo fato de que a voz se torna mais profunda. 
Interiormente, pode-se sentir que começa a responsabilidade pelo seu próprio 
destino, para as tarefas que serão encontradas na vida. A alma, que ainda es-
tava completamente aberta para a criança pequena, começa a se tornar in-
dependente e a delimitar fronteiras com o mundo externo. Em todas as cultu-
ras havia um ato religioso na idade da juventude, uma "iniciação", um rito de 
passagem. Isso sempre teve o significado de espiritualmente adicionar algo à 
demarcação natural da alma. Para que essa delimitação não leve ao isolamento 
do jovem, torna-se importante um acontecimento que marque essa passagem 
e que tenha um significado interior, daí o ritual de "confirmação".

O que é esse ato no cristianismo e especialmente na Comunidade de Cristãos?
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O batismo como uma pré-condição da confirmação
A alma da criança pequena ainda não tem o próprio "interior". A criança fica 

inquieta quando as pessoas estão inquietas, pode se acalmar quando as outras 
pessoas descansam. Seu humor ainda é bastante dependente do ambiente 
em que estão. No Batismo, o primeiro ato religioso, portanto, o contato com 
Cristo não acontece interiormente (como no sacramento com pão e vinho), 
mas a criança é tocada pelo exterior com substâncias consagradas. Isso causa 
a conexão da criança a Cristo na Terra. No início do cristianismo, era comum o 
batismo do adulto. Era um batismo "exterior" (naquela época no mergulho na 
água) e no batismo "interior" (a santa ceia). Para a criança ocorre este segundo 
passo apenas com a puberdade quando surge um espaço interior anímico.

Autonomia anímica e comunidade
A delimitação de fronteira entre a alma e o ambiente atinge um pico radi-

cal com a puberdade. Frases como “proibido invadir” são escritas na porta do 
quarto, perguntas pessoais para a criança em crescimento são rejeitadas com 
rispidez ou respondidas com silêncio impenetrável. Forma-se um interior aními-
co frágil, que não está mais aberto como no recém-nascido.

A finalidade dos rituais de iniciação das antigas religiões era romper essa 
reclusão e, assim, integrar a criança à comunidade dos adultos. Isso acontecia 
em parte por experiências de intensa dor física e pelo sentimento de morte 
iminente. O jovem iniciado alcançava certas habilidades espirituais como resul-
tado desse processo. Em sua alma, no entanto, ele se tornava principalmente 
parte de sua tribo. Não havia mais solidão, mas também não havia verdadeira 
independência espiritual.

No cristianismo há também uma iniciação como complemento da demar-
cação psicológica dos jovens: a confirmação. Mas não se trata de apagar a 
singularidade de uma pessoa em favor de um grupo. Uma abordagem com-
pletamente diferente é adotada aqui: a interioridade é reforçada e há uma 
integração ao social preservando a individualidade.

Enriquecer a interioridade sem danificá-la
Cada pessoa tem seu próprio nome, com o qual pode se distinguir dos de-

mais. Mas nosso verdadeiro nome é tão pessoal que só podemos pronunciá-lo 
nós mesmos. Este nome é o “Eu”.

“Eu” é também o nome com que Cristo se descreve no Evangelho de João. 
Quando ele diz: "Eu sou o pão da vida", "Eu sou o bom pastor", ou quando 

perguntado quem ele é, dá a resposta simples: "Eu sou", então no texto original 
grego o "eu" é fortemente enfatizado. Como o nosso, seu nome espiritual é “eu”.

Por um lado, o que é mais pessoal para nós é, por outro, o que nos conecta 
com todas as pessoas – incluindo o Cristo, que se fez homem. Na confirmação, 
essa conexão é conscientemente fortalecida. Cristo entra neste espaço interior, 
liberando-o e fortalecendo o que nesta fase da juventude ainda é tão frágil. Ele 
não suplanta a singularidade do jovem, mas o torna tão forte dentro de si, de 
modo a não tornar-se unilateralmente egoísta, mas podendo se tornar social-
mente aceitável novamente.

Isso não é apenas simbólico. Através da primeira comunhão de pão e vinho, 
essa conexão toca as pessoas até o âmago do seu ser.

(continua na próxima edição)
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O ESpAçO É DELES

 
Os estudantes do 8º ano entraram na época de geografia e com ela estão 

descobrindo países e localidades na Oceania, os Pólos e Ásia. Neste último
continente a professora Cristiane trabalhou com eles o Haikai. O Haikai é um
poema curto, em três linhas, contadas por métrica de 17 sílabas na versão 5-7-5.
Eles podem falar sobre o tempo, sentimentos, o cotidiano da vida simples.
Também houve o treino e a demonstração do origami, técnica em que con-
siste em realizar dobras em papel dando formas de animais, plantas, objetos. 

Como sanguíneos

Saltitando e pulando

Quase voando no ar.

 Maria Morena

Ursinhos fofinhos 

Bolas de neve brancas

Pincel em branco.

