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Festa Anual 
 
05/05 - do 6o 
ao 11o, às 19h. 
 
06/05 - do 1o 
ao 5o, às 15h.

09/05 Reunião para novas 
famílias no Jardim, às 
13h30.

12/05 Café da Manhã para 
mães do Jardim da 
Regina, às 8h.

13/05 Passeio do 4o ano.

15/05 Reunião de Pais do 5o 
ano, às 19h30.

16/05 Reunião de Pais do 7o 
ano, às 19h.

17/05 Reunião de Pais do 8o 
ano, às 19h.

20/05 Passeio do Jardim da 
Dani.

23/05 Reunião de pais do 
10o ano, às 19h.

26/05 Café da Manhã das 
Famílias, às 7h15.

27/05 Passeio do Jardim da 
Luiza.

29/05 Reunião do Conselho 
de Pais, às 19h.

03/06 Passeio do Jardim da 
Regina.

06/06 Reunião para novas 
famílias no Jardim, às 
13h30.

06/06 Reunião do Jardim 
da Regina, às 19h30.

07/06 Reunião do Jardim 
da Luiza.

À prova do tempo

A colocação do telhado da nova 
escola deve começar já na próxima 
semana, entre os dias 8 e 12 de maio, 
seguindo o cronograma das obras. 
Com a cobertura, além da emblemáti-
ca proteção e abrigo ao nosso Ensino 
Médio, temos o andamento da cons-
trução dentro do programado.  

A previsão é de que a obra seja 
concluída no final de julho deste ano. 
Até lá, ainda temos chão. A definição 
dos pisos, com opções de cimento 
queimado para as salas de aula; do re-
boco das paredes e o projeto hidros-
sanitário estão na mesa da comissão 
de obras para considerações finais. 
Há também a pintura. As equipes já 
começaram a pintar a estrutura me-
tálica e o madeiramento do telhado. 

Com isso, a comunidade já pode 
se preparar para depositar seus de-
sejos e pedidos em uma cápsula que 
será enterrada na entrada do prédio. 
“Nossa ‘pedra inaugural’ será, na 
verdade, um dodecaedro de cobre, 
no qual serão depositadas nossas in-
tenções mais profundas para a cons-
trução e para tudo o que possa advir 
dela como realização para o que que-
remos”, conta o administrador Mar-
celo de Cunto. 

Teatro

Música

Ginástica Bothmer

Versos

Línguas

Danca~

Euritmia

u Teatro do 8o em novo endereço 

O teatro do 8º ano de 2017 terá um novo palco, depois de 
cerca de uma década de apresentações no Teatro do Centro 
Educacional Menino Jesus. Em busca de um local que ofere-
cesse mais vantagens, a professora e os pais da classe opta-
ram por inovar e alugar o teatro Dionísio, do Colégio Santa 
Terezinha, nos Ingleses. No dia 20 de março, os alunos foram 
conhecer o novo local e lá fizeram exercícios de relaxamento 
com a Adriana, professora de yoga e mãe da classe, e de tea-
tro, com as professoras Nastaja e Beatriz. Alguns pais acom-
panharam e aprovaram a mudança. “O teatro é lindo, muito 
melhor! É aconchegante e tem uma ótima acústica.”

 NOVA ESCOLA

O 8o ano apresentará a peça “O Truão Panfalão”  
de 17 a 20 de agosto.

Fechando as contas

Na reta final da cons-
trução das salas do Ensino 
Médio, a Associação Peda-
gógica Micael lançou mão 
de diferentes formas de fi-
nanciamento da obra. Por 
meio de empréstimos de 
pais e amigos conseguiu-se 
142 mil reais, com prazo de 
devolução de 4 anos. 

Já a Campanha dos Tijolinhos, iniciada em 
2015, captou 65% da sua meta de 190 mil reais. 
Conseguimos (248 tijolinhos do total de 380, no 
valor de 500 reais cada). Neste ano, além da Cam-
panha do Dia das Mães (veja na pág. 2), outras 
ações já começaram para a compra dos tijolinhos 
restantes, como a das mães do Jardim, que produ-
ziram camisetas.



