
Entre os dias 22 e 25 de agosto, os alunos 
do 8º ano prometem causar um rebuliço no 
centro da cidade: eles vão subir ao palco do 
teatro do CEMJ (na rua Bocaiúva, 1574), para 
encenar “Muito Barulho por Nada”, do dra-
maturgo britânico William Shakespeare.

A trama de encontros e desencontros amo-
rosos, intrigas, mal-entendidos e trapalhadas 
se passa em Messina, na Itália. Encenada pela 
primeira vez no fim do século 16, a peça ainda 
é capaz de divertir e entreter o público atual. 

A grande quantidade de personagens dos 
clássicos do autor (escolhido também pela 
turma do ano passado) facilita a distribuição 
de papéis em uma classe de 31 alunos.

Para a produção da peça, a professora Denise 
tentou envolver e ouvir os jovens em todas as 
etapas, desde a escolha do texto (por votação 
unânime!) à distribuição dos papéis, produção 
do cenário, figurino, material de divulgação e 
também na adaptação das rebuscadas falas.

Um dos principais benefícios desse processo, 
segundo ela, é possibilitar ao jovem “colocar-
-se na pele do outro”. Não apenas de um 
personagem em outra época, sob diferentes 
expectativas, regras de conduta e exigências 

Turminha do Barulho
sociais, mas também na pele do colega, das 
pessoas com quem convive.

“Esse exercício de 'empatia' é um dos gran-
des ganhos desse projeto. Nós tentamos ir 
trabalhando o grupo todo, nesse caminho 
em que o ‘verbo precisa se fazer carne’, 
onde eles precisam reconhecer a emoção 
que está ali”.

Dividindo o holofote – A produção do teatro 
começa a se adaptar também à nova dinâ-
mica da escola, que agora tem o Ensino Mé-
dio completo. Desde o ano passado o Anabá 
passou a contar com três espetáculos tea-
trais anuais: além do 8º ano, há ainda o Te-
atro de Sombras, do 10º, e o Teatro do 12º. 

Por isso, a tentativa neste ano foi se concen-
trar no aspecto pedagógico, usufruindo dos 
materiais que a escola já dispõe e dividindo 
as possibilidades de arrecadação com as ou-
tras turmas.

Luiz Vianna

u inscrições abertas! 

De Fortaleza, Ceará, a Santa Cruz 
do Sul, Rio Grande do Sul, mães 
e pais das escolas Waldorf de 
todo o país já estão garantindo 
suas vagas no III Encontro Brasil 
de Mães e Pais Waldorf, que 
acontece de 25 a 27 de outubro 
em Florianópolis. As inscrições 
vão até 27 de setembro ou até 
esgotarem as 140 vagas. Corra e 
garanta a sua. 
Inscrições pelo site: https://
encontrobrasil.wixsite.com/
iiiencontro

AGOSTO
9 a 12/08 - Viagem do 11ºano para  

o Uni11, em Botucatu-SP.

10/08 - Passeio do Jardim das 
Orquídeas (Prof. Silvia).

13/08 - Reunião do 5º ano.

15/08 - Reunião do 6º ano.

17/08 - Aula de violino do 5º ano. 

19 a 22/08 - Viagem do 7º ano/Petar.

20/08 
- Palestra introdutória, Bloco do 
Jardim, às 13h30.  
- Reunião de Pais do 12ºano. 
- Reunião do Jardim das Rosas 
(Prof. Silvia).

21/08 - Reunião Maternal das 
Margaridas (Prof. Luise)

24/08 
- Festival da Pipa. 
- Passeios do Maternal das 
Lavandas (Prof. Danielle) e Jardim 
Flor de Lótus (Luiza).

26/08 - Reunião do Conselho de 
Mães e Pais.

22 a 25/08 - Teatro do 8ºano.

31/08 
- Workshop Waldorf 100 anos. 
- Festival de Brincadeiras 
ao Vento, do Maternal das 
Margaridas (Prof. Luise).

SETEMBRO
03 e 04/09 - Jogos Gregos

03/09 – Ciclo de Vivências Waldorf: 
"O desafio de Micael", na Escola 
Anabá, às 19h30.

Informa

“Muito Barulho Por Nada”, de William 
Shakespeare – de 22 a 25 de agosto. Quinta 
e sexta, às 20h, Sábado e domingo, às 17h, 
no Teatro do CEMJ – Rua Bocaiúva, 1574. 
Ingressos à venda no Bazar do Anabá.  
R$ 20 e R$ 10 (meia). 

