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Informativo mensal  
Escola Waldorf ANABÁ 
Florianópolis, SC 07/05 - Festival de Saltos e 

Arremesso de peso. 
Bazar e café do 8o ano.

09/05 - Saída para viagem 
do 6oºano a Urubici. 
 
Reunião de Pais do 2oº 
ano, às 19h.

10/05 - Reunião de Pais do 
8o ano, às 19h.

12/05 - Sessão Pipoca: 
“Comer o quê?”, às 19h.

13/05 - Retorno do 6o ano 
de Urubici. 
 
Reunião de Pais do 5o 
ano, às 19h30.

18/05 - Reunião de Pais do 
6o ano, às 19h.

20/05 - Café da manhã das 
famílias, às 7h15.

20 e 21/05 - Festa Anual.

26 e 27/05 - Feriado de 
Corpus Christi.

30/05 - Reunião do 
Conselho de Pais, às 19h.

 FESTA ANUAL E FESTIVAL DE SALTOS

Neste mês das mães, as famílias do 
Anabá vão poder dar uma espiada no que 
os alunos andam fazendo, em dois even-
tos tradicionais da nossa escola: o Festival 
de Saltos, neste sábado, dia 7, e a Festa 
Anual, nos dias 20 e 21. 

O Festival marca o fim da Época de 
Atletismo e condicionamento físico do 6o 
ao 10o ano. Enquanto os alunos do Fun-
damental vão apresentar os saltos em al-
tura, a moçada do Ensino Médio (9o e 10o) 
vai fazer a prova inédita de arremesso de 
peso. Já a Festa Anual abrange alunos a 
partir do 1o ano. Nesse evento, eles têm 
a oportunidade de apresentar um pouco 
do que é trabalhado em sala de aula nas 
diferentes disciplinas: euritmia, línguas, 
educação física, teatro etc.

Quando eles voam
Com isso, a comunidade escolar tem a 

chance de vivenciar a qualidade do currí-
culo que acompanha o desenvolvimento 
dos alunos. Na sexta-feira à noite, no dia 
20, será a vez do 6o ao 10o ano, às 19h. No 
sábado, a apresentação do 1o ao 5o ano 
começa às 15h.

Portas abertas – A professora Denise, do 
5º ano, também presenteou as famílias 
de sua sala com “portas abertas” entre os 
dias 4 e 11 de maio. Os interessados po-
dem assistir à primeira parte da aula: ver-
so da manhã, verso individual e ainda são 
convidados a cantar junto com os alunos 
“em homenagem não apenas às mães, 
mas à família”, lembrou a professora.

Provas de salto em altura e arremesso de peso vão reunir os alunos no Festival, dia 7, às 8h30 na quadra

u Brechó do 8o ano  
Durante o Festival de Saltos, 
neste sábado, o 8o ano 
vai promover o brechó e 
servir um caprichado café, 
organizado pela turma,  
das 9h às 13h. 

“Existem muitos jeitos de voar. Até mesmo o voo dos filhos ocorre por etapas. O desmame, 

os primeiros passos, o primeiro dia na escola, a primeira dormida fora de casa, a primeira 

viagem... Desde o nascimento de nossos filhos temos a oportunidade de aprender sobre esse 

estranho movimento de ir e vir, segurar e soltar, acolher e libertar. Nem sempre percebemos 

que esses momentos tão singelos são pequenos ensinamentos sobre o exercício da liberdade.” 

Rubem Alves, em “Quando os Filhos Voam”

Até agora temos 
163!

Ainda faltam
217.

Wallace Nagashima

http://www.anaba.com.br


u Flores no Terreno 
Novo em junho
Está marcado para o dia 11 de junho 
um mutirão na sede da Associação 
Pedagógica Micael, no terreno novo. 
Convidamos todos para participar 
com a doação de materiais e  
mudas para os trabalhos de  
pintura e jardinagem.

uPresentes para as Mães, Tijolinhos para a escola

Se você ainda não encontrou o pre-
sente para o Dia das Mães, o Conselho 
de Pais fez uma listinha para alegrar 
a sua mãe neste domingo, dia 8 de 
maio. São produtos e serviços ofereci-
dos pela nossa comunidade que estão 
sendo comercializados no Bazar Per-
manente. A arrecadação será destina-
da à Campanha dos Tijolinhos. Entre as 
opções, há sessões de massagens, aulas 
de tricô, curso de equitação etc. 

 

As mamães vão adorar saber que, 
dessa vez, a tarefa de ajudar a escola é 
relaxar e aproveitar o mimo!

PÁTIO

uAjude o violoncelo 
a entrar na orquestra
Há uma caixinha na Secretaria para 
uma pequena arrecadação para o 
conserto (com s mesmo) do nosso 
violoncelo. Qualquer quantia é bem-
vinda. O instrumento pretende voltar à 
orquestra e acompanhar os alunos do 
3º ano na vivência de violino deste ano.  
 
As famílias do 3º também agradecem a 
todos que trabalharam para conseguir 
violinos para todos os alunos da sala, 
que agora podem desenvolver em 
conjunto suas habilidades.

u C omissões  
de Trabalho

 SALA DE AULA

uMacramê do 10o 
ano

u Painéis de 
Terra do 3o ano
Com potinhos de terra que 
cada aluno trouxe de casa, 
o 3º ano da professora Silvia 
Alcover montou grandes 
painéis com as amostras, no 
dia 26 de abril. Diferentes 
cores e texturas foram 
observadas e celebradas 
com muito interesse e 
alegria pela criançada.

