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A capa desta edição é criação de Ana Camorlinga. O original foi doado à Escola.

“Se quisermos festejar o Natal
De modo cristão, deverá existir
Em nós próprios um Pastor e um Rei.

Um Pastor que ouve o que outras
Pessoas não ouvem, e que
Com todas as formas de dedicação
More logo abaixo do céu estrelado;
A esse Pastor, anjos anseiam por
Revelar-se.
E um Rei que distribua dádivas;
Que não se deixa guiar por nada mais
A não ser pela estrela das alturas.
E que se põe a caminho,
Para ofertar todas as suas dádivas
Ao pé de uma manjedoura.

Mas além do Pastor e do Rei
Deverá existir também em nós, uma
Criança
Que quer nascer agora!”

Rudolf Steiner

....................................................................................................................................... ÉPOCA 

O BAILE DE DEUS MENINO

“Vai guiando os três reis magos
Ó mais linda estrelinha
Para louvar o rei dos reis
Que nasceu lá na lapinha”

 

A festa do Natal faz parte da tradição popular brasileira, sendo comemorada por 
todo o Brasil, em suas mais diversas formas. Na comunidade rural de Serrinha, no interior 
da Bahia, esta tradição é muito viva. O festejo é chamado de presépio ou também de Baile 
do Deus Menino. Este grande festejo ou louvação começa no anoitecer, se estende pela 
noite e vai até o amanhecer.

Durante toda a noite de Natal, a comunidade canta cantigas e loas (versos canta-
dos) contando a história do nascimento do menino Jesus, da chegada dos pastores e reis, 
da presença do povo na santa “festejação”, dos carneirinhos, de uma velha caduca... e até 
um palhaço. Tudo no estilo próprio das manifestações populares: a voz cantada, as loas 
recitadas, as palmas marcando o ritmo, sanfona e pandeiro, arcos com flores entre outros 
adereços, deixando a “festejação” muito colorida e enfeitada.

Para que essa tradição tão rica não se perca na atualidade, Lydia Hortélio, pesqui-
sadora da cultura popular e da cultura da criança desde 1979, compilou e organizou o Baile 
de Deus Menino, para ser trabalhado nas escolas. Buscando assim que os festejos nata-
linos nos religuem a nós mesmos e ao mundo verdadeiro das crianças. Com cerca de um 
mês de preparação, a festa vai sendo tecida a cada dia, as crianças aprendem as cantigas, 
confeccionam seus adereços, ensaiam suas loas para recitar. Segundo Lydia, “viver este 
presépio do começo ao fim é um verdadeiro ritual de alegria que integra a comunidade 
escolar e as famílias das crianças, culminando com a celebração da festa do Natal nesta 
sua forma brasileira.”

No mês de outubro, Lydia Hortélio esteve em Florianópolis, ministrando para pro-
fessores, o curso O Baile de Deus Menino. Durante dois dias, confeccionamos flores de 
papel, tirindão, balangandãs, cantamos juntos e memorizamos nossas loas. O trabalho do 
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....................................................................................................................................... ÉPOCA 

POR QUE O PINHEIRO É A ÁRVORE DE NATAL?

 Quando o Menino Jesus nasceu, todas as pessoas ficaram alegres. Crianças, ho-
mens e mulheres, pobres e ricos vinham vê-lo, trazendo presentes. Perto de um estábulo 
onde dormia o menino Jesus, num berço de palha, havia três árvores: uma palmeira, uma 
oliveira e um pinheiro.

Vendo aquela gente que ia e vinha, passando embaixo de seus galhos, as três 
árvores quiseram também dar alguma coisa ao menino.

— Eu vou dar a minha maior palma, a mais bela, para que a mãe abane o bebê.— 
disse a  palmeira.

— Eu vou apertar minhas olivas e elas servirão para amaciar suas mãozinhas e 
seus pezinhos. — disse a oliveira.

— E eu o que posso dar? — perguntou o pinheiro.

— Você — responderam as outras — você não tem nada para dar. Suas agulhas 
pontudas poderiam picar o menino Jesus.

O pobre pinheiro sentiu-se muito infeliz e respondeu tristemente:

— É mesmo, vocês têm razão, não tenho nada para oferecer. 

Um anjo que estava ali perto escutou a conversa e teve pena do pinheirinho, tão 
humilde, tão triste, que nada podia fazer, pois nada possuía.

Lá no céu, as estrelas começaram a brilhar. O lindo anjinho olhou para o alto e 
chamou-as. No mesmo instante, elas desceram, com boa vontade e foram colocar-se sobre 
os ramos modestos do pinheirinho, que ficou todo iluminado.

Lá no bercinho, dentro do estábulo, os olhos do menino Jesus, ao ver aquela ár-
vore tão linda, ficaram brilhando felizes.

É por isso que até hoje as pessoas enfeitam suas casas com pinheirinho, com luzes 
e estrelas, na véspera do Natal. 

fim de semana aconteceu mais com o intuito de vivenciarmos na pele essa maravilhosa 
manifestação da cultura popular e não deixarmos que ela se perca em meio a tantos ape-
los comerciais desta época. Lydia nos relembra a todo momento para não permitirmos que 
as nossas tradições sejam esquecidas, sejam elas de que origem forem. Para levarmos para 
os “meninos” toda a nossa riqueza cultural, pois é através deles que a nossa arte popular 
continua viva e se perpetuando. “E vamos brincar o presépio!” 

 

“Parte o povo afortunado
Para a santa festejação
Para ver que hoje é nascido
Jesus entre as palhas e o chão”

Patipado Maturano Egas, professora auxiliar do Maternal, com citações  
do livro “O Presépio ou O Baile de Deus Menino: um Natal Brasileiro”, de Lydia Hortélio.

Alexandre Basso

Participantes da oficina realizada em outubro
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à eternidade; sua resina é inalterável, seu aroma transmite calma e tranquilidade; seu óleo 
é ligado à cura, à saúde, com sua cor amarelo ouro, simboliza também a permanência, o 
ouro é vinculado à luz, luz da sabedoria.