 TEATRO DO 80 ANO

de William Shakespeare

www.anaba.com.brInformativo mensal • Escola Waldorf Anabá • Florianópolis, SC

u comemoração dos 100 
anos em florianópolis 

Todas as escolas Waldorf do 
mundo estarão em comemo-
ração oficial dos 100 anos da 
Pedagogia Waldorf no dia 19 
de setembro. Em Florianópolis 
planeja-se um grande encontro 
entre todas as escolas da Ilha.

http://www.anaba.com.br


u edital professor de euritmia até 9 de setembro: O Conselho Pedagógico estendeu até 
9 de setembro o prazo para o recebimento de propostas para contratação de professor de Euritmia 
para 2020. Os interessados devem enviar currículo e carta de intenções para: anaba@anaba.com.br. 
Mais informações: www.anaba.com.br/secretaria/editais, ou pelo telefone (48) 3334-1724.

u pequenas reformas, grandes soluções

A equipe de manutenção da escola está em 
constante  atividade para dar conta de acomodar 
as necessidades que vão surgindo. Por hora foram 
iniciados os trabalhos de reforma de uma sala da 
casa açoriana onde irão funcionar a recepção e a 
secretaria. A previsão é de que as novas instala-
ções estejam concluídas antes do próximo perío-
do de matrículas. 

Também, durante o recesso escolar, foram 
feitos trabalhos de acabamento, como a instala-
ção de lambris de madeira na sala do Maternal 

das Lavandas (da professora Danielle) dando mais 
aconchego para os nossos pequenos.

No prédio do Ensino Fundamental, foram fei-
tas várias pequenas mudanças: o marmiteiro foi 
transferido para um novo local, ao lado da sala 
de trabalhos manuais; as botas de jardinagem 
ganharam um novo abrigo; as ferramentas foram 
acomodadas em um novo local, abrindo espaço 
para guardar as tintas que os professores usam 
nas atividades. E, ainda, as instalações elétricas 
do prédio passaram por manutenção. Ufa! 

u JARDIM DE FLORES
As professoras da Educação Infantil batizaram 
suas turmas de Maternal e Jardim com nomes 
de flores. Dessa forma, as classes passaram a ser 

PÁTIO

Fotografias de bancos de imagem

assim denominadas: Maternal das Margaridas, 
sala da professora Luise; Maternal das Lavandas 
sala da professora Danielle; Jardim das Rosas, sala 
da professora Silvia; Jardim das Orquídeas, sala da 
professora Regina; E, Jardim Flor de Lótus, sala da 
professora Luiza.  

Para facilitar a memorização dos novos nomes, 
as jardineiras estão providenciando a sinalização 
das salas com imagens das flores em quadros 
bordados, pinturas e outras formas criativas. 
E também estão plantando mudas das flores 
escolhidas nos arredores das salas. A professora 
Luiza está à procura de uma muda de Flor de 
Lótus para colocar no laguinho em frente à sua 
sala.  Se alguém souber como conseguir, por favor, 
fale com ela. 

Maternal das Margaridas Maternal das Lavandas Jardim das Rosas Jardim das Orquídeas Jardim Flor de Lótus

A professora Luise, 
do Maternal das 
Margaridas, irá re-
alizar o Festival de 
Br i ncade i ras 
ao Vento com 
seus aluninhos no dia 31 de agosto, 
sábado, com brincadeiras de cata-
vento e bolhas de sabão na praia 
do Novo Campeche. Já o tradicional 
Passeio da Pipa, do Fundamental, 
que no calendário estava dia 17, foi 
transferido para o dia 24 de agosto, 
sábado, na Praia da Daniela, das 9 
às 12 h.

 SALA DE AULA

u só se fala nisso... 
Os corredores e salas de aula do 

Ensino Médio andam agitados: o 9o 
Ano com as Biografias que preci-
sam ser entregues até o dia 21 de 
agosto e os alunos do 12o, com as 
apresentações dos seus trabalhos 
de conclusão. 

u 70 para o petar
Entre os dias 19 a 22 de agosto, os alu-
nos do 7o ano visitarão o PETAR – Parque 
Estadual Turístico do Alto Ribeira, em 
São Paulo. Neste parque se concentram 
centenas de cavernas, muitas apenas ex-
ploradas por espeleólogos. "A viagem faz 
parte dos estudos de Mineralogia, pois as 
cavernas são exemplos de rochas calcáre-
as", explica o professor Marcelo. 