Heitor

A mente na lua

Os olhos nas estrelas

Assim está em paz.

Saha Violeta

Em cima da mesa

O gato bebe leite

E água também.

Árthur 

Fogo na casa

Mas a explosão parada,

Pessoas amarradas.

Alice

O sol a brilhar

O cinza em colorido

Eu vou transformar

Luigi
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Juliano

Você ama alguém

Logo vem o ciúme

E tudo acaba.

Arthur Bressan

Apenas amor

Pode machucar assim

Um beijo mortal.

Júlia

Eu vou me deitar

De tarde vou relaxar

A noite a ronronar.

Yuri

A aurora boreal

Um fenômeno surreal

Que é muito especial.

Mayara

Raios sussurram

O sol nas montanhas sai

É muito lindo.

Lorena

Dias de domingo

Manhãs de sábados

Terças cinzentas.

Mathias

O gato pula

Na noite muito escura

Junto com sapos.

Catarina e Giovanna

Dia brilha o sol

De noite brilha a lua e as 
estrelas

E às vezes cai a chuva.

Emanuela

Nas quatro casas

Um dos temperamentos

Muita confusão

Fernanda

Será difícil

Não se iluda pela dor

Seja corajoso.

Ravi

Suave e fria 

Amanhecem as manhãs

O sol já morreu.

Tarsila

Uma vez triste

Uma vez feliz

Uma vez um, uma vez outro.

Vinícius
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“SE ESSA RuA FOSSE MiNhA...” É tEMpO

DE SuBJuNtivO NO SEXtO ANO

Segundo definições, o Modo Subjuntivo é usado para expressar  uma ação 
incerta, imprecisa, duvidosa ou eventual. Mas também pode exprimir um desejo, 
algo que gostaríamos de alcançar, caso pudéssemos, ou mesmo um vislumbre de 
um futuro imaginado, algo almejado, mesmo que intuitivamente. Algo que nos 
traga Esperança! 

Mas, como nosso objetivo como professores é não trazer os conteúdos de 
forma conceitual e nem definições prontas, mas sim vivências, experiências que 
passam primeiramente pelos sentimentos e pelo fazer, surge o desafio de como 
despertar o interesse dos alunos pelo Modo Subjuntivo, tema da Língua Portugue-
sa no sexto ano.

Assim, nos colocamos em movimento, buscando um insight, uma ideia, um 
tema, algo que acenda uma primeira chama que, juntamente com o entusiasmo 
dos alunos e alunas, se transforme em uma verdadeira e interessante vivência do 
conteúdo proposto. Nesse momento, comumente recebemos, de variadas for-
mas, muitos presentes e inspirações. Foi assim que me deparei com o poema abai-
xo, de José Paulo Paes, poeta paulis-
ta que criou muita coisa bonita para 
o público infantil. A partir do impul-
so do Poeta, propus aos alunos que 
criassem as suas particulares visões 
do “Paraíso”. Segue a poesia original 
e uma pequena amostra da criação 
dos alunos do sexto ano:

PARAÍSO

Se esta rua fosse minha,

eu mandava ladrilhar,

não para automóveis matar gente,

mas para criança brincar.

Se esta mata fosse minha,

eu não deixava derrubar.

Se cortarem todas as árvores,

onde é que os pássaros vão morar?

Se este rio fosse meu,

eu não deixava poluir.

Joguem esgotos noutra parte,

que os peixes moram aqui.

Se este mundo fosse meu,

Eu fazia tantas mudanças

Que ele seria um paraíso

De bichos, plantas e crianças.

José Paulo Paes, Poemas para brincar.

E dos alunos:

Se fosse assim

Se essa rua fosse minha,

eu mandava cintilar,

para todos que ali passassem

pudessem se alegrar.
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ALEGRIA

Se essa rua fosse minha,

eu mandava ladrilhar,

não para carro correr,

mas pra pessoa andar.

Se esse campo fosse meu,

eu mandava construir

um estádio de futebol

para partidas assistir.

Se esse mundo fosse meu,

eu faria tantas mudanças,

ajudaria bichos em extinção

e teria uma casa

onde morasse eu e o meu cão.

 Bento

SE ESSE MUNDO FOSSE MEU

Se essa rua fosse minha,

eu mandava arrumar.

Toda cheia de buracos,

nem dá pra caminhar.

Se essa mata fosse minha,

não deixava ela acabar,

preservaria toda ela,

para assim não terminar.

Se essa praia fosse minha,

eu mandava purificar,

para todos que ali fossem

pudessem tomar banho de mar.

Se esse mundo fosse meu,

eu mandava florescer,

para que a paz pudesse reinar

e o Amor engrandecer.

Beatriz

BELEZA MÍTICA

Se essa rua fosse minha,

eu mandava ladrilhar

com pedras lindas e belas

para a rua bonita ficar.

Se o mundo fosse meu,

eu iria explorar

cada mítica beleza

que ele pudesse me dar.

   Davi S.
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Se esse rio fosse meu,

esgoto não iria passar,

assim, limpo,

peixes poderiam nadar. 