A estrela do topo da árvore de Natal foi colocada para simbolizar a luz que vem 
do alto, da cumeeira do céu irradia a luz divina, a estrela de cinco pontas, ou seja, a estrela 
de Belém, que nos mostra o caminho onde encontrar o Cristo. A partir daí, surgiram os 
enfeites, as maçãs nos lembrando da queda do paraíso, por Adão e Eva, o encontro com 
o divino através da consciência, que foram substituídas por biscoitos e enfim por bolas 
de vidro, a princípio douradas, na representação da luz divina, solar. E os presentes que 
hoje colocamos embaixo da árvore não tinham esse caráter material que vemos hoje, eles 
simbolizavam o ‘Presente’ ou seja, a presença divina, a manifestação do espírito entre os 
homens. Cristo nasceu de uma família comum, de origem humilde, trazendo esperança e 
compaixão por todos.

Os símbolos natalinos nos trazem recordações para reviver os acontecimentos 
passados, reviver a história da humanidade e ‘encontrar o espiritual na própria interiori-
dade’.

Rudolf Steiner disse que ‘A árvore de Natal é um símbolo recente que revela ao 
ser humano a cada ano uma grande verdade eterna. É como se, da própria árvore ressoas-
se o anúncio do divino nos espaços cósmicos, nas alturas celestiais.’

Por isto, mesmo sem saber, ao montarmos nossa árvore de Natal, a cada ano, 
sentimos uma grande alegria, alegria ancestral de podermos novamente recordar, com 
este símbolo original, que o nascimento da esperança se faz presente.

Adaptação do texto de Corina Maria Ruiz 
por Maria Regina Giachetta, professora do Jardim 

 Na Itália, o Cipreste é uma árvore bastante apreciada e encontrada em várias re-
giões. É utilizada tanto para dividir terras, ruas, ladear estradas como também é plantada 
em cemitérios ou em parques em homenagem a soldados ou vítimas. Como um consolo 
para a vida pós-morte.

É tida como uma árvore sagrada que simboliza a ligação da terra com o céu, para 
que os mortos encontrem seu caminho. Diz-se estar ligada à evolução da humanidade, 
como uma herança do Antigo Saturno, com sua aparência de chama lembrando o sacrifício 
que os tronos, das hierarquias superiores, fizeram na época da criação do mundo, deixan-
do a sua essência.

Na mitologia, os gregos a consagravam ao Deus Hades, deus das profundezas, do 
subterrâneo devido à sua longevidade. Os assírios utilizavam o Cipreste para abençoar os 
lares quando nascia uma criança. No Japão, era usado para fazer instrumentos ritualísticos 
e para construir os templos, a morada da imortalidade. Na Índia, simbolizava a árvore da 
vida, sob a qual Buda recebeu a iluminação.  Nas guerras, faziam-se os caixões dos sol-
dados — por ser considerado imune à putrefação, com qualidades antissépticas, por seu 
aroma e pela resistência da madeira que podia esperar — para serem enviados ao local de 
sepultamento. Os pagãos enfeitavam suas casas no solstício de inverno devido ao aroma e 
resistência de sua folhagem, que se mantinha verde por longo tempo. O cristianismo utili-
zou a simbologia do nascimento, união do céu com a terra, e para representar o nascimen-
to de Cristo, o ser eterno, pois está associado à morte e ressurreição, ou seja, vida eterna.

Seu formato triangular, em forma de obelisco, representa a unidade com Deus, a  
trindade, a  união dos três mundos — o espiritual, o psíquico e o físico-material. Sua verti-
calidade está ligada à retidão, que no uso simbólico da palavra diz-se à verdade.

É uma árvore de folhas únicas, pois é considerada folha o galho ligado ao tronco, 
não as perde nem no mais profundo inverno e se mantém no verão. É uma árvore perene, 
isto é, relacionada à permanência, de vida longa, pode viver mais de mil anos, diz-se ligada 
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................................................................................................................... POR ONDE ANDAM? 

ELIAS HARDT ZANON

Sou Elias Hardt Zanon, nasci em Blumenau onde morei até vir para Florianópolis. 
Aqui iniciei meus estudos na Escola Waldorf Anabá no 4º ano e permaneci na escola até o 
9º ano. Sou muito grato por ter vivenciado na escola um processo multidisciplinar focado 
no Ser Humano, hoje percebo muitos valores que permanecem desde então, assim como 
os amigos. Convivi em meio à arte desde cedo em minha casa, com meus pais, na música 
com meu pai, Carlos de O. Zanon (Dido), violonista e nas artes visuais e da vida com minha 
mãe Luise Hardt, que é professora no maternal da escola desde quando nos mudamos.

Foi no Anabá que iniciei meus estudos com o violino; mais tarde ingressando no 
Bacharelado de Violino da UDESC (Universidade Estadual de Santa Catarina) com o Pro-
fessor João Eduardo Titton. Iniciei minha graduação em 2012 e estou na última fase de 
conclusão do Bacharelado. Em seguida, alguns lugares por onde andei: 

Participei como executante das Oficinas de Música em Curitiba, Itajaí e Jaraguá do 
Sul, tocando e assistindo aulas com professores como Daniel Guedes, Marco Dann, Paulo 
Bosísio, Claudio Cruz, o americano James Alexander e o alemão Leon Spierer. Fui concer-
tino da OSSCA (Orquestra Sinfônica do Estado de Santa Catarina), integrando o naipe de 
primeiros violinos, na condição de concertino da orquestra em balés como “Coppélia” de 
Léo Delibes e “Quebra Nozes” de Tchaikovsky. 

Participei na condição de líder de naipe e orador da palestra didática para escolas 
de Florianópolis dentro do espetáculo “Entre Tangos e Milongas” realizado em novembro 
de 2010. Dentro a universidade, fui Spalla da orquestra acadêmica UDESC de 2013 à 2015, 

com a qual gravei o CD Instrumental de Casa, na companhia de compositores como Luiz 
Gustavo Zago, Leo Garcia, Leandro Fortes e Luiz Sebastião. No ano de 2015, assumi a cadei-
ra de primeiro violino do Quarteto Udesc, com o qual viajei por todo estado. Atualmente 
sou primeiro violino na Orquestra Unisul e Orquestra de Cordas da Ilha.

Gostaria de agradecer a Escola e os meus mestres toda dedicação que em parte 
resultou no caminho hoje por mim trilhado.
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.......................................................................................................................EDUCAÇÃO

A RELIGIOSIDADE DA CRIANÇA PEQUENA

 A criança pequena, que acabou de vir do mundo espiritual, traz consigo, ainda de 
forma muito intensa, o que vivenciou nessa outra atmosfera.

