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INFORMA
11/05 – Dia das Mães no Maternal da 

Luíse. 
 
Café da Manhã das Mães no 
Jardim da Regina, às 8h.

15/05 – Reunião do 9º ano, às 19h.

15/05 – Reunião do 1º ano, às 19h.

18/05 – Festa Anual, às 19h.

19/05 –  Brechó do 8º Ano e Café 
Colonial do 12º Ano, das 9 às 17hh 
 
Festa Anual, às 15h.

21/05 – Reunião do 10º ano, às 19h.

22/05 – Reunião do Jardim da Sílvia, 
às 19h.

23/05 – Reunião do 11º ano, às 19h.

25/05 – Café da Manhã das Famílias, 
às 7h15.

26/05 – Passeio do Maternal da Dani.

28/05 – Reunião do Conselho de Pais, 
às 19h.

29/05 – Reunião do 8º ano, às 19h.

30/05 e 01/06 – Feriado de Corpus 
Christi  (sem aulas).

 FESTA ANUAL 

Nos dias 18 e 19 de maio acon-
tece a Festa Anual do Anabá para 
todas as famílias do Ensino Funda-
mental e Médio. Na sexta-feira à 
noite, será a vez dos alunos de 6º 
a 12º ano, a partir das 19h. No sá-
bado, às 15h, a celebração é com 
os alunos do 1º ao 5º ano.

As famílias são convidadas a 
assistir às atividades de Euritmia, 
Ginástica Bothmer, apresentações 
musicais e das disciplinas de Lín-
guas, do Coral do Ensino Médio 
e uma “palhinha” do teatro do 8º 
ano, que se prepara para encenar 
“Noite de Reis” em agosto.

A Festa Anual é uma oportuni-
dade para que as famílias venham 
à escola "espiar" um pouco do que 
os alunos produziram nestes pri-
meiros 60 dias letivos.

O evento não tem o objetivo 
de ser um espetáculo ensaiado para uma plateia, mas sim uma mostra espontânea do que é 
desenvolvido no dia a dia da escola.  Além disso, todos são convidados a aproveitar as pechin-
chas do brechó, cuja renda vai financiar a produção do Teatro do 8º ano. Os alunos do 12º vão 
organizar um caprichado Café Colonial, também destinado a bancar a peça da sua turma.

ESPIA SÓ

A retirada dos tapumes da obra da nova 
escola nesta semana revelou o espaço da 
nova calçada, com uma média de 5 metros 
de largura. Agora a comunidade pode 
vislumbrar como será a caminhada para o 
Anabá no futuro. A construção do muro em 
novo alinhamento foi necessária para permitir 
possíveis alargamentos viários e proporcionar 
mais segurança aos pedestres. Mais próximo 
ao prédio novo, o projeto prevê um bolsão, 
em aprovação na prefeitura, para o embarque 
e desembarque de veículos, preservando uma 
calçada de três metros de largura. Todo o 
projeto está em acordo com a mais recente 
legislação municipal, de fevereiro de 2018.

uUm grande passeio para a escola

Sadie Patterson

temos 300 
faltam 80

Márcia Martins



Há três grupos de estudos na 
nossa escola, voltados para 
adultos e abertos à toda co-
munidade. Confira:

Livro: “Desafios para uma Pe-
dagogia Social”, de Lex Bos.  
 
Sempre às segundas, das 
7h30 às 8h30, na sala de 
música (Casa Açoriana), com 
participação da professora 
Beatriz Camorlinga. Com 10 
participantes, o grupo come-
çou nesta semana a leitura 
deste novo livro. 

Livro:  “Minha Vida - Rudolf 
Steiner - A narrativa auto-
biográfica do fundador da 
Antroposofia”, às segundas, 
às 19h, na sala de Trabalhos 
Manuais com a orientação 
de Ronaldo Lempeck. A leitu-
ra neste grupo noturno tam-
bém começou neste ano. 

Livro: “Os Primeiros Sete Anos 
– Fisiologia da Infância”, de 
Edmond Schoorel, às sextas, 
das 7h15 às 8h, na sala de 
trabalhos manuais, com a 
psicóloga Marisa Clausen.

PÁTIO

uComissão de Segurança ganha reforços
O professor de Jardinagem Diego e a 

secretária Shayany são os dois novos mem-
bros da Comissão de Segurança, indicados 
pelo Colégio de Professores, para fortale-
cer o grupo de pais e funcionários que vem 
cuidando das questões do trânsito e da se-
gurança na escola. O trabalho da Comissão 
de Segurança, no entanto, precisa do apoio 
de toda a comunidade. Cada um de nós é 
responsável pelo bom andamento dessas 
questões, sobretudo no trânsito nas ime-
diações da escola. 

