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MÊS DE JUNHO
Ruth Salles
Mês de junho, mês de frio.
Quanta folha pelo chão.
Cada uma tem um fio
Que me aperta o coração.
Mês de junho, São João...
Quem me dera ser pequeno!
Que saudades do clarão
Da fogueira no sereno!

A capa desta edição é criação de Dirce Guarda. O original foi doado à Escola.
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................................................................................................................................... ÉPOCA

FESTAS JUNINAS
Luis Pellegrini
“Com a filha de João,
Antonio ia se casar,
Mas Pedro fugiu com a noiva,
Na hora de ir pro altar.”
Antonio, santo casamenteiro, com fama de homem bonito; João Batista, um dos
patronos do Cristianismo; e Pedro, que aparece aqui mais pelo seu lado “duvidoso” – foi
ele quem renegou Cristo três vezes — estão imortalizados no cancioneiro popular. Os dias
atribuídos ao aniversário de nascimento dos três, respectivamente 13, 24 e 29 Junho, assinalam um dos mais ricos e alegres ciclos de festividades populares cristãs.
Com suas fogueiras, fogos de artifício, comidas típicas, danças e cantigas, métodos de adivinhação do futuro e um sem número de outros cerimoniais, as festas juninas
chegaram ao Brasil na bagagem cultural dos primeiros portugueses. Permanecem vivas
e ativas até os dias de hoje, principalmente nas pequenas cidades distantes dos grandes
centros.
Nas metrópoles, como quase tudo o mais que diz respeito às nossas tradições,
estão, infelizmente, sendo submergidas pela maré dos rituais de discotecas, novelas de
televisão e corridas de automóvel que assolam o país. Pouca gente sabe que essas festas,
hoje consideradas puramente cristãs, deitam suas origens em termos muito anteriores
à nossa era, ultrapassando mesmo os limites da história conhecida. Faziam parte dos ritos agrários das primeiras civilizações europeias e se tornaram definitivas na cultura dos
celtas, povo “primitivo” europeu do qual os portugueses, principalmente os do norte de
Portugal - justamente os que mais emigraram para o Brasil — são descendentes diretos.
O dia 24 de junho, por exemplo, hoje dedicado a São João Batista, assinalava uma
das máximas festas célticas, com características muito especiais. Este é o dia do solstício
de verão no hemisfério norte, fenômeno astronômico que significa o grande momento da
viagem do sol quando, depois de ir subindo dia a dia, cada vez mais alto no céu, pára, e a
partir de então faz de volta o caminho celeste que havia trilhado. Essa data era vista com
reverência e preocupação por aqueles homens antigos. Toda a vida daquelas comunidades
essencialmente agrárias era regida por fenômenos astronômicos, e a mudança do ciclo
solar representava na verdade o começo de um novo ano, evento fundamental para as
crenças religiosas dos primeiros europeus.
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Acreditava-se que, nesses momentos, abriam-se as portas que comunicam o reino da terra com o reino dos céus. Por um lado, as almas dos mortos podiam revisitar seus
velhos lares para se aquecerem junto às fogueiras e se reconfortarem com as homenagens
que lhes eram prestadas pelos velhos amigos e parentes. Assim, quando o celta de antigamente dançava ao redor da fogueira, comia, bebia e cantava, ele não fazia apenas para
si, mas também para todas aquelas almas amigas que, acreditava, estavam ao seu redor.
A importância dessas festas era tão grande entre os primeiros europeus, e o significado a elas atribuído estava tão fortemente arraigado nas pessoas, que a Igreja Cristã dos
primeiros séculos, embora as considerando pagãs, não conseguiu acabar com elas. Foi, ao
contrário, obrigada a inventar para elas um significado cristão. Confirmou-se assim, a 25 de
dezembro, o aniversário de Jesus, e a 24 de junho o de São João Batista. Foi lançado sobre
elas um véu cristão, declarando-se que as fogueiras e a alegria geral aconteciam em sinal
de regozijo pelo aniversário do santo que batizara Jesus.
Melo Morais Filho, em seu livro “Festas e Tradições Populares do Brasil”, descreve
os preparativos para as Festas Juninas que testemunhara em várias localidades brasileiras,
principalmente em Minas Gerais e em Estados do Nordeste: “aos primeiros clarões do
dia, diversas árvores com especialidades palmeiras, barulhavam, arrastadas por foliões em
tropas, que cavando oportunamente a terra as plantavam, amarrando-lhes em volta do
topo carás, milho, cocos e feixes de cana, ao mesmo tempo em que tabaréus possantes
arriavam do ombro pesados troncos e a precisa lenha, contornando-as em fogueiras.”
Os mastros de São João, longos troncos de madeira fincados no chão, no alto dos
quais colocavam-se as efígies dos santos, reproduziam, por sua vez, a crença céltica nas
árvores — principalmente o carvalho — sagradas, símbolos da ligação entre a terra e o céu.
Para se chegar até a morada dos santos era preciso escalar, usando as unhas e se
necessário, e os dentes, o pau de sebo que representava a própria existência humana com
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Luiza Retz

todas as suas experiências. As comidas e bebidas, em geral fortes e afrodisíacas, estimulavam os sentidos e favoreciam as práticas da fertilidade. Não é, portanto, à toa que o pé-de-moleque, feito com muito amendoim e açúcar queimado, e o quentão, a base de cachaça
e gengibre, fazem parte das iguarias consumidas nas festas juninas.
Para terminar, permanece até hoje a vontade de adivinhar o futuro que toma as
pessoas nessas noites de festa. Qual moça do interior não fez a consulta da clara do ovo
na noite de Santo Antônio para saber como será o rosto do homem com quem irá casar?
Ou do jogo da chave, ou dos dados, das cartas do baralho, ou a leitura de tantos livros da
sorte, como o antigo Oráculo das Damas?
A identificação das festas juninas com as belas figuras dos santos católicos nada
veio alterar ou perturbar o sentido original desses rituais. Assim, nas noites de Antonio,
Pedro e João, faça seu pedido a estes santos benignos. Mas se tiver a oportunidade este
ano de pular uma fogueira, queimar um fogo de artifício, beber um quentão ou comer seu
pé-de-moleque, lembre-se que tudo isso faz parte de nossa identidade atávica mais profunda. Tudo isso está introjetado em nossa antiga alma céltica. Desconhecê-lo seria saber
um pouco menos a respeito de nós mesmos.
Luis Pellegrini, jornalista.
Fonte: Jornal O Estado de São Paulo – Suplemento de Turismo – 04/06/91
(Texto extraído da apostila Cotovia Ano I – nº 2, maio/2006. Cotovia é uma publicação
dirigida aos educadores da Educação Infantil da Secretaria de Educação e Cultura da
Prefeitura da Estância de Atibaia)
Contribuição: Patipado Egas, professora assistente do maternal e
Merilyn Nossol da Silva, professora do jardim de infância.
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........................................................................................................... POR ONDE ANDAM?

