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Escola Waldorf ANABÁ 

Florianópolis, SC

Férias de Inverno

0

Wallace Nagashima

01/07 - Retorno do 7º ano 
da viagem ao Petar.

01 a 09/07 - Seminário 
Pedagógico.

09 a 20/07 - IX Curso de 
Ciências no Anabá.

21 e 22/07 - Planejamento 
Interno.

25/07 - Volta às aulas.
Reunião do Conselho de 
Pais.

29/07 - Café da Manhã das 
Famílias.

Horário de funcionamento 
durante as férias

Secretaria:
De segunda a sexta, das 8h 
às 12h e das 14h às 17h30.
Quinta à tarde - sem 
expediente. 

Bazar:
Dias 4 e 6 das 12h às 14h30.
De 11 a 14/07 das 8h às 12h. 
Contato com Caciane (cel.: 
9177 3409). 

Enquanto os alunos fazem contagem 

regressiva para as férias, os professores 

do Anabá se preparam para receber seus 

colegas de todo o Brasil no “IX Curso de 

Ciências”, entre 9 e 20 de julho. Essa é a 

primeira vez que a escola sediará o 

encontro, que neste ano aborda a “Teoria 

da Evolução à Luz da Antroposofia”, com 
a participação do professor Wolter Bos. 
Responsáveis pelo grupo na escola, os 

professores José, Guilherme e Cynara se 

empenharam na organização, que vai 

contar com opções de “hospedagem 

solidária”, buscando acomodar os 

visitantes em casas de famílias da escola. 

A professora do 5º ano da escola Rudolf 

Steiner, de São Paulo, Karla Neves, tem 

presença confirmada. Ela faz parte do 
Grupo de Ciências desde seu início há 

sete anos, por iniciativa do professor 
alemão Manfred von Mackensen, 

falecido em 2015. O grupo núcleo 

começou com 5 integrantes, mas já conta 

com cerca de 10. 

“Em 2009, Mackensen propôs um curso 

para dar um empurrão inicial para que os 

professores pudessem ter uma formação 

continuada, uma autoformação, e 
conquistar a autonomia para desenvolver 

o ensino de Física, Química, Biologia, 

História, Geografia, História da Arte...São 
disciplinas com caráter contemplativo 
que devem ser trabalhadas a partir de 
investigação fenomenológica e 
sintomatológica”, explica. 

O objetivo do evento é incentivar a 
autoeducação pelo caminho da 

investigação. 
“Os professores que participam de 
nossos encontros voltam muito 

enriquecidos para o seu trabalho com os 

alunos. Podemos dizer que Mackensen 

teve sucesso em sua empreitada”, disse 

Karla. Segundo ela, professores 

universitários dessas áreas com filhos na 
escola são bem-vindos, com a 

possibilidade de oficinas para esses 
iniciantes. 

Já são mais de 32 inscritos para o evento 

neste inverno em Florianópolis. Mesmo 

com o frio de Santa Catarina prometendo 

selecionar os mais preparados para 

enfrentar condições adversas de 

temperatura.

 Temos 
198 unidades 

até agora!
Faltam 182!

Temos 
198 unidades 

até agora!
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cientistas em 
nossa casa



alunos do 10  tÊm aula em ‘futura sala’

SALA DE AULA

No dia 14 de junho, os alunos do 10º ano fizeram uma preparação para a Época de 
Agrimensura, que acontece no segundo semestre deste ano. Teria sido apenas uma 
introdução ao tema, se cada centímetro do local escolhido para os exercícios de 
medição não estivesse tão permeado de sonhos: a tarefa dos jovens foi mensurar o 
terreno onde serão construídas as primeiras salas do Ensino Médio, que eles terão a 
chance de inaugurar. Com seus equipamentos, o grupo de jovens pode calcular um 
pouquinho do seu futuro, com a ajuda do professor Guilherme.

anabá no 
facebook

 

Nossa fanpage no Facebook 
foi reativada com novidades 
e links atualizados 
semanalmente. Passe por lá! 

Biografias do 9º anoo

 professoras reunidas em pira
Como já é tradição, no feriado de Corpus Christi 
aconteceu o VIII Encontro de Trabalhos Manuais, 
na escola Novalis de Piracicaba- SP. Participaram 
mais de 30 professoras de todo o Brasil, entre 
elas Ana Cairello, Lucinha e Amalia Michielli. 
Foram três dias de trabalho intenso e mais uma 
oportunidade de aprendizado e ricos encontros 
humanos. Elas compartilharam o espaço com 
alunos do 8º ano, que mostraram um trecho da 
peça que ensaiam. (profa Amalia).