  Lucas

A RUA

Se essa rua fosse minha,

eu mandava ela brilhar,

com pedras e diamantes

para o sol refletir

com essa gente que faz partir

o coração.

Com o bosque

eu terei o meu brilhar

e alcançarei o meu despertar.

Com um sorriso no rosto

eu irei até o final, sem parar!

Laura

SE ESSE MUNDO FOSSE MEU...

Se essa rua fosse minha,

eu mandava ladrilhar,

com pedras e conchinhas

para bicho e criança passar.

Se esse campo fosse meu,

eu não deixava jogar lixo,

para todas as famílias

trigo plantar.

Se esse mar fosse meu,

eu tiraria a poluição

para os peixes nadarem.

Se esse mundo fosse meu,

eu faria várias mudanças

para bichos, plantas e crianças

viverem em HARMONIA!!

Isabela
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pARA cONtAR

 A DONA FiANDEiRA E O RAtiNhO,
uMA hiStóRiA SuEcA  

Tradução e adaptação de Silvia Regina Jensen

Era uma vez uma senhora fiandeira que estava fiando em sua roca, sentia-
-se quentinha perto de seu fogão à lenha. Enquanto fiava assim cantava: 

“Fia fia com a roca, fia fia sem parar, fia fia com a roca,  fino fio eu vou fiar.”

De repente um ratinho espiou pelo buraquinho da parede atrás do fogão. 

“O que você deseja ratinho e como é seu nome?” perguntou dona fiandeira.

“Com licença dona fiandeira meu nome é Finfin,  eu tenho uma pergunta 
que vem da parte de minha mãe, o que você fará com a lã que está fiando?”

“Bem” disse a dona fiandeira , “eu vou tricotar um casaco para meu mari-
do, o senhor fazendeiro. O casaco dele já está bem surrado e já não o aquece 
mais para seu trabalho na fazenda”.

“Pip” disse Finfin , “eu vou contar isto  para minha mãe”. E o ratinho entrou 
de volta na sua casinha  atrás da parede do fogão.

Dona fiandeira continuou a fiar e cantar:

“Fia fia com a roca, fia fia sem parar, fia fia com a roca, fino fio eu vou fiar.”

Logo o ratinho de novo apareceu e dona fiandeira perguntou: “o que 
você deseja ratinho?”

“Bem” disse Finfin , eu tenho outra pergunta que vem da parte de minha 
mãe, “o que você fará com o casaco usado de seu marido, uma vez que você 
fará para ele um novo casaco”?

“Bem” disse dona fiandeira  “eu vou remendá-lo e vou usá-lo dentro de 
casa , porque o meu já está muito usado  e não me aquece mais o suficiente.”

O ratinho ouviu com atenção e disse: 

“Pip, obrigada senhora, contarei isto para minha mãe” e mais uma vez 
entrou na sua casinha atrás da parede do fogão.

Dona fiandeira continuou seu tra-
balho cantando:

“Fia fia com a roca, fia fia sem parar, 
fia fia com a roca, fino fio eu vou fiar.”

Logo o ratinho de novo apareceu e 
dona fiandeira perguntou: “o que você 
deseja desta vez  ratinho?”

“Bem” disse Finfin eu tenho outra 
pergunta da parte de minha mãe, “o 
que você fará com o seu casaco usado 
quando você usar o casaco remenda-
do de seu marido fazendeiro?”

“Ah” disse dona fiandeira “e o darei 
para nossa cachorra Zika, será coloca-
do no seu cesto para mantê-la quenti-
nha neste inverno porque o seu cober-
tor já está muito surrado.”

“Pip” disse o ratinho , “eu vou contar isto para minha mãe”. E o ratinho 
entrou de novo na sua casinha  atrás da parede do fogão.

Dona fiandeira continuou seu trabalho cantando:

“Fia fia com a roca, fia fia sem parar, fia fia com a roca,  fino fio eu vou fiar.”

Logo Finfin surgiu  e dona fiandeira perguntou: “o que você deseja mais 
uma vez ratinho?”

“Bem” disse ele , “eu tenho mais uma pergunta da parte de minha mãe”. 
“O que você fará com o cobertor da cachorra Zika, que já ficou velho  uma 
vez que seu casaco usado será dado para ela?”

“Bem”,  disse dona fiandeira  com  seus olhos brilhantes enquanto  falava 
com o ratinho, “ você pode ficar com ele”!

Era isto que o ratinho esperava ouvir. 

O ratinho deu saltos de alegria, pulava pelo ar, até fez uma dancinha de 
ratinho e enquanto dançava cantava:

 “agora dormiremos quentinho, eu e minha família em nosso cantinho,  
ípe ípe ípe ar,bem  quentinho nós vamos ficar”.