PÁTIO

u Vivências no Jardim:  
Ascensão de Cristo

As crianças do Jardim estão 
vivenciando a época das aparições de 
Cristo aos apóstolos de uma forma sutil 
e poética. Os alunos encontram todas 
as manhãs um ovo decorado, durante 
40 dias, o período das aparições, que 
vai da Páscoa até a Ascensão, neste 
ano celebrada em 25 de maio. Os ovos 
são usados para decorar a sala. Depois 
disso, a celebração é retomada em 4 
de junho, com o Pentecostes.  

u Dia das Mães

O Conselho de Pais promove 
mais uma vez a Campanha 
“Presente para as Mães, 
Tijolinhos para a Escola” com 
produtos e serviços doados 
pela comunidade, que 
podem ser adquiridos para 
presentear as mães no seu 
dia, domingo, 14 de maio. 
A arrecadação vai para as 
obras do novo terreno. Entre 
os presentes já disponíveis 
no Bazar estão: curso de 
equitação, voo de parapente, 
produtos de beleza etc. SALA DE AULA

u Ensino Médio na era Trump

Os alunos do 9º, 10º e 11º vão participar de um debate sobre “Relações 
Internacionais na era Trump” com o professor do curso de Relações 
Internacionais da UFSC Lucas Rezende, em nossa escola, no dia 19 de maio. 
O professor vai introduzir os alunos ao programa ‘Simulação de Organizações 
Internacionais para o Ensino Médio’ (SiEM), promovido anualmente por 
acadêmicos da UFSC para alunos de Ensino Médio de Florianópolis. No 
programa, os jovens de diferentes instituições são estimulados a debater 
assuntos da política internacional, nos moldes de organizações internacionais 
como a ONU. Nossas turmas vão poder participar na edição de 2018.

Parceria com vizinhos do 
Morro do Quilombo 

Um grupo de professores, pais e ex-
-alunos do Anabá deu início neste ano a 
um projeto social em colaboração com 
moradores do morro do Quilombo, uma 
região do Itacorubi que fica no limite do 
terreno da nova escola. 

A ideia de um trabalho voluntário no 
bairro e de promover a integração com 
a vizinhança ganhou força com a cons-
trução das novas salas e com os jovens 
no Ensino Médio. “Este grupo surgiu de 
forma quase espontânea. Conversas en-
tre alguns de nós chegaram a pontos co-
muns”, conta a professora Beatriz Camor-
linga. Com a participação de moradores, 
o grupo fez a sua primeira reunião no dia 
6 de março, com 14 pessoas. De lá pra cá, 
o número de participantes dobrou. Já fo-
ram feitos contatos com agentes públicos 
e lideranças comunitárias para elaborar 
parcerias. No dia 22 de abril, foi realizado 
um “Brechó Solidário” na comunidade, 

com música, brincadeiras, aulas de bor-
dado, oficinas e um farto café comparti-
lhado com os pais e a criançada, que pas-
sou a tarde no local. A ex-aluna do Anabá 
Irene Cohenca, agora no IFSC, está entre 
os atuantes jovens do grupo. Ela foi ao 
primeiro encontro a convite da profes-
sora Beatriz. “O brechó foi lindo. Levei o 
tecido [de acrobacias]. Brincamos com as 
crianças... Nunca tinha participado de um 
trabalho social e estou achando bem rea-
lizador.” No dia 20 de maio, há outro en-
contro marcado: um dia de atividades na 
comunidade. Interessados em participar, 
procurem as profas Silvia Alcover, Beatriz, 
Andrea e Regina Giachetta.

u 8o ano convida



uViagem a Botuverá 

Nos dias 2 e 3 de maio, o 7o ano fez sua viagem ao centro da terra visitando as 
cavernas de Botuverá, que ficam a 130 quilômetros de Florianópolis. Também 
conheceram o Observatório Astronômico de Brusque. Lá eles puderam ver, de 
perto e ao vivo, os nossos vizinhos Saturno e Júpiter, através de instrumentos 
de observação. Acompanharam a viagem a professora Cristiane, o professor 
Diego e a mãe Gabriela Prade. 