Carta – No mês passado, a escola en-
tregou em mãos uma carta em resposta 
ao condomínio Plaza España, após receber 
reclamação por escrito da administração. O 
Anabá pediu desculpas pelos pais da escola 
que realizam manobras de carros na área 
privativa do condomínio e estacionam em 
locais proibidos, como calçadas e paradas 
de ônibus, como apontado pelo síndico.

uVida no campo
Os alunos do 9o ano vão partir para a re-

gião da serra catarinense para vivenciar o 
dia a dia de produtores rurais orgânicos de 
Santa Rosa de Lima e São Bonifácio, entre 
os dias 20 e 26 de maio. Os professores de 
jardinagem Diego e Guilherme e a professo-
ra Andreia, tutora da turma, acompanharão 

os alunos no “Estágio Agrícola” deste ano.

Eles serão hospedados por famílias que 
participam da cooperativa de agricultores 
“Acolhida na Colônia”, criada em 98, para 
valorizar o modo de vida no campo.

Os municípios possuem entre 2 mil e 3 
mil habitantes cada um, com a maioria vi-
vendo na zona rural.

uPresentes de Laboratório
As aulas de química e ciências em geral 

contam agora com materiais novinhos em 
folha. Três caixas repletas de utensílios de la-
boratório foram doadas à escola pelo Fábio 
Zambonin, pai da Sofia e da Alice (7º ano), 
para os experimentos da garotada e a alegria 
da professora  Ana Gabriela. 

uFeijão 
Maravilha 
do 20 ANO

No dia 10 de 
junho, a turma 
da professora 
Daniela Cabral 
vai fazer mais 
uma Feijoada 
para arrecadar 

dinheiro para a turma do 2º ano. Com apresentações de 
choro e samba ao vivo, o evento “Quem não chora não 
samba” será a partir do meio-dia na Associação de bairro 
Confia, no Jardim Anchieta, que  
conta com um amplo espaço pra criançada brincar. 
Ingressos a 40 reais (inteira) com os pais da turma. 
Neste ano, também vai ter feira de artesanato no local. 
Expositores interessados devem entrar em contato com a 
Teresa pelo celular 99975-7585. 

u Matrículas 
para os 
Maninhos

Famílias que já têm 
filhos estudando no 
Anabá, mas com 
irmãos à espera 
de vagas precisam 
preencher a “Ficha 
de Interesse” no 
site da escola, na 
seção Matrículas. 
A secretaria quer 
catalogar os 
candidatos e tornar 
todo o processo de 
matrículas digital o 
mais breve possível. 

Grupos de Estudo

II Feijoada “Quem não chora não samba”

Data : 10/06 - 12h às 15h

Local : Associação de bairro Confia - 
Rua Vitória Régia, S/N - Jardim Anchieta

Atrações : Choro e Samba ao vivo
      Feira de artesanato
      Espaço amplo para as crianças

Valor : R$40 inteira R$20 meia



u Sábado nas alturas Foi uma manhã de impulsões e finalizações bem variadas, cheias de estilo, todas com o objetivo 
de ultrapassar a barra horizontal do salto em altura no Festival de Saltos e Arremesso de Peso do Anabá, no dia 28 de abril. O evento para 
alunos a partir do 6º ano teve muita torcida e ‘conselhos técnicos’ dos amigos, assim como uma grande vibração do público nos muitos 
momentos de superação. Os irmãos Pedro (10º) e Gabriel Buso (12º) se revezaram no primeiro e segundo lugares das duas provas do 
dia. Pedro Buso fez o salto mais alto, com 1,65m, cinco centímetros a mais que o irmão Gabriel. No arremesso, Gabriel venceu ao lançar 
o peso de quatro quilos a 11,95m, e o irmão ficou em segundo com 10,60m. Entre as mulheres, a Karim (11º ano) conseguiu as maiores 
marcas nas duas provas (1,40m de altura e 7,13m no arremesso). A Paula, aluna do 8º ano, também atingiu a altura de 1,40m, mas ficou 
em segundo lugar pelo critério de desempate, que considerou o número de tentativas.