E foi isto que aconteceu. Todos ganharam novos agasalhos para o in-
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verno  e ninguém passou frio. O fazendeiro ganhou um novo casaco para 
lhe proteger do frio da fazenda, a dona fiandeira ganhou o casaco refor-
mado do fazendeiro, a Zika ganhou o casaco remendado da fiandeira e os 
ratinhos ganharam o cobertor já surrado da Zika. Todos ficaram realmente 
muito quentinhos.

Texto retirado do livro “ For the children of the World”
coletânea de historias realizada pela Iaswece
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pARA cONtAR

 MiLhO DE pipOcA
Rubem Alves

Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca, 
para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acon-
tecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mes-
mo jeito, a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosas. 
Só que elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de 
ser. Mas, de repente, vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa si-
tuação que nunca imaginamos. Dor. Pode ser fogo de fora: perder um amor, 
perder um filho, ficar doente, perder um emprego, ficar pobre. Pode ser fogo 
de dentro. Pânico, medo, ansiedade, depressão – sofrimentos cujas causas 
ignoramos. Há sempre o recurso aos remédios. Apagar o fogo. Sem fogo o 
sofrimento diminui. E com isso a possibilidade da grande transformação. 

Imagino que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro ficando 
cada vez mais quente, pense que sua hora chegou: vai morrer. De dentro de 
sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferen-
te. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca 
não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do 
fogo, a grande transformação acontece: pum! – e ela aparece como uma 
outra coisa, completamente diferente, que ela mesma nunca havia sonhado. 
É a lagarta rastejante e feia que surge do casulo como borboleta voante. (...)

Piruás são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recu-
sam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do 
que o jeito delas serem. Ignoram o dito de Jesus: “Quem preservar a sua 
vida perde-la-á.” A sua presunção e o seu medo são a dura casca do milho 
que não estoura. O destino delas é triste. Vão ficar duras a vida inteira. Não 
vão se transformar na flor branca macia. Não vão dar alegria para ninguém. 
Terminado o estouro alegre da pipoca, no fundo da panela ficam os piruás 
que não servem para nada. Seu destino é o lixo. Quanto às pipocas que es-
touraram, são adultos que voltaram a ser crianças e que sabem que a vida é 
uma grande brincadeira…

ignoramos. Há sempre o recurso aos remédios. Apagar o fogo. Sem fogo o 
sofrimento diminui. E com isso a possibilidade da grande transformação. 

29
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                     RELAtO

uMA hOMENAgEM à ROSANgELA

A professora Rosangela Thiesen aposentou-se em dezembro, deixando a 
Escola após mais de duas décadas de atuação em várias funções. À ela dei-
xamos agradecimentos pela sua dedicação à nossa comunidade escolar. Ro-
sangela tem uma longa trajetória na educação especial, formada em Terapia 
Ocupacional pela PUC de Campinas, cursou a faculdade de Pedagogia com 
especialização em Psicopedagogia. Fez a formação Waldorf em Botucatu e, 
em 2018, concluiu o curso de Extra Lesson em São Paulo. Por hora está descan-
sando, tirou  um ano sabático, mas futuramente pretende trabalhar um pouco 
em consultório e também fazer um trabalho voluntário com crianças carentes.

Queridos pais, alunos e professores!

Neste momento de despedida da Escola me passam muitas 
imagens das ricas vivências em companhia da Escola Waldorf 
Anabá. Tudo começou há 36 anos, quando conheci o primeiro 
Jardim Waldorf, em Itaguaçu. Com 22 anos me apresentaram 
este tesouro que transformou completamente a minha vida. De 
lá para cá fui professora de Jardim, de Classe, de Apoio e nos úl-
timos anos a Psicopedagoga da Escola. Neste mesmo tempo me 
casei, tive quatro lindos filhos  e há pouco tempo me tornei avó 
do incrível Thor. Enfim, foi uma vida toda lado a lado de festas 
coloridas, crianças e adolescentes únicos, desenhos e pinturas 
impressionantes. A cada dia uma aventura diferente com ale-
grias e desafios, monotonia, jamais. 

!

Rosagela com sua turma de 1 ano, em 2002

Grupo dos professores da Escola por volta de 2002: da esquerda para a direita, Cláudio, 
Leila, Mauro, Lúcia, Joaquim, Rejane, Monique, Luiza (atrás).  
Cynara, , Débora, Maria Regina, Ana Cairelo, Rosângela, Romana, Márcia, Silvia, Maria 
Cristina, Luise (em pé) e José, Marcelo, Beatriz (Bia), Alessandra, Sandra, Anahy
e Sérgio (agachados). 
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Sou grata por estes momentos tão especiais e iluminados que 
foram construídos com muito empenho e dedicação. 

A todos vocês que fizeram parte do meu caminho a minha grati-
dão, me tornei uma pessoa melhor por estar junto a vocês. 

Daqui para frente espero utilizar cada dia de uma maneira única, 
sendo filha, esposa, mãe, avó e professora de Apoio das crianças 
mais frágeis, que precisam de muita compressão, carinho e amor. 

Um forte abraço em cada um. 

