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JUlho

06 a 28/07 - Recesso escolar. 

06 a 13/07 - 7º Módulo do 
Curso de Fundamentação em 
Pedagogia Waldorf.

14 a 19/07 - Viagem de 
professores do Ensino Médio 
a Buenos Aires para as 
Jornadas Internacionales de 
Investigación Secundarias 
Waldorf.

25 e 26/07 - Planejamento 
Interno.

29/07 - Retorno das aulas.

29/07 - Reunião do Conselho de 
Mães e Pais da Escola, 19h.

31/07 - Reunião de Pais do 2o ano

06/08 - Reunião de Pais do 5o 
ano.

06/08 - Ciclo de Vivências Waldorf 
Palestra "Euritmia", 19h30, na 
Associação Sagres.

 JULHO

Já na primeira semana das férias, entre 
os dias 06 e 13 de julho, a escola abriu suas 
portas para receber os 62 futuros profes-
sores Waldorf participantes do 7o módulo 
do Curso de Fundamentação em Pedagogia 
Waldorf. “O espaço da Escola é o ambiente 
ideal para a formação dos novos professores. 
Agradecemos imensamente pela parceria”, 
diz Sandra Eckschmidt, uma das coordenado-
ras da formação. “Os Sete Processos Vitais” 
foram o tema do módulo, ministrado pela 
Dra. Waldyvia Machado, com atividades ar-
tísticas com as professoras Simone de Fáveri 
(aquarela); Denise Lopes (desenho de formas) 
Francisca Cavalcanti (canto), além de duas 
palestras sobre autogestão e autoeducação 
com o professor José Zafalon.

época de férias  

uNovas Câmeras 
de Vigilância 
Com a ausência das correrias 
das crianças pelo pátio, 
Gilliard (acima) e equipe 
aproveitam para fazer a 
manutenção dos jardins e 
instalações. Diferentemente 
de anos anteriores, desta vez 
não haverá obras de grande 
porte na escola neste período. 
A novidade fica por conta 
da instalação de câmeras 
de vigilância no espaço da 
Educação Infantil, já em 
operação. No fim do mês, em 
25 e 26 de julho, é a vez dos 
professores e funcionários se 
reunirem para o planejamento 
interno das atividades para o 
próximo semestre.

Sim, férias! Mas enquanto os alunos aproveitam o recesso de 6 a 28 de 
julho, o inverno na Escola continua movimentado.

u encontro 
internacional 

Os professores do 
Ensino Médio Adriano, Ana Beatriz, Ana Gabriela, John, 
Nastaja, Paulo, Rafael e Gustavo (auxiliar do Fundamental) 
estão aproveitando as férias para aprimorar conhecimentos 
nas Jornadas Internacionales de Investigación Secundárias 
Waldorf que acontecem entre 14 e 19 de julho, em Buenos 
Aires. “O evento, que também comemora os 100 anos 
da Pedagogia Waldorf, tem um caráter de pesquisa, de 
compartilhar estudos individuais e debater temas que os 
jovens nos trazem”, diz a professora Ana Beatriz.

u tarefas 
Já alguns alunos do 9o e do 
12o anos estão empenha-
dos em concluir tarefas, 
mesmo nas férias. As Bio-
grafias do 9o ano devem ser 
entregues até o dia 21 de 
agosto. Já as apresentações 
dos trabalhos de conclusão 
do 12o ano acontecerão du-
rante os meses de agosto e 
setembro em cronograma 
a ser definido. 

http://www.anaba.com.br


PÁTIO

NA SALA DE AULA

u Vamos implantar 
um novo sistema de 
compostagem na escola?

Os alunos do 9o ano deram 
o primeiro passo, separando e 
transportando o lixo orgânico 
gerado na festa junina até a nova 
composteira, localizada no ter-
reno do Ensino Médio. A ideia 
é que o novo espaço seja capaz 
de absorver todo o lixo orgânico 
produzido na escola. Para isso, os 
professores Guilherme e Diego contam com 
o apoio dos alunos e das famílias. "A implan-
tação de um sistema de compostagem vem 
sendo discutida há tempos na escola. Depois 
de analisar várias possibilidades de locais, op-
tamos pelo espaço ao lado do contêiner de 
artes", conta o professor Guilherme. “Vamos 
precisar de apoio da comunidade para imple-
mentar um sistema de revezamento para o 
transporte dos resíduos, pois eles precisam 
ser recolhidos e levados todos os dias até o 

local“, explica. Além dos resíduos das salas 
de aula, a recente lei municipal que prevê a 
reciclagem dos resíduos sólidos orgânicos em 
Florianópolis possibilita também que futu-
ramente os resíduos da cantina possam en-
grossar o volume. A compostagem inclusive 
poderá gerar economia para a escola tornan-
do-a autossuficiente para as grandes quanti-
dades de adubos consumidas nas atividades 
de jardinagem, implantação de hortas e nos 
jardins dos pátios. 

Professores Guilherme e Diego com alunos do 9o Ano.

u inscrições em 22.07

Atenção para 
os prazos: as 
inscrições para 
o III Encontro 
Brasil de Mães 

e Pais Waldorf começam no dia 
22 de julho e se estendem até 
27 de setembro. O evento acon-
tecerá em Florianópolis de 25 
a 27 de outubro. Acompanhe as 
novidades pelas redes sociais e 
pelo site (https://encontrobrasil.
wixsite.com/iiiencontro)

u editais novos para 
novos professores 

O Anabá segue com editais 
abertos para contratação de 
novos professores de Eurit-
mia e Inglês para o ano de 
2020. Interessados devem 
enviar currículo e carta de in-
tenções até o dia 29 de julho 
para o endereço da escola ou 
e-mail: anaba@anaba.com.
br. Mais informações no site: 
www.anaba.com.br/secreta-
ria/editais, ou diretamente na 
secretaria da Escola pelo tele-
fone (48) 3334-1724.

u Como proceder com o 
seguro de acidentes?
O seguro contra acidentes ofe-
recido pela Escola vale para os 
incidentes com alunos até du-
rante as férias e em qualquer lo-
cal da cidade. A secretaria lem-
bra os procedimentos:

1 - O primeiro passo é ligar para 
a seguradora 4002 12 05 e sele-
cionar opção 3, e depois 2. 

