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Maio
14 a 17/05 - Teatro do 12º ano, às
19h30 na Igrejinha da UFSC.
14/05 - Reunião do Conselho de
Mães e Pais, às 7h30.

Informativo mensal
Escola Waldorf ANABÁ
Florianópolis, SC

15/05 - Reunião do Maternal da
Luíse, às 18h30.
Helge Tscharn

FESTA ANUAL

todo mundo
está convidado!
Pais, mães, avós, irmãos,
toda a comunidade escolar é
convidada para a Festa Anual
que irá acontecer no sábado,
18 de maio. Apresentações
musicais, o coral do Ensino
Médio, a legião de soldados romanos do 6º
ano e um pouquinho do que vai ser o teatro
do 8º ano fazem parte da programação.
As famílias vão poder conhecer o que os
nossos alunos vivenciam em seu dia a dia
no Fundamental e Médio em dois blocos de
apresentações. O primeiro, das 14h30 às 16h,
com os trabalhos do 1º ao 5º ano, e outro,
das 18h às 20h, com as apresentações das
turmas do 6º ao 12º ano.
Todos poderão deliciar-se com o café colonial que será servido pelos alunos do 12º
ano e também aproveitar as pechinchas do
brechó do 8º ano brechó do 8º ano, durante
todo o dia, a partir das 9h.
Rainhas — Nossa Festa terá ainda visitantes especiais. Como parte da programação
da comemoração dos 100 anos da Pedagogia
Waldorf, a conscientização sobre a importância das abelhas para a vida e o cuidado que

18/05 - Festa anual
Horários das apresentações :
1º ao 5º ano: das 14h30 às 16h
6º ao 12º ano: das 18h às 20h.
Brechó e Café: das 9 às 19h.
20/05 - Reunião do 3o ano, às 19h15.
21/05 - Reunião do 8o ano, às 19h30.
22/05 - Reunião do 10o ano, às 19h.

É Muito Barulho por Nada
Durante a Festa Anual, os alunos do 8º
ano vão levar o público, por alguns minutos, a uma grande celebração na província italiana de Messina. Lá vai ser possível conhecer algumas das damas e dos
cavalheiros que fazem parte da comédia
'Muito Barulho Por Nada', de Shakespeare. A peça do dramaturgo britânico, que
vem sendo trabalhada pela turma da
professora Denise, será apresentada de
22 a 25 de agosto, no Teatro do Centro
Educacional Menino Jesus, no centro.

25/05 - Festa da Lanterna da turma
do Maternal da Luíse.
25/05 - Passeio da turma do
Maternal da Danielle.
27/05 - Reunião do Conselho
de Mães e Pais.
30/05 - Reunião do Jardim
da Regina.

junho
01/06 - Roda de conversa com Dieter
Pfister, organizada pela comissão
dos 100 Anos, das 8h às 12h, na
Escola.
01/06 - Passeio do Jardim da Regina.
01/06 - Reunião do Jardim da Silvia.

devemos ter com elas será marcada pela presença de apicultores amigos da escola que
terão um estande com produtos. As crianças
também terão oportunidade de ver abelhas
nativas, sem ferrão, em uma colmeia.

u o rinoceronte está
chegando!

16/05 - Reunião do 9o ano, às 19h.

Após dois meses e meio de ensaios, os alunos
do 12º ano de 2019 sobem ao palco do teatro
da Igrejinha da UFSC, para apresentar a peça “O
Rinoceronte”. Serão quatro sessões, de terça a
sexta-feira (14 a 17 de maio). Escrita pelo mestre
do teatro do absurdo, o romeno Eugène Ionesco, a
peça faz uma crítica social ao fascismo que tomou conta da
Europa no século passado — e também sobre a velocidade com que as pessoas se deixam
levar por fanatismos. Com início às 19h30, o espetáculo será gratuito, e os ingressos podem
ser retirados nos dias das apresentações, das 7h30 ao meio-dia, no bloco do Ensino Médio,
ou uma hora antes, no teatro. Camisetas e bolsas estampadas com os motivos da peça serão
vendidas no local.