Há duas semanas, antes de fazer a dança do 
fogo no Dia de São João, os alunos do 9º 
ano tiveram a oportunidade de apresentar 
as biografias, trabalho esse que começou no 
início do ano e culminou com a 
apresentação. Fizeram uma intensa 
pesquisa sobre seus biografados, com muito 
estudo e dedicação e conseguiram passar 
por esse desafio. Cada um se superou 
naquilo que precisa melhorar. Parabéns, 9º 
ano! No domingo, dia 26, fizeram a tão 
esperada dança do fogo, na nossa 
Festa Junina. (Profa Cynara)

ACONTECEU

Estudo de impacto 
Em meio às preparações 
para a início da 
construção, a escola está 
completando o “Estudo 
de Impacto de Vizinhança”, 
uma exigência do poder 
público, que demanda 
uma pesquisa de como os 
alunos vão à escola e do 
impacto para o trânsito na 
rua, além de 
levantamentos sobre 
o grau de emissão sonora, 
valorização dos imóveis da região, alteração da situação histórica do bairro etc.

o

Alunos comemoram fim dos trabalhos do semestre

Sapatos produzidos no encontro

Fotos Amalia Michielli



Fotos de Lisiane Geisler

 
 

ACONTECEU

Os expectadores que enfrentaram 

o frio da sexta-feira 10 de junho 

foram presenteados com a 

apresentação de chorinho por um 

grupo de grupo de ex-alunos, 

organizada pelo professor Rafael 

Camorlinga e o Conselho de Pais. 

No “I Sarau de Ex-Alunos” também 

foram servidas sopas preparadas 

pelas mães do Conselho. A 

arrecadação foi destinada à 
Campanha dos Tijolinhos.

Entre os dias 13 e 17 de 

junho, "os vermelhinhos" 

do Anabá distribuíram 

panfletos da "Campanha 
por um Trânsito 

Responsável e Gentil" na 
porta da nossa escola. 

A ação, organizada pela 

Comissão de Segurança, 

contou com a ajuda de 

pais e mães. Sempre em duplas, pais e mães vestidos com coletes vermelhos deram 
orientações às famílias, durante a chegada e a saída dos alunos, sobre atitudes que 
podem ajudar a organizar e facilitar o trânsito na região. Os alunos também puderam 

levar pra casa durante a semana o folder da campanha com dicas de como proceder.

 

 ‘bento alimento’

Cerca de 30 pessoas 

participaram no dia 19 de 
junho da palestra “Bento 

Alimento- Nutrição Amorosa, 

Culinária Feliz”, com a 

terapeuta naturista Carolina 

Young. O evento foi uma 

iniciativa do Conselho de Pais, 
que busca incentivar o debate 
e a reflexão sobre alimentação 
saudável na escola.

Maurício Leão

chorinho de ex-alunos 

 campanha do 
trÂnsito

Maurício Leão

alunos na serra do tabuleiro
“Aula de botânica… de música, de astronomia, de parceria, de 

amor, de alegria, de companheirismo”, assim definiram os pais e 
acompanhantes da viagem 

de estudos do 5º ano à 
Serra do Tabuleiro, nos dias 

11 e 12 de junho. 

Eles acamparam em um 

sítio em Santo Amaro 
da Imperatriz e 

enfrentaram bravamente 

a temperatura 

negativa da noite.

Depois de toda a animação da Festa Junina, no dia 

26 de junho, os alunos do 7º ano embarcaram no 

final da noite para a viagem ao Petar (Parque 
Estadual Turístico Alto do Ribeira), no sul do estado 
de São Paulo, que 

abriga a maior porção 

de Mata Atlântica 
preservada do Brasil. 

Eles vão passar cinco 

dias visitando algumas 

das mais de 300 

cavernas da região.

Luiz Vianna Patrícia Campos

7º ano rumo ao Petaro



X festa junina

X a menina da lanterna 
no jardim

ACONTECEU

Com um elenco de muitas estrelinhas, 
a encenação de “A Menina da Lanterna”, 
no dia 7, alegrou a garotada do Maternal e 
do Jardim, como parte das celebrações juninas.

Com lanternas confeccionadas pelos alunos, 
crianças do 1º ao 4º ano se encontraram no fim 
da tarde do dia 23 de junho para o tradicional 
Passeio da Lanterna. A celebração aconteceu 
também no dia seguinte, no Jardim, ao final da 
Festa Junina dos pequenos, que contou com 
pescaria e outras brincadeiras, além de 
gostosuras feitas pelos pais. 

A celebração do Dia de São João no Anabá 
reuniu toda a comunidade no dia 26 para as 
apresentações dos alunos e muita diversão. 
Neste ano, a festa trouxe novidades com a 
apresentação do 10º ano ao som de flauta, que 
criou uma atmosfera serena antes da grande 
dança do fogo do 9º. Além disso, os alunos do 
7º ano organizaram o Correio Elegante com 
Serenata. Por apenas 8 reais os presentes 
puderam presentear seus amados com músicas 
ao vivo pelos jovens. A renda de cerca de 700 
reais vai ser doada a um casa de idosos 
escolhida pela classe.

passeio da lanternaX

Fotos de Luiz Vianna
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