Ela vem com a certeza de que o mundo é bom, confiável e digno de ser imitado. E 
com isso, através da imitação, ela vai se desenvolvendo e aprendendo com tudo que está 
à sua volta.

Essa confiança primordial inata que ela carrega permeia todo o seu corpo. É o que 
Rudolf Steiner denominou de “religiosidade corpórea”, a entrega plena da criança.

Isso nos leva a refletir sobre a qualidade do ambiente que oferecemos a ela. E não 
estamos falando somente de ambiente físico, ou o que os olhos vêem, o que se escuta ou o 
que podemos tocar, mas principalmente o que oferecemos animicamente. Como estamos 
nos sentindo internamente é o que de fato transmitiremos à criança. Essa vida interior é o 
que mais importará para ela. A coerência entre esse sentir do adulto, com o seu pensar e 
a sua ação no mundo trará confiança e fortalecerá este ser.

A religiosidade inata à criança precisa e deve ser cultivada pelos adultos que a 
guiam. Como cita Rudolf Steiner: “Quem, na juventude, não aprendeu a juntar as mãos em 
reverência, na idade avançada não conseguirá abri-las para o ato de abençoar”. A criança 
afortunada que puder ter à sua volta pessoas que preservem essa força – na época em que 
ainda está se formando o corpo físico – terá um campo fértil para que essa religiosidade 
possa florescer na vida adulta, porque isso fará parte de sua estrutura física e fluirá natu-
ralmente.

Quando o adulto verdadeiramente sente-se grato por simples acontecimentos do 
dia a dia, surge no mais profundo ser da criança o impulso de imitar-lhe em seu agradeci-
mento, e isso nutre seu ser. Este sentimento universal é o alicerce para a autêntica religio-
sidade do homem.

Gratidão é uma das palavras de ouro da primeira infância que serve para toda a 
vida. É o maior presente que podemos dar às crianças. Quando, em diferentes situações 
do dia a dia, conseguimos com nosso esforço e consciência nos apropriarmos dos senti-
mentos de gratidão, respeito e veneração, estamos ensinando à criança como lidar com o 
mundo de forma verdadeira e amorosa. A busca do adulto pela autoeducação, o esforço 
diário para superar as suas dificuldades, é o que alimenta a alma da criança com sentimen-
tos nobres.

A oração antes de dormir, agradecer o alimento nas refeições, comemorar as 
festas cristãs só terão sentido se interiormente a intenção for verdadeira. Aproveitando 
a época de Natal, vamos focar no real sentido da festa, buscar a sua origem. Festejar a 
expectativa e a alegria pelo fato de nós, seres humanos, termos sido presenteados com 
a possibilidade do nascimento do “EU” e, com este, do desenvolvimento individual. Essas 
forças é que devem permear o ambiente. O que essa festa mobiliza na vida do adulto é o 
que irá irradiar para o ambiente da criança. Esta é a nossa tarefa, purificar e traduzir esse 
conteúdo interior, fazer visíveis os nossos pensamentos para então as crianças poderem 
captá-los.

Observar um fenômeno da natureza: o pôr do sol, uma fila de formigas carregan-
do folhas maiores do que elas, o germinar de uma semente, em tudo isso está o divino, o 
sagrado. As crianças são mestres em fazer isso: venerar. Olhar com profundo interesse e 
respeito por aqueles seres. A religiosidade é algo que devemos aprender com elas.

Presença. Outra palavra de ouro do primeiro setênio. Estar inteiramente presente 
a cada momento, reconhecer nele a grandeza de sua divindade e ser grato, muito grato. As 
experiências no convívio diário com as crianças tocam num sentimento religioso comum a 
todos os seres humanos, elas estão ali, nos mostrando isso a todo instante. Esse é um dos 
nossos desafios. Resgatar essas qualidades tão latentes nelas.

Cabe ao adulto, consciente e desperto, através do seu autodesenvolvimento, 
reaproximar-se dessa essência espiritual e religar-se, para que as crianças de hoje de fato 
sejam futuros adultos repletos de gratidão pela vida.

Que tenhamos força e coragem para conduzirmos com amor as crianças nessa 
caminhada.

 Flávia Rodrigues Waltrick Garcia,
professora auxiliar do Jardim
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.............................................................................................................................. BIBLIOTECA

NOVAS AQUISIÇÕES

 
“Parsifal” – Wolfran Von Eschenbach

“Em Busca de Sentido” – Viktor E. Frankl

“Vivências Espirituais na Biografia” – Gudrun Burkhard

“A Natureza Suprassensível do Ser Humano” – Rudolf Steiner

“Criança Querida, o Dia a Dia da Educação Infantil” – Renate Keller Ignacio

“Desvendando o Crescimento” – Bernard Lievegoed

“A Ilha Misteriosa” – Júlio Verne

“Arsène Lupin, Ladrão de Casaca” – Maurice Leblanc

“A História da Sopeira e da Concha” – Michel Ende

“Jim Knopf e Lucas, o Maquinista” – Michel Ende

“Mistérios do Mar Oceano” – Ana Maria Machado

“O Menino do Pijama Listrado” – John Boyne

“Histórias de Sherlock Holmes” – Arthur Conan Doyle

“A Volta de Sherlock Holmes” – Arthur Conan Doyle

“O Vale do Medo” – Arthur Conan Doyle

“Cantigas por um Passarinho à Toa” – Manoel de Barros

“As Irmãs Penderwick” – Jeanne Birdsall

“A Mina de Ouro” – Maria José Dupré

“As aventuras de Robin Hood” – Alexandre Dumas

“Os Amores da Bruxa Onilda” – Enric Larreula

Contribuição: Professora Adriana, Biblioteca 

MENSAGEM DA ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA

Associação Pedagógica Micael compartilha com todos da comunidade o anda-
mento das obras para a construção do prédio destinado ao Ensino Médio.

Os funcionários da Empreiteira ‘Orli Construções’ iniciaram seus trabalhos 
no dia 17 outubro deste ano, para a construção das quatro novas salas de aulas do En-
sino Médio, com previsão de término da obra em 10 meses. A partir daí, iniciar-se-á o 
período necessário para a obtenção das licenças e alvarás para a ocupação e atividades 
da escola.

Os serviços de escavações e terraplanagem estão praticamente concluídos, já é 
possível ver o contorno do futuro prédio! Neste primeiro mês, o Cronograma de Exe-
cução da obra segue dentro das expectativas. A Comissão de Obras, composta por pais, 
colaboradores voluntários e profissionais contratados, vem trabalhando intensamente 
e, no momento, está realizando cotação de materiais para elaborar a planilha de custos 
e produzir o cronograma Físico/Financeiro da obra. Esse passo é muito importante, 
pois irá determinar o valor total da obra com bastante exatidão.