04/06 - Reunião do 5o ano, às 19h.
04/06 - Ciclo de Vivências Waldorf
com tema de São João, na
Escola Anabá, às 19h30.

Paralisação Nacional
pela Educação
As aulas estão suspensas no
próximo dia 15 de maio, dia
da Paralisação Nacional pela
Educação. O Anabá decidiu
aderir à mobilização nacional,
em defesa da Educação e
contra as recentes posições
do governo federal. "Faremos,
das 9 às 11 da manhã, uma
conversa sobre o assunto
nas dependências da escola
e convidamos pais e mães
para que participem desse
encontro", informou o Colégio
de Professores.

PÁTIO
u uma escola mais colorida
Branco, lilás, vermelho, amarelo, laranja, verde e azul: as novas camisetas de uniforme do
Anabá terão cores sortidas. A ideia é colorir
as salas de aula, trazendo ainda mais vida
e alegria para nossa escola. Inspiradas nas
cores dos planetas que regem os dias da semana, o novo uniforme celebra, também, o
centenário da Pedagogia Waldorf. Em breve
o Conselho de Mães e Pais irá anunciar uma
pré-venda das camisetas pelos representantes de classe e no bazar.

u estudos de ciências

Os professores das áreas de ciências
reúnem-se seis sábados por ano para
estudar e trocar experiências específicas de
suas áreas. O último encontro foi no dia 4 de
maio, com o tema a Geografia do 4º ano. E
o próximo será no dia 8 de junho, quando os
professores Guilherme e John abordarão o
tema da Física no 6º ano.

u ciclo de vivências 2019

A Escola de Mães e Pais das Escolas Waldorf
de Florianópolis vem promovendo encontros
mensais em que são apresentados conteúdos
trabalhados pelos alunos na escola Waldorf.
O desenho infantil, o sentido da Páscoa e a
vivência musical já foram abordados. O próximo
encontro, sobre São João, será realizado no dia
4 de junho, às 19h30.

u encontro de pais em
florianópolis busca
apoiadores

u humans of anabá

Cartazes com retratos dos "Humanos do
Anabá" andam gerando curiosidade pelos
corredores da escola. Proposto pelo professor
Adriano, de Inglês, o projeto envolve as
turmas do 8º ano, no Fundamental, e do
11º, no Ensino Médio. Os alunos entrevistam
e fotografam colegas, professores ou
funcionários da Escola e produzem cartazes
em inglês com o perfil dos entrevistados. O
trabalho é exposto nos murais e paredes.
Além de exercitar o inglês, os cartazes
permitem que a comunidade se conheça
melhor, dando visibilidade para quem, às
vezes, fica meio escondidinho.

u Workshop da

Pedagogia Social

u precisa-se de um banco

Uma comissão de professores tem se
dedicado a embelezar o espaço da escola
buscando ideias, materiais, móveis e plantas,
principalmente para o prédio do Ensino Médio,
que carece de mais verde e conforto. Uma ideia
é colocar bancos de jardim na área externa.
Assim, a comissão pergunta à comunidade
escolar: alguma família teria para doar um
banco usado de cimento ou outro material
pesado, tipo pés de ferro? Se for o caso,
procure a professora Dirce, de Artes Aplicadas.

u rumo a

buenos aires

Um grupo de 12 professores se prepara para participar de um encontro internacional de professores de
Ensino Médio Waldorf, de
14 a 19 de julho, em Buenos Aires, na Argentina.
Cerca de 400 profissionais de todo o mundo
estarão reunidos para compartilhar pesquisas, experiências e trabalhar juntos temas
relacionados aos jovens.