ACONTECEU

uEstágio Agrícola 

De 16 a 22 de abril, o 9º ano 
realizou em Santa Rosa de Lima, 
a 120 km de Florianópolis, o 
Estágio Agrícola, acompanhados 
pelo professor de jardinagem, 
Diego, e pelo tutor, Rafael 
Camorlinga. Essa vivência 
faz parte do currículo das 
Escolas Waldorf e proporciona 
uma imersão dos alunos em 
uma rotina de trabalho no campo. Para muitos foi desafiador passar 
uma semana na casa de uma família desconhecida e viver o dia a dia 
desses agricultores, porém todos se superaram e levam pra vida ótimas 
lembranças deste período e dessas pessoas que tiram o sustento da terra.



uFestival  
de Saltos 
O Festival de Saltos no 
sábado, 29 de abril, que 
marcou o encerramento da 
época de atletismo para os 
alunos de 7º ao 11º ano, 
estendeu o convite, neste 
ano, aos alunos do 6º. Para o 
australiano Nicolau Nicolson, 
que entrou no Anabá no ano 
passado e está no 10º ano, a 
experiência valeu a pena. “O 
meu primeiro Festival de Saltos 
foi muito legal, gostei muito de 
participar e de ver os pequenos 
olhando para os mais velhos e 
sonhando em voar com tanta 
facilidade!”, contou.

As famílias do 8º ano ofereceram lanches durante o evento. A turma está 
empenhada na arrecadação de fundos para o Teatro.

uVisita das Índias Kaingang 
Um grupo de índias Kaingang do sul do país: Juraci, Luciana, Rosilene, Elaine 
e Neusa e dois de seus filhos visitaram a escola no dia 27 de abril. Elas 
confeccionaram e venderam cestos de taquara coloridos, adereços e foram 
“entrevistadas” por muitas crianças.

uGreve Geral  
no Anabá 

O colégio de professores 
do Anabá decidiu apoiar 
a paralisação nacional 
do dia 28 de abril contra 
as reformas trabalhista 
e previdenciária, 
suspendendo as aulas na 
sexta-feira. 
Além de um informe 
na véspera, foi 
enviada uma carta 
aberta à comunidade, 
explicitando os motivos 
da decisão conjunta. 

A carta foi redigida 
no dia da paralisação. 
Professores com filhos 
contaram com o apoio 
de alunos do 10º e 11º, 
que se dispuseram a 
cuidar das crianças 
durante a reunião. No 
documento, o corpo 
docente argumentou 
que não se pode “calar 
diante da pressa, do 
atropelo com que essas 
reformas vêm sendo 
votadas, dando as costas 
a todos que procuram 
defender a dignidade do 
ser humano.” E conclui: 
“Também é evidente que 
as medidas estruturais 
que estão sendo 
propostas têm sido 
articuladas por pessoas 
que, no mínimo, não são 
comprometidas ética e 
moralmente com o bem 
estar da sociedade. Por 
isso paramos.”

uPalestra: do Jardim 
ao Primeiro Ano
Em uma sala lotada de pais e 
mães de Jardim de Infância, 
a terapeuta artística Marge 
Oppliger contou, no dia 27 
de abril, sobre o seu trabalho 
acompanhando crianças na 
transição do Jardim para o 
Primeiro Ano em uma escola 
Waldorf na Suíça. Ela apresentou 
características físicas, emocionais 
e sociais da criança neste 
período, que apontam para a sua 
maturidade para iniciar o Ensino 
Fundamental. 

uNovos 
Representantes do 
Conselho de Pais
Claudiane Grando (mãe do 6o

 e 2o ano) foi escolhida no dia 24 de 
abril como uma das coordenadoras 
do Conselho de Pais. Ela aceitou 
substituir a Aurora Liuzzi e vai 
acompanhar Maristela Paes Leme, 
que está em seu segundo ano 
nessa função. A lista dos novos 
representantes das turmas no 
Conselho está no site da
escola, em “Espaço dos Pais”.

ACONTECEU