O trabalho tem sido árduo, mas gratificante.

Continuamos contando com todos vocês para a realização deste desafio.
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Fim de ano é o momento de refletir e tomar fôlego. 
Celebrar as muitas conquistas e planejar o futuro. 
Sentimento de gratidão pela oportunidade de termos 
nossas mãos carinhosas e corações amorosos unidos no 
mesmo propósito.

Construir juntos “Nossa Escola”, que já serviu a tantas 
crianças, agora serve às nossas e ainda a muitas irá servir!

Da nossa meta da Campanha de Arrecadação temos 235 “tijolinhos” já conquistados, 
ou seja, R$ 117.500,00. Mas não podemos parar ainda. O caminho é longo e as 
dificuldades perenes. Teremos mais trabalho pela frente para concluir a obra. 
Seguimos juntos, lado a lado.

Nosso agradecimento a todos pelo empenho, suor, trabalho, ideias, vontade, 
disposição e realizações. Juntos somos fortes.
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......................................................................................................................... ENSINO MÉDIO 

PARSIFAL, UMA VIVÊNCIA SINGULAR

Dois anos depois de saírem da escola, um grupo de alunos pede para fazer uma 
vivência espiritual. Procuram a professora de ensino religioso e se mostram dispostos a 
aceitar qualquer desafio com tanto de poderem estar novamente juntos como alunos e 
sentirem-se “outra vez no Anabá” (palavras deles).

O maior desafio é encontrar tempo, já no final do ano, eles com compromissos 
e provas nas suas escolas, nós com finalização de ano, Bazar e tantas coisas mais. Porém, 
como disse Goethe quando a gente se move o universo se move também e tudo conspirou 
para que o encontro acontecesse. 

Um mergulho de cabeça na natureza, sem celulares, pouca iluminação e muita 
reflexão. Assim vivemos dois dias intensos, onde qualquer proposta era aceita e a entrega 
foi total. Fizemos uma pequena parte da vivência baseada na obra “Parsifal”, um cavaleiro 
da comunidade do Graal, que é praticada no 11º ano.

Foram 19 jovens que aderiram à vivência e todos maravilhosamente iluminados 
por suas luzes interiores, na noite do sábado 19.11.16, foram sagrados como os primeiros 
cavaleiros e damas protetores do Graal em Florianópolis. Esta vivência foi curta, pois nas 
escolas Waldorf é um trabalho de uma semana inteira e muito intensa, mas para estes 
ex-alunos (que são sempre alunos onde quer que nos encontrem), estes dias valeram por 
muito mais.

Dentre as tantas atividades que fizemos houve um tempinho para escrever algo 
que pudesse ser lido por todas as pessoas e publicado. Era livre, porém todos escreveram 
e foram textos, poemas e pensamentos muito especiais. Gostaria de ter espaço e tempo 
para colocar tudo, mas aqui vai uma pequena amostra:

Beatriz Camorlinga, professora de classe do 7o ano.  
Foi professora de religião desse grupo de ex-alunos  

Uma vivência...

Lembranças — reencontros

Amizade — união — reflexão

Gabriel Irlandini
 

Advento
Advento, advento
Uma luz reluz,
Uma após outra
Esperando Jesus

Advento, advento
O sino a tocar,
Quanta alegria, quem
Vai chegar?

Advento, advento
Plantas e flores
Mostram beleza
Em suas cores

Advento, advento
Os bichos souberam
Alguém contou
E eles esperam.
(Anônimo)
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Somos todos como espadas,

que necessitam polimento

para brilhar e iluminar o caminho.

Irene Coenca

 

Possuo agora a verdade.

Descobri a força motora do ser.

Agarrar-me-ei na busca infinita

pelo conhecimento

das palavras:

Pelo conhecimento

de nos fazer ver...

Eu busco a revolução.

Francisco Guará Hahn

 

Seguindo a canção,

Sagrados cavaleiros,

Unidos por coração,

Separados pelo tempo,

Seguindo seus caminhos,

De acordo com o vento,

Sem nunca perder,

O poder da união!

Samir Roseiro

 

O Graal é especial,

Porém somente para quem é leal,

E aqui deixo uma deixa:

Quanto mais procurar,

Mais difícil será de encontrar!

João Tomás dos Santos Abrão

Um salto às cegas pra dentro do abismo

Lentas cantigas, poesia, lirismo

Um sonho atingido com fé e paixão

Sorriso sofrido, de semente a botão

A apenas um passo de um mundo imponente,

Cruel e injusto, um passo à frente

Não basta ser forte, precisa ter alma

Precisa sentir, pois só olhar não basta

Pra ver que nesse mundo, entre espinhos há flores

Nos faz sofrer, mas há amor entre as dores

A luta é constante e a lâmina ingrata

Porém só nos fere, nos ensina, não mata

A peste está perto à fome é entregue

A guerra é um decreto e a morte persegue

Mas nós somos jovens e não temos medo

Desistência e angústia pra nós é segredo

Somos invencíveis, prontos pro que vier

Achamos o caminho, estando onde estiver

O que nos outros é fraco, em nós é perícia

Somos cheios de bondade e também cheios de malícia

Não abaixo a cabeça, tão grande é meu ego

Minha força de viver transborda

Do cálice que eu carrego

Aruã Viggiano de Souza
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Viagem a Bonito

Bonito, lugar de lembranças
Lugar de união e risadas
Lugar de grandes distâncias
Lugar de longas estradas
 
Bonitos eram os rios
O cerrado e a fauna
Bonitas eram as fontes
E pessoas maravilhadas
 
Percorre o rio transparente
O rio de ouro, o rio da Prata
Toca a vida marinha
Que se esconde entre as águas
 
Olhando para a paisagem
Vai o pensamento afora
Sente o calor da estrada
Tento sentir o agora
 
“Bonito é maravilhoso”
Disse a frase na parede
A frase de um anônimo
A frase de alguma gente
 
Olho a cidade
Andando pelo centro
Me sentindo livre
Cadê o movimento?