ANDRÉ SERVAES
Cheguei de São Paulo, cidade de pedra, e em Floripa entrei no jardim de infância
no Anabá. Na época, não percebi, mas esse foi um dos primeiros contrastes dos quais ouvi
tanto falar na aula de desenho do Professor Sergio. Cheguei em meio àquele ambiente
de cores, pessoas, árvores e fui crescendo e começando a compreender o que era tudo
aquilo.
Depois de sair do Anabá, entrei para outro colégio comum no Ensino Médio, sem
dificuldade alguma nas matérias. Aprecio principalmente as aulas do professor José, que
me fez ter vontade de entrar em Engenharia na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, na qual entrei sem grandes dificuldades.
Já na universidade, reparei que por mais que eu tivesse facilidade, muitas outras
pessoas não tinham facilidade com o vestibular, principalmente as pessoas de baixa renda.
Por isso, junto com alguns amigos, criei um cursinho pré-vestibular gratuito, chamado Einstein Floripa. A idéia era cada um dar aulas na matéria com a qual tinha mais afinidade. Ou
seja, quem faz engenharia, daria uma aula (de 1h) por semana de Matemática, ou física;
quem faz medicina, daria uma aula de biologia; quem faz geografia, poderia dar aula de
geografia. Enfim, cada um na sua área de maior interesse. O que mais gostei foi que montamos o Einstein Floripa não apenas para os alunos do cursinho aprenderem, mas para que
os professores voluntários também desenvolvessem habilidades de oratória, organização
de pensamento, de como conquistar um público - coisas que qualquer um pode levar para
vida, com um alto valor.
No início, achei que pouquíssimos iriam aderir à ideia, no entanto tivemos mais
de 70 candidatos a voluntários, e 250 candidatos a alunos. Foi uma conquista sensacional!!
No final do ano, obtivemos mais de 50% de aprovação nos vestibulares, tudo isso com
trabalho voluntário. Em 2016, a quantidade de candidatos a alunos aumentou para 600
alunos, e tivemos mais de 200 candidatos a voluntários. Fiquei muito feliz com o impacto
que causamos: transformamos a vida não apenas dos que foram aprovados no vestibular,
mas também de suas famíllias e comunidades que se inspiraram com suas histórias.
Hoje saí do Einstein Floripa e criei um programa nacional: O Projeto Einstein Brasil. O Projeto Einstein Brasil é uma rede de cursinhos sociais em todo o país. Contamos com
mais de 300 voluntários do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), USP (Universidade
Estadual de São Paulo) e UNB (Universidade de Brasília), agora estamos expandindo também para FGV, INSPER e muitas outras cidades e universidades no país, sempre em busca
de dar oportunidades aos mais jovens que querem impactar o mundo, e transformar assim
a educação no Brasil.
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Sinceramente, sem o Anabá acho
que nada disso teria sido possível. O Anabá
me ensinou a sempre valorizar o forte de
cada indivíduo. Sempre me lembro das gincanas (sensacionais!!!) do Anabá, que me
ensinaram a trabalhar em equipe, a ser liderado e liderar, a ajudar os mais novos, a fazer
silêncio nas horas certas (tenho pesadelos
até hoje com a “prova do silêncio”) e dividir o
lanche quando alguém não trouxe. O Anabá
me ensinou que cada pessoa sabe algo que
você não sabe, alguns são melhores em matemática, outros em desenho e outros ainda
em artes aplicadas. Hoje com uma equipe de
mais de 300 voluntários me sinto em uma
gincana do Anabá. Há horas que precisam
ser intensas, falar com voz alta para que todos te escutem, outras horas são para ouvir,

André Servaes, 21 anos, estudou no
Anabá de 2000 a 2011.

e cada um na equipe fica com o seu papel, aquele que mais entende.
Confesso que, no início, como um clássico “aborrecente”, “odiava” as aulas de
trabalhos manuais, dança e euritmia, afinal todos meus amigos de outras escolas “zombavam” um pouco com isso. Hoje, na universidade, quando conto para os meus amigos que
fiz aulas de dança, ou que sei fazer crochê ou tricotar com 5 agulhas, é quase um “uaaaau”
unânime. Não apenas eu aprendi a valorizar o que eu aprendi (quando preciso costurar
uma calça, que me recuso a jogar fora) mas até meus amigos que “zombavam” de mim
sentem inveja e pedem para ensinar.
Agradeço por todos os puxões de orelha que recebi das minhas professoras de
classe, e a todos os outros mestres que tive no Anabá. Desde a Regina, minha segunda
mãe no Jardim de Infância, e a professora Beatriz, que foi muito mais do que uma professora para mim, minha segunda mãe no Fundamental, uma mentora que me ensinou a ver
o mundo com um olhar diferente. Acho que essa realmente é a parte mais importante,
mais do que aprender a costurar, o Anabá me ensinou a olhar o mundo com o meu próprio
olhar. Por isso sou eternamente grato à melhor experiência que já tive.
André Servaes
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.............................................................................................................................. REFLEXÃO
A IMPORTÂNCIA DO CALOR EM NOSSAS VIDAS
Silvia Jensen
Com a mudança de estação percebo que muitas vezes não sabemos o que vestir.
O dia frio anuncia-se com sol, quem sabe esquentará ao longo das horas? O que vestir?
Vejo que muitas crianças nestes dias chegam desagasalhadas à escola, com mãos gélidas,
irriquietas. Conto as camadas de roupa e chego em duas! Uma camiseta de manga curta
com um moletom por cima. Fora, a temperatura está em torno de 15o, 16o graus. Será que
não deveriam estar mais agasalhadas?
Preparo garrafas ou potes de vidro com água quente para elas segurarem e aquecerem suas mãos e assim ouço:
-Ahhhhh, que gostoso....... e logo a fila dos que desejam o mesmo bem-estar aumenta.
Será que adultos e crianças têm o mesmo sentimento para com o frio? Será
que crianças percebem conscientemente que estão precisando de mais calor? Qual a
importância do calor em nossas vidas? É só de calor físico que necessitamos? O que acontece ao sentirmos frio? Estas e muitas outras perguntas surgem com este tema.
Calor é sinônimo de transformação. Vemos isto facilmente na cozinha, com
um pouco a mais de temperatura tudo pode se modificar: novos aromas são liberados,
consistências diferentes surgem.
Se voltarmos ao período intrauterino, o ser é envolto em calor por inteiro e, ao
chegar ao mundo, é recebido por um mundo onde o ar é frio. A criança recém-nascida
depende totalmente do adulto para aquecê-la, pois ela ainda se encontra completamente
incapaz de regular seu organismo térmico. Esta regulação à temperatura é um processo
gradual, e facilmente podemos nos esquecer disso, uma vez que a criança já ande e fale.
No caso da criança, ela está todo o tempo buscando se integrar, expressando para
fora o que acontece dentro, buscando se sentir confortável em seu corpo. O calor é um
grande ajudante neste processo de chegada ao corpo físico.
O corpo da criança é menos capaz que o do adulto para reter o calor, isto é uma
certeza que temos que ter. Não é porque o adulto sente calor que a criança necessariamente esteja quente e possa estar vestida com pouca roupa. A criança tem uma camada
de isolamento de gordura mais fina do que a nossa, como também a sua pele.
Aqui eu gostaria de abordar como nós adultos podemos apoiar a criança com este
bom sentimento de sentir-se quente dentro de seu corpo.
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Primeiro é aquecendo-a fisicamente. Não querendo ser exigente, mas que
diferença faz o uso de uma roupa sintética onde o corpo não respira e sim se sente abafado e uma roupa de fibra natural? A lã pura e o algodão deixam nosso corpo respirar. Uma
vez a criança sendo vestida com fibra natural, é sabido que quanto mais camadas de roupa,
mesmo sendo algumas de algodão, aumentamos a sensação térmica? Entre as camadas
se formam bolsas de ar quente e isto nos aquece. Para a criança que adora tirar a roupa,
ter algo para tirar, porém ainda permanecer protegida (por restarem camadas de roupa) é
excelente! Proteger o peito com um colete de lã, que bom que é! A cabeça com um gorro,
luvas, os pés com meias mais grossas, dentro de casa, além da meia, usar pantufas!
Como sabemos se a criança realmente já não precisa dos casacos, que está com
calor que é real? Temos que averiguar as extremidades, mãos e pés, se estão quentes. Em
caso positivo pode-se tirar uma ou duas das camadas da roupa, caso contrário, não! O
desvestir-se deve ser gradual.
E na cama, à noite, a queixa dos pais é que a criança se descobre. Sugiro mais uma
vez as várias camadas de roupa, pois é mais fácil jogar a coberta para fora do que tirar a
roupa, deste modo a criança permanecerá aquecida. Pode ser feito saco de dormir amplo
onde a criança fique dentro, tem espaço para se mover e tem mais chance de dormir quentinha. Uma bolsa de água quente pode ser muito bom.

