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MARÇO

14.03 – Mutirão de Aniversário, 
das 8h30 às 12h30. 

17.03 – Aniversário de 40 anos 
da Escola Waldorf Anabá.

23.03 – Aniversário de 
Florianópolis. Sem aulas.

28.03 – “Quadrimembração”, 1ª 
palestra do ciclo promovido 
pela Escola de Mães e Pais, 
na escola Arandu, às 9h.

28.03 – Oficina “Luz, Escuridão 
e Cor - Metodologia Collot 
d'Herbois”, com Silvia 
Barreto Schmidt, das 9h 
às 13h. Taxa de 50,00 
totalmente revertida  
para a Escola. 

30.03 – Reunião do Conselho de 
Mães e Pais, às 19h.

ABRIL

04 a 11.04 – Seminário 
Pedagógico.

06 a 12.04 – Recesso de Páscoa.

07 a 10.04 - Encontro Brasileiro 
de Educação Infantil 
Waldorf, Escola Rudolf 
Steiner, São Paulo.

10.04 – Paixão de Cristo.

12.04 – Domingo de Páscoa.

14.04 – Palestra Introdutória 
à Pedagogia Waldorf, no 
Jardim, às 13h30.

Mutirão  
Sábado, dia 14.03.2020 

Horários:  
Ensino Fundamental e Médio, 
das 8h30 às 12h30. Educação 

Infantil, das 9 às 12h.

O que levar: algum petisco 
ou suco para o lanche 

compartilhado e ferramentas e 
materiais que possam ser úteis 
nos trabalhos de jardinagem e 

embelezamento.

 ANIVERSÁRIO DA ESCOLA

O Anabá completa 40 anos de 
atividades no dia 17 de março. 
Pioneira na Região Sul, é 
também uma das cinco escolas 
Waldorf mais antigas do país. 
A energia que impulsionou 
os jovens professores, pais 
e alunos que fundaram a 
escola em 1980 propagou-
se contagiando um sem-
número de pessoas que estão 
aqui agora, que já saíram, e 
certamente as que ainda virão 
a fazer parte da comunidade 
escolar Anabá. 

Hoje são 394 alunos, 
49 professores e 17 
colaboradores. A primeira 
turma a se formar no 
Fundamental, em 1997, 
tinha o professor José como 
professor de Classe. De lá 
pra cá, já são 531 formados 
no Ensino Fundamental, e 47 
formados no Ensino Médio – 
que foi criado em 2016. 

Além disso, são muitos os 
amigos, colegas de outras 
escolas, ex-professores, ex-
colaboradores e familiares 
de ex-alunos que continuam 
contribuindo para a  
expansão da Escola. 

Nesses anos, o espaço físico 
ocupado pela Escola foi  
grandemente ampliado desde 
a pequena casa na praia de 

Itaguaçu que abrigou o Jardim 
da professora Bell (Isabel 

Cortesi), com cinco crianças. 

Depois de uma passagem pelo 
bairro da Agronômica, a escola 
mudou-se para o Itacorubi, no 

final da década de 1980.  

O Anabáa hoje conta com três 
unidades: o Fundamental, o 

Infantil, e, mais recentemente, 
o prédio “novo” do Ensino 

Médio. Tem ainda a casa 
açoriana, alugada para abrigar 

aulas de artes e música. 

Tudo isso foi, e está sendo, 
construído por todos nós.  

Durante o ano, professores, 
colaboradores e familiares 
envolvem-se diretamente 
na organização das festas 

e no apoio às atividades 
pedagógicas. 

Mas há um momento especial 
no qual todos arregaçam as 
mangas para limpar, pintar, 

lixar e embelezar nossa 
Escola, que é o do mutirão de 

aniversário. Uma cena que 
se repete desde que ela foi 

fundada, em mutirão.

O mutirão dos 40 anos vai 
acontecer no sábado, 14 de 
março. Compareça! Vamos 

celebrar e construir mais um 
pouco dessa história.

quatro décadas!

