
MENSAGEM DA ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA

Enfim, projeto arquitetônico contratado!

No último dia 20 de maio a Escola Anabá, mediante seu cor-
po jurídico, a Associação Pedagógica Micael – APM, deu um passo 
gigantesco rumo à implantação da nova escola no terreno novo e, 
consequentemente, à concretização do tão desejado ensino médio.

Há muito tempo, foi sendo gestado, passo a passo, pela 
Diretoria da APM, o embrião do projeto para a escola nova. Para 
tanto foi contratado o Escritório de Arquitetura Mantovani & Rita 
Arquitetura S/S, para os estudos prévios de arquitetura que resul-
taram no esboço de localização e na definição das estruturas que 
poderiam ser construídas com os recursos paulatinamente arreca-
dados para esse fim.

Assim, com imensa alegria e com grande júbilo, após venci-
das todas as etapas prévias, aconteceu finalmente a assinatura do 
contrato firmado entre a APM e o referido Escritório de Arquitetura 
em 20/05/2015.

O contrato firmado entre as partes tem como objeto o de-
senvolvimento e ações (projeto arquitetônico) necessárias à apro-
vação e execução da elaboração de Projeto Arquitetônico da Escola 
Waldorf Anabá, conforme planilha construída juntamente entre o 
Escritório e a APM nas etapas anteriores.

O referido Projeto terá como base o terreno de proprieda-
de da Escola Anabá, situado na Rua William Richard Schisler Filho, 
nº 1.051, bairro Itacurubi, em Florianópolis/SC.



Os serviços a serem executados pelo Escritório de Arquite-
tura Mantovani & Rita Arquitetura consistem no desenvolvimento 
do projeto arquitetônico composto dos seguintes elementos:

- Estudos Preliminares: Estudo dos espaços e seus condicionantes.

- Anteprojeto: Solução geral do tema com definição da concepção 
estrutural e das instalações em geral.

- Projeto Legal: Projeto para aprovação nos órgãos fiscalizadores.

- Projeto executivo: Solução definitiva do projeto legal, represen-
tada em plantas, cortes, fachadas, especificações e detalhes da 
obra a ser executada.

- Detalhes Técnicos: Desenho em escala conveniente de todos os 
elementos constituintes do empreendimento. 

- Conformidade com a Secretaria de Educação: Todos os documen-
tos desenvolvidos e entregues ao órgão competente para apro-
vação.

O custo para o projeto arquitetônico da Escola Anabá foi 
definido em R$ 143.000,00 a serem pagos entre maio de 2015 e 
abril de 2016, com recursos garantidos na planilha orçamentária da 
Escola, sendo que o pagamento de 20% do total está condicionado 
à aprovação do projeto nos órgãos competentes, entre eles a Pre-
feitura de Florianópolis e a Secretaria de Educação.

O prazo de execução do projeto contratado pelo Escritório 
de Arquitetura foi definido em 13 meses, todavia, depende de fato-
res que envolvem o seu desenvolvimento, estando adstrito ao pe-
ríodo de pagamento contratual, podendo ser executado em tempo 
inferior, conforme a evolução dos trabalhos.

O custo das ações de terraplenagem está incluído no valor 
das obras e será o próximo passo a ser executado fisicamente, as-



sim como a ponte ligando o acesso do terreno às instalações do 
Jardim Anabá. A ponte já está com recursos reservados e ainda 
não foi executada tão somente pela delonga do órgão ambiental 
FATMA em fornecer a aprovação da obra.

Uma vez de posse do projeto arquitetônico aprovado, a 
APM poderá dar início imediato, conforme recursos disponíveis, à 
terraplenagem e à construção dos módulos que permitirão a estru-
turação e o desenvolvimento funcional do ensino médio na Escola 
Anabá.

O ensino médio não necessita, no seu primeiro ano de fun-
cionamento, da construção de qualquer estrutura física para ser im-
plementado, porém, isso se faz necessário, quando da implantação 
dos demais anos letivos que compõe sua grade, sendo, assim, de 
suma importância a conquista obtida pela Associação Micael com 
a assinatura do contrato com o Escritório Mantovani & Rita Arqui-
tetura.

Para a construção dos módulos que comporão o ensino 
fundamental e médio na escola, com prioridade absoluta para este 
último, está sendo gestada a viabilidade financeira da obra dentro 
da APM, necessitando definir qual a melhor forma de captação de 
recursos para realização do empreendimento.

A próxima Assembleia da Associação Pedagógica Micael 
está definida para acontecer no dia 03 de outubro de 2015, quando 
será apresentado para a comunidade escolar os andamentos dos 
trabalhos e as próximas definições adotadas.

Esse também será um momento de realização das próximas 
eleições para composição da Diretoria da Associação e do seu Con-
selho Fiscal.

Participe!



“Nosso primeiro desejo é que todos os homens sejam 
educados plenamente, em sua plena humanidade, não apenas 
um indivíduo, não alguns poucos, nem mesmo muitos, mas to-
dos os homens, reunidos e individualmente, jovens e velhos, 
ricos e pobres, de nascimento elevado e humilde, numa pa-
lavra, qualquer um cujo destino é ter nascido ser humano, de 
forma que afinal toda a espécie humana seja educada, ho-
mens de todas as idades, todas as condições, de ambos os 
sexos e de todas as nações. Nosso segundo desejo é que todo 
o homem seja educado integralmente, formando corretamen-
te não um objeto particular ou em alguns objetos ou mesmo 
em muitos, mas em tudo o que aperfeiçoa a espécie humana; 
para que ele seja capaz de saber a verdade e não seja iludido 
pelo que é falso; para amar o bem e não se seduzido pelo mal; 
para fazer o que deve ser feito e não permitir o que deve ser 
evitado; para falar sabiamente sobre tudo, com qualquer um, 
quando necessário, e não ser estupido em nenhum assunto 
e finalmente para lidar com as coisas, com os homens e com 
Deus, em todos os sentidos, racionalmente não precipitada-
mente e assim nunca se afastando da meta da felicidade e 
educando em todos os aspectos, não para pompa e exibição, 
mas para a verdade; ou seja, para tornar os homens o mais 
possível a imagem de Deus, na qual foram criados: verdadei-
ramente racionais e sábios, verdadeiramente ativos e espiri-
tuais, verdadeiramente pios e santos e assim verdadeiramen-
te felizes e abençoados tanto aqui como na eternidade.” 

Comenius, 1632