Aline Volkmer
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Tudo isso feito com amor, carinho e “jeitinho”, traz calor também.
Na alimentação podemos oferecer muito calor. Na sala de aula temos várias
refeições quentes, como arroz integral, mingau de polenta com queijo e mingau de aveia.
Cozido de maçãs, peras, uvas passas, com cravo em rama, canela em pó, gengibre ralado. É
muito bom!!!!! E o dia da sopa é um sucesso!!!! Tudo quente!!!! Bebemos chás de diversas
ervas, tudo quentinho!!!! Querem vida melhor do que esta?
A criança através de seus próprios membros também se esquenta. Para isto, é
aconselhado o caminhar diário, quem sabe caminhar até a escola se o pai/mãe estacionar
o carro mais longe? A criança pode inclusive levar sua mochila nas costas. Estas atividades
feitas com leveza e tempo, sem stress da correria, ajudam muito o aquecimento e melhor
seria se fossem repetidas pelo menos nos dias escolares. Este ritmo pode ser também incorporado nos fins de semana em seu seio familiar introduzindo o hábito de caminhar na
natureza, estar em contato com animais, ou promovendo brincadeiras amplas onde todo
o corpo se sinta convidado a participar.
Outro calor é da alma!
O ambiente físico da criança, o seu quarto é “quentinho”? Tem cores calorosas,
tem cortina de pano, tem tapetes, a cama tem uma colcha bonita, a coberta é macia, o
quarto tem ordem? A criança tem como construir cabanas, onde ela pode se sentir quentinha , protegida e crescer ao seu tempo dentro dela?
Outra fonte de calor e luz é acender uma vela na hora de deitar, contar a história
e agradecer pelo dia. Depois é só apagar a vela, cobrir bem a criança e desejar boa noite!
Outra fonte térmica que normalmente, e com razão, se dá muita importância é
quando a temperatura do corpo aumenta, isto é, com a febre. Não cabe aqui entrar em
tudo o que implica essa reação do corpo, porém é fato que depois que a criança passa por
este processo, ela sai diferente, parecendo mais dona de si, sai fortalecida! Por que será?
Será que a febre de algum modo pode ser benéfica? Até que ponto podemos deixar a temperatura se elevar numa criança?
Como podemos ver, o tema calor poderia ir longe devido à sua amplitude.
Gostaria de finalizar dizendo que junto com todos estes exemplos de manter e
fomentar o calor, existe o calor do amor, do interesse, do entusiasmo, do sorriso, da generosidade. É um caminho individual que todos deveríamos buscar para permear nossas
vidas em casa e em todo o social fora dela.
Falando em calor que tal uma xícara de chocolate quente para nos aquecer?