O garapuvu do pátio é 
testemunha de grande parte 
da história da Escola. A muda, 
plantada pela professora 
Sandra Beck, logo que o Anabá 
se mudou para o Itacorubi, nos 
anos 1989-90, agora é uma 
árvore exuberante a espalhar 
sementes ao vento.

http://www.anaba.com.br
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bem-vindos, novos 
professores do anabá

Após residir por um ano na Irlanda, Daniela, 
nascida no Rio Grande do Sul, mudou-se 
com o esposo para Florianópolis em 2009. 
É formada em letras inglês pela Unisinos-RS 
e pós graduada pela PUC-RS. Leciona Inglês 
há 21 anos. Tem dois filhos, Olivia (4), que 
está no Jardim da professora Luiza, e o bebê 
Ian, de 10 meses. “Estou muito feliz em fazer 
parte da escola. Nice to meet you all!”, diz.

Daniela Jost 
Guimarães 
(Teacher Dani)
Professora de 
inglês do Ensino 
fundamental

Fez faculdade de design - comunicação 
visual e também de educação artística - artes 
plásticas na Unesp, em São Paulo. Está na Ilha 
há 10 anos. Tem uma filha de 11 anos e um 
filhinho de 6 anos. Conheceu o Anabá com 
os professores Sérgio e Sandra, em 2006, 
na Formação em Pedagogia Waldorf em 
Botucatu. É também professora de desenho 
na  Arandu, onde estudam os filhos.

Giselli  
Tsuchiya Neder
Professora 
de artes

Carioca de família pernambucana, Julie 
está em Florianópolis há cerca de um mês. 
Formada em cenografia, pela UFRJ, e com 
formação no curso semipresencial pedagogia 
para a liberdade, está concluindo a formação 
Waldorf em Nova Friburgo-RJ. Em 2019, ela 
passou um mês estagiando na escola. 

Julie dos Santos
auxiliar do 
Maternal 
Margaridas

Mariana 
Carbonera, 
Professora  
de Música

Rafael veio de Minas Gerais, onde a família 
mora até hoje, e está há 21 anos em 
Florianópolis. Estudou filosofia na UFSC 
direcionando a formação à filosofia da 
educação, arteducação e o movimento da 
agroecologia. Foi a família que o aproximou 
da antroposofia e da biodinâmica. Letícia (13) 
e Maria (11) estudam no Anabá  
desde o Jardim. Até recentemente ele era 
padeiro, hoje é jardineiro e professor  
da área de jardinagem.

Julio Rafael 
Cançado Cogo
jardinagem 
do 3o e 6o 
Anos

Goiana, mudou-se para São Paulo aos  17 
anos. Formada em Tradução e Licenciatura 
em Inglês, pela PUC/SP, ensina inglês há 
30 anos, 13 deles na escola Rudolf Steiner 
(SP). Mudou-se para Florianópolis com a 
companheira em dezembro de 2019. "Tenho 
um profundo compromisso com a educação 
Waldorf e amo ensinar os  adolescentes 
Waldorf. O interesse deles por desvendar 
os acontecimentos do mundo e atuar para 
transformá-lo me fascina”, conta. 

Henriqueta 
Rodovalho
Professora de 
Inglês do Ensino 
Médio 

Liliane Moreira 
Brignol 
Professora  
de História do 
Ensino Médio

Natural de Chapecó, morou em Blumenau e 
está em Florianópolis há 10 anos. Formada 
em Licenciatura em Música pela Universidade 
Regional de Blumenau (FURB) e em 
Bacharelado em Violino pela Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC), 
atualmente faz Mestrado Acadêmico em 
Educação Musical também pela UDESC. 
Ministrou a vivência de violino para o 3º 
ano de 2016 a 2018 e agora ingressou como 
professora de música para o 7º e 9º anos.

