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09/3 – Curso “Cantando a Vida”, das
16h30 às 19h.
Informativo mensal
Escola Waldorf ANABÁ
Florianópolis, SC

MUTIRÃO DE ANIVERSÁRIO

INFORMA
Luiz Vianna

12/3 – Aula de yoga do 5º ano.
13/3 – Reunião do 10º ano, às 19h.
14/3 – Reunião do 9º ano, às 19h.

É pique! É
hora, é hora!
O Anabá faz 38 anos no dia 17 de
março. Um ano muito especial na
nossa história, o primeiro em que a
escola está completa, do Jardim de
Infância ao 12º ano do Ensino Médio. Para comemorar essa linda jornada, vamos ter o tradicional “bolo
de aniversário” para a festa da garotada na sexta-feira. Já no sábado, é a
vez de os pais presentearem a escola! O
Mutirão de Aniversário do Anabá acontece no dia 17, das 9h às 13h, em quatro
locais: nos prédios da Educação Infantil,
do Fundamental, na casa açoriana e no
novo terreno.
Juntos vamos plantar mudas nos canteiros, pintar parquinhos, lixar mobiliário
entre outros trabalhos para deixar o nosso ambiente mais bonito e inspirador.
Além das tarefas de cada turma, a comissão que organiza o mutirão decidiu
abrir frentes de trabalho coletivas neste
ano para dar conta do recado. No Fundamental, será preciso fazer a troca de
mourões de concreto e a desmontagem
da composteira, ambos no 2º ano; pintura das cercas, parques e treliças; limpeza
e organização de áreas usadas para arma-

10/3 – Curso “Cantando a Vida”, das 9h
às 18h30.

15/3 – Reunião do 12º ano, às 19h.
16/3 – Café da Manhã dos Pais, às 7h15.
17/3 – 38 anos do Anabá/Mutirão de
aniversário, das 9h às 13h.
19/3 – Reunião do Maternal da Dani, às
18h30.
19/3 – Reunião Conselho de Pais, às 19h.
20/3 – Reunião do 8º ano, às 19h.
zenar sobras de madeira e cadeiras fora
de uso. No prédio novo, um grupo vai fazer a limpeza e jardinagem da ABDSul. Na
casa açoriana, alugada ao lado da escola,
será preciso aparar a grama.
Na Educação Infantil, além da jardinagem, está programada a limpeza da rótula, a manutenção do corrimão da entrada
e a construção de um banco para o Maternal. As professoras também selecionaram outros pequenos consertos.
A escola agradece aos pais e mães que
puderem se inscrever nas tarefas previamente, em listas que serão fixadas no hall
de entrada da escola, dias antes do mutirão. No dia 17, traga uma contribuição
para um lanche compartilhado. Ferramentas como cortadores de grama, lixadeiras, pincéis também são bem-vindas,
assim como muita alegria e pique!

Retomada das obras
A empresa Pavicon deu início à construção dos muros, estacionamento, escadas, rampas e portões para concluir a entrada da nossa nova escola. A empresa,
que construiu a rua interna em 2014, começou a nova empreitada com um desafio: um estudo topográfico detectou que partes do projeto não se adequavam
à realidade do terreno, levando a uma reformulação dos planos. Isso atrasou os
trabalhos em cerca de 20 dias. Com a retomada das obras em 22/01, a rua interna e o estacionamento no local foram interditados. A escola tenta agora agilizar
a liberação; o acesso é permitido quando possível.

21/3 – Reunião do 7º ano, às 19h30.
23/3 – Aniversário de Florianópolis (sem
aulas).
26 a 30/3 – Recesso de Páscoa (sem
aulas).
24 a 30/3 – Seminário Pedagógico.
1/4 – Páscoa.
7/4 – Assembleia da APM.

u Boa Direção
Enfrentar as dificuldades do
trânsito na entrada e saída
dos alunos, agravada pela
interdição do estacionamento
na escola nova, é nossa
tarefa diária e coletiva. Para
um fluxo mais seguro e uma
convivência amigável na
comunidade, a Comissão de
Segurança e Trânsito alerta
os pais para não estacionar
em locais proibidos, na
rótula do Jardim e obstruindo
as entradas dos condomínios
da região. O desembarque
na porta da escola deve ser
rápido. Evite despedidas,
coleta de pertences no
porta-malas nem espere por
alunos com o carro parado
no local.

u Encontros e despedidas Além da turminha do 1º ano e dos novos professores, neste ano recebemos
vários intercambistas. Nossos alunos do Ensino Médio também começam a participar desse movimento, em viagens
no Brasil e no exterior. Conheça quem anda por aqui.