ACONTECEU

uAstronomia e Agrimensura  
na medida certa
Entre os dias 21 e 27 de abril, os alunos do 10º ano 
viajaram para o sítio da ABDSul em Águas Mornas 

para a Época de Agrimensura e Astronomia. O tempo nublado não ajudou muito 
na observação noturna, mas os dias mais ensolarados foram aproveitados no 
trabalho de campo: a medição de um terreno para a produção de uma planta 
baixa do local. A medição de ângulos com teodolitos foi orientada pelo professor 
Guilherme; e o uso de trena e cálculos, pelo professor José. A viagem de estudos 
ainda proporcionou a todos os jovens encontrar uma boa medida de cooperação 
nas tarefas de organizar os alojamentos e cozinhar, em uma escala coordenada 
pelo professor Rafael. 

u Lã, Água e Pão 
no Fundamental

Os alunos dos primeiros 
anos do Fundamental estão 
vivenciando diferentes ciclos 
de formas variadas e ricas. 
Enquanto no 1º ano eles co-
meçaram a viagem pelo ci-
clo da lã, com um encontro 
com as ovelhinhas  (veja em 
ACONTECEU), no 2º ano, da professora Daniela Cabral, o assunto é o Ciclo da Água. Já na sala da 
professora Daniela Agostino, o caminho do trigo ao pão está levando os alunos do 3º ano a botar 
a mão na massa literalmente, mantendo o ritmo da produção de pães todas as terças. 

SALA DE AULA

u Cantando a Vida
O terceiro módulo 
do curso “Cantando 
a Vida”, com 18 
participantes, 
aconteceu nos dias 5 
e 6 de maio, na nossa 
escola. A formação 
continuada contou 
com a participação 
das nossas professoras 
Danielle e Flávia 
(Jardim), Denise Lopes, Silvia Alcover, 
Márcia Martins e Ilka Dias, que 
aproveitaram as vivências de kântele, 
canto, euritmia e composição musical 
com Francisca Cavalcanti. O curso 
contribui com a taxa usual pelo uso 
do espaço da escola e ainda faz uma 
doação para a manutenção do piano de 
cauda.

Luiz Vianna



uAcampamento do 3Oºano
No dia 28 de abril, as famílias do 3º ano acamparam no 
sítio FlorBela no sertão do Peri. Os proprietários do sítio 
com produção orgânica Serginho e Elaine, pais da aluna 
da turma Dora, receberam todos com as delícias que 
produzem no local. Os alunos colheram mandioca, limão, 
laranja, bergamota, berinjela, hortaliças, tudo plantado 
e cuidado com muito carinho. À noite teve lua cheia com 
fogueira, música e muita alegria na confraternização das 
famílias. Na manhã seguinte, uma trilha pelo sítio e um 
banho de cachoeira fecharam o passeio.

u Passeios dos Jardins 
Os alunos das três salas do Jardim da Infância reuniram 
suas famílias para passeios no fim de semana do dia 
21 de abril. As turmas da Silvia e da Luisa foram juntas 
à praia da Galheta. Já as famílias da Regina fizeram a 
Trilha Ecológica do Parque Estadual do Rio Vermelho, 
onde conheceram pássaros e outros bichos da região 
resgatados de situação de risco.

ACONTECEU

uMutirão do 
corrimão
Eles se empenharam em muitas 
horas de lixação e pintura 
antes de serem liberados 
para um farto churrasco: 
um grupo de pais da sala da 
Regina recuperou o looongo 
corrimão da entrada do prédio 
da Educação Infantil, em um 
mutirão na manhã do 28 de 
abril. A criançada, que agora 
pode deslizar e se pendurar nas 
barras, aprovou o trabalho.

u É marmelada! 
O professor 
Diego levou 
pra casa um 
presentão 
de Dia das 
Mães. Ele 
ganhou 
uma panela 
de fondue 
na rifa 
organizada 
para a data 
pelo 8º ano. 
Outras duas 
prendas foram para uma família 
de Minas Gerais, que tirou os 
números da sorte ao contribuir 
com a turma. 

uDe Ônibus 
no centrão
Eles pegaram o ônibus na 
rua da escola e desceram 
no centro da cidade no 
dia 19 de abril. O passeio 
dos alunos do 4º ano 
começou no mercado 
central, passou pela 
Praça XV e ainda contou 
com visitas à Catedral e 
ao Palácio Cruz e Souza. 
Para a vivência da Época 
de Geografia, a animada 
turma foi acompanhada 
pela professora da classe 
Leise, pelo professor de 
jardinagem Diego e pelos 
pais Luzia e Almir.  

uOvelhinhas 
do 1Oºano
No dia 13 de abril, uma sexta-
feira, o 1º ano fez seu primeiro 
passeio de classe. Foi também 
a primeira aula de trabalhos 
manuais com a professora 
Andréia, que levou a turma 
para a Fazenda Experimental 
da Ressacada/UFSC, na Tapera, 
para conhecer a criação de ovelhas. Assim, a criançada pôde ver de onde vem 
toda a lã que será utilizada nas peças de tricô, que farão ao longo do ano.