Nasceu e cresceu em Salvador, onde formou-
se em arquitetura na UFBA. Em 1997 mudou-
se com o esposo para Itacaré, sul da Bahia, 
onde conheceu a Pedagogia Waldorf. Em 
2001, fundou, junto com um pequeno grupo 
de pais, a Escola Dendê da Serra e iniciou 
o seminário de formação de professores, 
em Botucatu. Na Dendê atuou em diversas 
frentes e, em 2011, iniciou um ciclo de oito 
anos como professora de classe. Tem dois 
filhos, João Claudio (21) e Júlia (16), esta 
aluna do 11o ano do Anabá. Simone iniciou 
em 2017 a formação em Terapia Artística 
Antroposófica, na Associação Sagres. 

Simone 
Gonçalves 
Lopo
professora  
de Classe  
do 4o ano

E mais..
uA Professora Leise Monteiro Dal Bó 
retornou à Escola depois da licença 
maternidade, e está como professora 
auxiliar do Fundamental. 

u  Está em processo de contratação  
o novo professor de Química, Victor 
Eduardo Cury Silva.

E, além dos professores, completam o 
time três novas estagiárias: Esmeralda 
Fabri Serralvo, que atua no 2o ano; Jade 
de Almeida Silva, que auxilia no 4o ano;  
Lilananda Gopika Devi Dasi, que atua no 5o 
ano; e, auxiliando o 7o e o  8o anos, Gustavo 
Seemann Koerich, que já estava desde o 
ano passado. 

Liliane Moreira Brignol, historiadora e arte-
educadora. Formada em história pela UDESC, 
especialização em antropologia no Museu 
Nacional -UFRJ e mestrado em história-UFF. 
Trabalhou em museus e escolas, com 20 anos 
de licenciatura, atualmente cursa a formação 
de professores Waldorf na pós-graduação da 
Faculdade Rudolf Steiner, São Paulo. Mãe de 
Ananda, do 9o ano, participou do grupo de 
formação da Escola de Mães e Pais Waldorf 
de Florianópolis.
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CONSELHO PEDAGÓGICO A cada início de ano o grupo de conselheiros é renovado, 
ora com a troca de dois, ora três membros, em um processo de eleição sociocrática, em 
que a escolha é por consenso. Neste ínico de ano, deixaram o Conselho Pedagógico os 
professores Sílvia Alcover e Gabriel Mattos. Entraram Denise Lopes (professora do 1° 
ano) e Marcelo Letzow (professor do 8º ano), que completam o Conselho com Adriana 
Pereira (Bibliotecária), Ana Beatriz Camorlinga (professora de Espanhol e Artes), Paulo 
Karam (tutor do 10º ano), Guilherme Gomes (professor do Ensino Médio) e Patipado Egas 
(professora auxiliar do Jardim).

GRUPO DE ESTUDOS  

Livro: Nada a ver comigo? A sociedade 
como reflexo do próprio interior, de Lex 
Bos. Orientação da professora Beatriz 
Camorlinga e de Walkyria Machado, 
2a feira, das 7h30 às 8h30h, na casa 
açoriana.

Livro: Economia Viva, de Rudolf Steiner, 
com Prof. Paulo Karam, 2a feira, das 
19h30h às 21h, na sala do 10° ano.

Livro: Os Primeiros Sete Anos, de Edmond 
Schoorel, com Marisa Clausen. 

Grupo 1  - 6a feira, às 07h30, na sala de 
Trabalhos Manuais (fundos Bazar);

Grupo 2  - Iniciantes, pais do Jardim, 4a 

feira, 08h15, sala de Apoio Pedagógico 
(lado Biblioteca);

Grupo 3  - Iniciantes, pais do Jardim. 4a 
feira, 19h30, Solar 38 (bairro João Paulo).

OFICINAS

CORAL E CANTOTERAPIA

5a feira, das 17h45 às 18h45, com a 
Prof. Eliana (99149-1002). Taxa mensal: 
R$60,00

GINÁSTICA BOTHMER

Acontece na 6a feira, das 07h30h às 
08h30, na quadra da escola.