Silvia Jensen, professora do Jardim do Anabá.
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.......................................................................................................................... EDUCAÇÃO
SEM MEDO DO ENSINO DA TECNOLOGIA
Wilfried Sommer
Compreender a tecnologia significa desmistificá-la
Muitos pais conhecem bem demais essa situação: passando com o seu filho de
dois anos por uma construção. O filho aponta para um trator. Ele irradia a profunda satisfação e a grande felicidade.
Abre-se para a criança um cosmo de tecnologia. A pá do trator carrega barro e
grandes pedras. Com precisão o trator se move em direção a um caminhão. A pá gira com
exatidão sobre o espaço da descarga, abre-se e despeja nele ruidosamente sua carga - ser
motorista de trator deve ser uma profissão maravilhosa!
A criança nessa situação pode vivenciar quão exato funciona o mundo da tecnologia. Os processos transcorrem, entre si, com precisão. São inteligências coaguladas, que
dominam as forças da natureza e as dirigem. Algo semelhante se apresenta quando se
passa com o dedo sobre um ‘touchscreen’ (tela sensível ao toque) e a imagem continua
exatamente da forma correspondente ao movimento do dedo.
Na linguagem dos alunos a expressão é simplesmente “rattenscharf” (exata como
um rato). Trata-se do inteligente espírito inventor, buscando a perfeição e a transformação
profissional que nos entusiasmam nas inovações técnicas.
Transcorrido um tempo sabe-se o que o aparelho é capaz de fazer, mas só poucas
vezes, como funciona tecnicamente. Ele é aceito como uma coisa com a qual se lida, mas
que não se entende. Nesse sentido o aparelho significa um tipo de mito moderno.
Tarefas pedagógicas
Aparelhos tecnológicos encadeiam e controlam processos naturais. Eles substituem trabalhos manuais humanos, inclusive as ferramentas, da mesma forma como a informática automatiza muitos processos rotineiros no âmbito administrativo. Enquanto o
homem desenvolve a técnica, ele determina que a natureza se manifeste como ele dita.
Ele observa a natureza quando pesquisa, ele a domina quando inventa a técnica.
A diferença entre pesquisar/inventar e observar/dominar caracteriza há muitas
décadas a discussão quando se trata do papel do ensino da tecnologia nas escolas. O influente pedagogo Martin Wagenschein ressaltou que os lugares de trabalho de um pesquisador e de um inventor, exteriormente, muitas vezes, não é possível distinguir, mas que,
quando partem para a ação, a postura de ambos diverge.
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De maneira semelhante acontece no ensino: na Física busca-se o diálogo compreensível com a natureza. O que vale é fundamentar como uma manifestação provoca a
próxima. O pensar dos alunos precisa modestamente se adequar a isso que a natureza faz.
Nesse gesto de escutar e observar, as suas leis se revelam. Os alunos, através disso, se relacionam com o mundo e podem, segundo as palavras de Wagenschein, vivenciá-lo como
algo ordenadamente “criado”. Por meio do movimento de interesses nas aulas forma-se
a compreensão, o conhecimento. Na técnica não se trata de algo criado, porém, de algo
feito. Com os conhecimentos da Física, nós nos contrapomos à natureza e deixamos que
ela faça o que sabemos. Com isso impregnamos nela os nossos próprios desejos e metas.
Vale lidar de forma esperta e hábil
Do processo de antepor resultam, como por si, tarefas na aula de técnica ou tecnologia:
I – Os alunos precisam saber distinguir em seu mundo de ações algo criado de algo
feito. O material de um fio de nylon foi feito, o de um fio de algodão é criado. Somente quando isso se torna consciente para eles, constroem para si uma relação de mundo adequada.
II – A partir de aparelhos técnicos é preciso novamente ser exposto o natural, para
que o desempenho específico do inventor se torne consciente para os alunos.
III – Enquanto os alunos visualizam o essencial da invenção, sua relação com a técnica não permanece mais algo mística, mas será desmistificada.
IV – Ao mesmo tempo descobrem como a mente pode atuar de forma inteligente.
Começam a ter percepção daquilo que como criança os fascinou mais como ambiente,
como atmosfera.
Posicionamento da Pedadogia Waldorf
A pedagogia Waldorf pretende, por meio dos conteúdos do ensino, abordar de
forma adequada a situação do desenvolvimento dos seus alunos. Para o aluno, o processo
de compreensão do mundo que o ensino estimula deve ser concomitante ao processo de
compreensão de si mesmo. Com a puberdade, em especial o 8º e 9º anos, os professores
vivenciam quão fortemente os jovens articulam suas própias opiniões, quão exatas são as
posições que querem assumir em relação ao mundo que vivem. Também gostam de usar
a mente para alcançar, com o mínimo esforço, o máximo de ação.
Se nessa época percebem como deve ser construída uma bomba de água, que a
pressão do ar eleva a água até dez metros, então não terão apenas uma percepção técnica. Muito mais desenvolvem sua capacidade de julgar, que frequentemente aflora espontaneamente, em direção a uma aplicação inteligente. Com isso percebem como a compreensão estrutura sua própria vida interior. Isso representa um valor, um desenvolvimento
de formação adequado. Uma posição da pedagogia Waldorf é oferecer, exatamente no
auge da puberdade, por meio do confronto com a tecnologia, uma área de desenvolvi12

mento para a força de julgamento - isto é, partindo da “erupção do julgamento” para a
formação dirigida de julgamento.
No 9º ano essa força se intensifica e os grandes temas da tecnologia na vida moderna estão em foco: a comunicação e mobilidade. A época de Física do 9º ano é menos
uma pesquisa de Física - mas uma aula de invenções técnicas. Como podem, por meio de
uma linha telefônica, ser transmitidas diversas conversas telefônicas, como acontece na
transmissão digital seriada do fax; como funciona um motor a jato de um avião? Os alunos
atingem com as suas capacidades de julgamento o centro concebido pela inteligencia e
uma sociedade de comunicação.
Ao lado do ponto cerne da tecnologia dos 8º e 9 anos no ensino de ciências,
no ensino de tecnologia e trabalhos artesanais serão abordados outros temas técnicos. A
meta principal sempre é a desmitificação do mundo vivo da técnica à medida que os alunos desvendam técnicas básicas da civilização de acordo com as normas destes, percebem
como o seu entorno é construído de maneira inventiva. Eles vivenciam algo do entusiasmo
do conhecimento dos engenheiros do desenvolvimento.
As características da vida moderna
A tecnologia cria cisões. Ela é sentida como fascinante ou causando estranheza,
frequentemente, aceita também com pragmática indiferença. Ela é uma característica da
vida moderna. Certo e errado são - exatamente como também acontece no dia a dia da
pedagogia - categorias que não atendem à área de conflito na manifestação da tecnologia.
Desse ponto de vista as aqui mencionadas competências de um ensino de tecnologia exigem mais: um período escolar que na riqueza das matérias fortaleça de tal
maneira os alunos para que enfrentem as áreas de conflito na vida com uma personalidade
repleta de força e com vontade de se expor a elas.
Na Física é buscado o diálogo sensato com a natureza. Importa pesquisar, fundamentar como um fenômeno implica no próximo. O pensar do aluno precisa, com toda
sua modéstia, adequar-se ao que a natureza faz.