A comissão organizadora do III
Encontro Brasil de Mães e Pais da
Pedagogia Waldorf, marcado para
os dias 25, 26 e 27 de outubro, está
trabalhando para fazer um encontro inesquecível. As organizadoras
agora buscam apoio ou patrocínio
para viabilizar toda a programação,
que já ganhou um endereço inspirador: o Recanto Marista Champagnat, no alto do Morro da Lagoa da
Conceição. Se você quiser ajudar a
viabilizar o evento, entre em contato pelo e-mail encontrobrasilwaldorf@gmail.com

u Rifa
Para ajudar a financiar a
viagem dos professores
para o encontro, as famílias do Ensino Médio organizaram uma rifa com
quatro cestas repletas de
delícias e lindezas para presentear no Dia das Mães.
As felizes ganhadoras do sorteio, realizado na manhã do dia 10 de maio, foram:
Myriam Bohrer, Maria Morena, Daniela Duarte e Andrea. Parabéns!

O impulso trazido por Rudolf
Steiner para uma transformação
social no pós-guerra foi celebrado
em abril por várias escolas, rememorando o dia em que Emil Molt
fez o convite a Steiner para a criação da primeira escola Waldorf no
mundo.
No Anabá, a Comissão de Comemoração dos 100 anos da Pedagogia Waldorf convidou Dieter Pfister,
um dos fundadores da Demétria e
antigo amigo da escola, para abordar o assunto. No dia 22.04, ele esteve com o grupo de estudos da Pedagogia Social e alguns professores
numa roda de conversa preparatória para um evento que está sendo
construído de forma participativa.
Nessa conversa foram levantados
temas de interesse de pais e professores que vão inspirar o workshop
“Desafios para a Pedagogia Waldorf
nos tempos atuais. Como podemos
perceber e compreender os sinais
do mundo moderno e agir de acordo?”, que será facilitado por Dieter,
no dia 01 de junho, de 8h às 12h,
na escola.

Fotos de Luiz Vianna

ACONTECEU

uvoando no anabá Os espectadores do festival de saltos e arremesso de peso que aconteceu no sábado, 27 de abril, foram
presenteados com lindas cenas de força e superação proporcionadas pelos alunos do 6º ao 12º ano. “Cada um com seu potencial, todos
foram vencedores”, disse o professor Gabriel. As maiores marcas no salto em altura feminino foram: Paula (9º ano) 1,35m; Karim (12º)
1,25m; e Maria Antônia (9º) 1,25m.Em arremesso de peso: Manuela (10º) 8,09m; Karim (12º) 7,31m; e Paula (9º) 6,24m. No salto
em altura masculino: Luan (10º ano) 1,70m; João Pedro Vianna (8º) 1,65m; e Gil (12º ) 1,60m. E, no arremesso de peso, as distâncias
alcançadas foram: Gil (12º) 10,32m; Luan (10º) 10,21m; e Pedro Clausen (12º) 10,06m.
u palestra com
optometrista

u a terra vai tremer sob a
marcha desses soldados
No sábado, 4 de maio, o 6º ano se
reuniu na Escola para um mutirão
de preparação dos elmos que serão
usados pelos soldados romanos na
apresentação da turma na Festa Anual.
Pais, mães e filhos trabalharam juntos,
recortando, colando e pintando com
capricho as peças do uniforme.

Em 25.04, o optometristra Endro
Venturella e a
professora Rosângela Thiesen
conduziram uma roda de
conversa sobre o processamento
visual e sua relação com o
aprendizado. Segundo ele,
pelo menos 20 habilidades
visuais estão relacionadas com
o aprender, como capacidade
de foco, coordenação ocular,
memória visual, controle
dos movimentos oculares
ou percepção visual. "São
habilidades aprendidas
desde cedo pelo bebê,
junto com o andar, o falar,
e são determinantes para o
aproveitamento acadêmico",
explica.

