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TEATRO

Oitavo Ano no Palco

09/08 - Recepção novas
famílias no Jardim, 13h30;
Reunião do 5oºano, às 19h30.
10/08 - Reunião do 7oºano,
às 19h.
11/08 - Reunião do 9oºano,
às 19h.
12/08 - Festa Dia dos Pais,
8h, Jardim Regina.

manas dadas na experiência do grupo em
acompanhar, auxiliar, amparar, acolher, vivenciar, ter medo, coragem, insegurança e
muito mais. Enfim, em conjunto passamos
por várias etapas que têm seu cume numa
apresentação”, diz Nastaja.
Para ela, o grupo vai se beneficiar “de
forma continuada pela descoberta da força, da coragem, do amparo e, principalmente, pelo estreitamento de laços de
cumplicidade”. “Fico feliz em participar da
montagem e de acompanhar o nascimento deste trabalho.”
“Auto da Compadecida”, dias 25, 26 e 27
às 20h e dia 28, às 18h. Teatro do Centro
Educacional Menino Jesus, Rua Bocaiúva,
1574. Ingressos na portaria da escola e no
Bazar Permanente. Preços: 20 reais e 10 reais
(meia). Recomendada para crianças
a partir de 8 anos.

Agrade o seu pai e colabore com a escola!
Com produtos e serviços doados por
mães e pais da nossa escola, vamos fazer
esse Dia dos Pais, em 14 de agosto, ainda mais animado. Você pode oferecer
um presente para a venda ou comprar
um dos mimos que já estão disponíveis
no Bazar Permanente. Toda a arrecadação vai para a Campanha dos Tijolinhos,
para construir as salas do nosso Ensino
Médio.
Confira alguns dos itens e programe-se para surpreender o papai:

agenda

08/08 - Reunião do 4oºano,
às 19h.
Kuky Reimann

De 25 a 28 de agosto, os alunos do 8º
ano vão mostrar para a comunidade escolar o resultado de um processo teatral que
começou em fevereiro deste ano. Serão
quatro apresentações da peça “Auto da
Compadecida”, de Ariano Suassuna, no teatro do Centro Educacional Menino Jesus.
A escolha dessa comédia, encenada
pela primeira vez há 60 anos, é mais uma
celebração em nossa escola do autor paraibano, já adotado por outras turmas.
“Ariano Suassuna, um dos autores mais
estimulantes da nossa literatura, católico
por conversão, faz, nesta comédia em três
atos, uma crítica ao mundanismo da Igreja
e uma reafirmação da compaixão e da misericórdia divinas”, explica o professor da
classe, Paulo Karam.
Para a produção, os jovens contaram
com o apoio de professores de várias disciplinas, de pais e mães, na preparação dos
cenários, e da professora de teatro Nastaja
Brehsan, pela primeira vez em uma montagem na escola. Na reta final dos trabalhos, Nastaja afirmou que, em agosto, finaliza-se o “grande mergulho” na construção
da peça. “Esse processo de construir em
conjunto uma peça para apresentar à nossa comunidade vai além da relação texto-palco. Passa também pelas vivências hu-
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Quadros e cartões decorados várias opções - R$ 20,00.
Voo duplo de parapente - R$ 170,00.
Livro “O Sal da Terra”, de Richard
Ford - R$ 50,00 (preço nas lojas
85,00).
Panorama Biográfico - R$ 300,00
(preço individual para um grupo de
três pessoas).
Pacote de um mês de aulas de
equitação - R$ 250,00.

16/08 - Reunião do Jardim
Danielle; do 2oºano; e do
10oºano, todas às 19h.
17/08 - Reunião do 8oºano,
às 19h.
18/08 - Reunião do Jardim
Regina, às 19h.
19/08 - Oficina de Pipas.
20/08 - Passeio da Pipa.
- Mutirão do 4oºano.
- Encontro do Grupo
de Ciências.
22/08 - Reunião do 3oºano,
às 19h.
23/08 - Reunião do 1oºano,
às 19h30.
25, 26, 27 e 28/08 - Teatro
do 8o Ano.
26/08 - Café da Manhã
das Famílias.
29/08 - Reunião do
Conselho de Pais, às 19h.

A escola dá as boas-vindas
às famílias dos novos alunos:
Lucas e Felipe (Maternal),
Isadora (3º ano), Lucas (7º
ano) e também aos irmãos
Miguel (4º) e Pedro (1º),
que retornaram da Holanda.
Em meados de agosto, Ana
Paula também é esperada
no 10º ano.

PÁTIO

u Setembro começa com Bazar de Inverno
Está chegando a hora de a
Maricota dançar! No dia 3 de
setembro, nossa comunidade
se reúne para mais um Bazar
de Inverno, com o tradicional
Boi de Mamão, com as
crianças do 4º ano, além de
apresentações musicais dos
alunos, teatro infantil, a exposição de
trabalhos de artesãos da ilha e da região
e o brechó do 8o ano.
A colaboração de todos é o que
faz a nossa festa tão calorosa nessa
estação. Toda a arredação deste ano

será destinada às obras
da nova escola. Nesta
edição, contamos com
o apoio das turmas para
as seguintes atividades:
do Maternal ao 1º ano,
as famílias deverão
ajudar nas vendas do
Café Colonial. O 3º ano foi escalado para
confeccionar e vender as pizzas. Famílias
do 4º e 5º ano vão ficar encarregadas de
servir o suco fornecido pela escola. As
saladas da festa ficam por conta do 6º ao
9º ano. Já os alunos do 10º começam,
neste ano, a assumir algumas tarefas.

