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 PRIMAVERA

03/09 - Bazar de Inverno, 
das 10h às 17h. 

07/09 - Jogos Gregos, no 
Rio Vermelho.

10/09 - Encontro 
Pedagógico 
Terapêutico, às 9h.

13/09 - Recepção a novas 
famílias no Jardim, 
13h30. 
 
Palestra com Lucas 
Bicca, promovida pelo 
Conselho de Pais, às 
19h.

16 e 17/09 - Teatro de 
Sombras, às 19h.

17/09 - Mutirão do 4o 
ano. 
 
Passeio do Jardim, sala 
profa Danielle.

20/09 - Reunião do 6o 
ano, às 19h.

21/09 - Reunião de Pais 
do 8o ano, às 19h.

24 e 25/09 - Shows no 
Garagem 2020.

26/09 - Reunião do 
Conselho de Pais, às 
19h.

29/09 - Gincana de 
Micael.

30/09 - Café da Manhã 
das Famílias, às 7h15.

u Caixa de ideias
Você já notou uma caixinha pedindo 

sugestões na entrada da escola? Com a 
palavra, o nosso Grêmio, criado neste 
ano:

“O Grêmio Estudantil da nossa escola 
é composto por representantes do Ensi-
no Médio (do 10º ano: Francisco e Sofia, 
e do 9º ano: Ivan, Pedro Clausen, Karim 
e Mariana). O Grêmio existe para tentar 
melhorias no Anabá mesmo 
que sejam pequenas. Que-
remos ajudar, pois amamos 
a Escola em que estudamos, 
não importando se o repre-
sentante entrou na escola 

no Maternal, Jardim, Ensino Fundamen-
tal ou Médio. Gostamos do Anabá do 
seu jeitinho, mas há coisas que podem 
melhorar. Por isso, estamos fazendo pelo 
menos uma reunião por semana na hora 
do almoço. Temos o projeto da caixa de 
ideias para melhorias; verificamos o con-
teúdo quase diariamente. Alunos, pais 
e professores podem deixar sugestões 
nessa caixa, que fica na guarita do Aga-
pito. Já temos alguns projetos em an-

damento, dos quais a comu-
nidade ficará sabendo logo, 
logo. Obrigado por nos ouvir 
e deixar que atuemos no es-
paço da escola.”

 Grêmio da Escola Anabá

Tempo de Desafios
Em setembro, a escola celebra a época 

de São Micael. Com encontros semanais e 
diversas atividades durante o mês, os alu-
nos do 6º ao 10º ano, divididos em 6 equi-
pes, se preparam para a “Gincana de Mica-
el”, que terá a participação dos colegas da 
Escola Cora Coralina. O local da gincana só 
será revelado aos competidores no dia do 
evento, 29 de setembro, Dia de São Micael. 
Eles vão realizar provas de natação, salto 
em distância, escultura em areia, cabo de 
guerra, estátua humana, entre outras. Os 

grupos contam como seus padrinhos os 
professores Rafael, Cynara, Amalia, Gui-
lherme, Cristiane e Sasha. Já as crianças 
até o 4º ano fazem as provas do Desafio 
de Micael em outubro, assim como a ga-
rotada do 5º ano que encara o Desafio do 
Dragão.

Maquete da nova escola: Com o alvará concedido pela Prefeitura de 
Florianópolis em 24 de agosto, permitindo o início das obras, o Anabá acerta 
os últimos detalhes e se prepara agora para próximas etapas: a verificação 
topográfica, a terraplanagem, a edificação do muro de arrimo e construção 
de quatro salas. Elas serão usadas para as classes do Ensino Médio, mas 
posteriormente vão abrigar o restaurante, bazar, secretaria e o almoxarifado.
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Palestra de Lucas Bicca

Promovida pelo Conselho de 
Pais, a palestra “O Adulto 
como Guardião da Ima-
gem do Ser Humano”, do 
professor Lucas Bicca, da 
Cora Coralina, acontece 
no dia 13 de setembro, às 
19h, em nossa escola. O 
evento é gratuito e só para 
adultos.