Rosangela Thiesen

Rosangela (ao centro) na recepção aos alunos do 1º ano, em 2021.
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pLuRALiDADE E DivERSiDADE

AzuL
Daniela Jost (professora de Inglês, mãe da Olivia e do 1º ano e do Iando Maternal) 

e Elisa Lima (mãe da Aimê do 1º ano e do Arthur do Jardim).

 

No dia 17 de maio o grupo Anabá Plural teve o prazer de receber Rodrigo 
Tramonte, artista-autista autor do livro "Humor azul". O nome dado à roda 
de conversa, pelo próprio palestrante, "Autismo não é doença, é ESSÊNCIA!", 
já enunciou o quanto ainda temos a evoluir, enquanto sociedade, na com-
preensão do assunto. A partir da audiência presente, composta quase que 
exclusivamente por pessoas que convivem com pessoas no espectro ou com 
outras deficiências, transparece a necessidade de encontrarmos formas para 
que o tema chegue ao restante da comunidade, pois é a informação que 
tem o poder de transformar estruturas e comportamentos.

Numa exposição de histórias e pensamentos, Rodrigo nos contou que foi 
diagnosticado tardiamente, aos seus 30 anos. E qual foi seu alívio ao começar 
a ler o que ele chamou de "manual", compreendendo melhor as característi-
cas do seu sistema e tendo a oportunidade de encontrar outras pessoas com 
atributos e histórias de vida similares. Rodrigo trouxe muito das suas vivências, 
como se tornou inspiração e referência para famílias ainda mergulhados em 
aflições, dúvidas e medos, e o peso disso em sua vida é uma enorme respon-
sabilidade para qualquer pessoa, sendo que ele, assim como a maioria das 
pessoas, lida também com suas próprias questões. Enfatizou que autistas não 
são anjos nem especiais, são pessoas plenas, com qualidades e defeitos, e que 
tem como objetivo viver a vida da mesma forma que uma pessoa neurotípica. 
Rodrigo explicou que pessoas com deficiência não são exemplos de supera-
ção, e o quão capacitista esta colocação é. Ele coloca que em uma sociedade 
com equidade, oportunidades e direitos, todos receberiam as mesmas chan-
ces e pontos de partida, ocupando todos os espaços sociais, o que faria com 
que eventos como esse nosso encontro, em que o palestrante foi um autista, 
seriam corriqueiros. Sentimos este movimento como algo que está sendo en-
caminhado, sentido e conhecido por meio de conversas e leituras, para que 
sejamos, enfim, uma sociedade equânime.

O palestrante também compartilhou que só chegou neste lugar onde se 
encontra hoje, com seu conhecimento, seu livro e também com sua desen-
voltura, porque teve pessoas que acreditaram no seu potencial e sugeriram 
a ideia do livro, ressaltando a importância de uma forte rede de apoio, não 
somente para a Pessoa com Deficiência como também para sua família. Com 
o humor prometido no título, a obra retrata em quadrinhos o dia a dia de um 
personagem autista, contribuindo imensamente para pessoas alheias ao TEA 
(Transtorno do Espectro Autista) compreenderem um pouco suas caracterís-
ticas. Indicamos a leitura, que é, por sua vez, leve, descontraída e construtiva. 
O livro pode ser adquirido no Bazar Permanente da Escola.

Para conhecer mais sobre o autor, TEA e neurodivergência, siga Rodrigo: 
@rodrigo.tramonte

E se você tem interesse em discutir temas como antirracismo, diversidades 
e pluralidades, anticapacitismo e todas as questões pró-inclusão, junte-se ao 
grupo Anabá Plural. Tem uma sugestão de tema ou palestrante? Venha tro-
car uma ideia, nos encontramos virtual e quinzenalmente.

“Gente simples, fazendo coisas pequenas,

em lugares pouco importantes,

consegue mudanças extraordinárias.” (Provérbio Africano)

Seguimos,

Grupo Anabá Plural
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AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA EM 2022

• Administraçao Antroposófica / Vitor Morgensztern
• Tecendo a vida II: trabalhos manuais para crianças de onze a quatorze anos / 

Ana Cairello; Maria Lúcia Moraes
• Avaliação da prontidão neuromotora para a aprendizagem / Sally Goddard Blythe
• Dinheiro e consciência / Joan Antoni Melé
• O segredo da sombra / Sonia Loureiro
• Os Sólidos platônicos e arquimedianos / Daud Sutton
• Iluminuras / Rosana Rios; Thais Linhares
• Diário de Pilar na Índia /  Flavia Lins e Silva
• O escaravelho do diabo / Lucia Machado de Almeida
• Extraordinário / R. J. Palacio
• A cor de Coraline / Alexandre Rampazo
• Sinto o que sinto: e a Incrível história de Asta e Jaser / Lázaro Ramos
• O Guarani / José de Alencar
• O Livro dos medos / Mirna Gleich Pinsky e outros 
• Konrad o menino da lata / Annette Swoboda; Christiane Nostlinger
• Viagem pelo Brasil qual é o seu norte? / Silvana Salerno 
• As Babuchas de Abu-kassem / Rosane Pamplona
• Contos de outrora para jovens de agora / Rosana Pamplona
• Golfinhos ao alvorecer / Mary Pope Osborne 

Um desenho da nossa biblioteca feito pelo Pedro Medeiros,
aluno do 7º ano.
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AStRONOMiA

Fig. 1: Florianópolis, 15-ago-22, 18h30

O cÉu NO iNvERNO / 2022
Prof. José Irineu Zafalon 

Nas longas noites de inverno Escorpião e Sagitário brilham no céu e são 

facilmente observáveis.

