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montando um quebra-cabeças
Assim como as crianças da foto, que estão juntando as
pecinhas para fazer um lindo mosaico no pátio do Jardim,
também a Escola precisa montar um quebra-cabeças pedagógico para contornar a situação da pandemia, que se prolonga em nosso País.
Estamos há mais de um ano em um dia a dia “fora do normal”, e, enquanto no ano passado todos estavam em casa,
assistindo às aulas a distância, agora a maioria dos alunos
(59%) está no modelo híbrido, com aulas presenciais em dois
ou três dias por semana.
Esse cenário tem exigido um esforço extra dos professores e de toda a comunidade escolar para adaptar as muitas
atividades do currículo Waldorf para que atendam ao mesmo tempo quem está online e quem está nas aulas presenciais. E, como algumas turmas precisam ser subdivididas em
grupos menores, as necessidades de tempo e atenção são
triplicadas em algumas disciplinas.
Neste momento os professores estão empenhados em
elaborar a grade da próxima época, que entra em vigor no
dia 3 de maio, a quarta temporada do ano, na qual há o rodízio de matérias e a renovação de conteúdos. A grade ainda
está sendo fechada, mas, dada a situação da pandemia em
nossa cidade, a tendência é que o número de dias com atividades presenciais fique como está.
Neste momento, de concreto, só mesmo a notícia de que,

no Ensino Médio, as aulas da quarta-feira, que continuarão
online, passarão da tarde para o período matutino para todas as turmas.
Outro debate que ocorre no Colégio de Professores é o
de como adaptar as atividades coletivas ao modelo híbrido?
Como vai ser a Festa Anual? E a nossa amada Festa Junina,
que logo estará aí novamente? Como adaptar os estágios
agrícola, laboral e social do Médio? E os teatros e as tradicionais viagens de estudos, já que encontros e reuniões permanecem suspensas pelas normas sanitárias?
Atividades antes programadas para o primeiro semestre,
como o teatro do 12o ano, por exemplo, estão sendo transferidas para o segundo semestre na esperança de que as
condições sanitárias melhorem. Mas, qualquer proposta das
comissões para essas atividades, antes de ser levada adiante,
deve passar pelo crivo do PlanCon, que é o Plano de Contingência de Enfrentamento à Covid, para ter o aval sanitário.
Uma etapa a mais, já incorporada ao nosso dia a dia, e muito
necessária para manter o ambiente saudável e livre de Covid.
E assim seguimos.
O mosaico da foto acima foi iniciado pelas famílias ainda
no mutirão do aniversário da Escola em 2020, mais de um
ano atrás. E agora está perto de ser concluído, com a ajuda
preciosa das crianças que “trabalham” com a supervisão e o
auxílio das professoras.

PÁTIO

u Edital Aberto

u Ex-aluna como nova estagiária

A ex-aluna Aline Collares, que estudou no Anabá
do Jardim ao Ensino Médio, formando-se no
12º ano em 2018, volta agora à Escola como
estagiária na turma do 2º ano, da professora
Denise. Ela, que estava estudando Química na
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), já está tramitando
papéis na Universidade para se transferir para o curso de Pedagogia.
Bem-vinda de volta ao Anabá, Aline!

A Escola busca um novo
colaborador ou colaboradora para
atuar como monitor(a) de pátio
no espaço da Educação Infantil.
Interessados(as) devem enviar
currículo e carta de apresentação
até o dia 30 de abril de 2021 para
o email anaba@anaba.com.br.
Mais detalhes no site da Escola.

u quem fez as minhas roupas?
A semana está sendo agitada para um grupo de alunas do Ensino Médio — capitaneadas pela Beatriz
Campos, formanda do 12º ano — que está participando ativamente da semana Fashion Revolution,
campanha mundial que visa questionar a indústria da moda nos aspectos trabalhista, comercial e ambiental. O envolvimento das jovens faz parte do Trabalho de Conclusão do Médio (TCM) da Bia. Elas
fizeram uma série de postagens combinadas nas suas redes sociais (e também nas da Escola), abordando marcas famosas e apoiando pequenas confecções, as chamadas slow fashions, e os brechós,
que priorizam o reaproveitamento. Para esta sexta-feira, 23, às 19 horas, está programada uma roda
de conversa pelo Zoom para a qual toda a comunidade escolar está convidada. [link]

NA SALA DE AULA

u visitas ao “espaço sagrado” da biblioteca guimarães rosa

A professora Adriana, da Biblioteca, presenteou com
lindos marcadores, que ela mesma fez, os pequenos
leitores que andam frequentando pela primeira vez no

ano a nossa Biblioteca Guimarães Rosa. Nas fotos, as
turmas do 2º ano, da professora Denise (acima), e o 3º
ano, da professora Kelly (abaixo).

