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Informativo mensal  
Escola Waldorf ANABÁ 
Florianópolis, SC 12 a 18/10 - Semana da 

Primavera/Seminário 
Pedagógico.

21/10 - Reunião do 1oºano, 
às 19h.  
 
Recepção de novas 
famílias, no Jardim com 
Luiza, às 14h.

24/10 - AnabáFest, às 14h.

24 e 25/10- Encontro 
de Famílias com a 
Pedagogia Waldorf (ver 
pág. 2)

27/10 - Reunião do 2o ano, 
às 19h.

07/11 - Passeio do Jardim, 
com professora Regina.

09/11 - Reunião de Pais do 
6o ano, às 19h.

10/11 - Reunião de Pais do 
5o ano, às 19h.  
 
Recepção de novas 
famílias Jardim, com 
Luise, às 13h30.

11/11- Reunião de Pais do 8o 
ano.

9 a 13/11- Matrículas 2016.

As matrículas para o próximo 
ano acontecerão de 9 a 13 de 
novembro, na guarita, na entrada 
da escola. No dia 22 de outubro, 
será enviada às famílias a carta 
da Comissão Financeira com 
os valores das mensalidades. 
No dia 29, os alunos levarão o 
envelope com o cadastro do aluno 
e o contrato para serem lidos, 
assinados e entregues no dia da 
matrícula. Anote as datas: 1º e 2º 
anos (dia 9), 3º e 4º anos (dia 10), 
5º e 6º anos (dia 11), 7º, 8 º e 9º 
(dia 12), Jardim e Maternal (dia 
13). Das 7h30 às 12h45  
e das 14h às 16h30.

Com o projeto arquitetônico em fase de 
acabamento, a previsão da Anabá é que 
em 2016 seja iniciada a primeira etapa da 
construção da nossa nova escola, no terre-
no junto ao estacionamento. 

No sábado, dia 3, na assembleia semes-
tral da Associação Pedagógica Micael foram 
apresentados detalhes do projeto e as eta-
pas propostas para a obras.

A construção das salas do Ensino Médio 
será prioridade. A Anabá ainda está estu-
dando qual será o melhor momento para 
a implantação do 10º ano e o impacto que 
isso terá sobre toda a escola. Mas ficou de-
finido que em 2016 começa a construção 
das novas salas que vão abrigar o Ensino 
Médio nos anos seguintes. 

Marcelo de Cunto, da administração, 
apresentou as planilhas dos valores que a 
Anabá já dispõe e o que estima arrecadar 
com ações como o Bazar de Natal e o ca-

lendário preparado pelo 2º ano, que serão 
destinados à empreitada. 

No entanto, serão necessárias outras ini-
ciativas para a captação de recursos até mea-
dos de 2016. Para a coordenação dessa tarefa, 
está sendo montando um grupo de trabalho.

Nova diretoria -  Na assembleia também 
foram eleitos quatro novos membros para 
a diretoria da Associação. Agora o time de 
conselheiros é formado por: Fernando Cruz 
(pai do 9º ano), Gabriela Prade (mãe do 5o 
ano), Marcelo de Cunto (administrador), 
Marisa Franco (mãe do 4º ano), Paulo Del 
Grande (pai do 5º ano), Regina Giachetta 
(professora do Jardim), Rogério Collares (pai 
do 2º, 6º e 9º anos), Sandra Beck (ex-pro-
fessora), Sérgio Beck (professor de artes) e 
Thomas Andreas Schimdt (pai do 1º ano).

u Festas, Seminário  
e Recesso
A Primavera chegou e, depois de festas 
no Jardim (foto), todos os alunos terão 
a semana de 12 a 18 de outubro para 
descansar e passear, enquanto alguns 
professores participam do 9º Módulo do 
Seminário Pedagógico, de 9 a 17 deste 
mês. Serão 55 participantes. O tema principal, ministrado pela profa Cristina Hering, 
será baseado nas palestras de R. Steiner em “A Arte da Educação”. Ainda haverá aulas de 
Euritmia (com Joaquim de Assis), Bonecas de Nó (com Regina Giachetta), Arte da Fala 
(com Luciano Maykot) e Trabalhos Manuais (com Ana Cairello). 

Construção da nova 
escola começa em 2016

PRIMAVERA NA ANABÁ

http://www.anaba.com.br


eventos

As famílias de todas as es-
colas Waldorf de Floria-
nópolis têm encontro 
marcado nos dias 24 e 25 
deste mês. As inscrições 
já começaram! Você pode 
acessar a ficha de inscri-
ção no site da escola ou 
no endereço: http://goo.
gl/forms/DLgrn6fByC. 
Confira a programação e 
escolha a sua oficina. As 
vagas das atividades são 
limitadas.

uEnvie suas fotos 

O Banco de Imagens da Anabá 
tem um novo endereço de 
e-mail: fotos@anaba.com. 
Envie suas fotos para o acer-
vo da Escola, de maneira 
voluntária, para uso em ma-
terial de divulgação, sempre 
com créditos aos autores: 

1. No máximo 5 imagens por e-
-mail, em formato jpg;

2. Preferencialmente já proces-
sadas (Photoshop, Picasa, 
Ligthroom);

3. Tamanho máximo de cada 
imagem: 2.5MB;

4. A identificação de cada 
uma deve seguir o forma-
to: Nome_Autor_01.jpg, 
Nome_Autor_02.jpg. 

5. As fotografias deverão re-
presentar a escola: o dia a 
dia, festas, viagens, muti-
rões, palestras, etc.

6. Devem ser evitadas fotos de 
uma pessoa e de eventos 
particulares com grupos da 
escola (ex. aniversários). 

Para assegurar a proteção e o bem-
-estar dos nossos alunos e organizar o uso 
do espaço coletivo, foram criadas novas 
regras para a permanência no Anabá após 
o horário das aulas.