2 - Informar número do cartão 
do seguro ou o nome do aluno 
ou funcionário segurado. 

3 - Definir o local para o atendi-
mento.

4 - Aguardar a geração da "senha 
de atendimento", que irá permi-
tir o atendimento imediato.

5 - A seguradora encaminhará a 
liberação do atendimento por e-
-mail ao local escolhido.

u  lanço de tainha!

Dando continuidade ao estudo 
das profissões, o 3o ano visitou os 
pescadores da Barra da Lagoa, 
no dia 25 de junho. Lá tiveram 
oportunidade de acompanhar 
bem de pertinho as tradicionais 
atividades para a pesca de 
tainhas, conhecidas na  
ilha como “lanço”.

u 110 rumo a botucatu 
Entre os dias 9 a 11 de agosto, a turma do 11o 
ano estará em Botucatu participando do Uni11, 
com mais de 100 jovens de 11os anos de escolas 
Waldorf do Brasil. O encontro tem foco no olhar 
social e ambiental do mundo, onde os alunos te-
rão palestras, oficinas e momentos de discussão 

com os diferentes alunos e professores Waldorf. 
"É mais um momento de trocas entre  alunos 
que vivem esta pedagogia e neste momento an-
seiam por se aprofundar no aspecto social, pro-
curando um propósito em suas vidas", explica o 
tutor da turma, professor Rafael.

u  apresentação de violino do 3o

No dia 5 de junho, aconteceu a apresentação 
de encerramento de mais uma turminha de 
violino dos alunos do 3o ano. Acompanhados 
pela professora Eliana, de Música, eles se 
apresentaram para pais e colegas. No evento a 
turma aproveitou para fazer uma homenagem 
de despedida a dois colegas que vão passar  
um ano fora. 



uarte e alegria no primeiro sarau do 50 ano

Aconteceu no sábado, 15 de junho, no Espaço Atená, o 
primeiro Sarau do 5o ano do Anabá. O palco esteve aberto a 
todos: pais, mães e alunos que emocionaram os presentes 
com música e poesia. "Foi uma tarde festiva onde todos se 
empenharam para alegrar e fortalecer o grupo de nossas 
famílias. Já estamos nos programando para o próximo Sarau 
e desejamos que outras turmas também se inspirem para que 
tenham momentos inesquecíveis como o nosso", conta uma 
das mães. 

u   São João com os pequeninos
As crianças do Maternal e do Jardim 
tiveram uma intensa vivência da época 
de São João. Cada turma realizou sua 
própria "festa da lanterna" reunindo 
as famílias para celebrar. No dia 15 de 
junho assistiram à peça "A Menina da 
Lanterna", encenada por pais e mães, 
que encantou a todos. E ainda no dia 4 
de julho receberam de presente do 4o 
ano uma apresentação exclusiva do Boi 
de mamão. 

uanabá em encontro nacional O "Congresso de Celebração dos 100 
Anos da Pedagogia Waldorf" reuniu 500 participantes de 19 a 23 de junho em 
Piracicaba-SP. As atividades foram divididas entre leitura e compreensão das 14 
Conferências de Rudolf Steiner compiladas no livro “O Estudo Geral do Homem: 
Uma base para a pedagogia (A Arte da Educação I)"; iniciativas abertas (plantas 
aquáticas, abelhas, árvores, trimembração do organismo social, euritmia, 
biodinâmica, jardinagem, épocas culturais, aquarela, fala, poesia, e mais); 
palestras e; eventos culturais. “Ao participar pude experimentar a riqueza que 
é viver em uma comunidade que se identifica através de princípios bons, belos, 
verdadeiros. Para nós, adultos, há um sensível entendimento de que é possível 
se viver melhor na Antroposofia. Para nossos filhos é a realidade”, relata Gabriela 
Prade (mãe do 9º ano), uma das representantes da escola no encontro.

uconversando sobre febre No dia 2 de julho, a Escola de Mães e 
Pais Waldorf de Florianópolis, iniciativa conjunta entre as escolas Anabá, 
Arandu e Aurora, com apoio da Associação Sagres, realizou mais um 
encontro da série mensal que vem realizando em 2019. O tema foi a febre, 
tão comum nesta época e tão desafiadora. A conversa aconteceu na escola 
Waldorf Arandu e foi guiada por Patrícia Dillenburg, mãe do Anabá e 
pesquisadora da área da saúde. O próximo encontro será uma vivência de 
Euritmia, no dia 6 de agosto, às 19h30 na Associação Sagres. 

Festa da lanterna da turma do Maternal da Danielle

Teatro "A Menina da Lanterna" encenado pelos pais
O 4o ano apresentou o Boi de mamão

ACONTECEU



ACONTECEU O Anabá fechou o mês de junho com a sua famosa Festa de São João. As famílias se reuniram 
durante todo o dia 30 para assistir às apresentações do 1º ao 12º ano, acompanhar as 

brincadeiras tradicionais na quadra e compartilhar as delícias juninas trazidas de casa. Ao cair da noite os presentes 
assitiram encantados a fogueira sendo acesa pelo alunos. A festa terminou com o animado forró no pátio, seguido por 
um mutirão que rapidamente limpou e guardou tudo. Parabéns, comunidade!  
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