Laura Suplici
 

Bonito 

Naquela água vivia uma transparência
Onde a natureza do lugar é a essência
Me perdi em infinitas paisagens
Conheci dos rios às margens
Conheci também o que é profundo
E não há lugar no mundo
Que mais me faça sonhar
E enquanto esse sonho durar
A viagem não chegará ao fim
Eu estive em Bonito
Ou Bonito esteve em mim?

Joana Pereira
 

***

Bonito é bonito

Bonito, a maravilha do Mato Grosso do Sul.
Belos lagos, belos rios e bela região.
Lindas florestas, lindos campos e lindas 
aves.
O melhor lugar do Brasil que eu já visitei, 
depois de Salvador.
Não é só bonito é também maravilhoso.
Moral da história: Mato Grosso é sempre 
Bonito.

João Ioshio

......................................................................................................................O ESPAÇO É DELES

8º ANO – COLHEITA POÉTICA

No final de outubro, o 8º ano passou uma semana no Mato Grosso do Sul, visitan-
do Bonito e o Pantanal. Pedi aos alunos que fossem colhendo palavras e frases durante a 
viagem, para, na volta, usá-las em um poema. A ideia era que eles anotassem algo todos 
os dias na caderneta que cada um levou para registrar seu Diário de Viagem.

Estes são alguns dos poemas feitos por eles.

Paulo Karam, professor de classe do 8º ano

Bonito

Bonitas eram suas cachoeiras, 
suas lagoas e corredeiras.
 
Olho por olho viam a transparência,
Sua beleza e excelência.
 
Nada se compara a esse lugar,
Passei, brinquei, não queria parar.
 
Inexplicável é o amor,
Que sentimos com tanto calor.
 
Também tinha seus defeitos,
Nem todo lugar é perfeito.
 
O que não estragou a viagem!
Aquela quase infinita miragem.

Lorena Varalla

***

Bonito

Águas cristalinas de Bonito,
Azuis esverdeadas e cristalinas
Em correntes mansas, serenas
Correndo entre o verde das colinas
Formando fascinantes aquários naturais
Com cardumes que aos olhos fascinam.

 

À noite os rios parecem dormir
Sob o ninar da luz do luar
Que do céu ilumina com o brilho
E com sombras noturnas a contrastar,
Refletindo dessas águas de Bonito
Um espetáculo para se contemplar.
 
E tudo está em seu lugar
Para o ser humano reverenciar.
Cultivando afinidade com a natureza
E zelar com carinho da terra e do ar.
Embalando nos braços como uma filha
E estas águas de Bonito preservar.

Letícia Costa
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Bonito

A descoberta nasce, a viagem que passe
Pensamento ingênuo, não quero praticar
A mergulhar, “eu só quero me banhar”
Putz! esta água mal posso tomar
 
Que engraçado este peixe, com 
                  a boca a deslocar
E as risadas no rio, nem deu pra tocar
 
Garoto a tocar o violão
Violão que nos toca
Deitamos no chão
Deitamos no barco e no caminhão
Deitamos na água, no coração
Música
Música com a garrafa, com a 
     palma da mão
Com a peça quebrada
A coluna entortada
A voz arranhada
A bota usada
A risada engraçada
Gargalhada sem fim
fim
Bonito tem fim?
Ou será só pra mim?

Aryatara Hoenisch

***

Bonito

Viagem para Bonito, a viagem tanto esperada.
Depois de pegar um ônibus e um avião 
Chegamos finalmente à pousada desejada.
 
Já no primeiro passeio vimos como ia ser
Flutuação e água cristalina melhor não 
    podia ter.
Passeio à gruta e mexer com cobras.
 
No Pantanal vimos piranhas, tucanos e onças,
E no final para fechar o Pantanal
Pequeno safari e uma trilha bem legal.
 
Quando voltamos fizemos boia cross
E, no dia de folga, presentes para todos 
   seus parentes
E quando o último avião pegamos….
Finalmente descansamos.

Pedro E. Buso

***

Bonito

Cidade seca
Pessoas úmidas
Dias longos
Noites curtas
Risadas altas
Choros baixos
Caminhos longos
Passeios curtos
Sorrisos largos
Tempos curtos
Bonito Bonito.

Lara Palo Borges

Bonito

Fomos então para Bonito
um lugar espetacular
conhecemos outras pessoas
sinceramente, sensacional
 
Conhecemos o Rio da Prata
e peixes de montão,
uma beleza, uma maravilha
esse monte de peixão
 
Fomos também ao Pantanal
e todas suas belezas para dar
jacaré, onça, capivara
todas elas para impressionar.

Tiago D. da Silva
 

***

Poema Bonito

Eu amo minha vida querida.
É muito divertida e adorável,
Mas Bonito-MS é mais.
 
Com a sua bela fauna e bela flora
Com jacarés, piranhas e dourados,
E macacos, onças e veados.
 
E com a beleza dos rios, lagos e cachoeiras,
E suas trilhas esbeltas e firmes,
Onde caminhamos nós e os outros.
 
Minha experiência lá foi incrível,
Em Bonito tudo é bonito.
Por que é assim?
Não sei, só sei que foi assim.

André Matos

Em Bonito é Bonito?

“Em Bonito é bonito?”
Clássica frase de vó.
Ri e respondi:
“Não foi bonito, só.
Conheci outros pensadores,
O brilho de seus sorrisos,
A náusea das dores.
Conheci as suas “vergoinhas”
e presenciei a criação da tal da Rocinha.
Não foi bonito, 
só.
Descobri o submerso infinito,
A importância de cada ser vivo                                          
(até os albinos)”
“Quando tinha a sua idade
Nadava no rio da fazenda do meu pai.
Atirávamos em passarinhos…
Não tínhamos a menor consciência, 
                                                na verdade.
Agora deu de falar, né?!
Eu vou fazer um bolo,
Você pode pôr a mesa do café?”

Maria Clara

***
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................................................................................................................... O ESPAÇO É DELES

EQUIPES DA GINCANA

LIMONAUTAS

Depois de um canto a Micael
viajamos ao desconhecido
e recebemos uma tarefa:
caminhar sem fazer ruído

Após um árduo caminho
chegamos a um belo lugar
a um lado as plantas e as dunas
no outro a lagoa e o mar

Tivemos mais um desafio
lutando junto à natureza
corremos e subimos dunas
nadamos contra a correnteza

Fizemos fogo, construímos barcos
todos juntos nessa gincana
com arte a escultura de areia
com força a pirâmide humana

Tivemos muitas provações
todas partes de uma grande missão
fizemos amizadas, nos unimos
dominamos nosso dragão!