Entre nós e espaços 
construímos superfícies e 
volumes. Na oficina, realizada 
em abril, os alunos vivenciaram 
algumas das possibilidades 
do macramê em diferentes 
fios. Aprenderam os pontos e 
aplicaram em diversas peças 
funcionais, de pulseiras a 
bolsas.

u“Comer o quê?’ na 
Sessão Pipoca de maio
O Conselho de Pais vai exibir o 
documentário “Comer o quê?”, de 
Leonardo Brant, no dia 12 de maio, 
às 19h, na sala do 9º ano. A Sessão 
Pipoca vai contar com um bate-papo 
mediado pela professora Silvia Alcover 
após o filme. No documentário, 
personagens como Alex Atala e Neka 
Menna Barreto, entre outros, discutem 
a nossa gastronomia e os hábitos 
alimentares dos brasileiros, passando 
por temas como o agronegócio, a 
comida como forma de sociabilidade, 
alimentos orgânicos etc. Denise Lopes

As comissões Financeira, de Festas 
e de Captação de Recursos querem 
a participação de mais pais para 
desenvolver novos trabalhos neste 
ano. As comissões contribuem na 
gestão da nossa escola. É por meio 
delas que pais e professores podem 
ajudar a organizar vários setores. Na 
comissão de Festas e de Captação de 
Recursos, os pais podem se inscrever 
para auxiliar em todo o programa ou 
apenas para campanhas ou festas 
específicas, como a Festa Junina. 
Para informações, entre em contato 
com um membro da comissão. A 
composição delas está no site da 
escola, na seção Quem Somos/Gestão 
Escolar/Comissões de Trabalho.
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http://www.anaba.com.br
http://www.anaba.com.br


 

ACONTECEU

upASSEIO DO 6O ANO

No sábado, 9 de abril, alguns pais, mães, alunos e 
a professora Cristiane, do 6o ano, aventuraram-se 
numa trilha na Praia do Saquinho. O sol e o calor 
permitiram até um delicioso banho de cachoeira e 
um mergulho no mar. 

uHospedagem para Professores Visitantes

Entre os dias 9 e 20 de Julho, o 
Anabá sedia pela primeira vez o 
Encontro Nacional de Ciências, 
que vai reunir professores de 
escolas Waldorf de todo o Brasil 
em Florianópolis.  
Responsável pela organização 
do evento, nossa escola procura 
famílias que possam acomodar 
os visitantes em suas casas, 
neste período de férias escolares. 

Como as atividades vão começar 
pela manhã, é importante que 
os professores possam ser 
hospedados por quem mora 
próximo ou com acesso fácil ao 
Anabá. Neste ano, o encontro 
enfoca a evolução humana.  
Entre em contato com a 
professora Cynara, se tiver 
disponibilidade para ajudar.

uGrupo de estudos sobre o ensino de ciências 

No sábado, dia 30 de abril, vários professores 
da nossa escola se reuniram para estudar juntos 
o ensino de ciências nas escolas Waldorf. Foi o 
segundo encontro dos vários programados para 
este ano para o aprofundamento do tema. Esse 
grupo formou-se a partir dos quatro encontros 

que acontecem anualmente em diferentes 
cidades do Brasil, dos quais alguns professores 
da nossa escola já participaram. Em julho, 
vamos ter a oportunidade de sediar o Encontro 
Nacional de Ciências pela primeira vez.

PÁTIO u Recreação para 
o Segundo Setênio

Começa em 10 de maio a 
recreação para crianças 
de 7 a 14 anos, todas 
as terças-feiras, em 
nossa escola. Elas vão 
poder passar as tardes 
brincando, relaxando, 
ouvindo histórias... 
Cada sessão vai custar 
55 reais. Para agendar, 
entre em contato com 
a Caciane, do Bazar 
(cel.: 9967-3409) e 
Ângela (cel.: 84821077), 
responsáveis pelas 
atividades. 

Fotos Gabriela Prade e Samantha Hoffmann



ACONTECEU

uPalestra de Gudrun Burkhard 

A palestra da dra. Gudrun Burkhard durante o 
lançamento de seu livro “Vivências Espirituais 
na Biografia Vol.II” em nossa escola reuniu 
professores e pais no dia 19 de abril. A  autora, 
de 86 anos, pioneira da medicina antroposófica 
e do trabalho biográfico no Brasil presenteou 

o Anabá com 50% da venda dos livros naquela 
noite. Durante o evento, professores lembraram 
um encontro organizado por Gudrun em São 
Paulo, no fim da década de 70, que estimulou 
diversos grupos e iniciativas, como a que resultou 
na fundação da nossa escola.   

uPrimeiro ano descobre o ciclo da lã 

As aulas de Trabalhos Manuais do 1º ano, com a professora 
Andreia, começaram abril com uma animada vivência na 
Fazenda da Ressacada, onde as crianças puderam alimentar e 
tosquiar as ovelhas. A lã foi posteriormente selecionada, lavada, 
cardada e fiada durante as aulas. 

uPrimeira 
Assembleia da 
APM de 2016

No sábado, 16 de 
abril, membros 
da Associação 
Pedagógica Micael, 
pais, funcionários e 
até uma aluna do 
10º ano se reuniram 
para discutir os 
planos da escola 
para 2016 e aprovar 
as contas do ano 
passado. Na reunião 
foram apresentados 
detalhes do 
andamento do 
projeto arquitetônico 
para a construção 
da nossa nova escola 
e um panorama 
geral dos desafios, 
campanhas e 
trabalhos desde a 
fundação. 

Taciana Wilmsen