Dr. Wilfried Sommer é físico, professor de Ensino Médio na Escola Waldorf de Kassel e
docente no Seminário de Formação de Kassel. Responsável e coordenador de numerosos projetos de Física no Centro de Pesquisas de Kassel. Docente com especialização em
Métodos de Ensino Fenomenológico, na Escola Superior de Ananus.
Artigo extraído do periódico da Federação das Escolas Waldorf do Brasil, número 62,
maio de 2014. Contribuição: professora Ana Beatriz Camorlinga
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................................................................................................................................... RELATO
REGIONAL SUL DE JARDINS DE INFÂNCIA WALDORF/2016
Danielle Micheline, Flávia Garcia e Helen Cristina Machado
A Regional Sul de Jardins de Infância Waldorf de 2016 aconteceu no fim de semana de 21 e 22 de maio numa das salas do Jardim da Escola Waldorf Anabá.
Neste encontro tivemos a participação de muitas iniciativas daqui e dos estados
vizinhos (RS, PR) e também de Cuiabá/MT. Muitas professoras e professores do ensino
infantil estiveram presentes, para a boa sorte das crianças de suas escolas.
Nossa palestrante veio de longe, Louise deForest (EUA), uma sábia professora de
Jardim e conferencista mundial que aborda a causa da infância, é representante de seu
país na IASWECE (Associação Internacional de Educação Infantil Waldorf). Esta querida
senhora nos falou dos aspectos do desenvolvimento da criança que estão em transição do
Jardim para o Ensino Fundamental. Aguçou nosso olhar para as necessidades e atividades
benéficas para estas crianças que estão chegando aos 7 anos, e as diferenças entre meninos e meninas também foram abordadas. Como podemos apoiar o desenvolvimento de
ambos ao levar em consideração o gênero, quais as tarefas e forma de abordagem que são
apropriadas.
Tivemos como arte a música, fio condutor de nosso trabalho com as crianças, a
professora Luiza Retz nos brindou com o carinho de sua voz e criamos um afinado coral
com belas canções de época, entre outras.
Encontros como este são sempre uma fonte de inspiração e reconhecimento da
importância de nosso trabalho, um sentimento de unidade, por ver tantas mulheres e
homens de diferentes lugares do país dedicados a trabalhar para que as crianças sejam
cuidadas, apoiadas e bem conduzidas nesta fase determinante da vida.
Nós, professoras do jardim da Escola Waldorf Anabá, estivemos envolvidas com
a organização física e a alimentação do encontro. Foi um prazer preparar uma bela mesa
com quitutes quentinhos e saborosos para esquentar e alegrar o paladar e o coração.
Agradecemos à professora Silvia Jensen pelo seu impulso de manter viva a chama destes
encontros, de trocas e transformação!
Danielle Micheline, professora do Jardim da Infância da Anabá.
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Notas sobre o encontro
O nascimento é como morar numa casa nova. A criança precisa passar pela difícil
tarefa de se adaptar ao corpo físico segundo as necessidades da vida. Nesta adaptação,
tudo está sendo moldado neste corpo que está em formação. Ela está aberta a receber
todas as impressões sensoriais à sua volta, através dos órgãos dos sentidos. Tudo o que se
passa ao seu redor vai ajudar a construir seu corpo físico.
Para esta formação, no ambiente da criança é preciso ter leveza, é preciso ter
beleza. O mundo bom em seu redor construirá um corpo físico saudável. Neste ambiente a
criança tem a possibilidade de explorar o seu próprio corpo e a natureza à sua volta. Através do movimento ela adquire a noção de espacialidade, os limites do seu corpo, onde eu
termino e onde começa o outro. E todo este aprendizado só é possível se dermos à criança
tempo. Tempo para aprender, explorar, se descobrir e crescer. Tempo... esta é uma palavra-chave para o primeiro setênio. Mas elas não têm a noção de temporalidade. Isso é algo
que elas vão aprender. O adulto, através do ritmo diário, pode conduzir a criança neste
caminho de forma saudável. O ritmo move a criança de forma natural, sem esforço. Ele diz
para ela: “faça”, e ela não discute. Se existe este ritmo na vida da criança e ela sente que
isso acontece todos os dias, isso lhe traz conforto e segurança. Ela já sabe o que esperar.
É saudável que neste ritmo diário a criança possa se espelhar em um adulto que,
com suas mãos, produz algo de bom para o mundo. E quando a criança pode imitar esta
atuação naturalmente, estamos lhe ensinando a trabalhar. Trabalhar não só para si, mas
fazer algo que ajude o todo, que sirva ao mundo e não somente a si mesmo. Com isso,
damos forças para dedicar aos talentos da criança.
Cada fase anterior da criança a prepara para a fase seguinte. Se tivermos isso
como base, poderemos refletir com mais cuidado em nosso atuar com elas, ao que lhes
oferecemos e ao que lhes expomos, para que se cultive um campo fértil para um futuro
florescer saudável.
Flávia R. W. Garcia, professora assistente do Jardim da Anabá.
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Louise deForest
Nos dias 21 e 22 de maio, o Jardim da Escola Waldorf Anabá recebeu a professora
Louise deForest. Neste encontro tivemos a oportunidade de nos aprofundarmos em diferentes assuntos.
Louise falou sobre a importância de dar ritmo ao dia-a-dia das crianças, como
forma de facilitar a rotina destas e evitar a ansiedade.
Tratou também da forma como apresentamos as atividades diárias às crianças, e
da importância de sempre associar o trabalho a um privilégio.
Uma das pautas do encontro foi o processo contínuo de formação do ser, a importância do primeiro setênio, período relativo à efetiva formação e nascimento do corpo etérico; posteriormente a adolescência, aproximadamente aos 14 anos, período em que se
efetiva o nascimento do “eu” interior; e, finalmente aos 21, o nascimento do “eu” exterior.
A professora tratou também da questão de gênero, abordando as diferenças comportamentais entre meninos e meninas, e relacionou essas diferenças à fisiologia humana,
às diferentes formas de utilização do cérebro.
Helen Cristina Machado, professora assistente do Jardim da Anabá.

Aline Volkmer
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MENSAGEM DA ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA

A todos desta comunidade, compartilhamos resumo da ata da
Assembleia Geral Ordinária da Associação Pedagógica Micael,
ocorrida em 16.04.2016:
Aconteceu em 16 de abril deste ano, a Assembleia Geral Ordinária da
Associação Pedagógica Micael, oportunidade em que foram apresentadas e aprovadas as contas relativas ao ano de 2015.
Sobre as contas planejadas para 2016, houve explicações e detalhamento, destacando-se a necessidade de ajustes daquelas relacionadas ao 10º
ano, dada sua recente implantação.
Na sequência da reunião, foi explanado o projeto arquitetônico da escola nova, e suas etapas de construção, cuja primeira abraçará o Ensino
Médio em desenvolvimento.
Para tanto, conversou-se bastante sobre campanhas de arrecadação,
criação de uma Comissão específica para este fim, novas ideias e a
necessidade de mobilização permanente da comunidade escolar em
torno da construção da nova escola.
O Ensino Médio foi também tema pautado e tratado com carinho e
orgulho por todos os presentes. A reunião contou com a participação
inclusive de uma aluna do 10º. Falou-se acerca da formação e capacitação dos professores além da contratação de novos profissionais qualificados, para atuarem no Ensino Médio a partir de 2017.
Registrou-se a criação do Grêmio Estudantil pelo Ensino Médio (9º e
10º anos), com apoio e estímulo dos professores.
Conversou-se sobre o encontro do Grupo de Ciências que se reunirá

1

na escola Anabá em julho próximo, assim como sobre as várias atividades acadêmicas realizadas pelos professores enquanto das férias escolares dos alunos.
Foram convidados todos os presentes a participarem de mutirão para ajardinamento e manutenção da sede da Associação (APM), a realizar-se dia 11.6.2016,
a partir das 8h30.
Ao longo de seus 36 anos, a escola Anabá vem transformando-se, progredindo,
desafiando-se e conquistando sempre melhores tempos. A comunidade vem
fortalecendo e estreitando reiteradamente seus laços com a escola, agora com
um número ainda maior de integrantes.
Da primeira turma de Jardim em 1980 à primeira turma de 10º ano em 2016
foram inúmeros obstáculos. Porém nenhum deles intransponível. Todos superados com sucesso e tranquilidade, traçando o perfil cada vez mais sólido desta
nossa comunidade.
A história de nossa escola está cronologicamente detalhada na linha do tempo
elaborada pelo Professor Sérgio Beck:

Gabriela Prade
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Ricardo Nogueira

Mas a Escola Anabá é mais orgânica do que uma linha. Ela é viva!