Uma das tarefas das equipes na Gincana de Micael, neste ano, foi redigir um ver-
so. Apresentamos alguns deles:

GINCANA PRAS PITANGAS

Desde que me vi na natureza
Percebi que existe uma pureza
Que em cada raiz ou canto
Está escondido um encanto
Que me faz vibrar
E me perde o ar

Entre o silêncio que cabe a nós
E um pássaro que ganha voz
Na amplidão que o verde é em cada parte
Reparo em uma não compreendida arte

Quero perder nas praias e margens;
Apesar de tudo, permanecemos selvagens

Sons do Meu Coração

Com o barulho das turbinas
Daquele pássaro de ferro
Com meu coração tão vasto
Naquele céu eterno
Com os sons das risadas
Na palma da mão
Com aquele som tão bonito que invadia meu coração
 
Me fazem sentir tão segura
Com seus braços abertos para mim
Me fazendo sentir tão livre
Com seus olhos com cores sem fim
Me fazendo sentir o coração batendo no ar
Com essa união que nunca irá acabar
 
Com tantas dimensōes de cores
Que me fazem pensar
Em tantos amigos
Que vim a amar
Com tantas variedades de cores
Que vim a notar
Em tantas lembranças
Que viemos a criar
 
A cada palavra dita para mim
É como um céu, sem fim
A cada brincadeira criada
Mais risadas são dadas
Bonito virou nossa casa
E para sempre essas lembranças serão amadas
Mesmo se as estrelas não gostam de mim
O meu amor por elas será sem fim
E sempre quando a saudade bater
É só olhar para o céu e ver
Que as estrelas me guiarão até vocês
E meu coração voltará a bater
Porque achei meu lugar entre vocês.
Larissa Shanti

***
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ANEMONÊMONAS

Abrindo a trilha entre ramos e galhos
não ouvia-se vozes, apenas farfalhos
E por entre aquele manso sussurrar
Avistamos, de repente, um belíssimo lugar

Depois de vencer o primeiro desafio
uma trilha imensa
recebemos de presente
imensurável recompensa

Em meio àquela
agitação que era calma
molhamos os pés na lagoa, 
refrescamos nossa alma

...........................................................................................................................PARA CONTAR

A VISITA DO ARCANJO GABRIEL À JOVEM MARIA

Esta história começa no castelo lá do céu onde mora Deus Pai e seus anjos e ar-
canjos.

Deus Pai estava sentado em seu trono quando chamou o Arcanjo Gabriel e disse: 

— Peço para você ir até a cidade de Nazaré, procurar pela jovem Maria e dizer a 
ela que ela foi escolhida para ser a mãe do Menino Jesus.

— Mas como acharei sua casa? — perguntou o arcanjo.

— É fácil. —  disse Deus Pai. Voe bem alto, quando lá de cima você vir uma casa 
pintada toda de branco, com uma roseira na varanda, lá é a casa da jovem Maria.

Foi assim que o Arcanjo Gabriel desceu à terra, trazendo consigo seu lírio branco. 
Em Nazaré, percebeu que quase todas as casas eram brancas. Passou então a procurar a 
casa com a roseira. Ele voou muito até encontrá-la.

Foi logo entrando na casa, andou pela sala, pela cozinha, mas não encontrou nin-
guém. Havia uma porta no final do corredor e ao abri-la avistou Maria.

Ela estava sozinha em casa, bordando uma toalha para ser levada ao templo. Seus 
pais, Ana e Joaquim, haviam saído para visitar uns amigos.

Quando a jovem Maria viu o anjo, ela se assustou, e o anjo disse:

— Não temas, sou o Arcanjo Gabriel e vim anunciar que você foi escolhida por 
Deus Pai para ser a mãe do Menino Jesus.

Ao ouvir estas palavras, o coração de Maria cresceu e ficou cheio de amor e fe-
licidade. Depois de um tempo, ao abrir os olhos, viu que estava de novo sozinha, já não 
avistou mais o arcanjo e percebeu que a casa estava toda iluminada e que as rosas brancas 
cheiravam tão forte como nunca ela havia percebido antes.

Neste meio tempo, os pais da jovem Maria voltaram para casa e, de longe, ao 
avistarem a sua morada disseram um para o outro:

— Será que Maria fez uma fogueira na frente de casa ou acendeu todas as velas 
que lá  temos?

Foram correndo para a casa. Quando lá chegaram, encontraram duas coisas di-
ferentes. Não viram nenhuma fogueira e tampouco uma vela acesa. Era a luz da visita do 
Arcanjo Gabriel que inundara a casa, que eles avistaram. Eles também perceberam que as 
roseiras brancas exalavam um cheiro bom como nunca antes tinham sentido.

Pais e mães esculpindo na prova da Gincana de Micael 2016

Jogo, corrida, mandala, natação
tudo regado com o espírito de união
As anêmonas estruturadas em pirâmide hu-
mana
finalizavam, realizadas, mais esta gincana

Voltando cansados, mas muito felizes
todos estavam a confraternizar
Era possível sentir de longe
o clima de amizade que pairava no ar
Pois nesta quinta-feira, na Lagoinha do Leste, 
marcou presença Micael celeste. 

Fotos Patricia Campos
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Foram para o quarto de Maria e a encontraram de olhos fechados, com o rosto 
cheio de felicidade.

Ela lhes contou tudo o que acontecera e eles compreenderam. A luz forte era do 
Arcanjo Gabriel e a roseira cheirosa era um presente que Deus Pai havia enviado a eles.

Dizem que até hoje, lá em Nazaré, aquela roseira continua cheia de flores brancas 
e perfumadas. Não demorou muito, aconteceu o que o Arcanjo Gabriel havia anunciado e 
os anjos em Belém cantaram:

“Noite azul, sem igual
 Deus nos deu um feliz Natal,
 nosso lar está cheio de luz, 
paz na terra, nasceu Jesus”.