Novos Professores no nosso pátio
Confira abaixo os caminhos que trouxeram esses educadores para o Anabá

Cristopher Bertoni
Professor auxiliar
do 2º ano

Renato Machado
Professor do 1º
ano de 2018

Tenho 37 anos, sou natural de Santo
André-SP. Minha primeira formação
foi Licenciatura em Artes Plásticas,
atuando como professor de artes
desde 2003 em escolas públicas e
particulares. Concluí a formação em
Pedagogia Waldorf em 2013, em seguida a Licenciatura em Pedagogia
pela UDESC e, no ano de 2017, me especializei em Psicopedagogia. Trabalhei de 2009 a 2017 como professor
de classe na Escola Waldorf Arandu,
onde tive ótimas vivências, e agora
começo uma nova caminhada no Anabá, com alegria e disposição.

Sou pai da Nina e do Miguel e marido
da Laura. Sou graduado em Comunicação e mestre em Design. Trabalhei
com design gráfico, fotografia e camisetas. Desde 2002, sinto o impulso de
trabalhar com educação. Minha filha
me levou ao Jardim Casa Ametista,
em Porto Alegre, onde me envolvi ativamente na gestão e fui Professor Auxiliar. Fiz curso de Antroposofia com
vivências de euritmia, estou concluindo a licenciatura em Pedagogia e o Seminário de Pedagogia Waldorf no RS,
em 2019. Estou grato por fazer parte
da comunidade como professor e pai.

Alunos pelo Brasil e o mundo afora
Por meio da plataforma digital Wal-di.com, criada
para promover o intercâmbio internacional de estudantes de escolas Waldorf, o Anabá recebe neste ano suas
primeiras alunas visitantes e também vai enviar alguns
dos nossos alunos para experiências no exterior.
Da Austrália, Britta Charistin Krumholz, da Perth Waldorf School, chegou para se unir aos alunos do 10º ano.
Já no 11º ano, Jamuna Josephine Johann veio da escola
alemã Waldorfschule Saar-Hunsrück. Ainda a caminho,
está uma aluna do Japão, que chega em abril.
O Wal-di.com é uma rede social criada por pais de
uma escola Waldorf da Alemanha. Neste website, alunos
a partir de 14 anos, matriculados em escolas registradas
no programa, podem fazer amigos em outros países, organizar sua estada na escola e hospedagem em casa de
família ou ainda receber estudantes vindos do exterior.
Também neste ano, quatro alunas do nosso Ensino
Médio vão descobrir outros mares por meio de contatos
feito pela plataforma.

Iana Lua Dias
da Cruz
Professora
auxiliar
Nasci no Rio de Janeiro, cresci no interior de São Paulo e moro em Florianópolis há 17 anos. Sou formada em
Jornalismo e trabalhei por um tempo
na área. Até que um dia, a paixão por
crianças falou mais alto e não pude
negar que estava na profissão errada.
Atualmente estou cursando a graduação em Pedagogia e o Seminário em
Pedagogia Waldorf e tenho a honra
de trabalhar como professora auxiliar
no Jardim de Infância da Escola Anabá, desde agosto do ano passado.

Plataforma
digital
Wal-di.com

Dentro do Brasil, a moçada também está se movimentando, mas por
conta própria. A Aline Santos Collares,
do 12º ano do Anabá, começou 2018
no Colégio Rudolf Steiner de Minas Júlia Gonçalves Lôpo
Gerais, em Nova Lima, a 1.300km de
Floripa. Ela vai fazer o teatro com os novos colegas antes de
voltar pra casa em julho. Já a Júlia Gonçalves Lôpo, da Escola
Waldorf Dendê da Serra, de Uruçuca, na Bahia, que passou
uma época no nosso 9º ano até essa semana, diz ter "amado
a experiência e que já está com saudades". Ela já faz planos
para voltar no ano que vem.