Jovens do Ensino Médio na Mostra de Corais
O Coral do Ensino Médio vai participar da Segunda Mostra de Corais de Florianópolis, de
21 a 23 de outubro, no Teatro Pedro Ivo. A mostra busca promover a integração de grupos
nacionais, internacionais e do público. O coral de jovens do Anabá teve início em março e conta
com 47 alunos, entre 14 e 16 anos, além de três professores. Os ensaios acontecem uma vez
por semana e são conduzidos pelo professor Rafael. O canto coral faz parte do currículo do
Ensino Médio nas escolas Waldorf e, além do fazer musical, estimula a socialização, a consciência respiratória, de postura e articulação. O repertório valoriza a cultura de nosso país e traz
também canções de outras regiões.
Ana Beatriz Camorlinga

u Tempo de Pipa
No sábado, 20 de agosto, as
famílias dos alunos do 1º
ao 4º ano vão se reunir na
praia da Daniela, no período
da tarde, para o Passeio da
Pipa. Por ser um mês de
ventos fortes, agosto é escolhido para o tradicional
encontro, que tenta resgatar
uma brincadeira do nosso
folclore, passada de geração
a geração. Para que todos
possam aproveitar, no dia
19, à tarde, o artista plástico e músico Valdir Agostinho vai realizar uma oficina
em nossa escola, com uma
taxa de colaboração. Na
oficina, os alunos poderão
confeccionar suas próprias
pipas para enfeitar o céu
do norte da ilha no dia 20.

u PARA PAIS E MÃES

u Novas opções
no cardápio
A Comissão de Alimentação Escolar do
Anabá está providenciando a compra de
um “marmiteiro”, um equipamento que
vai permitir aos alunos aquecerem em
banho-maria a comida trazida de casa. A
aquisição ainda depende das avaliações
sobre a segurança e o local de instalação.
Novas opções de lanches saudáveis na
cantina também devem estar disponíveis
em breve.

u Professor Catalão
faz estágio no Anabá
Com experiência em escolas de Ensino Fundamental em Madri e Barcelona, o professor catalão Eduard Cots
Sapena vai fazer estágio em nossa
escola neste semestre. Ele fala espanhol, catalão e inglês e diz entender
bem o nosso português. Seja bem-vindo, Eduard!

Grupo de estudos do livro “A
Arte de Educar em Família –
Os desafios de ser pai e mãe
nos dias de hoje”, com a psicóloga Marisa Clausen, às
sextas, das 7h30 às 8h30, na
sala de trabalhos manuais.
Aulas de Euritmia. Às terças
ou sextas, das 7h15 às 8h15,
com prof. Tatiana, cel. 96907777.
Vôlei, às quintas, das 18h às
19h30, na quadra, com prof.
Bia, cel. 9949-1343.

ACONTECEU

u Alunos do
7 Oº visitam o
Petar

Daniela Vicentini
José Ricardo Lopes

Na última semana
antes das férias,
os alunos do 7º
ano fizeram a
viagem pedagógica
para exploração
de cavernas no
Parque Estadual
Turístico Alto do
Ribeira (PETAR).
Além das cavernas
e cachoeiras, os
alunos visitaram
o Quilombo
Ivaporunduva,
fizeram trilhas,
pintaram com tintas
feitas com terra e
apresentaram o
Maculelê.

u P rofissões no Terceiro Ano
No dia 30 de junho, os alunos do 3º ano da
professora Silvia visitaram o Sítio Flor de Ouro,
em Ratones. Lá, acompanharam o trabalho da
tecelã Clara, do marceneiro Antônio e aprenderam
sobre o trabalho na horta e na criação de abelhas.
Relacionado ao aprendizado das profissões, o
passeio pedagógico foi feito com as crianças da
escola Cora Coralina, reunindo uma turma de 45
crianças. Já no dia 28 de junho, os alunos dessa
sala do Anabá aprenderam sobre o trabalho de
arqueólogos em uma escavação ‘de verdade’ no
terreno novo, coordenada pelos profissionais da
Nastaja Brehsan
área e professores
universitários
Lucas Bueno e
Juliana Machado,
pais da aluna
Camila.

Fotos de Silvia Alcover

ACONTECEU

u Curso de Ciências
Com a participação do professor Wolter
Bos (na foto ao lado), o IX Curso de
Ciências, realizado no Anabá durante
as férias de inverno, reuniu cerca de 45
professores de escolas Waldorf do Brasil.
As oficinas durante o evento, entre os
dias 9 e 20 de julho, envolveram nossos
professores em diversas atividades
para explorar o tema do encontro:
“O desenvolvimento do Homem e da
Natureza: A Teoria da Evolução”.
Fotos Cynara Muller

Palestras com
Wolter Bos e
oficinas artísticas
com Sergio
Beck durante o
encontro

u Hospedagem Solidária e muitos Encontros
O acolhimento das famílias do Anabá aos
professores visitantes no IX Curso de Ciências
proporcionou muitos encontros.
De Brasília, Rossele Carvalho Mendes, professora
de classe do 7º ano da Escola Waldorf Moara,
foi hospedada pela Aurora, mãe da Sofia e Alice
(5º ano), de “coração aberto, braços abertos e
sorriso no rosto”. “Pudemos trocar muito sobre nós
mesmas e também sobre as vivências que temos
na escola em papéis diferentes. Pra mim, foi super-

rico esse encontro. Ganhei uma amiga”, contou
Rossele. Hospedado pela família da Sofia Tratz,
do 7º ano, o professor Márcio Francisco Bento
Gonzaga, da Escola Waldorf Micael de Fortaleza,
também recebeu muitas dicas, caronas e gostou
de fazer o trajeto de cerca de três quilômetros
até a escola, a pé, por vários dias, aproveitando o
passeio pela cidade. Aqui ele ainda reencontrou
uma de suas ex-alunas do Fundamental no Ceará,
a Mariana, que agora está no nosso Ensino Médio.