Adaptação do texto de Cândido de Alencar Machado  
por Silvia Jensen, professora do Jardim

....................................................................................................  PARA  SEU  LIVRO  DE  RECEITAS

BISCOITO DE NATAL

Ingredientes:
750 gramas de farinha de trigo
300 gramas de melado
250 gramas de gordura de coco ou manteiga
250 gramas de açúcar
2 ovos
½ colher de chá de bicarbonato de sódio
½ colher de chá de sal
2 colheres de chá de gengibre em pó
2 colheres de chá de canela em pó
1 colher de chá de noz moscada
1 colher de chá de cravo em pó

Misturar todos os ingredientes secos, fora o açúcar.
Bater o açúcar, o melado e a manteiga até ficar uniforme;
Misturar aos secos;
Acrescentar os ovos batidos e misturar com as mãos;
Abrir a massa e utilizar aros com desenhos natalinos;
Assar de 10 a 14 minutos no forno com temperatura de 180 graus;
Utilizar papel manteiga e retirar da forma em seguida para não grudar.
 

Contribuição: Mônica Tratz, mãe da Sofia Tratz (7º ano)
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Figura 2: As Três Marias e seus arredores. Florianópolis, 13-02-2017, ao anoitecer.

Figura 3: O Cruzeiro do Sul ao anoitecer de 21/01, 21/02 e 21/03/2017.

Contribuição: Prof. José Irineu Zafalon

............................................................................................................................  ASTRONOMIA

O CÉU DO VERÃO 2016/2017

Agenda de Observação

Principais fenômenos astronômicos para o verão 2016/2017
Data Horário Fenômeno

Até meados de  
fevereiro Anoitecer

Observe os planetas Marte e Vênus no poente, na constelação 
de Aquário. E não perca a passagem da Lua Nova por ali: nos dias 
1 e 2/jan e em 31/jan. (Fig. 1)

Toda a estação Amanhecer

Observação de Júpiter e Saturno: Júpiter em Virgem, pertinho 
de Spica, em dezembro alto no nascente, em março já a caminho 
do poente. Saturno em Sagitário, vizinha de Escorpião, em janei-
ro surgindo no nascente, no final da estação alto no céu.

Toda a estação Anoitecer

As Três Marias, em Órion. No início da estação aparecendo no 
nascente; em março a noroeste, a meio caminho do poente. 
Nas proximidades de Órion observe um céu repleto de estrelas 
e constelações bem fáceis de serem reconhecidas: Sirius, a mais 
brilhante de todo o céu, da constelação de Cão Maior; Procyon, 
do Cão Menor; Pollux e Castor, de Gêmeos; Capella, do Cochei-
ro; e Aldebaran e as Plêiades, de Touro. (Fig. 2)

Toda a estação Anoitecer

Cruzeiro do Sul: Só no final de janeiro avistaremos o Cruzeiro no 
início da noite, levantando no céu a sudeste. No Natal ele des-
ponta por volta da meia-noite. A partir de fevereiro o Cruzeiro 
aparece no anoitecer sempre um pouco mais alto e completa sua 
volta, de leste para oeste, durante a noite. No final da estação, 
no começo da noite, ele aparece deitado em sua posição mais a 
leste. (Fig. 3)

Figura 1: Florianópolis, 2-jan-2017, 
anoitecer. Vênus, Marte e a Lua Nova 
no horizonte do poente.
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................................................................................................................................... EQUITAÇÃO

CENTRO EQUESTRE CANTAGALO
Aulas de equitação para crianças, jovens e adultos. Rua Francisca Inês da Costa, 342   
João Paulo. Tel. 99142-3657 – cecantagalo@gmail.com.

........................................................................................................................................ ESCOLAS

THE SECRET GARDEN ENGLISH SCHOOL – do 1º Ano ao Ensino Médio
Imersão na língua Inglesa, com material britânico, através de vivências artísticas, música, yoga, 
jogos, teatro, horta e literatura. secretgarden.lucy@gmail.com | Tels.: 3235-3245 e 99971 8023 | 
Rua Aldo Queiroz, 423 – Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis.

RECREAÇÃO WALDORF – Um lugar onde seu filho pode brincar, cantar, desenhar, ouvir histórias... 
Com almoço e lanche, para crianças de 3 a 8 anos, no Jardim de Infância Anabá. Mais informações 
com Salete ou Patrícia. Tels.: 99609-0404 e 98859-3566. E-mail: esilvaesilva@hotmail.com.

................................................................................................................................... FARMÁCIAS

FARMÁCIA WELEDA – Similibus Homeopatia
Homeopatia e Antroposofia.
Rua Lauro Linhares, 1.849, loja 4. Tel.: 3234-3692.

......................................................................................................................... FONOAUDIÓLOGA

MELISSA FIGUEIRA NAGASHIMA  – Fonoaudióloga – Método Padovan
Rua Lauro Linhares, 2123, sala 608 – Trindade Center, Torre A. 
Tels.: 3234-2747 e 99918-1716.

........................................................................................................................................ LIVRARIA

LETRARIA LIVROS 
Livros infantis, pedagogia Waldorf, literatura nacional e estrangeira.
Av Pequeno Principe, 441 – Campeche – Tel.: 3371-1114

SUR LIVRARIA – Alimente sua alma, com livros de literatura, infantis e juvenis 
Aqui você também encontra arte, alimentação, saúde e bem estar.  
Pesquisamos seu livro pra você. Mercado São Jorge – Rua Brejaúna, 43, Tel.: (48) 99693-2077  
livraria@surlivro.com.br - Facebook/surlivraria.

........................................................................................................................................ MÉDICO

CRISTIANE RODRIGUES WALTRICK PAPAIS – médica acupunturista
Acupuntura – Auriculoterapia – Ventosaterapia. Atendimento domiciliar. Tel.: 99127-1183.  
E mail: cristianepapais@gmail.com

........................................................................................................................................ MÓVEIS

BRUNO – Marcenaria em madeira de demolição
Escadarias, assoalhos, painéis e móveis – armários, mesas, aparadores e bancadas.  
Tels.: 99957-9067 e 98400-7751 – E-mail: contatobrunomoveis@hotmail.com.

.................................................................................................................. APOIO CULTURAL
Para que o nosso Colibri possa ser lido por você e enviado para escolas Waldorf no Brasil e no mundo, as pessoas 
e entidades abaixo o apoiam financeiramente. A elas, o nosso muito obrigado.

...................................................................................................................... AGENTE DE VIAGENS
LUISA SODRÉ VIAGENS – Passagens aéreas, Hotéis, Pacotes, Seguros, Aluguel de Carro, 
Grupos. E-mail: luisa@sodre.tur.br. Tel.: 3365-8336 e 99101-8336.

