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TEATRO DO 8O ANO

u Reunião do Conselho

Sasha Pfister

“SONHO DE
UMA NOITE
DE VERÃO”!

de Mães e Pais. Aberta à
comunidade, segunda-feira,
dia 27.09, às 20h. Em pauta,
estudos sobre governança nas
escolas Waldorf, atualizações
sobre os grupos de trabalho
(GT) e sobre o andamento das
diversas comissões da Escola.
O link será encaminhado pelos
representantes das turmas.
u Assembleia da APM, pelo
Zoom. Dia 2/10, sábado, das 9h
às 12h (veja matéria na p. 2).
u “Sonho de uma noite de
verão”, teatro do 8° ano,
dias 2, 3, 4 e 5 de outubro
com transmissão ao vivo
pela internet nos dias 2 e 3
(sábado e domingo), às 17h. As
apresentações de segunda e
terça serão exclusivas para os
familiares.

Está chegando a hora e a emoção é
grande em retomar uma atividade coletiva como o teatro, tão importante em nossa Escola nos tempos em que estamos vivendo, em plena pandemia da Covid-19.
A peça “Sonho de uma noite de verão’’,
de William Shakespeare, será apresentada
pelo 8° ano no teatro do colégio Santa Terezinha, na praia dos Ingleses, em quatro
sessões presenciais exclusivas para pais e
irmãos. Tios, avós e outros membros da
comunidade poderão assistir pela internet
em duas transmissões que serão realizadas ao vivo no sábado e no domingo, dias
2 e 3 de outubro, às 17 horas.
Esse formato inédito foi concebido

pelas famílias da turma de acordo com
as normas sanitárias de enfrentamento
à Covid-19 e sob orientação da comissão
de Retorno às Aulas Presenciais da Escola,
responsável por zelar e orientar a respeito
dos cuidados estabelecidos no PlanCon.

participantes da Comissão de Retorno—,

Norma específica – É importante observar que este movimento só é possível
porque o estado de SC regulamentou a
realização de eventos externos com normas específicas, que são diferentes das
que regulamentam o dia a dia nas escolas. Desta forma, então, graças ao empenho de pais, professores e Escola — que
contam com o apoio imprescindível dos
nossos pais médicos Cristina e Carlos,

respeitada a capacidade de público do

Os teatros do 10° e 12° anos
Também o 10° e o 12° anos preparam suas produções para
apresentação. O teatro de sombras, do 10° ano, contará a história dos orixás Exu, Xangô, Nanã, Iemanjá, Oxóssi e Ogum. Ele
será apresentado esta semana em sessões exclusivas para colegas e professores. A turma teve o cuidado de escolher histórias

as apresentações poderão acontecer.
Os alunos e participantes serão previamente testados. Os pais estão recebendo treinamento e orientações específicas sobre os procedimentos. Deverá ser
local com o devido distanciamento entre
os lugares ocupados nas poltronas. Além
disso, será obrigatório o uso de máscaras PFF2 ou N95 pelos presentes, e o uso
abundante de álcool em gel, que estará
sempre disponível.
Os alunos do 8° ano estão super animados e prometem muita diversão para
o público.

curtas, pequenos trechos que pudessem ser contados por pequenos grupos de atores.
Já o 12° ano, passadas as apresentações dos TCMs, irá agora
dedicar-se à produção do seu espetáculo “O despertar da primavera”, que já está em processo. O modo como se dará a apresentação à comunidade ainda é surpresa.

PÁTIO

Eleições
em pauta
A Associação Pedagógica Micael, mantenedora da Escola Waldorf
Anabá, se prepara para renovar os
membros da Diretoria e Conselho
Fiscal para o próximo período de
Foto de Daniela Stark
Convite Assembleia APM
três anos. A primeira eleição de
acordo com o novo estatuto apro- Sábado, 2/10, das 9h às 12h
vado em 2019 será realizada em as- Pelo Zoom [link aqui]
sembleia geral ordinária, sábado, 2
de outubro. O encontro acontece no momento em que a APM intensifica os esforços para uma
aproximação com a comunidade visando ampliar a participação de pais, professores e colaboradores como associados. São assuntos da reunião também a situação financeira da Escola em
2021, perspectivas para 2022 e atualizações.
u aviso A Secretaria Escolar lembra que o período de rematrículas está chegando

e é importante que pais, mães e responsáveis mantenham atualizados seus dados
cadastrais no portal Unimestre.
u Nova colega A Escola conta com uma nova colaboradora na