Imagens: www.stellarium.org

No início das noites de meados de agosto a meados de setembro aproveite 

para observar Mercúrio (entre Leão e Virgem). Por percorrer sua órbita 

próxima ao Sol, ele é muito difícil de ser observado e só por pouco tempo 

(cerca de uma hora, nas melhores condições).

Saturno (em Capricórnio) aparecerá em oposição a Mercúrio, no nascente, 

e poderá ser visto durante toda a noite.

Três bonitas estrelas, Arcturus, Vega e Altair também merecem a nossa 

atenção (Vega, da constelação da Lira, não sobe muito no céu e precisa ser 

observada com horizonte sem obstáculos).
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Nas madrugadas, junto com Saturno, também serão observáveis Júpiter 

e Marte. Júpiter estará em Peixes durante toda a estação; Marte “viajará” 

de Áries, no começo de julho, até Touro, em agosto e setembro. A partir 

dos primeiros dias de setembro Marte e Aldebaran, a estrela principal de 

Touro e também avermelhada, estarão próximos um do outro e ganharão a 

presença da Lua Minguante nos dias 16 e 17.

Fig. 2: Florianópolis, 10-ago-22, 5h30



42 43

ASSOciAçãO pEDAgógicA MicAEL

O correr da vida embrulha tudo. 

A vida é assim: esquenta e esfria,

aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. 

O que ela quer da gente é coragem.

Guimarães Rosa

A Associação Pedagógica Micael está em fase de contratação de um 
sistema de geração de energia solar para nossa Escola. Estamos definindo 
a implantação com a empresa GSM Energia Solar e, se tudo ocorrer bem, o 
sistema deve ser instalado e ter iniciada sua operação em 90 dias.

O sistema visa além da economia financeira, desenvolver uma prática 
na direção da produção de energia ambientalmente correta. Essa adequa-
ção à energia limpa e menos dispendiosa, caminha em harmonia com o 
modo de pensar e agir de nossa Escola.

Faz-se necessária a adequação ainda durante este ano, tendo em vista a 
alteração legislativa que entrará em vigor em 2023, com aumento nos valo-
res e nas condições para a implantação de sistema de energia solar no país.  

Estamos buscando  financiamento através da cooperativa Sicredi, da 
qual somos cooperados, a qual possui uma linha de crédito específica para 
o fomento de produção de energia limpa e renovável   

O financiamento não causará impacto nas nossas finanças pois substitui 
praticamente por igual aquilo que se paga pelo consumo mensal de ener-
gia elétrica, e que já está previsto na nossa planilha. A economia virá após a 
amortização total da implantação do sistema, algo que pode ocorrer entre 

Mantenedora da Escola Waldorf Anabá

4 e 5 anos. Após este período, o sistema produzirá um superávit nesta conta 
de energia elétrica, que poderá no longo prazo representar uma economia 
significativa para os custos da Escola .
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  ApOiO

O Colibri é o resultado do trabalho de voluntários com apoio 
de pessoas e entidades que querem vê-lo voando e trazendo 

temas relacionados à Antroposofia e à Pedagogia Waldorf. 
A todos a nossa gratidão.

ALIMENTAÇÃO

Família lorenzi

Pães artesanais

Tradição italiana. Produção casei-
ra, sem conservantes. | Rua Rui 
Barbosa, 256, Agronômica. | (48) 
3228 0441.

meliP 
loja de mel, muito mel!

Loja online com tudo o que é das 
abelhas: mel orgânico, própolis, 
paninhos de cera para embalar ali-
mentos, giz de cera Apiscor, cosmé-
ticos naturais. | www.melip.com.br 
(48) 99194 5916. 

Pãozinho de que da rose!
Pãozinho de que para um lanchi-
nho colorido delicioso e saudável 
para toda a família. Sem leite, sem 
glúten e sem ovos, com muito sabor. 
(48)99673-9668 
@paozinhodequedarose

ARTESANATO

Bazar Permanente do 
anaBá

Brinquedos pedagógicos, livros in-
fantis, livros da Ed. Antroposófi-

ca, artesanatos, pedras preciosas, 
material escolar em geral. Cacia-
ne (48) 3232 7152 ou 99177 3409.

tecerlã  
artesanato em lã

Produção e venda de lãs. Fios, me-
cha penteada e lã para enchimen-
to. Tudo 100% natural. Sônia Ber-
sagui (48) 99102 4321.