A intenção é preservar o movimento e 
a alegria de crianças e jovens em ativida-
des e oficinas produtivas durante a tarde, 
com segurança e tranquilidade para toda 
a comunidade:
a Todos os alunos deverão contar 

com um responsável enquanto estiverem 
nas dependências da escola após 12h35.
a O limite para permanência no 

pátio, na quadra e nos parquinhos será 
13h20. Crianças desacompanhadas serão 
encaminhadas, após esse horário, para o 
espaço em frente ao Bazar, e as famílias, 
notificadas pela escola.
a Às segundas e quartas, o horário 

de almoço para pais e alunos do Jardim 
ao 5º ano será a partir das 12h45. As re-
feições deverão ser feitas apenas no es-
paço da cantina ou nas salas.

As regras passam a valer neste mês. 
Contamos com a colaboração de todos.

(Professoras Rosângela e Cristiane, da 
comissão responsável pelo projeto).

Já tramita no Conselho Estadual de Educação o 
processo de autorização de funcionamento do 
Ensino Médio do Anabá. A expectativa é que a 
partir de 2016 a Escola possa oferecer aos seus 
alunos a tão esperada continuidade do currí-
culo Waldorf e que, em três anos, tenhamos o 
ciclo completo da  Educação Infantil ao Ensino 

Médio. Para atingirmos esse objetivo, consti-
tuímos diferentes frentes de trabalho, para-
lelamente ao processo no Conselho Estadual: 
planejamento da ocupação da Escola; da grade 
curricular; definição de valores pela Comissão 
Financeira; projeto das  instalações  do Ensino 
Médio (a partir de 2017) no terreno novo.
Trabalhando e confiando, seguimos!
(Grupo de Ensino Médio)

uNovas regras para o uso do espaço da escola

PÁTIO

u Microfone aberto aos alunos no 10 AnabáFest 
“Você que canta, toca, sapateia, dança, 

conta piadas” venha participar 1º Anabá-
Fest! Esse é o convite para a primeira edi-
ção do nosso festival de talentos, que vai 
acontecer na sexta-feira, dia 23, às 14h. 

Alunos a partir do 4º ano podem partici-
par, em apresentações individuais ou em 
grupos. O professor Rafael Camorlinga ex-
plica que o evento será feito pelos alunos 
e para os alunos: é uma oportunidade para 
que todos compartilhem suas criações e 
habilidades com os colegas. As inscrições 
devem ser feitas com o professor.

u Ensino Médio

Aline Volkmer

15 de outubro - Dia do Professor

“O desejo que move os poetas não é ensinar, esclarecer, interpretar.
O desejo que move os poetas é fazer soar de novo a melodia esquecida.” Rubem Alves

Nossa homenagem aos nossos professores, verdadeiros poetas de almas.



uDesafio do Dragão
Inspirados com a leitura de 

um texto de Rudolf Steiner feita 
por seus pais, os alunos do 5º 
ano miraram suas flechas no co-
ração do Dragão, na manhã do 
dia 29, dia de São Micael.

ACONTECEU

uGincana de Micael no Ribeirão da Ilha

A praia de Caiacanga no Ribeirão da Ilha foi invadida 
no dia 1º pelos Dragões Imperiais (madrinha: profa 
Aline), Os Gari (madrinha: profa Sasha), Azágua Viva 
(madrinha: profa Cynara), Tomarte (padrinho: prof. 
Guilherme), ET.chilin (madrinha: profa Amália), Amoral 
(padrinho: prof. Rafael). Os grupos com alunos do 6º 
ao 9º ano participaram de uma série de atividades da 
Gincana de Micael, durante todo o dia.

ACONTECEU

Fotos Fabíola Pozza Korndorfer

Fotos André Matos



uContos de Fadas no Jardim
Muitas gerações do Anabá foram unidas no último mês 

pela produção teatral de quatro contos, encenados sema-
nalmente para as crianças do Jardim e do 1º ano. 

Alunos do 6º ano, sob a orientação da professora Be-
atriz Camorlinga e da estudante de artes cênicas da UFSC 
Beatriz Figueiredo (ex-aluna do Anabá), foram divididos em 
quatro grupos para apresentar “Rumpelstiltskin”,“A Pasto-
ra de Gansos da Fonte”, “Rosa Branca e Rosa Vermelha” e 
“Três Penas”.

A professora pediu aos alunos que levassem para sala 
os contos que ouviam quando estavam no Jardim. A partir 
daí, foram organizados os grupos para a apresentação. O 
figurino contou com peças do teatro do 8º ano.

uViagem do 8o ano a Minas Gerais

uVisitas

ACONTECEU

Nossa escola recebeu duas visitas 
em setembro: um grupo de 52 estu-
dantes de Pedagogia da Uniasselv, 
de Blumenau, no dia 11 (foto). No 
dia 25, foi a vez de mais 30 alunos 
de Educação Física do CEFID/Udesc. 
Eles foram recepcionados pela pro-
fessora Beatriz Camorlinga.

Quanta história contam as cidades de Minas Gerais!  
Por ladeiras, igrejas, museus e casario colonial, os alunos e 
alunas da classe puderam (re)viver momentos que fizeram 
a história do Brasil. Foram nove dias de vivências ricas e 
marcantes, no mês de setembro.

Visita à exposição da artista plástica Adriana Varejão, em uma das galerias do Inhotim

 Oficina de pedra 
sabão, em Mariana 

 Basílica de S. Pedro dos Clérigos, em Mariana

Beatriz Figueiredo

“Rumpelstiltskin” foi encenado na segunda semana de setembro