............................................................................................................................... ALIMENTAÇÃO

BOREAL ALIMENTO NATURAL
Comida natural com produtos orgânicos, refeições personalizadas por encomenda, cardápio para 
diabéticos, alimentação viva. Solicite o cardápio por e-mail aurosliu@gmail.com. Tels.: 99663-3625 
(Tim) 3304-9663 – Aurora.

EMPÓRIO COISINHAS GOSTOSAS DA MAROCA
Grãos, pães integrais, produtos gourmet e cafeteria.
R. João Paulo, 1573. Aberto das 9h00 às 19h30. Tel.: 3238 1519. Facebook:/coisinhasmaroca

FAMÍLIA LORENZI – Pães artesanais
Tradição italiana. Produção caseira, sem conservantes.
Rua Rui Barbosa, 256, Agronômica. Tel.: 3228-0441.

PÃO DE QUÊ? – Rafa e Dani
Feitos com ingredientes orgânicos e amor. Pães e bolos, pão de queijo (e sem queijo).  
Vendas 3ª e 5ª no portão do Anabá.  
Aceitamos encomendas para aniversários (bolos, pães, patês ...) – Tels.: 3234-3241 e 99607-1503.

RESTAURANTE HÍPICA BUFFET
Almoço comercial, por quilo, com muitas variedades no cardápio. Ambiente agradável. 
Estacionamento gratuito. SC 401, 4677 - junto à Sociedade Hípica Catarinense.  Aberto de segunda 
a sábado das 11:30 às 14:30. Tel: 3236-72 15. E-mail: buffethipica@gmail.com.

QUINTAL DA ILHA – Produtos naturais e orgânicos
Verduras frescas, pães integrais , alimentos isentos de  glúten e lactose.  
Café expresso orgânico e lanches naturais. 
Rodovia Admar Gonzaga, 980 loja 2 – Itacorubi – Florianópolis.  Tel.: 3025-3420.
...................................................................................................................................... ANIMAIS
ADESTRAMENTO – KATHIA POSSA
Zootecnista/Especialista em comportamento animal. Treinamento para problemas 
comportamentais, terapia com Florais de Bach, passeios, atendimento domiciliar.
Tel.: 99619-9262. E-mail: kathiapo@yahoo.com.br.

............................................................................................................................... BRINQUEDOS

BAZAR PERMANENTE DO ANABÁ
Brinquedos pedagógicos, livros infantis, livros da Ed. Antroposófica. Artesanato variado, material 
escolar em geral. Tel.: 3232-7152, com Daniela e Caciane, de segunda a sexta, das 7h às 12h45. 
E-mail: bazaranaba@gmail.com.
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................................................................................................................................   EXPEDIENTE

Ano XXVI – Nº 4 – Natal – 2016

Boletim para a comunidade da Escola Waldorf Anabá,
de Florianópolis e interessados em pedagogia Waldorf.

Atividade sem fins lucrativos. 
Este boletim é financiado com doações e apoio cultural. 

A distribuição é dirigida. 
Sugestões e colaborações são sempre bem-vindas.

Contatos na escola,
com Silvia (silvialcover@hotmail.com)

ou Patrícia (patica1@gmail.com)

Quer nos apoiar? colibri@anaba.com.br

Equipe desta edição: Aline Volkmer (ilustração), Ana Camorlinga, Audrey Burigo, Danielle Micheli-
ne Wagner, Graziela Storto, Luciana Dutra, Maria Jaqueline Maffazioli, Marli Henicka (diagramação), 

Patrícia Campos, Silvia Alcover. 

Quando necessário, nos reservamos o direito de corrigir pequenas falhas que porventura estejam 
presentes nos textos entregues para publicação neste boletim.

Agradecemos a todos que contribuíram nesta edição.
 

APOIO ESPECIAL: PostMix Soluções Gráficas

.............................................................................................................................. ODONTOLOGIA

DRA. MARISA SALVADOR DOMINGUEZ  – Cirurgiã-Dentista – CRO 3017 
Odontopediatra/Homeopata/Terapeuta Floral
R. Dom Jaime Câmara, 179 sala 1201 – Centro, Florianópolis – SC
Tel.: 3224-1780 e 99912 2137 – E-mail: marisasd.odonto@gmail.com.

SOLANGE EZURE – Odontologia Antroposófica
Ortopedia Funcional – Ortodontia – ATM – Experiência Somática. Rua Pastor William R. S. Filho, nº 
452, sala 403, Centro Comercial Via Norte, Itacorubi. Tel.: 3025-5425.

PERIODONTIA – ODONTOLOGIA INTEGRAL ANTROPOSÓFICA – Especialidade da 
Odontologia que cuida da gengiva e do suporte ósseo dos dentes. Utiliza a Educação em Saúde, 
evitando novos adoecimentos. Dra. Luciane Morais - CRO SC 13974. Rua Presidente Coutinho, 311, 
Bloco A , Sala 1101, Centro, Florianópolis. Tel.: 3222-8488 e 99976-085 6.

...................................................................................................................................... TERAPIAS

ESPAÇO ATENÁ – Centro de transformação pessoal e artística
Meditação | Terapia artística | Grupos de estudos | Bazar Permanente 
Rio Tavares. Tel.: 3237 4231 – e-mail: bazardascoresedossabores@gmail.com.

MARISA CLAUSEN VIEIRA – Psicóloga – Biografia Humana (CRP 12/00295)
Auto-desenvolvimento + Conversas de Ajuda em Processos de Mudança.
PÁRAMO - Rua Lauro Linhares, 2123, sala 113 - Trindade Center, Torre A.
Tel.: 3234-5069 – www.paramoautodesenvolvimento.jimdo.com.

RAQUEL SERPA DE OLIVEIRA – Terapia Artística – Orientação Antroposófica
Atendimentos: Trindade e Rio Tavares, Florianópolis (SC) | Tels.: 99669-1234 ou 3338-2977 |  
“A Terapia Artística pode ser aplicada a todos os casos de doenças, desarmonias ou como  
processo de autoconhecimento  e desenvolvimento.”

SIMONE DE FÁVERI – Terapia Artística
Atelier Paulo Apóstolo. Rua Hermínio Millis, 42, Bom Abrigo, Florianópolis. 
Tel.: 3249-8498 – simonedefaveri@gmail.com.

TAISA BOURGUIGNON
PEDAGOGIA – Pedagogia Terapêutica e Psicomotricidade
Rua Lauro Linhares, 2123, Trindade Center, torre A, sala 608. Tel.: 3234-2747.
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