BELEZA E SAÚDE

Farmácia Weleda similiBus

Farmácia magistral 
e homeoPática

Homeopatia e Antroposofia. orca-
mento@similibus.com.br|(48) 
3234 3692 e 99908 9039. Rua Lau-
ro Linhares, 1.849 - loja 4. Trindade.

Veda shala - ayurVeda 
e yoga

Práticas de saúde integrativa para 
sua reconexão com seu estado na-
tural de contentamento, paz e har-
monia. Diagnóstico Ayurvédico, 
prescrição de dietas reequilibran-
tes, massagens Abhyanga, Shi-
rodhara e Yoga. Rod. Dr. Antônio 
Luiz Moura Gonzaga, 3141 - Rio 

Tavares. Tel. (48) 99933 1525/1545 
@vedashalaayurvedayoga
www.vedashala.com.br

hOSPEDAGEM

Pousada casa da lagoa

Localizada no coração de Floripa, 
na Lagoa da Conceição, em uma 
tranquila rua residencial, a Casa 
da Lagoa tem acomodações am-
plas e confortáveis com as prin-
cipais amenidades disponíveis. A 
gestão é familiar e o ambiente é 
muito amigável e tranquilo, para 
que você se sinta em casa. Laura e 
Cristopher - (48) 3269-9569 e
48) 99990-0620
www.pousadacasadalagoa.com.br

VESTUÁRIO

raiz natural design 
estamParia natural  

e manualidades

Roupas, acessórios e oficinas em 
impressão botânica e tingimento na-
tural. Ateliê-loja aberto para desen-
volvimento e execução de projetos em 
artes manuais. Nirvani
(48) 99650 5614
Instagram: @raizdesign

SERVIÇOS  
PROFISSIONAIS

além da Boca                   
odontologia integratiVa 

"Dos dentes ao Ser … Odontolo-
gia aliada ao autoconhecimento"

Dra. Vanuce Torres /  Dr. Aleto Silva 
Rua Dom Jaime Câmara, 179
Sala 401. Centro. (48) 99928-8789

dra. Karine arruda Flores, 
cirurgiã-dentista cro-sc 5412

Especialista em Prótese Dentária  
Trabalhos de clínica geral odon-
tológica, procedimentos estéti-
cos refinados e personalizados. 
Clinica Viva - Saúde e Bem Estar 
Rua Lacerda Coutinho 126, Centro. 
(48) 4009-2728 / (48) 99931-0229

dr. gaBriel amado 
   esPecialista em homeoPatia     
e clínica médica. crm-sc 14.246

"Procuro uma abordagem fenomeno-
lógica e Vitalista do Ser, perscrutando 
de sua Vida o que então é digno de ser 
curado."Agendamentos: (48) 984672576  
(48) 4141-0407 (Whatsapp)

marKeting digital 
20 anos de exPeriência 

   #Sites #Email Marketing 
#Estratégia Digital 

Contato: Lorena Lamas  
lorena@jumpmedia.com.br 
Whatsapp (51) 992555564 
www.jumpmedia.com.br

cocriaação mKt digital

Da ideia, Comunicar Para Reali-
zar. Planejamento de Comunica-
ção; Logomarcas e sites; MKT de 
Mídias Sociais; Copywriting; In-
bound; SEO; Ux Design; GOOGLE 
Analytics, FB e IG e Youtube ADS;
Reflexão sobre a tecnologia: "Ame 
bem o mal" Santo Agostinho e Mani-
queus. "Uma ação livre só pode partir 
de um pensar livre", Valdemar W. Set-

zer/2011. (41) 99758-9460 - Elinise

esPaço atená  
centro de transFormação 

Pessoal e artística 
Terapia Artística, Meditação, Grupos 
de estudos, Oficinas artísticas, Terapias 
naturais. Rio Tavares. (48) 98406-
9331. espacoatena@bol.com.br

 Kathia Possa 
 adestradora

Zootecnista/Especialista em com-
portamento animal. Treinamento 
para problemas comportamentais, 
terapia com Florais de Bach, passeios, 
atendimento domiciliar. (48) 99619 
9262. kathiapo@yahoo.com.br.

luisa sodré Viagens

agente de Viagens

Passagens aéreas, hotéis, pacotes, 
seguros, aluguel de carro, grupos. 
(48) 3365 8336 e 99101 8336. lui-
sa@sodre.tur.br.  

dra. luciane morais Viana

cirurgiã-dentista / cro sc 13974   
Periodontia – Odontologia Integral 

Antroposófica. “Promover a saúde 
dos dentes e da gengiva; prevenir e 
tratar as recessões gengivais; cuidar 

da boca cuidando do Ser” (48) 
99976-0856. contato

lu.morais@gmail.com

consultórios médicos e  
teraPêuticos antroPosóFicos 

 (antiga clínica Vialis)
Atende crianças, adolescentes e adul-
tos. Rua da Macela, 80 – Rio Tavares. 
(48) 3338-2977 e (48) 99671-1224. 
“Conhecendo o mundo, o ser huma-
no encontra a si próprio, e conhecendo 
a si próprio, o mundo se lhe revela.” 