u cartões postais do mundo
Uma das atividades dentro da 
programação para a celebração dos 100 
anos da Pedagogia Waldorf é a troca de 
cartões postais ilustrados pelos alunos de 
escolas das várias partes do planeta. Os 
cartões que o Anabá vem recebendo estão 
agora expostos em um mural entre as 
salas do 4o e 5o anos, no prédio do Ensino 
Fundamental. Visite e emocione-se.  

u 50 ano se prepara para os jogos gregos
Neste ano, 77 alunos e dez professores das escolas Anabá 
e Arandu, de Florianópolis, Turmalina e Grão Saber, de 
Curitiba, e Querência, de Porto Alegre,  
estarão reunidos nos dias 3 e 4 de setembro para disputar 
os Jogos Gregos. A cerimônia de abertura dos jogos — 
seguida de um lanche com comidas típicas gregas — será 
realizada no Anabá, na tarde do dia 3. No dia seguinte 
cedinho eles se encontram no Camping dos Escoteiros, no 
Rio Vermelho, para as disputas: de corrida de biga, luta, 
arremesso de dardo e disco e a maratona. 

Cristopher Faoro Bertoni

u trabalhos de  

conclusão do médio
Com o encerramento do Ensino 

Médio, os alunos do 12o ano têm 
a oportunidade de se aprofundar 
em um assunto da sua escolha e 
escrever sobre ele. “Que área do 
conhecimento me interessa?” “So-
bre o que eu gostaria de estudar 
durante alguns meses?” Essas são 
perguntas motivadoras para que os 
mais variados assuntos sejam abor-
dados. Neste ano, Robótica, Plantas 
alimentícias não convencionais, De-
pressão, Tesouro Direto, Ginástica 
Rítmica, Jogos de RPG e Determi-
nação estão entre os temas trata-
dos. Os alunos apresentarão suas 
pesquisas entre os dias 27 de agos-
to e 20 de setembro, às 19 horas, 
no bloco do Ensino Médio. "Toda 
a comunidade escolar é convidada 
a assistir aos TCMs, prestigiando o 
trabalho árduo dos alunos e pre-
senciando o encerramento de mais 
um ciclo na vida desses jovens, tão 
maduros e prontos para agir no 
mundo", convida a tutora Cynara.

u 110 de malas prontas

Enquanto isso, os alunos do 11o 
ano arrumam as malas para passar 
o fim de semana em Botucatu, no 
Uni11, encontro nacional das tur-
mas de 11o. Eles viajam na sexta-
-feira, 9 de agosto, com retorno na 
segunda-feira, 12.

Sala da Professora Luise Sala da professora Danielle Sala da Professora Silvia Sala da Professora Regina Sala da Professora Luiza

u Época do Vento



uvisita ao museu do homem do sambaqui
No dia 6 de agosto, o 4o ano fez uma visita ao Museu do Homem do Sambaqui Pe. 
João Alfredo Rohr, que fica junto ao Colégio Catarinense, no Centro. A atividade faz 
parte dos estudos da época de História, sobre a Cultura Indígena. O Museu guarda 
uma importante coleção com mais de 5000 objetos, inclusive artefatos  (como 
panelas de cerâmica, pontas de flechas, esqueletos e urnas funerárias) com mais de 
4,5 mil anos. Uma senhora viagem no tempo. 

Fotos arquivo pessoal

Patrícia Lima

Cristopher Faoro Bertoni

u Vivência em Euritmia
Em 6 de agosto aconteceu mais um 
encontro do Ciclo de Vivências pro-
movido pela Escola de Mães e Pais 
Waldorf, iniciativa das escolas Ana-
bá, Arandu e Aurora, com apoio da 
Associação Sagres. O tema foi Eurit-
mia com o professor Joaquim José 
de Assis. Os participantes foram 
conduzidos por uma jornada pe-
dagógica partindo de movimentos 
mais simples, típicos dos primeiros 
anos do ensino fundamental, que 
foram ganhando complexidade, 
ritmo e harmonia. "Fechamos a 
atividade com uma linda história e 
experienciando o primeiro contato 
das crianças com a Euritmia: no jar-
dim, em roda, vivenciando a histó-
ria com o corpo inteiro. Foi incrível" 
conta uma das participantes. No dia 
3 de setembro, a jornada será sobre 
época de Micael, no Anabá.

