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INFORMA

16 a 27/07 - Recesso Escolar

23 a 28/07 - Curso de Fundamentação

30/07 - Reunião do Conselho de Pais, às 19h.

Agosto

01/08 - Reunião do 8º ano, às 19h.

04/08 - Almoço do Maternal da Dani

06/08 - Reunião de Pais do 7º ano, às 19h30.

Duas semanas de férias de 
inverno do Anabá, entre os dias 
14 e 29 de julho, vão encerrar um 
período de muitas ati vidades e 
permiti r um merecido descanso. 
Mas a movimentação na nossa 
escola vai conti nuar.

Apesar das baixas temperaturas 
da estação, celebrações do período 
junino conseguiram aquecer os 
corações da nossa comunidade e 
iluminar seus caminhos. Tivemos 
festas no Jardim e caminhadas à luz 
de lanternas confeccionadas por 
nossos alunos, ati vidades nas salas, 
além da nossa Festa Junina, no dia 
30 de junho, encerrada com uma 
grande fogueira de São João. Com 
o início do recesso, um novo ritmo 
vai tomar conta da nossa escola: 
enquanto a equipe da obra checa 
cada item para a fi nalização do prédio novo, 
o Curso de Fundamentação em Pedagogia 
Waldorf leva um grupo de 75 adultos 
a ocupar as salas de aula do prédio do 
Fundamental, antes frequentadas por nossas 
crianças e jovens.

Com licença, pode entrar!

Até o fi m deste mês, o novo prédio da escola vai fi car pronto. No 
dia 20, termina o trabalho das equipes de construção. Nas semanas 
seguintes: fi nalização do gradil, portões eletrônicos, além de últi mos 
retoques nos corrimões e guarda-corpo. 

No entanto, a mudança das turmas do Ensino Médio para o novo 
prédio, que promete reconfi gurar toda a escola, ainda não tem data 
defi nida: depende das licenças de funcionamento que só podem ser 
obti das com a conclusão do prédio. 

Enquanto isso, no período de férias, a escola trabalha na avaliação 
das novas contratações para o atendimento diário no prédio, descri-
ção das roti nas de funcionamento e na aquisição do mobiliário para 
a  recepção, sala dos professores, banheiros, canti na e salas de aula.

Biografia é tema do 
Curso de Fundamentação

O terceiro módulo do Curso de Fun-
damentação em Pedagogia Waldorf, se-
diado no Anabá, acontece entre os dias 
21 e 27 de julho. A “Biografi a Humana” 
será o tema principal desta edição, minis-
trado pela médica antroposófi ca e acon-
selhadora biográfi ca Maristela Francener. 
Os estudantes também terão vivências 
artí sti cas sobre a Arte da Fala (com Lucia-
no Maycot), Pintura (Sérgio Beck) e Coral 
(Francisca Cavalcanti ). Os seis coordena-
dores do curso ainda preparam uma vi-
vência de São João para a turma.

 FÉRIAS

TEM CALOR NO 
NOSSO INVERNO Transparência feita 

com papel de seda 
pela professora Luise 
Hardt, colocada na 
janela do Maternal

Passeio da Lanterna 
do 1º ao 4º ano no 
dia 12/07 reúne fa-

mílias no fechamen-
to do semestre

Já na segunda-feira, 30 de julho, vai ser 
possível ouvir a algazarra dos alunos de 
volta ao páti o, para o início do segundo 
semestre leti vo. Até lá!

Claudiane Grando



 SALA DE AULA

uteatro do 8o: já está chegando a hora…

Acontece na sexta-feira, dia 13.07, o primeiro ensaio dos 
alunos do 8º ano no Teatro Dionísio, em Ingleses. Eles estão 
se preparando para encenar a peça “Noite de Reis”, de 
William Shakespeare, no local, de 23 a 26 de agosto. No dia 
7 de julho, as famílias se reuniram para o segundo mutirão 
de preparação do cenário e dos figurinos. Os alunos também 
aproveitaram a ocasião para caprichar no ensaio da peça. 
Em setembro, a turma vai fazer mais uma edição do seu 
brechó na escola, para cobrir as despesas da produção.

uNovas batas  
para a garotada 

Uma força-tarefa das mães do Fun-
damental, iniciada no ano passado, 
renovou o ‘guarda-roupa’ da disciplina 
de Euritmia do Anabá. Batas verme-
lhas e verdes foram costuradas com 
muito carinho para poderem cobrir 
os corpos, um pouquinho maiores a 
cada ano, dos alunos do Anabá. Eles 
receberam os presentes neste mês, 
acompanhados de muitos sorrisos da 
professora Tatiana. 

uProfessor visita Fundamental
O professor de Geografia Thiago Evangelista deu aulas 

para o 5º e o 8º ano do Anabá nas últimas semanas. Além 
de mostrar a maneira como ele se comunica, Thiago abor-
dou questões da disciplina. Com os mais velhos, ele esteve 
no dia 20 de junho. No 5º ano, ele tratou da Geografia do 
Norte e Nordeste e contou muitas histórias, no dia 7 de ju-
nho. 