“Salutar só é quando no espelho da alma humana
forma-se toda a comunidade; e na comunidade
vive a força da alma individual.”
(Rudolf Steiner)
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Amadurecendo e crescendo. Por isso, a Campanha de Tijolinhos não para! O projeto e obra seguem seu trilho. Como
devem lembrar, o projeto foi adaptado para que as primeiras
salas construídas possam acomodar o Ensino Médio no novo
prédio, mas futuramente essas salas serão destinadas ao restaurante, bazar, secretaria e almoxarifado. As obras desta primeira
etapa estão sendo custeadas por um valor (captado de doações
e campanhas anteriores) reservado para este fim e que será somado à campanha atual. As salas deverão estar prontas até o
fim de 2016, para receber as turmas em 2017.
Comemorando o sucesso da Campanha até aqui, compartilhamos ainda os números atualizados: 198 tijolinhos já vendidos!
Parabéns a todos. E vamos continuar em frente até que nossa
escola nova esteja pronta.
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................................................................................................................... O ESPAÇO É DELES

ÁFRICA NO 7O ANO
Estudar a África no 7o ano é uma maneira de reencontrar raízes. Buscar naquele
continente as origens da própria humanidade e trazer para a consciência a contribuição
deste povo para a nossa raça e cultura. Como resumir em poucas palavras a grandiosidade
deste tema? Os poemas feitos pelos alunos durante a época podem ajudar. A maior vivência, porém está na prática das danças e canções que poderão ser vistas durante a festa de
São João. (Profa. Beatriz Camorlinga)
Á frica, tuas cores, origens, sabores,
F auna, savanas, florestas e amores,
R ios, lagos, oceanos, mares...
I ndicam e mostram suas diversidades,
C ulturas, costumes e tradições.
Á frica, teu calor aquece os corações!
Sofia Tratz
A África estudamos,
Pelo clima começamos
Cheio de artes e muitas cores
Conhecemos seus sabores
Aprendemos algumas danças.
Vimos adultos e crianças
Que se põe a trabalhar
Para um novo dia começar!
Vitória Wolff
África seca, África úmida
África negra, África branca
Continente cheio de extremos
Sofia Gontijo
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Começamos essa fascinante época,
Onde tudo é colorido e cheio de vida.
Nunca imaginava um continente tão rico de belezas e ritmos.
Também com diferentes climas e vegetações.
Inteiramente banhado por oceanos,
Nisto vemos uma coisa única.
Elefantes, girafas, leões, zebras, hipopótamos,
Na savana vivem soltos e livres.
Tambores tocam a todo tempo!
Entidades sagradas que falam a línguas dos Orixás.
Árvore venerada, grande e importante, é o Baobá.
Frio não é.
Quando a noite chega a dança esquenta os corações.
Rios caudalosos cortam como veias o seu corpo.
Impetuosos guerreiros defenderam com ardor seus reinos.
Combates em vão perante o carcereiro.
A terrível escravidão dilacerou seus lares.
Nada porém roubou-lhes a felicidade.
Ó, África, mãe de toda humanidade.
Francisco Bittar
África é muito bela,
Negro e branco habitam nela.
Muita dor, mas também alegria,
Com sua música e dança
Buscando harmonia.
Deserto, floresta e rio,
Aqui a natureza sorriu.
Thales Martinez
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O continente é enorme!
A população é maior ainda.
Em algumas partes a seca reina,
Em outras o verde predomina,
Mas nada é perfeito.
A fome também é um problema,
Mas o povo é solidário!
Os pigmeus são pequenos só de tamanho,
Pois a sua inteligência é muito grande.
Se você não se cuidar,
Alguma coisa eles podem pegar.
Mas tem a parte bonita
Plantas, animais, rios e lagos
Tudo na maior exuberância!
Beatriz Campos
Um continente, vários países.
Em um só ambiente, diversas raízes.
África! Nome forte e complexo.
Com raças e cores,
muitos sons e odores que
te deixam perplexo com toda
a beleza e mais pura natureza!
Amanda Chagas

Aline Volkmer
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UM LIVRO FEITO A MÃO

Aos quinze anos, o jovem tem à sua frente o desafio de escrever um livro sobre
a vida de alguém. Olhar para uma outra vida e reconhecer momentos de luta, de dor, de
alegrias, de desafios pelos quais a pessoa passou ajudam o jovem a olhar para a sua própria vida. Como cada pessoa trilha os caminhos da sua jornada nessa vida é algo único. O
jovem consegue sair um pouco de si mesmo e olhar para o outro, tentando não julgá-lo,
mas compreendê-lo.
O nosso 9º ano está se preparando para as apresentações das tão esperadas Biografias. Elas acontecerão em meados de junho e, em agosto, os alunos entregarão os livros
escritos, ilustrados, idealizados por eles, concebidos e realizados por suas próprias mãos e
vontade. A ansiedade é grande, mas a vontade de realizar também.
As apresentações seguem uma ordem cronológica de nascimento dos biografados. Antes das apresentações do dia, os alunos lêem um texto, preparado por eles com a
ajuda dos professores, que ambientaliza os biografados daquele dia; chamamos de Contexto Histórico. Ele abrange a época em que viveram os personagens a serem apresentados.
Os escolhidos deste ano são:
Leonardo da Vinci - Michelangelo Merisi - Ludwig van Beethoven - Charles Darwin - Fryderyk Chopin - Nicola Tesla - Rasmus Nielsen - Mohandas Gandhi - Vladimir Ilicht
Ulyanov - Isadora Duncan - Albert Einstein - Everardo Dias - Le Corbusier - Paramahansa
Yogananda - Nise da Silveira - Frida Kahlo - Oscar Niemeyer - Olga Benário Prestes - Nelson
Mandela - Antônio Carlos Jobin - Ernesto Guevara - Martin Luther King Jr. - Anne Frank
- Lee Juu Fan - John Lennon - Jimi Hendrix - George Harrison - Freddie Mercury - Robin
McLaurin Williams - Ayrton Senna da Silva - Diana Frances Spencer - Tupac Amaru Shakur

Gostaria de dividir com vocês o Contexto
Histórico de um dos dias:

“O século XX foi um período agitado e hostil para todo o mundo. Guerras por motivos materiais e ideológicos, disputas por terras, matérias-primas, religiões ou por poder
começam a surgir.
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Dentre os diversos acontecimentos que precederam esse século, está a Revolução
Industrial, que traz para os seres humanos as grandes indústrias e a máquina a vapor. Já
no início do século XX, temos a Primeira Guerra Mundial, que acontece principalmente
pela disputa por matéria-prima, necessária para o funcionamento das novas fábricas. Em
1917, acontece a Revolução Russa, que acaba com o antigo regime absolutista e com o
poder do Czar. A Revolta dos Bolcheviques traz o comunismo à Rússia. Passamos pela crise
de 29, que começa com a queda da bolsa de valores de NY, e se alastra pelo mundo todo.
No meio da crise, qualquer ajuda era bem-vinda. Mesmo que essa ajuda fosse eleger um
líder nazista e entregar um país em suas mãos. Com o objetivo de “limpar” a raça humana,
Hitler começa uma caça a qualquer um que estivesse fora de seu padrão alemão. Assim
começa a Segunda Guerra Mundial. A ideia nazista se espalha por todo o mundo, e chega
ao governo brasileiro pelas mãos de Getúlio Vargas. No Brasil, acontece o governo ditatorial do Estado Novo. Em 1964, começa a ditadura militar brasileira, um período de censura,
torturas e muita opressão. Na Argentina, a ditadura militar começa em 1966 e é ainda mais
desumana do que a ocorrida no Brasil. Manifestações, atos e revoltas surgem por todo o
mundo, com a revolução cubana e mexicana, tentando derrubar seus governos opressivos.
Figuras autoritárias como Adolf Hitler, Benito Mussolini e Getúlio Vargas cometem injustiças contra os incapazes de reagir, criam leis inaceitáveis e ordenam atos desumanos. Suas ações são abafadas, suas injustiças são relevadas e seus crimes, perdoados.
Esses líderes sanguinários são mantidos no poder, se aproveitando da miséria do povo e da
ignorância dos inocentes, se sustentando no silêncio dos reprimidos.
Porém, nem todos os pobres, trabalhadores, pintores, médicos, músicos, arquitetos, judeus, mulheres, negros e comunistas ficaram calados. Muitos lutaram por seus
direitos, abriram os olhos dos que não queriam ver, organizando revoluções, defendendo
a igualdade social e os direitos humanos.”

Contribuição: Profa. Cynara Muller, tutora do 9o ano

21

...................................................................................................................NA SALA DE AULA

10º ANO
Ao longo da Época de Português do 10º ano, vimos que na Ortografia há palavras
que têm a mesma grafia e pronúncia, mas significados diferentes. Uma das questões da
Avaliação, compartilhamos com vocês! (Cynara Muller, professora de Português do 10o
ano)
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ilustrações Aline Volkmer
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PARA CONTAR

HORA DE DORMIR
C. Mcmanus
Era uma vez um menino chamado Josepe, da mesma idade que você, que adorava
brincar. Ele gostava de correr, pular, saltitar e subir em árvores. O que ele mais gostava era
de brincar com os animais que moravam pelas redondezas.
Certo dia, ao anoitecer, depois de um dia de muitas brincadeiras, Josepe tomou seu
banho, lanchou, e sua mãe lhe disse que estava quase na hora de dormir. Mas o menino
não queria ir para a cama, e sim continuar brincando. O céu ainda estava claro, ele vestiu
então seu roupão e suas botas e saiu à procura de alguém para com ele brincar.
Josepe foi atrás dos cabritos para ver se eles iriam correr e pular junto com ele. Mas
eles não estavam na colina onde normalmente ficavam.
“Eles devem estar brincando de alguma coisa”, disse o menino. “Eles estão escondidos,
eu adoro brincar de esconde-esconde.”
Assim, Josepe saiu procurando-os.
Procurou atrás das moitas. Procurou no estábulo, e lá estavam os cabritos prontos para
dormir. “Não tem importância”, disse o menino “Eu brincarei com o cachorro.”
Assim, ele saiu à procura do cachorro para com ele brincar de bola. Agora o céu estava
começando a escurecer. Mas o cachorro não estava no jardim, onde ele normalmente ficava. “Ele deve estar brincando de alguma coisa”, falou o menino. “Ele está escondido; eu
adoro brincar de esconde-esconde”.
Assim, Josepe saiu procurando-o. Procurou debaixo da casa. Procurou atrás do estábulo. Procurou então no cesto do cachorro, e lá estava ele quase adormecido. “Não tem
importância”, disse o menino. “Eu brincarei com os passarinhos”.
Assim, ele saiu à procura dos passarinhos, para ver se eles poderiam cantar e rir juntos. Agora o céu já estava bem escuro, mas os passarinhos não estavam no pomar como
normalmente ficavam.
“Eles devem estar brincando de alguma coisa”, disse o menino. “Eles estão escondidos,
eu adoro brincar de esconde-esconde.”
Ele procurou os passarinhos na cerca. Ele procurou na horta. Ele olhou então para cima
e no alto do pé de eucalipto, lá estavam os passarinhos quase dormindo.
“Não tem importância,” disse o menino. “Eu brincarei sozinho, posso me balançar,
construir castelos de areia, jogar bola.”
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Foi até o balanço, mas estava muito escuro para enxergá-lo.
Foi construir castelos de areia, mas também estava muito escuro para enxergá-los.
Foi então jogar bola, mas agora estava realmente escuro e ele não conseguia achar a
bola. “Estão todos escondidos”, Josepe disse.
Foi então que sua mãe veio à sua procura. “Para onde foram todos os meus brinquedos?, ele perguntou-lhe. “Seus brinquedos foram para a cama Josepe”, sua mãe lhe falou.
“O Velho Pai Sol puxou a coberta sobre a terra para que assim todos possam dormir.
Você ainda pode ver sua luz através das estrelas que são buraquinhos da coberta do céu.
Quando o Velho Pai Sol levantar-se pela manhã ele recolherá a coberta e ficará claro
novamente”. Você poderá então encontrar seus brinquedos.
Josepe entrou em casa com sua mãe. Depois de ouvir uma linda estória, fez a oração
e ajeitou-se em sua cama macia e quentinha e não demorou muito, também logo adormeceu.
História de C. Mcmanus, Australia. Tradução: Silvia Jensen
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COOKIES DE MAÇÃ
(Gostoso e eventual, porque se usa bastante melado e ghee)
INGREDIENTES
2 xícaras de aveia em flocos (prefira a inteira, que você mesmo bate no liquidificador)
2 colheres de sopa de linhaça ou chia | 1 xícara de farinha de arroz
1/2 xícara grande de melado ou mel
4 colheres de sopa bem cheias de ghee (manteiga clarificada, ou ½ xic de óleo de coco)
2 maçãs orgânicas médias raladas no ralo grosso
1 pitada de sal | 1 col. de sobremesa de canela em pó (e mais outras especiarias se desejar incrementar) | 2 col. de sopa de algum tipo de castanha picada, se tiver…
PREPARO: Misture bem todos os ingredientes, menos as castanhas, e sinta o ponto. Se
precisar acrescente mais farinha ou mais ghee até ver que vai conseguir enrolar com as
mãos. Acrescente as castanhas. Faça pequenas bolinhas e aperte entre as mãos para fazer
os cookies e coloque em assadeira untada ou antiaderente. Aqueça o forno e depois leve
para assar até dourar.