NA SALA DE AULA

Em outubro do
ano passado, quando estavam no 5º ano,
os alunos do atual 6º ano receberam
cartinhas de uma turma também do 5º de
uma escola da Dinamarca. Agora, com a
ajuda da professora de inglês, Daniela Jost,
as cartas foram respondidas — pois o ano
escolar deles é diferente do daqui e eles
passarão a ser sexto ano só na metade
de 2021. Assim, seguiram no envelope:
algumas cartinhas dos alunos daqui para
os alunos de lá; uma carta conjunta da
turma e uma carta da nossa professora
para a colega dinamarquesa, junto com
um convite para que a correspondência
entre os alunos seja mantida. Todos
aguardam, ansiosos, a resposta!
u Conexão Dinamarca

u aprendizado na
prática

Os alunos do 7º
ano têm aprendido
na prática os
conceitos da Física
em experiências
conduzidas
pela professora
Cristiane. Aqueles que estão na modalidade 100% online recebem
apoio e orientação para realizá-las em casa com os materiais que
têm disponível. Também alguns exercícios realizados na Escola são
acompanhadas pelos colegas em transmissões ao vivo. Acima, o
exercício da alavanca, uma questão da mecânica, em que os jovens têm
a chance de perceber o quão mais fácil é — para todos — levantar
qualquer peso quando temos um ponto de apoio! Né?

u terra que esses frutos deu, sol que os amadureceu...
Os alunos do 3º e do 4º ano, junto com o professor Rafael, de
Jardinagem, estão plantando os cereais. Depois de duas semanas
de trabalho duro para preparar a terra, já plantaram o milho e, nas
próximas semanas, vão semear a aveia e o trigo. O capim seco da

horta cobre a terra e ajuda a adubar. Já os alunos do 7º ano estão
trabalhando bastante para preparar o terreno que fica no acesso ao
prédio da Educação Infantil para plantios variados de frutíferas a chás
e temperos.

ACONTECEU
u APM reúne comunidade em nova Assembleia virtual

Assista aqui ao vídeo sobre a APM.

No sábado, dia 10 de abril, cerca de 30 pessoas participaram da
primeira Assembleia Ordinária da Associação Pedagógica Micael de
2021. Pela segunda vez, desde o início da pandemia, o encontro foi
realizado via Zoom. O professor Sérgio abriu a reunião explorando o
tema da Páscoa. Foram apresentadas as contas da Escola do ano de
2020 e expostos alguns projetos e planos da diretoria. Os diretores
explicaram que a Escola decidiu entregar a “Casa do Pastor”, a casinha
açoriana alugada onde aconteciam as aulas de artes e música, e
também trouxeram atualizações sobre a obra para o acesso às salas da
Educação Infantil, no terreno novo. O encontro terminou com um vídeo
contando a história da APM e esclarecendo como se dá a participação
da comunidade na mantenedora. Assista aqui.

u como foi sua páscoa?

As crianças do Maternal e do Jardim divertiram-se
pintando as casquinhas dos ovinhos que depois foram
recheadas com as gostosuras típicas da Páscoa. Para os

,

pequenos é sempre uma alegria encontrar os ovinhos
coloridos na sala ou escondidos no quintal. Ou mesmo
recebê-los em casa, como foi para as crianças que não
estão frequentando ainda as atividades presenciais.

Acima a turminha do Maternal das
Margaridas, da professora Luíse, com as
“mãos de coelho”, e ao lado a surpresa
preparada pela professora Luiza, do
Jardim Flor de Lótus, que foi entregue
para as crianças na Escola e em casa
também!