 Uma das crianças descreveu suas impressões no ca-
derno: “O Thiago é professor de Geografia e veio na nossa 
sala. Ele tem paralisia cerebral, ele não fala e faz movimen-
tos que ele não quer fazer. Ele se comunica pelo olhar, pelos 
movimentos e por uma placa de acrílico com o alfabeto. Ele 
anda em uma cadeira de rodas que foi comprada na Itália. 
(...) Ele usa um aparelho tecnológico para o computador 
que se chama: Tobbi, que ele controla com os olhos. A fa-
mília e ele já fizeram muitas viagens. Já foram para a Itália 
duas vezes ou mais vezes, e pro Canadá uma vez.” 

uAnabá no Congresso do Peru
Representantes da nossa escola estão fazendo as malas rumo a Cieneguilla, um distrito a uma 

hora de Lima, no Peru, para participarem do XIII Congresso Iberoamericano de Pedagogia Waldorf e 
o III Congresso de Pais Waldorf, de 15 a 21 de julho, no Colégio Waldorf Cieneguilla. Os professores 
Gabriel (Jogos), Ana Beatriz Camorlinga (Espanhol), Rosângela Thiesen (Apoio Pedagógico), Beatriz 
Camorlinga e as mães Caciane (4º ano) e Patrícia Campos (9º ano) estão bem animados para a par-
ticipação no evento que acontece a cada três anos.

uIdas e vindas

No próximo semestre, a 
turminha da professora Regi-
na recebe a professora auxi-
liar Merilyn de volta ao dia a 
dia da sala, depois da licença 
maternidade com a chegada 
da pequena Dora. Já a pro-
fessora substituta Iana Lua 
ganhou dos pais uma ‘sere-
nata’ de despedida na quin-
ta-feira, dia 12.07, com flo-
res, abraços e muita emoção. 

PÁTIO



u Jovens do 
Ensino  
Médio no SiEM 

Os alunos do 10º e 12º 
do Anabá participaram 
da Simulação de 
Organizações 
Internacionais para o 
Ensino Médio (SiEM), 
promovida pela UFSC, 
no dia 15 de junho, no centro de Convenções da Universidade. Eles defenderam a posição 
do Quênia na Assembleia Geral da ONU, diante de cerca de 1.000 participantes de 
Florianópolis. Nossos jovens delegados tiveram que sentar em um ambiente formal como 
o da ONU, respeitar o ritual dos debates, para chegar a um acordo e colocar a proposta 
de um grupo de países. “Foi um simulado bem realista e um grande treino pra eles, um 
treino parlamentar, de resistência, união, de sentar numa cadeira e ouvir, conseguir fazer 
colocações com clareza, interpelar”, contou o professor Guilherme.

uUNI11 

Os alunos do 11º ano 
viajaram de ônibus 
para Ribeirão Preto, no 
interior de São Paulo, 
para participar do 
encontro de jovens que 
debateu temas políticos 
e sociais, de 15 a 17 de 
junho, na Escola João 
Guimarães Rosa. 

u Festas da Lanterna 
no Jardim

Neste ano, cada uma das 
salas do Jardim e do Maternal 
promoveu uma “Festa da 
Lanterna”. O tradicional 
passeio iluminado ao anoitecer 
e muitas canções da época 
em uma roda de fogueira 
marcaram a celebração de 
São João dos pequenos, que 
ainda contou com comidas 
típicas e muitas brincadeiras 
que envolveram também as 
famílias: rabo do burro, dança 
das cadeiras, pescaria, bola ao 
alvo etc. 

u Festança de São João 
A nossa tradicional Festa Junina, no dia 30 de junho, 
trouxe muitas novidades neste ano, com alterações 
na organização que muito agradaram o público: as 
crianças puderam se esbaldar nas brincadeiras, que 
foram transferidas para a quadra, liberando a circulação 
no espaço das salas, onde foram servidas as comidas 
típicas. Nas apresentações, uma grande quadrilha reuniu 
a moçada do Ensino Médio, enquanto as crianças do 