HOMUS DE COUVE-FLOR
(para 6 ou mais)
INGREDIENTES
1 couve-flor pequena
4 colher de tahine integral (pasta de gergelim) | 1 colher de chá de sementes de coentro
e 1 colher de sementes de cominho levemente tostadas e moídas
2 dentes de alho amassados (sem o germe)
2 colheres de azeite de oliva extravirgem
sal a gosto | 1 colher de salsinha fresca, coentro ou manjericão picadinhos
1 colher de suco de limão (se possível siciliano)
PREPARO: Cozinhe a couve-flor no vapor ou em uma panela com bem pouca água (ela cozinha rapidamente). Não queremos a couve-flor muito úmida. Prepare as sementes e o alho
e aguarde até a couve-flor e as sementes moídas esfriarem. Coloque em um processador
(ou no liquidificador) todos os ingredientes, menos as ervas frescas e o suco de limão, e
bata somente até ficar homogêneo. Se necessário, regule o ponto da pasta acrescentando
mais tahine, azeite, ou um pouco da água que possa ter restado do cozimento, até chegar
na consistência de seu agrado. Ao servir acrescente o suco de limão e guarneça com as
ervas frescas salpicadas.
Receitas de Carolina Young

26

........................................................................ NOVAS

AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

“A Barriga Transparente” – Juciara Rodrigues
“A Vida do Elefante Brasílio” – Erico Veríssimo
“ABC” – Tatiana Belinky
“Anacleto” – Bartolomeu Campos de Queirós
“As Aventuras de Tom Sawyer” – Mark Twain
“Banho” – Mariana Massarani
“Branca de Neve e os Sete Anões” – Recontado por Flávia e Álvaro Muniz
“Cachorrinho Samba na fazenda” – Maria José Dupré
“Cachorrinho Samba” – Maria José Dupré
“Catando Piolho, Contando Histórias” – Daniel Munduruku
“Contos de Gigantes” – Ernani Ssó
“Debaixo da Cama” – Mick Manninz e Brita Granstron
“Devagar, Devagar, Bem Devagar” – Eric Carle
“Dorminhoco” – Cléo Busatto
“Drácula” – Bram Stocker
“Em Casa” – Heinz Janisch e Helga Bansch
“Encantamento – Contos de Fadas, Fantasmas e Magia” – Kevin Crossley-Holland
“Gata Menina” – Luciana Sandroni
“George e o Segredo do Universo” – Lucy e Stephen Hawking
“História da Sopeira e da Concha” – Michael Ende
“Histórias sem Fim” – Michael Ende
“Lá Vem o Ano Novo” – Ruth Rocha
“Leo e Albertina” – Christiane Davenier
“Lig e o Gato de Rabo Complicado” – Ana Miranda
“Mamãe, Você Me Ama?” – Barbara M. Joosse
“Manuela e Floriana” – Luciana Sandroni
“Matilda” – Roald Dahl
“Não Vou Dormir” – Christiane Gribel
“Novas histórias da Bruxa Onilda: Pânico no Castelo” – R. Capdevila e E. Larreuda
“O Cavaleiro Inexistente” – Italo Calvino
“O Duende da Ponte” – Patricia Era Wolff
“O Gato da Xícara de Chá” – Luiz Maia
“O Papalagui” – Erich Scheurmann
“O Urso com Música na Barriga” – Erico Veríssimo
“Obax” – André Neves
“Outra Vez os Três Porquinhos” – Erico Veríssimo
“Pequenos Contos para Crescer” – Mario Urbanet e Albena Ivanovitch - Lair
“Uma Breve História de Quase Tudo” – Bill Bryson
“Uma Viagem ao Centro da Terra” – Mick Manninz e Brita Granstron
Adriana Pereira, Biblioteca João Guimarães Rosa
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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.

................................................................................................................................... ADVOCACIA
DIALOGUE-MEDIAÇÃO FAMILIAR – Meio de resolução de conflitos que visa encontrar soluções
duradouras e mutuamente aceitáveis, que contribuirão para a organização da vida pessoal e
familiar. Mais informações com Andreia Koetz – Advogada com formação e experiência em
Mediação Familiar. Tel.: 9969-5541.
............................................................................................................................... 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.: 9663-3625
(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 9607-1503.

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.: 9619-9262 – kathiapo@yahoo.com.br.

28

............................................................................................................................... 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.
bazaranaba@gmail.com.
................................................................................................................................... COMÉRCIO

FRUTO TROPICAL – Roupas de algodão adulto e infantil
Pijamas de flanela, saias, chapéus, acessórios para bebês e presentes especiais
Centro Coml. Germânia, loja 8 – Tels.: 3204-6774 e 8408-9038, Seg/sex das 13h30 às 18h30
www.frutotropical.com.br.

LÁPIS MÁGICO – Papelaria
Livros da Editora Antroposófica | Av. Pequeno Príncipe, 2120, loja 3,
Campeche, Florianópolis – Tel.: (48) 3237-2148.
................................................................................................................................... EQUITAÇÃO

CENTRO EQUESTRE CANTAGALO
Aulas de equitação para crianças, jovens e adultos. Rua Francisca Inês da Costa, 342
João Paulo. Tel. 9142-3657 – 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 9971 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.: 9609-0404 e 8859-3566. 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 9918-1716.
........................................................................................................................

LIVRARIA

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) 9693-2077
livraria@surlivro.com.br - Facebook/surlivraria.
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........................................................................................................................................ MÓVEIS

BRUNO – Marcenaria em madeira de demolição
Escadarias, assoalhos, painéis e móveis – armários, mesas, aparadores e bancadas.
Tels.: 9957-9067 e 8400-7751 – E-mail: contatobrunomoveis@hotmail.com.
.............................................................................................................................. ODONTOLOGIA

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

AGLAIA AZEVEDO ANTIGINÁSTICA
Método Corporal de reorganização muscular e auto-conhecimento, buscando conforto e bem-estar.
Rua Prof. Ayrton Roberto de Oliveira 64, sala 601 – Itacorubi. Tel.: 9954-7727.

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.: 9669-1234 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.

VANESSA NESSO VOLPATTI – PSICOTERAPIA CORPORAL BIOENERGÉTICA
Atendimento de crianças, adolescentes e adultos. Bairros: Rio Tavares e Santa Mônica,
Florianópolis/SC | Tel.: 9644.9949 ou 3065.0718 | vanessa_volpatti@hotmail.com.

30

..........................................................................................................................

EXPEDIENTE

Ano XXVI – Nº 2 – São João – 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), Danielle Micheline 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

31

SUMÁRIO

ÉPOCA: Festas Juninas .................................................................................. 3
POR ONDE ANDAM? André Servaes .......................................................... 6
REFLEXÃO: A importância do calor em nossas vidas .................................. 8
EDUCAÇÃO: Sem medo do ensino da tecnologia ....................................... 11
RELATO: Regional Sul de Jardins de Infância Waldorf/2016 ......................... 14
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