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02/06 - "Brechoshopping"
(ver pág. 2).
Wallace Nagashima

SÃO JOÃO

Chegou a hora da fogueira!

Reunião de Pais do
2oºano, às 19h.
06/06 - Palestra “Bento
Alimento”, às 19h.
07/06 - Reunião de Pais
do 7o ano, às 19h.
Teatro “A Menina da
Lanterna”, no Jardim.
08/06 - Reunião de Pais
do 8o ano, às 19h.

No dia 26 de junho, a Anabá faz a sua tradicional Festa Junina, a partir das
14h. O mutirão para deixar o pátio enfeitado
na véspera, das 8h30 às 12h.
Festa será
de 2013
As tarefas para cada turma vão ser definidas pela comissão da festa, a partir
desta semana. Para as crianças, as famílias já começam a organizar as prendas
das muitas brincadeiras do Dia de São João.

Mais um ano de Ariano no Anabá
O 8o ano está trabalhando desde o início do ano a peça “Auto da Compadecida”,
de Ariano Suassuna. O texto está sendo
utilizado nas aulas de teatro, conduzidas
pela profa. Nastaja Brehsan, e os professores de artes, música e dança estão desenvolvendo com os alunos atividades relacionadas à peça. O processo culminará em
quatro apresentações no Teatro do Colégio Menino Jesus, de 25 a 28 de agosto.
“Auto da Compadecida” foi escrita com
base em romances e histórias populares

do Nordeste. Sua primeira encenação foi
em 1956, no Recife. Na peça, a dupla João
Grilo e Chicó faz referência direta às duplas de palhaços que corriam o interior
do país levando alegria e irreverência.
Suassuna, figura das mais carismáticas
e estimulantes da literatura brasileira, faleceu em 2014. Com a montagem do “Auto
da Compadecida”, nossa escola presta
nova homenagem a tão querido autor, já
que em 2015 assistimos a outro de seus
sucessos: “O Santo e a Porca”. (Prof. Paulo)

Luzes de outono no Jardim
A tradicional peça “A Menina da Lanterna”, encenada pelos pais do Jardim para a
diversão das crianças, será no dia 7, às 17h15. Já no dia 24, acontece a “Festa da
Lanterna”. As noites mais longas e o friozinho convidam à introspecção. A natureza
se recolhe convidando a luz interior a brilhar mais forte. “No céu brilham estrelas,
na terra brilhamos nós...” Na Educação Infantil, as crianças vivenciam essa época
confeccionando suas lanternas com carinho, para percorrerem a escola cantando e
zelando por essa luz de cada um e, se alguém precisar, pode iluminar o caminho do
outro. Assim é na vida! (Prof. Merilyn).

10/06 - Sarau de Ex-Alunos.
11/06 - Reunião do Grupo
de Ciências.
Mutirão no terreno novo.
11 e 12/06 - Viagem do 5o
ano à Serra do Tabuleiro.
13/06 - Reunião de Pais do
Jardim, profa Danielle,
às 19h.
14/06 - Reunião de Pais
do 1o ano, às 19h.
15/06 - Reunião de Pais
do 6o ano, 19h.
24/06 - Café da Manhã
das Famílias.
Festa da Lanterna no
Jardim, às 17h15.
25/05 - Mutirão da Festa
Junina, das 8h30 às 12h.
26/06 - Festa Junina, às 14h.
27/06 - Reunião do Conselho
de Pais, às 19h.
28/06 - Reunião de Pais
do 8o ano, às 19h.