Rudolf Steiner.                                                  

melissa Figueira  
nagashima

Fonoaudiologia

Método Padovan ou Reorganização 
neurofuncional. "Aquele que segue 
o que a sábia natureza nos mostra 
e ensina tem menos chances de er-
rar", Beatriz Padovan. Rod. Admar 
Gonzaga 755, sala 405. Itacorubi 
(em frente ao Jardim Botânico) (48) 
99918-1716.

Francisca caValcanti

musicoteraPeuta,  
cantoteraPeuta

Orientação antroposófica e Pedago-
gia Waldorf. Aplicada a distúrbios 
no sono, respiração, voz, comunica-
ção, organização e harmonização. 
Adolescentes e adultos. Próximo à 
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UFSC. Edifício Comercial Madison 
Center. Rua Des.Vitor Lima, 260 
sala 512. (48) 988110233 - www.
franciscacavalcanti.com

taisa Bourguignon

Pedagoga 
Pedagogia Terapêutica e Psico-
motricidade. Rua Lauro Linhares, 
2123, Trindade Center, torre A, sala 
608. (48) 99116-0200.

Fernanda rotolo caldas

Psicóloga

Psicoterapia Relacional Sistêmica 
– atendimento de adolescentes e 
adultos, grupos de pais e de ado-
lescentes. Av. Rio Branco, 404, sala 
605 - Torre 1. (48) 99907 8241.    
     

raquel serPa de oliVeira

teraPeuta

Terapia Artística – Orientação An-
troposófica. “A Terapia Artística 
pode ser aplicada a todos os casos 
de doenças, desarmonias ou como 
processo de autoconhecimento e 
desenvolvimento”. Atendimentos: 
Trindade e Rio Tavares, Florianó-
polis (SC) | (48) 99669 1234 ou 
3338 2977 

simone de FáVeri 
teraPeuta

Terapia Artística – Ateliê Paulo 
Apóstolo. Rua do Lamim, 2905, 
Canasvieiras, Florianópolis.
(48) 99673 9458
simonedefaveri@ gmail.com.

MARCENARIA

Bio marcenaria

Móveis, props para yoga, casinhas 
infantis Waldorf, carpintaria: cons-
trução de parques e brinquedos, 
barra de macaco, escorregadores 
e muito mais. (48) 99845 3392. 
biomarcenariabio@gmail.com; 
www.propsbrasil.com.br

eu que Faço

Reparos residenciais, restaura-
ção de pequenos móveis, projeto 
e construção de móveis em MDF e 
madeira como escrivaninhas e ni-
chos organizadores. Jucelei (48) 
98438 3813.

IDIOMAS

Bliss house

inglês e muito mais 
Uma escola que tem como um de 
seus valores o respeito aos diferen-
tes processos de aprendizagem. Vi-
vências na língua Inglesa, prepa-
ração para Certificados Cambrid-
ge e também aulas in Company. 
Desconto para alunos do Anabá. 
(48) 3365-0648 e 99111-0648. 
Rua Munique 51, Córrego Grande. 
hi@blisshouse.com.br

the secret garden

english school

Do 1º Ano ao Ensino Médio. Imer-
são na língua Inglesa, com material 
britânico, vivências artísticas, músi-
ca, jogos, teatro, horta e literatura. 
Rua Aldo Queiroz, 423 – Santo An-
tônio de Lisboa, Florianópolis. se-
cretgarden.lucy@gmail.com| (48) 
3235 3245 e 99971 8023.

ProF° maurício goBBi

Aulas de inglês, violão e ukule-
le. Aulas ONLINE ou PRESENCIAIS 
para todas as idades. Professor ali-
nhado com a Antroposofia. Expe-
rencie. WhatsApp: (48) 99654 5040  

LIVROS

letraria liVros

Livros infantis, pedagogia Waldorf, 
literatura nacional e estrangeira.
Loja 1: Multi Open Shopping - (48) 
3371 1114 e 99836-3404 (Whatsa-
pp). Loja 2: Boulevard 1432 (Ae-
roporto) - (48) 99632 1432 (Fone/
Whatsapp). 

sur liVraria

Livraria independente. Literatura, 
infantil, juvenil arte, alimentação, 
saúde e bem estar. Garimpamos 
seu livro. Alimente sua Alma.
Mercado São Jorge – Rua Brejaú-
na, 43. surlivraria@gmail.com 

Apoie o Colibri
Divulgue seus serviços, 

sua loja ou empresa 
e ajude a financiar 
a publicação deste 

periódico tão especial 
para a nossa Escola.

Escreva para:
colibri@anaba com.br 
e fale com a Comissão 

de Comunicação.

ANO 32 – Nº 2 – SÃO JOÃO – 2022

Boletim da Escola Waldorf Anabá

Publicação sem fins lucrativos, financiada pelos apoiadores 
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