área financeira. Denise Alves, administradora com MBA em Gestão
Empresarial, iniciou no dia 13 de setembro. Irá substituir, na função de
tesoureira, Carmen Iasco, que se prepara para a aposentadoria, o que
deve acontecer no final deste ano. Denise é natural de Florianópolis
e mãe da Kiara, do Jardim das Rosas, do Kai, que está no 2° ano, e da
Catarina, do 12°, que estão na Escola desde 2019.
u Anabá Plural Por sete semanas consecutivas os

temas antirracismo, anticapacitismo, inclusão e diversidade
estiveram presentes nos estudos conduzidos pelo grupo
“Anabá Plural” no início da reunião dos professores que
acontece às quintas-feiras na Escola. A programação, que
teve como objetivo apresentar conceitos, experiências de
vida, exemplos, foi encerrada com uma apresentação das
professoras Carol Oliveira e Dani Caetano, do grupo Escola Livre de
Educação das Relações Étnico-Raciais (@escola_livre_de_erer), que oferece cursos
e se dedica a prestar consultoria às escolas na implantação de práticas inclusivas e
da aplicação das leis federais Nº 10.639/03 e 11.645/08, que tratam da inclusão de
conteúdos inter-raciais nos currículos das escolas.
u Grupo de estudos aberto Este movimento teve início em julho de 2020

com a criação do grupo de estudos Anabá Antirracista, reunindo professores, pais
e mães de alunos e ex-alunos da escola em torno do tema. Neste meio tempo, as
ações expandiram-se, o grupo cresceu e avançou na intenção de colocar em prática
programas que promovam maior inclusão no Anabá. O grupo realiza reuniões
quinzenais na terça-feira à noite e está aberto a novos membros – pais, mães,
colaboradores, professores, ex-professores, que queiram contribuir para fazer com que
nossa escola seja cada vez mais acolhedora e plural. Aqui link para ingressar no grupo.

thomas a. schmidt
12/08/1959-24/09/2021

A nossa Escola lamenta o
falecimento, na sexta-feira, 24
de setembro, do querido Thomas A. Schmidt, pai do Mathias (7º ano) e marido da Sílvia, terapeuta e ex-professora
da escola.
Ainda jovem, Thomas estava presente no encontro em
São Paulo que inspirou a fundação do Anabá, no final dos
anos 70. Velejador, amante dos
esportes e do mar, empresário
e grande apoiador da escola,
ele chegou à nossa comunidade como pai. Fez parte da diretoria da Associação Pedagógica
Micael (APM) e seu empenho
na construção do novo prédio
do Ensino Médio ficará como
uma lição de companheirismo
e dedicação. Thomas é membro de uma família de antropósofos que semeou, cultiva e
fortalece o movimento antroposófico em todo o Brasil.
Que possamos honrar sua
presença na nossa comunidade e estarmos unidos em pensamentos e de coração. Que a
sua família possa ser acolhida
por nossos laços. Thomas será
velado neste sábado em São
Paulo. Suas cinzas retornarão
ao mar de Florianópolis, que
ele tanto amava. A cerimônia
será eventualmente divulgada
pela família.

Na sala de aula

u amigos por correspondência

u apresentações dos formandos

O 5° ano está vivendo uma grande emoção com a troca
de correspondências com colegas da Dinamarca. O ir e
vir de cartinhas tem animado os alunos que capricham
nos textos em inglês e nas artes que produzem e enviam
em retribuição às que recebem. Estão gostando tanto
da experiência que não querem mais parar.

Os alunos do 12° ano encantaram com seus Trabalhos de
Conclusão do Ensino Médio apresentados à comunidade
na semana de 30 de agosto a 3 de setembro. As
apresentações feitas em sala de aula e também online
foram exibidas a familiares e convidados pelo Zoom.

u O estudo das profissões

O 3° ano está fazendo o estudo das
profissões e recebendo, no amplo espaço
aberto do seu pátio na casa açoriana,
visitas como a da ceramista Anne Marie ou
do padeiro, o professor Rafael, que fazem
demonstrações dos seus ofícios para os
alunos. Também esteve visitando o ferreiro
Bruno, pai da Laura, aluna do 3° ano.

u Medindo o terreno da Escola

Na semana de 6 a 10 de setembro, o 10º ano realizou sua prática de Agrimensura,
sob orientação dos professores Guilherme e José e com a participação de seu tutor,
o prof. John. Neste ano a atividade foi realizada no terreno da Escola, pois, devido
à pandemia, a classe ainda não pôde viajar, como era desejável. Na atividade, os
alunos realizaram um levantamento planimétrico do terreno para posteriormente
desenhar um mapa da área medida.

ACONTECEU

Ao lado: professores da Comissão da
Gincana e a entrega dos alimentos
arrecadados pelos alunos para o
projeto “Cozinha Mãe”.

u los sicilianos, john lemon, patrick, tomatômicos, bluemerangues e orangetangos

Com distanciamento e uso de máscaras, os alunos do 6° ao 9° ano vivenciaram a Gincana de Micael durante
este mês. As equipes tiveram encontros semanais nos pátios, em espaços abertos e sob os cuidados dos
professores Dornier, Gabriel, Adriana, Nastaja e Júlio Rafael. Eles fizeram camisetas e bandeiras, apresentaram
gritos de união, hinos e realizaram diferentes provas: pingue-pongue, xadrez, vôlei, arco e flecha, lançamento
de aviãozinho de papel, salto em distância, cabo de guerra, quiz e a composição de um poema cujas estrofes
deveriam ser feitas cada uma por uma turma.

Prioridade para atividades ao ar livre.

u um passeio pela antiga grécia

No dia 9 de setembro, os alunos do 5o ano deram um pulinho na Grécia Antiga e realizaram os Jogos
Gregos. Aconteceu na praia de Jurerê, onde puderam vivenciar desafios e exercitar os sentimentos de
união, solidariedade, garra, e muita alegria. Parabéns às equipes!