PÁTIO

Mais da
Metade!

uNutrição Amorosa é
tema de palestra dia 6
A convite do Conselho de Pais, a terapeuta naturista Carolina Young dará a palestra
“Bento Alimento - Nutrição Amorosa, Culinária Feliz”, na segunda-feira, dia 6, às 19hs. É
uma reflexão sobre cozinhar com consciência, intuição e sutileza. O evento, que acontecerá na sala do 6º ano, faz parte das ações do
Conselho que discutem a alimentação. Carolina pesquisou os princípios alimentares de
vários povos nativos do Brasil, incluindo o povo Xavante da Reserva Eteinhitipá
(MT). Participou de cursos sobre Alimentação Ayurvédica, entre outros, e estuda
a força vital dos alimentos segundo a Medicina Chinesa.

u Hospedagem
Solidária
Pela primeira vez como sede do Encontro
Nacional de Ciências das escolas Waldorf,
que acontece entre 9 e 20 de julho,
o Anabá está organizando também a
recepção dos professores visitantes e
buscando famílias da nossa comunidade
que possam hospedar os docentes de
diversas regiões do país. Quem puder
abrigar os visitantes neste período de
férias escolares, entre em contato com o
seu representante de classe
até o dia 15 de junho.

u Nova comissão
para alimentação
Para cuidar dos temas relacionados à
alimentação na nossa escola, foi criado um novo
grupo de trabalho integrado por Carmen Iasko,
da Tesouraria, os professores Silvia Alcover e
Guilherme, e Mônica Tratz (mãe do 7º ano). Entre
as atribuições da “Comissão de Alimentação
Escolar” estão: planejar a alimentação oferecida
na escola; orientar e sugerir à cantina sobre as
necessidades da comunidade escolar; trabalhar
em parceria com a comissão ambiental para o
destino do lixo orgânico.

u 90 ano julga
Getúlio Vargas

u5

0

do: depois de analisar provas e documentos dos dois lados, o júri resolveu
condenar o réu. Getúlio Vargas foi condenado e todos nós fomos agraciados
com uma bela vivência. (Prof. Renato)

ºano pesquisa plantas na Serra do Tabuleiro

Os alunos da professora Denise vão
passar um fim de semana de estudos,
parte da época de Botânica, na Serra do
Tabuleiro, nos dias 11 e 12 de junho. Eles

"Choro" de ex-aluno
O “I Sarau de Ex-Alunos” promete
movimentar a escola com uma
apresentação de chorinho na sextafeira, 10 de junho, às 19h30, na sala
de Euritmia. Depois da música, será
servida uma sopa preparada por mães
do Anabá. A noite de festa, organizada
pelo Conselho de Pais e pelo professor
Rafael Camorlinga, vai custar 20
reais por pessoa, com arrecadação
destinada à Campanha dos Tijolinhos.
Ingressos no Bazar ou com a Nirvani
(mãe do Maternal, Jardim e 4º ano).

Dia dos Namorados

SALA DE AULA

Na época de História,
os alunos do 9º ano realizaram um julgamento cujo
tema era “Qual o lugar de
Getúlio Vargas na História:
tirano ou progressista?”
Após se organizarem em
advogados de defesa e acusação, testemunhas e júri, a
turma estudou todo o período do seu
governo para tirar suas conclusões.
Na manhã do julgamento, todos
estavam muito concentrados e realizaram um evento inesquecível. Resulta-

Chegamos a 196
tijolinhos! Passamos
da marca de metade
da nossa Campanha
dos Tijolinhos! Um total de 98 mil
reais. Agora faltam 184 unidades para
concluirmos essa grande mobilização.

vão acampar em um sítio em Santo Amaro
da Imperatriz, fazer trilhas e interagir com
conhecedores da mata da região para
aprender sobre as plantas da serra.

Depois do sucesso da campanha
“Presente para as Mães, Tijolinhos
para a Escola”, que arrecadou mais de
2.500 reais (cinco tijolinhos!) uma nova
edição está sendo organizada para
o Dia dos Namorados: ‘serviços de
babá’. Quem se dispuser a cuidar dos
filhos de pais da escola por algumas
horas contribui para a campanha,
assim como quem compra o serviço
para poder sair com o seu amor. A
tabela está em 50 reais por 5 horas,
comercializados no Bazar Permanente
até o dia 12 de junho. Também há
outras opções, como ingressos de
cinema e kits românticos, à venda.