ACONTECEU

u  desenvolvimento profissional
Adriély, Amira e Shayany participaram 
nos dias 24 e 25 de julho do 3° módulo do 
curso de Secretaria Escolar em São Paulo. 
Organizado pela Federação de Escolas 
Waldorf do Brasil, o curso aconteceu no 
espaço da Clínica Tobias e abordou tópicos 
na rotina de uma secretaria, com temas 
direcionados à comunicação interna e 

externa, confecção de histórico escolar, boletins e transferências de alunos e demais 
assuntos voltados ao dia a dia da função. O encontro proporcionou conversas e troca 
de experiências entre profissionais das diversas escolas do país. Também, todas as 
manhãs e tardes os participantes tiveram uma vivência musical. 

ualunas do anabá campeãs nacionais de hipismo
No dia 30 de julho, a aluna Luiza Haas Mainardi, do 12º ano, conquistou o título 
de campeã brasileira de hipismo na categoria Jovem Cavaleiro, 1,20 metros. Na 
foto, ela e sua parceira, a égua Colonia, no galope da vitória, na pista da Sociedade 
Brasileira de Hipismo, no Rio de Janeiro. Também a aluna Camila Machado Bueno, do 
6º ano, e sua parceira Évora ficaram em 4º lugar no pódio da série Escola 60cm, no 
Campeonato Brasileiro de Escolas que aconteceu em Joinville-SC nos dias  17 a 20 de 
julho. Parabéns às alunas e amazonas pela conquista!

u uma nova leva já  
está programada

O projeto de venda das 
camisetas de uniforme 
coloridas resultou, não 
somente em um pátio mais 
colorido, como também 
deu um lucro de cerca de 
2 mil reais para a escola. 
O grupo de mães e pais 
que corrdenou a ação, 
em parceria com o Bazar 
Permanente, produziu o 
primeiro lote em maio e 
já programa uma nova 
remessa. Encomende a sua 
no Bazar Permanente.

Shayany Padilha



u planejamento: dois dias de intensa atividade
O encontro de Planejamento dos professores aconteceu nos dias 25 e 26 
de julho com a proposta de trabalhar temas relacionados aos 100 anos da 
Pedagogia Waldorf. Na manhã do dia 25 foi realizado no terreno do Ensino 
Médio um plantio de árvores frutíferas da família das Myrtaceas, que são 
polinizadas principalmente por abelhas. Depois realizaram um estudo 
pedagógico sobre as atividades na natureza que acontecem nas três áreas 
de atuação da escola: Infantil, Fundamental e Médio. Na reunião do colégio 
de professores, quinta-feira à tarde, o grupo que participou do Congresso de 
Piracicaba apresentou um relato. Na sexta-feira (26) pela manhã, realizaram 
uma oficina em que produziram casas para insetos. A ideia foi inspirada das 
fazendas biodinâmicas que possuem essas casas que recriam o ambiente 
natural para os insetos se protegerem. "Com diferentes  materiais naturais criamos um habitat visível aos 
olhos de quem passa permitindo que vários tipos de diferentes polinizadores possam ali se instalar e procriar. 
Dessa maneira despertamos nas crianças, jovens e adultos o interesse pela diversidade dos polinizadores 
e outros insetos e sua proliferação!", explica a professora Luise que, junto com o professor Renato, foi 
responsável pela organização desta edição. 

ACONTECEU

uBuenos (e frios) aires
Seis professores da escola estiveram 
na capital portenha em julho para 
participar das Jornadas Internacionales 
de Investigación Secundarias Waldorf. 
Adriano, Ana Beatriz, John, Nastaja, 
Paulo e Rafael participaram de oficinas 
e palestras durante cinco dias em um 
evento apoiado pelo Goetheanum, 
que teve como fio condutor o tema “A 
busca de si mesmo através do encontro 
com o outro”. No frio de Buenos Aires 
buscaram calor para suas aulas no 
nosso Ensino Médio.

u professora silvia ministra curso em hong kong
Entre os dias 22 de julho e 3 de agosto, a professora Silvia Jensen esteve 
em Hong Kong, onde ministrou treinamento para 28 jovens professores 
de Jardim de Infância. Ela foi a convite do Waldorf Early Childhood 
Training and Mentoring Program in China (WECC), entidade que tem 
apoio da IASWECE, da “Freunde” (Friends  of Waldorf Education) e do 
setor de pedagogia do Goetheanum, e que propicia treinamento aos 
professores chineses, já que a Pedagogia Waldorf está se espalhando 
rapidamente por lá. A primeira escola Waldorf na China é de 2004, e 
hoje já são 300 jardins e 50 escolas. Nos 12 dias que passou no grande 
centro financeiro asiático, a professora conheceu as escolas e observou 
que uma das questões que eles precisam lidar é a falta de espaço e de 
áreas verdes para as crianças brincarem.


