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agenda

09/08 - Reunião de Pais do
5o ano, às 19h30.
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TEATRO DO 80 ANO

Na estrada com Panfalão
De 17 a 20 de agosto, os alunos do 8º
ano vão apresentar a peça “O Truão Panfalão”, um musical adaptado de um conto
do russo Nicolai Leskov. A apresentação
neste ano tem um novo endereço: o teatro Dionísio, na Praia dos Ingleses.
A peça conta a história de Hermes,
que abandona uma vida luxuosa
para viver como ermitão por
mais de 30 anos, em busca de
conhecer a verdade. Seguindo
o conselho de um anjo, ele deixa o isolamento à procura de
um homem chamado ‘Panfalão’ e se surpreende ao descobrir que ele é um palhaço, que
leva uma vida simples.
Parte do currículo Waldorf, a apresentação de uma peça teatral no 8º ano exige uma grande mobilização. Neste ano, a
professora da classe, Beatriz Camorlinga,
e a professora de teatro, Nastaja Brehsan,
contaram com outros dez professores do
Anabá nas atividades pedagógicas que
auxiliam na elaboração do espetáculo.
O teatro também é um momento de
fruição dos aprendizados da vida escolar
do grupo e da história de cada aluno.
“Nesta tão importante passagem da
infância à juventude, o teatro do 8º ano
vem pontuar os traços de uma caminhada que se escreve ao longo de um tempo,
permeado de cumplicidade, amparado
pelo afeto e pela confiança, tecido na
alma de um grupo", diz a professora.
Produção - A jornada da turma começou com a escolha do texto, passou por
pesquisas sobre o autor e sua obra (até
um jornal mensal foi produzido para dar
conta do conteúdo) e chegou à vivência
dos ensaios.
A professora Beatriz explica que com a
‘construção’ dos personagens, os jovens

AGOSTO/2017

12/08 - Festival de
Brincadeiras ao Vento
(Maternal), às 9h.
Oficina de Pipas com
Valdir Agostinho (ver
texto).
14/08 - Reunião do 9oºano,
às 19h.
15/08 - Reunião do 6oºano,
às 19h30.
16/08 - Reunião do 2oºano,
às 19h.
Reunião do Maternal da
Luise, às 18h30.
17 a 20/08 - Teatro do 8o
ano.
19/08 - Passeio da Pipa, do
1o ao 4o ano.
Passeio do Jardim da
Luiza.
22/08 - Reunião do 7oºano,
às 19h.
23/08 - Reunião do 4o ano,
às 19h.
25/08 - Café da Manhã das
Famílias, às 7h15.

Dias 17, 18, 19 e 20 de agosto.
Teatro Dionísio, Colégio Santa Terezinha.
Servidão Safira, 148, Praia dos Ingleses.
Ingressos: R$ 20 (inteira), R$10 (meia),
R$ 35 (combo - dois dias).

têm a oportunidade de explorar o mundo de diferentes perspectivas, assumir
papéis inusitados. "Desta forma, estarão
expostos a muitas situações das quais tirarão forças para, no futuro, a partir deles
próprios, poderem atuar livremente.”
Nossos alunos/atores também se envolveram com a produção, desde o figurino, montagem do cenário, música, até a
confecção de cartazes e ingressos.
Nessa estrada, a turma contou com o
apoio de toda a comunidade escolar, que
se une, a cada ano, para facilitar a realização da peça.

26/08 - Mutirão do Jardim
da Regina.
Passeio do Maternal da
Dani.
27/08 - Feijoada do 1o ano,
às 12h.
28/08 - Reunião do Conselho
de Pais, às 19h.
29/08 - Oficina da
Primavera, com Luise,
das 13h30 às 16h.
Reunião de Pais do 8o
ano, às 19h.
02/09 - InterWaldorf (ver
texto).
Bazar de Inverno, das 10h
às 17h.
05/09 - Jogos Gregos do 5o
ano.