"Brechoshopping"
As mães da sala da professora Merilyn,
do Jardim do Anabá, promovem no dia
2 de junho um brechó na entrada do
prédio do Jardim. O evento acontece
desde 2011, para apoiar diferentes
causas. Esta edição será dedicada à
aquisição de ‘tijolinhos’ da campanha.

ACONTECEU
Ivone Cadeco

uDois encontros no Anabá reúnem
professores do sul do país

O encontro das professoras de Jardim de Infância
Waldorf da região sul do país aconteceu nos dia 20 e
21 de maio. Mais de 50 profissionais se reuniram para
ouvir Louise Deforest, da Associação Internacional de
Educação Infantil Waldorf. O evento enfocou a criança
de 6 anos. Na segunda-feira, dia 23, ela também falou
para as famílias do Jardim. Já durante o feriado de
Corpus Christi foi a vez dos professores de classe da
região sul se encontrarem no Anabá. Tradicionalmente, são dois encontros anuais: Corpus Christi e
Finados. Participaram da mais recente edição os professores de 5o e 7o anos de Porto Alegre, Curitiba
e das duas escolas de Florianópolis.

uFestival de Saltos
Alunos do 6º ao 10º ano participaram com
muito entusiasmo do Festival de Saltos na
manhã do dia 14 de maio.
Cristina Pires

uOBSERVANDO ESTRELAS E ROCHAS EM URUBICI
Entre 9 e 13 de maio, os alunos do 6o ano estiveram em Urubici, no alto da serra catarinense, em
viagem de estudos observando a paisagem e analisando a formação rochosa. A excursão foi
bastante proveitosa, embora as nuvens e a chuva tenham dificultado a observação astronômica.

ACONTECEU

uTese sobre
a escola
A doutora Fabiana Besen Santos
apresentou na reunião do Conselho
de Pais do dia 30 de maio a sua tese
de doutorado sobre nossa escola
em 2014. O trabalho mostra como
a espiritualidade influencia na
construção de um ambiente aberto
e livre, propiciando o surgimento de
lideranças com base em experiência,
conhecimento e sentimento.
Patricia Campos

Alexsandro Vanin

uTrilha da Daniela à praia do Forte
Pais, alunos e a professora Daniela, do 1º ano, fizeram uma trilha no
dia 14 de maio, pela manhã. Subindo o morro localizado no canto
direito da Praia da Daniela, no norte da Ilha, passando por uma floresta
de pinus e uma vista maravilhosa, chegaram à praia do Forte para
muitas brincadeiras e um farto lanche coletivo. A volta foi feita pelo
costão que divide as duas praias.
Luiz Vianna

Luiz Vianna

uFesta Anual
Nos dia 20 e 21 de maio, as famílias puderam
assistir às apresentações dos nossos alunos na
quadra da escola.

Um vídeo produzido pelo Gustavo (pai do Jardim
e do 1º ano) sobre a festa está no site da escola,
na seção Galeria/Vídeos.

u Sessão Pipoca debate iniciativas de apoio à produção biodinâmica
O documentário “Comer o quê?” exibido na Sessão Pipoca
do dia 12 de maio reuniu mais de 16 pessoas, que fizeram,
logo após o filme, um debate mediado pela profa. Silvia
Alcover. Nelson Jacomel, presidente da ABD Sul (Associação
da Agricultura Biodinâmica do Sul) convidou os presentes a
criar um grupo de apoio ao agricultor biodinâmico, o CSA
(Community Supported Agriculture), em nossa escola. A ideia
inicial é pagar mensalidades em contrapartida aos produtos
consumidos, sem que haja preços específicos para cada
produto. Alguns entusiastas prometeram levar a discussão
para as comissões de ambiente e alimentação.

Maurício Leão