SALA DE AULA

PÁTIO

u 12o ano encena Brecht

Os alunos do 12º já começaram os ensaios
da peça “O Casamento do Pequeno Burguês”,
do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que será
apresentada em julho. O espetáculo está sob
a direção da professora Marina Gomes Henrique, da Arandu.

u Yoga na Índia Antiga

Para fechar a época de História, que enfocou a Índia Antiga, no 5º ano da professora
Silvia Alcover, os alunos vão participar de uma
aula de yoga com os mestres Camila de Lucca
e Pedro Pessoa, pais da aluna da sala Laila, na
segunda-feira, dia 12, depois do almoço, no Rio
Vermelho.
Lilananda Gopi

u Do grão ao pão
Se você sentir aquele cheirinho de pão assado na nossa escola, saiba que é parte de uma
aula do 3º ano, que vivencia neste ano desde a
plantação do trigo à produção do pão. A professora Daniela Agostino começou no dia 6 a fazer
pães com sua turma, o que deve se repetir todas as terças-feiras até o fim do ano. Hummm!

Grupos de Estudo
Alguns grupos já retomaram as atividades de 2018 e
são abertos a toda a comunidade. Confira:

u Brechós
Já começou a arrecadação para o
brechó! A partir deste ano, o pessoal
do 12º também vai se beneficiar das
vendas para a produção do teatro do
Ensino Médio, uma atividade curricular, assim como o nosso tradicional Teatro do 8º ano. As duas salas vão fazer
arrecadação e vendas separadamente
e dividir as doações que forem entregues direto na escola. Para doações,
procure as mães e pais dessas salas
ou deixe com o Agapito na portaria.
u Dê trabalho para o 11o
Entre os dias 9 e 13 de abril, os 29
alunos do 11º ano devem fazer o Estágio Laboral, uma atividade curricular
com a intenção de aproximar os jovens do mundo do trabalho. Para isso,
os professores responsáveis contam
com a ajuda da nossa comunidade na
oferta de vagas, no período matutino ou vespertino, para que os alunos
possam ‘colocar a mão na massa’ em
oficinas, estabelecimentos comerciais, escritórios, escolas. A atividade não é remunerada e ao final eles
deverão fazer um relatório. Famílias
que puderem ajudar com vagas ou
contatar amigos e empresas conhecidas devem falar com os professores
Guilherme, Cynara e Márcia Martins.
u Recrê na escola
Alunos do 1º ao 5º ano podem ficar na recreação à tarde, oferecida na
escola pela Caciane (do Bazar) e Ângela (professora auxiliar), ambas com
formação em Pedagogia Waldorf. Segunda e quarta das 12h35 às 16h30
e quinta até as 17h. São organizadas
atividades como dobraduras, trabalhos em argila, culinária. Preços e vagas com Caciane cel.: 99177-3409. No
Jardim, a recreação é organizada pela
Salete e Patrícia, para crianças de 3 a
8 anos. Cel.: 98859-3566 ou 996090404.

Livro: “Confiança Doação
Gratidão - Forças Construtivas da Vida Social”, de Lex
Bos. Às segundas, das 7h30
às 8h30, na sala de trabalhos manuais, com orientação periódica do professor
Sérgio.

u Escola sedia cursos
O primeiro módulo do curso “Cantando e Tocando a Vida” acontece
em nossa escola nos dias 9 e 10 de
março. O programa, que vai até novembro, enfoca práticas musicais e
pedagógicas para professores, sob a
orientação da pedagoga, musicoterapeuta e cantoterapeuta Francisca
Cavalcanti. Informações com Liandra
Ribeiro, cel.: 99118-0158.
Já entre os dias 24 e 30 de março,
acontece o segundo módulo do Curso de Fundamentação em Pedagogia
Waldorf, com os 75 novos alunos,
com o tema “A Natureza como Escola:
Exercícios de Observação (e Elaboração) de Plantas, Animais e do Ser Humano”, com Manfred von Osterroht.
Também vão ministrar aulas Simone
de Fáveri, Bia Negreiros e Francisca
Cavalcanti.