PÁTIO

u Feijoada

do 10 ano

u Arte Indígena é tema

do Bazar de Inverno
No dia 2 de setembro, nossa
comunidade se reúne mais uma
vez para assistir às apresentações musicais de nossos alunos
e à encenação do Boi de Mamão
do 4º ano, no nosso Bazar de In- Grafismo Huni Kuin em pulseira produzida por Pãnteany
verno. A festa começa às 10h e
o Bazar. Bolsas e produtos em ‘ecoprint’,
vai até as 17h.
uma técnica de estamparia natural em
Com a intenção de marcar o seu cará- tecido, bijuterias e bordados, teares e
ter cultural, nossa escola escolheu a te- bonecas de pano, além de produtos de
mática indígena e convidou artesãos de limpeza ecológicos. Ainda serão vendidos
algumas etnias para mostrarem um pou- muitos brinquedos: os bichinhos de vidro
co do seu trabalho. Uma exposição foto- feitos na hora, jogos circenses, educatigráfica sobre diferentes povos está sendo vos, de madeira e outras novidades.
organizada.
O tradicional Brechó do 8º ano tamEntre os expositores, neste ano, também vão estar presentes mães e professoras. Elas vão trazer artigos alternativos,
artesanais e ecológicos para incrementar

bém vai movimentar a festa, com preços
pra agradar a todos. As escalas de trabalho das turmas vão ser enviadas pela comissão do Bazar.

Ao som de samba e chorinho, as famílias do 1º
ano vão fazer a “1ª Feijoada - Quem Não Chora Não
Samba”, no dia 27 de agosto, na sede de uma associação no Jardim Anchieta.
A renda do almoço é para cobrir o restante das despesas
com a “Sala Móvel”, uma proposta pedagógica da professora, encampada pelos pais.
Além do prato tradicional e
de uma versão vegetariana, o
ingresso de 40 reais e 20 reais (meia) dá direito ao show
de primeira linha com os músicos Luiz Sebastião (viola),
Neno, pai do Davi (bateria),
professor Rafael, pai da Ayra
(sopro) acompanhados de
um bandolinista. Ingressos
com o pessoal do 1º ano.

u InterWaldorf e Jogos Gregos no início de setembro
Os alunos do 9º ano vão participar no dia 2 de setembro da 16ª InterWaldorf na
escola Rudolf Steiner, em São Paulo, um encontro esportivo que vai reunir 20 escolas do país. Nossos jovens jogam nas modalidades basquete e handebol e vão
ficar hospedados na escola Micael, na capital paulista. No dia 5 de setembro, é a
vez de os alunos do 5º ano do Anabá e da Arandu receberem seus colegas da Querência (Porto Alegre) e Turmalina (Curitiba) para os Jogos Gregos, no Camping dos
Escoteiros no Rio Vermelho.

u Pipas no ar
O “Passeio da Pipa” para as famílias do
1º ao 4º ano acontece no dia 19 de agosto na praia da Daniela, entre 9 e 12h. No
sábado anterior o artista plástico e músico Valdir Agostinho vai dar oficinas para
a confecção de pipas na escola, em dois
horários: das 8h às 10h, para alunos de
3º e 4º ano e das 10h ao meio-dia para
as crianças do 1º e 2º. Será cobrada uma
taxa de contribuição. Também aproveitando os ventos intensos de agosto, as
professoras do Maternal Danielle e Luíse
preparam o “Festival de Brincadeiras ao
Vento”, no dia 12, no Parque Jardim Botânico, no Itacorubi, das 9h às 11h30. A
celebração vai contar com capuchetas
(pipas sem varas), cataventos e bolhas de
sabão.

u Novo sistema
na secretaria
A nossa escola está em
processo de implantação
de um novo sistema de
informatização, que vai
unificar a base de todas as
informações financeiras,
administrativas e
acadêmicas e facilitar
o trabalho diário dos
funcionários da escola.
Entre as próximas etapas
de implantação, está
previsto o treinamento de
professores, no dia 10 de
agosto.

SALA DE AULA

u Sala Móvel já chegou!
Graças a um grande esforço coletivo do 1º
ano, os alunos da professora Daniella Cabral
começaram a ter aulas na sonhada “Sala Móvel”
na primeira semana de agosto. Os móveis
foram produzidos pelo Bio (pai do Jardim) e as
almofadas costuradas pela Lisiane (mãe do 1º
e Jardim), tudo financiado pelas campanhas da
turma, que já prepara uma nova ação (leia na
pág. 2). A criançada aprovou o novo mobiliário,
que vai acompanhar a turma nos próximos anos.