Fundamental encantaram a todos ao som dos ritmos da época. A comissão da Festa e a da 
Segurança, que trabalharam em conjunto, avaliaram que a redução do número de ingressos 
neste ano aprimorou o conforto e a segurança dos alunos e do público, que chegou a cerca de 
1.000 pessoas, na última apresentação, de malabarismo com fogo.

uMutirão na nossa rua
No dia 23 de junho, a Comissão de Segurança 
promoveu um mutirão de limpeza na rua da 
escola, no espaço da academia desativada, 
disponibilizado para o estacionamento, e 
reforçou a pintura da sinalização de áreas 
para estacionar.  “O intuito foi de proporcionar 
mais comodidade e segurança durante a nossa 
Festa de São João”, contaram. Os membros 
da comissão receberam a ajuda dos alunos 
do 9º e 10º anos na empreitada. Marcelo 

Gama, pai do João (6º) e do Miguel (4º) também dedicou sua manhã do sábado para 
apoiar a iniciativa. A Comissão alerta que as famílias podem continuar utilizando o 
estacionamento da academia e pede atenção às sinalizações e faixas.

ACONTECEU

Celina de Souza Brum
Sarah Vilhena



Ana Beatriz Camorlinga

u Professores Indígenas  
na UFSC A professora Regina, do 
Jardim, voltou entusiasmada do “Encontro 
de Professores Indígenas e Não Indígenas”, 
no Museu Arqueológico da UFSC (MArquE), 
realizado em 24 de maio. No evento, mestres 
de povos indígenas apresentaram questões 
das aldeias Kaingang de Chapecó, Guarani de 
Garuva e Xokleng de Biguaçu e Tijucas. Cerca de 
50 professores debateram como abordar temas 
indígenas em escolas não-indígenas e traçaram 
as similaridades no processo educativo. 
“Precisamos nos colocar no caminho do 
verdadeiro conhecimento destes povos para não 
criarmos preconceitos. A falta de conhecimento 
gera violência”, disse a professora.

u Teatro do 
12o ano 
Os alunos do 12º ano 
apresentaram a peça “O 
Casamento do Pequeno 
Burguês”, de Bertolt Brecht, 
entre 28 de junho e 1º 
de julho, no Espaço 2 do 
Ceart, na UDESC. Com 
dois elencos, a turma agradou a casa lotada nas quatro sessões.  “Foi uma experiência incrível. Os alunos passaram por todas 
as etapas necessárias desde a escolha da peça, da direção, decisão se tem direção ou não, figurino, maquiagem, penteado, 
produção de cenário, iluminação, tudo de acordo com suas aptidões. Além disso, ensaiaram e encenaram. Foi um trabalho muito 
intenso. A peça não era fácil. O grande atrativo dela era a atuação. Isso ficou bem evidente, e eles conseguiram entrar nesse jogo 
teatral, fazer e se divertir em cena. Foi bem bonito, com todas as crises pessoais e coletivas. Foi um trabalho muito gratificante. 
Fui meio produtor, psicólogo, zelador, contra-regra, foi bem intenso pra mim também. Saímos felizes, no final, e transformados, 
com certeza”, contou o tutor da turma, Guilherme.

ACONTECEU

u Coral julino em Ratones Os alunos do Coral do 
Fundamental se apresentaram na festa junina da feira Ratonarte, no 
Ratones, em 8 de julho. Pelo segundo ano consecutivo, os alunos encantam 
os participantes do projeto, que incentiva o trabalho artesanal de 
moradores do bairro e da ilha.

u Palestras em 
Parceria 
Na segunda-feira, 9 
de julho, a médica 
antroposófica Luciana 
Rosa, mãe do Raul (7º 
ano), falou sobre “A 
Importância da Febre 
No Desenvolvimento da 
Criança”, para cerca de 
20 pais e mães da nossa comunidade. O evento foi organizado em conjunto 
pelos Conselhos de Pais do Anabá e da Arandu. Novas edições já estão no 
forno, com a participação da escola Aurora, também de Florianópolis. 

u Encontro dos Paralelos
Nem mesmo o frio intenso do dia 16 de 
junho conseguiu tirar o calor do encontro 
entre professores do Fundamental da 
região sul do país. Neste nono ano de 
realização do “Encontro dos Paralelos”, 
que acontece semestralmente na nossa 
escola, as vivências foram orientadas pela  
professora Beatriz Camorlinga, que abordou 
o aprendizado do português no currículo dos 
primeiros anos, e pela professora Daniela 
Agostino, que trabalhou com aquarela.