Luiz Vianna

u Tardes musicais
Quarta-feira é dia de música para
os alunos do Fundamental em atividades extra-curriculares coordenadas
pela professora Eliana. A orquestra,
para alunos do 4º e 5º ano, começa às
13h30 e vai até as 14h. Em seguida, o
ensaio do Coral, para crianças a partir
do 3º ano, das 14h às 14h45. Depois é
a vez dos adultos, com Grupo de Canto das 15h às 15h45. Às terças, acontecem as aulas de flauta transversal,
às 13h20. A participação na orquestra
não tem custo. Detalhes e preços das
demais atividades com a profa. cel.:
99149-1002.

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

temos 300
faltam 80

ACONTECEU

u Arco de Flores

u Planejamento para 2018

Mariella Lopes

No dia 19 de fevereiro, o professor Renato Machado se posicionou sob
um lindo Arco de Flores para receber os 31 novos alunos do 1º ano. A
professora Regina Giachetta falou sobre os caminhos que ele percorreu
para chegar até ali, onde esperou que todas as crianças, conduzidas pelos
jovens do Ensino Médio, o encontrassem. A passagem da meninada pelo
portal, animada ou relutante, emocionou a comunidade, que também
presenciou pela primeira vez na história do Anabá um encontro de todas
as turmas, do Jardim ao 12º ano. As crianças do Fundamental embalaram
cerimônia com canto, flauta e dois violões bem sincronizados!

Entre os dias 5 e 8 de fevereiro, o colégio
de professores e colaboradores do Anabá
se dedicou ao planejamento da escola para
2018. Com o auxílio da pedagoga social
Mariana Antônio, foram abordados sete
temas significativos do dia a dia escolar.
Com dinâmicas em grupo, eles avaliaram o
ano de 2017 e descobriram possibilidades
de encaminhamentos e ações para colocar
em prática um novo planejamento. “Foi uma
semana de muito trabalho e trocas, com
um clima bastante amigável e amoroso”,
contaram os professores.

u Dislexia é tema em SP

u Recepção novas famílias

O Conselho de Pais e os
professores do Anabá receberam 52 novos pais e mães para uma manhã
de atividades e palestras sobre o funcionamento da escola, no dia 24 de
fevereiro. Além da apresentação da Associação Pedagógica Micael, do
Conselho de Pais e de uma visão geral da Pedagogia Waldorf, pelo professor
Paulo Karam, foram realizadas oficinas direcionadas. A professora do Jardim
Regina Giachetta coordenou a vivência “O ritmo do verão”, apresentando
um pouco do cotidiano das crianças na Educação Infantil. Já a professora
Daniella Cabral envolveu os pais em uma vivência sobre a Alfabetização.
Ainda sobre o Ensino Fundamental, as professoras Denise e Cristiane deram
uma aula de Química e apresentaram uma síntese da metodologia usada.
Na sala de artes aplicadas, a professora de artes Márcia Martins apresentou
um pouco do trabalho desenvolvido no Ensino Médio.

Nas férias da primavera e nas de janeiro
aconteceram o 6º e o 7º módulos do
curso de Recursos Especiais em Pedagogia
Waldorf, Extra Lesson, no Colégio Waldorf
Micael e na Escola Waldorf São Paulo,
ambos na capital paulista. A professora
Rosângela Thiesen, uma das formandas da
VI turma do curso, que tem três anos de
duração, fez uma palestra sobre Dislexia,
um dos trabalhos exigidos para a conclusão
da formação.Com palestrantes do Brasil e
do exterior, o curso abordou temas como
a Fenomenologia de Goethe, os Tipos
Constitucionais, os Quatro Temperamentos,
Medicina Escolar, Terapias Externas, entre
outros.

u Bazar de Natal em números
Os alunos se apresentaram, as famílias se divertiram e todo mundo
trabalhou bastante. Nossa confraternização no fim de 2017 encerrou
o ano com uma renda importante para as próximas etapas da nova
escola. O Bazar de Natal movimentou 31 mil reais no dia 26 de
novembro, com cerca de 25 mil reais revertidos para a escola. As fotos
das turmas, comercializadas pelo Conselho de Pais, arrecadaram
3.209 reais. Os pais do 2º ano também ficaram satisfeitos com a
venda de mais de 700 calendários, com um lucro de 10 mil reais. A Comissão do Calendário agradeceu “a toda
comunidade escolar, ao professor Guilherme, à professora Daniela Agostino, alunos do 12º e a todos que de
alguma forma ajudaram na confecção, venda e compra do calendário”.