Teatro de Sombras em inglês 

Um teatro de sombras, em 
inglês, totalmente produzi-
do pelos alunos do 10º ano 
está marcado para os dias 
16 e 17, às 19h, na nossa 
escola. Eles apresentam a 
lenda indiana “Ramayana”, 
a história de vida de Rama, 
a 7º encarnação de Vishnu. 
Atividade curricular dessa 
série, o teatro de sombras 
foi desenvolvido durante as 
aulas de artes e inglês da 
professora Aline Volkmer. 
A apresentação é aberta à 
comunidade e vai custar 10 
reais. A entrada será desti-
nada à Campanha dos Tijo-
linhos. 

Jovens no Garagem 2020

Nossos estudantes violinis-
tas, flautistas e músicos 
em geral vão fazer duas 
apresentações na Garagem 
2020, no Córrego Grande, 
nos dias 23 e 24. A noite de 
shows está sendo organi-
zada pelo Grêmio e pais de 
alunos, com a renda tam-
bém destinada à construção 
da escola.

Espaguete Solidário

O 1º Espaguete Solidário 
do Anabá, um grande almoço 
que pretende reunir todas as 
mammas e os papàs da nossa 
comunidade, será no dia 22 
de outubro. Os ingressos vão 
custar 25 reais e deverão ser 
vendidos em todas as salas. A 
ideia é que o evento não te-
nha custos para escola e conte 
com a doação de ingredientes 
de pais e apoiadores. A renda 
vai para a nova escola.

PÁTIO

Cristiane Torres

uDiabolôs para o 6oº
Os alunos do 6º ano já estão reunindo materiais para a 

apresentação do circo no nosso Bazar de Natal. Eles precisam 
de diabolôs, swing poi (bolas de malabares com fitas) e um 
monociclo. Quem puder ajudar a nossa trupe, entre em 
contato com a professora Cristiane.

u Oficinas, show e lançamento de livro no Bazar
Dia 3 de setembro acontece o Bazar de 

Inverno entre as 10h e 17h. Com a inten-
ção de ampliar o seu caráter cultural, essa 
edição vai trazer novas atividades: uma 
roda de capoeira, organizada pelo grupo 
Angoleiro Sim Senhô, de Florianópolis, o 
lançamento do livro de fotografias “Um 
Lugar Chamado Campeche”, e uma “can-
ja” do músico Marcos Baltar, pai de alu-

nos da escola. Também vão rolar oficinas, 
com inscrições feitas no local. A primeira 
delas, de cestaria, acontece às 10h e vai 
custar 60 reais. Às 14h, serão as oficinas 
de feltragem (35 reais) e capoeira para 
crianças (10 reais). Tudo isso sem contar 
as apresentações musicais dos estudantes 
e o tradicional Boi de Mamão, encenado 
pelo 4o ano.

uOlimpíadas Floripa
Inspirados pelos atletas de todo 

o mundo presentes na Rio 2016, 
os alunos do 5º ano vão realizar 
os Jogos Gregos no feriado de 
7 de setembro no Camping dos 
Escoteiros, no Rio Vermelho. A 
garotada do Anabá e da Cora 
Coralina vai recepcionar os colegas 
da Querência, de Porto Alegre, 
e Turmalina, de Curitiba, para 
reencenar as provas que deram 
origem às competições olímpicas. 
Eles vão realizar provas de corrida, 
salto em distância, lançamento de 
dardo e de disco, luta grega, além da 
divertida corrida de bigas. O dia de 
atividades será encerrado com um 
jantar grego preparado pelos pais.

u Encontro Nacional de 
Pais em Fortaleza

Com o tema “Família Contemporânea: 
equilíbrio na vida moderna – família, tra-
balho e filhos”, o III Encontro Brasil de Pais 
Waldorf acontece de 11 a 13 de novembro 
na Escola Waldorf Micael de Fortaleza. É 
uma oportunidade para aprofundar o co-
nhecimento sobre a Pedagogia Waldorf, 
trocar experiências com pais de outras 
regiões e fortalecer a Pedagogia Waldorf 
na região Nordeste. As inscrições custam 
R$ 230,00 (individual) e R$ 440,00 (casal) 
e vão até 31 de outubro. Encontrobrasil-
paiswaldorf@gmail.com. Link para ins-
crições: https://www.eventbrite.com/e/
bilhetes-iii-encontro-brasil-de-pais-wal-
dorf-25388484641

u Época de 
História

Em agosto, os alunos 
do 6º ano fizeram um 
longo passeio pela 
Idade Média. As aulas 
começavam com um 
ambiente meditativo, 
com iluminação por 
velas e prática de letras 
góticas, que depois 
puderam ser usadas 
nos pergaminhos, 
produzidos a partir das 
pesquisas sobre temas 
medievais. Os alunos 
ainda receberam a visita 
de dois professores da 
UFSC, com armaduras 
de verdade de soldados 
romanos, que falaram 
sobre os aparatos.