u as artes do 12o
No domingo, 5 de maio, o 12º
ano organizou um Recital para
arrecadar fundos para a produção
da peça "O Rinoceronte". O aluno
Gil Roseiro apresentou 12 músicas
de sua autoria ao piano para
uma plateia lotada no espaço
Garagem 2020. Teve também
poesias de autoria dos próprios
alunos declamadas por colegas e
um esquete da peça que deixou
o público curioso para assistir as
futuras apresentações.

umãos que trabalham O 3º ano tem feito saídas frequentes a campo. Na

sexta-feira, 3 de maio, no espaço da UFSC, no Itacorubi, eles plantaram trigo
e milho. Acompanhados pelo professor Diego, de Jardinagem, dinamizaram
o preparado biodinâmico e aplicaram no plantio. Na quarta-feira, dia 8,
passaram o dia no sítio Ritmos da Terra, em Angelina, que pratica a agricultura
biodinâmica. A visita ao agricultor faz parte do aprendizado sobre as profissões
primordiais do ser humano. "Foi um dia riquíssimo de vivências em um lugar
fantástico", conta a professora Daniella.

ACONTECEU

u Pedal do Anabá

No feriado de 1º de
maio, um grupo de
9 alunas e alunos do
Ensino Médio encarou
um passeio de 57
quilômetros de bicicleta
até a Lagoa do Peri e
Praia do Matadeiro,
no Sul da Ilha. Saídas
como essa têm sido
organizados pelo
professor Gabriel, de Jogos, com o apoio de colegas, como Adriano, professor
de Inglês, que neste dia foi pela primeira vez. “Não precisa ter prática de longas
distâncias. Só ter prática de ‘bike’”, garante o professor Gabriel, que a partir de
agora deverá organizar ao menos uma saída por mês do Grupo Pedal Anabá que é
aberto para alunos a partir do 9° Ano. Interessados, falem com o professor.
u pequenos
exploradores
Em seu tradicional passeio
semanal, os alunos do
Jardim da Regina visitaram
a área do terreno da
Escola, próximo ao prédio
do Ensino Médio, no final
de abril. Sob os olhos da
professora, a garotada
pôde explorar os arredores.
u brechó solidário do jardim
O espaço da escadaria do Jardim Anabá
virou brechó na manhã de 8 de maio.
A iniciativa, organizada pelas famílias
da sala da professora Regina, teve a
finalidade de angariar recursos para
ajudar a Escola Waldorf Amanayé
na construção de dois banheiros, um
comum e um adaptado.

u Eleições sociocráticas

A eleição dos representantes
do 11º ano para o Conselho
de Mães e Pais, em 30 de
abril, foi realizada de forma
“sociocrática”, na qual a escolha
é feita a partir das indicações
de cada participante, com
argumentos e consentimentos.
Nessa forma de tomada de
decisão, todos os participantes
se co-responsabilizam com o
melhor para o grupo naquele
momento, apoiando direta
ou indiretamente o trabalho
conduzido pelos eleitos. A
facilitação do processo foi
trazida por Cláudio Lôpo, pai da
Júlia do 10° ano, recém-chegado
da escola Waldorf Dendê da
Serra, na Bahia, e membro da
Associação ComViver. Daniela
Mendes Duarte e Paulo da
Silva foram escolhidos para
representar a classe. Da mesma
maneira, no dia 02.04 o 10° ano
também escolheu José Ricardo
Lopes de forma sociocrática
para representar a turma por
um período de dois anos.
u A saga da abóbora
que virou doce

Ela foi plantada no final
do ano passado por
três alunas do atual 8º
ano. Durante as férias,
crescendo, espalhou suas ramas, porém sem frutos.
Aos cuidados do atual 6º ano, surgiram muitas flores
e, após a semana santa, a surpresa: uma enorme
abóbora de quase 11 quilos. Depois de muita conversa
sobre quem de fato seria o seu “dono”, acabou dividida
entre as turmas. E o pedaço do 6º ano virou doce.
Mas, segundo o professor Diego, de Jardinagem,
muitas outras abóboras estão querendo
aparecer no pé. Fiquemos atentos!