Daniella Cabral
Silvia Alcover

u Ciências
no 40ºano
No fim do último
semestre, os alunos da
professora Silvia Alcover
tiveram a primeira
época de Antropologia
e Zoologia, em que
iniciaram o estudo formal
de Ciências. Eles começaram por meio de uma
experiência tátil: a modelagem em argila de
uma figura humana e um animal, o polvo.
A época permite, por meio da observação,
despertar a sensibilidade das crianças para as
diferenças e similaridades do mundo animal
em relação ao ser humano.

u Medindo o mundo real
em Rancho Queimado
Entre os dias 6 e 11 de agosto, os alunos do 10º ano
terão a experiência de medir um pedaço de terra
e colocar no papel uma medida do mundo real. As
aulas de agrimensura do professor Guilherme em um
sítio biodinâmico de Rancho Queimado vão contar
com teodolitos óticos, instrumentos de alta precisão,
uma técnica antiga e eficaz para as medições de
ângulos verticais e horizontais do terreno. Os jovens
terão a tarefa de fazer o mapa topográfico do lugar,
com o posicionamento de rios, cachoeiras e todos os
detalhes da região.

u Nova entrada

As crianças do Maternal da
Danielle e da Luise voltaram
às aulas por um novo portal. A
colocação de um portão, que
serve às duas salas e ‘desafoga’ o
trânsito mirim na entrada e saída
da escola foi celebrada por todos
os alunos do Jardim, que também
quiseram ‘experimentar’ o novo
portão na primeira semana de
aulas do semestre.

u Palestra Bodo

ACONTECEU
Carol Duva

u Anabá e Arandu em Anhatomirim
Um passeio pedagógico à Fortaleza de Santa Cruz na ilha de Anhatomirim, na baía
norte de Florianópolis, uniu os alunos do 4º ano da professora Silvia Alcover e também
do professor Renato Machado, da Arandu, no dia 1º de agosto. A visita fecha a época
de História de Florianópolis, que aconteceu no fim do último semestre. De barco do
Sambaqui até a ilha, a garotada passeou animadamente pelas edificações históricas
do século 18, que foram parte de um sistema de defesa da ilha de Santa Catarina para
consolidar a ocupação portuguesa no sul do país.

u Feira na porta da escola
No dia 1º de agosto, as cestas de hortifruti do programa CSA (Comunidade de
Suporte ao Agricultor) foram distribuídas
na porta da nossa escola para convidar famílias para o programa apoiado pela ABDSul, uma associação parceira do Anabá.
Pelo atual esquema, um grupo de pessoas paga um valor mensal fixo a um produtor biodinâmico para receber uma cesta
semanal, cuja quantidade e variedade se
Bettina Viggiano altera dependendo das peculiaridades da
estação. Os interessados devem falar com a Bettina Viggiano, mãe do 8º. Às sexta-feiras, a entrada da escola também fica recheada de gostosuras produzidas por pais
do Anabá, como os petiscos do “Ora Bolas” e os pães e bolos da “Pão de quê?” e da
Andreza Nagel. Às quintas, a Horta Orgânica Pergalê também entrega produtos fresquinhos ali.

O professor alemão Bodo von
Plato falou para uma sala lotada de professores e interessados em antroposofia, durante
as férias de inverno, no dia 21
de julho, em nossa escola. Para
o euritmista Joaquim Assis, que
trabalhou para a realização do
evento, o encontro foi enriquecedor. "A forma abrangente e
amorosa de tratar os temas e
também a sua abertura para
as trocas trouxe um novo viés
para o trabalho no dia a dia",
contou.

u 10o faz doação
Sensibilizados com o trabalho
do grupo da Pedagogia de
Emergência, os jovens do 10º
ano doaram um terço da renda
obtida com a venda de cachorros-quentes na Festa Anual
para incentivar o trabalho do
grupo, que usa pedagogia Waldorf para lidar com traumas
em regiões de risco.

u novidades em SP
A professora Rosângela Thiesen
participou do quinto módulo
de “Recursos Especiais em Pedagogia Waldorf - Método Extra Lesson”, de 6 a 9 de julho
no Escola Waldorf Micael, em
São Paulo. A curso completo
tem 3 anos de duração. “Em
cada módulo temos a parte
teórica e muitas vivências, nas
quais aprendemos e praticamos os exercícios propostos
por Audrey McAllen, a criadora
do método”, conta a professora. “Foram dias recheados de
muito conteúdo que enriquece
a minha atuação no cotidiano
do Anabá”.

u Estágio Laboral em Floripa e Santa Rosa de Lima
Com o apoio de um produtor rural e 13 instituições da cidade, a maioria ligada à
escola, os 16 alunos do 11º ano puderam realizar na primeira semana de agosto
o Estágio Laboral. Eles trabalharam seis horas durante cinco dias, em turnos
variados. A primeira experiência profissional dos jovens foi em diferentes setores:
duas escolas de inglês, três universidades, laboratórios, restaurante, cafeteria,
loja de produtos naturais, pousadas, centro equestre e até uma farmácia. Um dos
alunos optou pelo estágio em uma propriedade rural.

A professora Rosângela
durante curso em SP