 SALA DE AULA



Sonia Raffa

u “Auto da 
Compadecida”  
Com a peça de Ariano 
Suassuna, os alunos 
do 8º ano deram um 
show de atuação nas 
apresentações entre 
os dias 25 e 28 de 
agosto, no Teatro do 
Centro Educacional 
Menino Jesus, e 
foram merecidamente 
aplaudidos de pé em 
todas as noites. 

ACONTECEU

Fotos Adriana Fritzen

Guel Varalla

uEstrelas no céu do 7o

No dia 12 de agosto, o 7º ano teve uma vivência especial na sede do 
IMMA – Instituto Multidisciplinar de Meio Ambiente e Arqueoastronomia, 
na Fortaleza da Barra da Lagoa. Recebidos pelo pesquisador Adnir Ramos, 
eles ouviram sobre os sítios arqueológicos e a relação com a observação 
astrônomica. Por trilha, chegaram ao topo do morro onde passaram a noite 
fria acampados, aquecidos por uma fogueira para a observação do céu. No 
dia seguinte, presenteados pela natureza, puderam avistar uma baleia.

uSarau na biblioteca
O 6º ano encerrou o primeiro 
semestre com um Sarau Cultural 
com música e poesia na biblioteca. 
Com apresentações de violino, 
flauta, declamação de poemas 
próprios e de autores escolhidos 
por eles, os alunos puderam relaxar 
no grande tapete colocado na sala 
para a confraternização realizada no 
último dia de aulas antes das férias.



u InterWaldorf 2016 em São Paulo

Os jovens do 9º ano participaram do InterWaldorf 2016 na Escola Waldorf Rudolf Steiner, 
em São Paulo, no dia 26 de agosto. Com 14 escolas presentes, o evento esportivo reuniu 
cerca de 250 estudantes para partidas de vôlei, basquete e handebol.

Gabriela Oliveira

uHorta Comunitária no Itacorubi
No dia 24, o Jardim Botânico de Florianópolis abre 
oficialmente suas portas em um grande terreno 
próximo à escola, no Itacorubi. No sábado, dia 20 
de agosto, foi o mutirão de implantação da horta 
comunitária no local, baseada em princípios que 
combinam hortaliças e árvores. Reginaldo Ferreira, pai 
do Jardim, foi um dos 167 voluntários que participaram 
do plantio. “Fiquei muito entusiasmado com o projeto. 
Certamente todos nós nos beneficiaremos muito.” 
O espaço ainda vai contar com parquinho, pista de 
caminhada, redário, entre outros atrativos.

uARTE 10 em Bauru
Com uma apresentação musical, os alunos do 10º 
ano participaram do Arte 10 na Viver Escola Waldorf 
de Bauru (SP) entre os dias 25 e 28 de agosto. Os 121 
alunos de escolas Waldorf de diferentes regiões que 
participaram do evento puderam escolher entre oficinas 
de cartonagem, mosaico, máscaras, dança brasileira, 
escrita criativa, circo, teatro, confecção de sabonetes, 
mandalas (olho de Deus), stencil, aquarela, música e 
até de temperos. “Cada aluno levou consigo trabalhos, 
técnicas e reflexões muito úteis e lindas depois dessas 
experiências”, conta a aluna Letícia Riczaneck.

u É sopa! no 1o ano
Só para adultos. Isso mesmo! Os pais do 1º ano 
fizeram uma “Jantar de Sopas” no dia 5 de agosto para 
estreitar laços e assistir ao evento de abertura das 
Olimpíadas Rio 2016, na casa da Jussara e do Murilo 
(pais do 5º e do 1º ano). De olho no futuro, a reunião 
ajudou a arrecadar um tijolinho para a campanha 
de construção das salas do Ensino Médio e também 
resultou em um compromisso: uma nova reunião nas 
Olimpíadas de 2028, quando vão comemorar 12 anos 
da turma da professora Daniela Agostino.

ACONTECEU

Reginaldo Ferreira