DESENHO 

Com Daniela Vicentini, 6a feira, das 7h30 
às 10h. Contato:  99167-3934

EURITMIA PARA PAIS 

4a feira das 7h às 8h15, com Andrea Ikeda, 
na sala de euritmia. Contato: 99607-3491

YOGA HORMONAL PARA MULHERES 

3a e 5a feira, das 7h30 às 8h45, com Sueli 
Kuchinisk. Contato: 99947-0765

AULA DE PIANO INDIVIDUAL 

3a e 4a feira à tarde, com Érika de Souza, 
Contato: 99602-2228

u VEM AÍ, "BAILEI NA CURVA"

Os alunos do 12° ano já estão a pleno vapor 
ensaiando e trabalhando nas cenas da peça 
"Bailei na Curva", de Júlio Conte. História 
que se passa em Porto Alegre nos anos 
1960, 70 e 80, e tem humor e críticas. As 
apresentações serão dias 7, 8, 9 e 10 de 
maio, em local a definir. 

uPRESERVANDO A INFÂNCIA 

Na Semana Santa, de 7 a 10 de abril, acontecerá em São 
Paulo o Encontro Brasileiro de Educação Infantil Waldorf, 
organizado pela FEWB. O tema é “Preservando a Infância 
através do Brincar e da Imitação”. A professora Silvia 
Jensen, do Jardim Anabá, participa da organização e será 
uma das palestrantes juntamente com Luiza Lameirão, 
Lydia Hortélio e Paula Levy. Mais informações https://
encontrobrasileirode.eventize.com.br/

uFESTIVAL NACIONAL 
DE EURITMIA JOVEM

De 4 a 7 de setembro de 2020, Florianópolis 
irá sediar o Festival de Euritmia Jovem 
que deverá reunir 15 grupos do país. A 
coordenadora é a professora de euritmia, 
Andrea Ikeda. Interessados em contribuir 
com a organização do evento podem entrar 
em contato com ela.   

uDOAÇÕES PARA O BRECHÓ

As famílias do 8º ano avisam que estão 
recebendo doações para a realização do 
brechó para custear a peça de teatro. A 
primeira edição do brechó será no dia 25 
de abril, junto com o festival de saltos. 
A entrega pode ser feita às famílias da 
turma ou deixadas na portaria do Ensino 
Fundamental com Agapito.

uCICLO DE 
PALESTRAS

A Escola de Mães 
e Pais Waldorf de 
Florianópolis divulgou 
a programação do 
Ciclo de palestras 
ao longo do ano. A 

primeira será no dia 28 de março, sábado, 
às 9h, na escola Arandu, com o tema, 
“Quadrimembração”. A palestra é gratuita 
e aberta a toda a comunidade escolar. 

uPARA INGRESSAR NO JARDIM

Para a criança ingressar no Jardim Anabá, 
o primeiro passo da família é completar o 
Formulário de Interesse para Matrícula, 
depois, participar de uma das palestras 
introdutórias à Pedagogia Waldorf que neste 
ano acontecerão nas seguintes datas: 
14 de abril de 2020.
02 de junho de 2020.
04 de agosto de 2020.
06 de setembro de 2020.

Todas de 13h30 às 15h, no Jardim.

https://encontrobrasileirode.eventize.com.br/
https://encontrobrasileirode.eventize.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5ErpvKgW6EjNqogQD4M5LHexb5H4095Tug0QDfHTMTaDEhQ/viewform


u Arco de Flores O Anabá recebeu no dia 12.02 os 
novos alunos do 1º ano. Sob o arco de flores, esperava a 
professora Denise, que pela quarta vez assume uma 
turma como professora de Classe.

u PONTE HERCÍLIO LUZ No dia 5.03 o 11º ano fez 
uma visita ao centro histórico de Florianópolis guiada 
pelo professor Guilherme, de Geografia, vivenciando 
o estudo sobre cidades e populações. 

PÉS NA AREIA Alunos do Ensino Médio fizeram em 
19.02 uma caminhada da Avenida das Rendeiras até 
a Praia da Joaquina acompanhados pelos professores 
da área de movimento e pelos tutores.

ACONTECEU

AVENTURA NO SÍTIO No fim de semana, de 
7 e 8 de março, o 5° ano realizou o terceiro 
acampamento no Sítio Florbela, de propriedade 
dos pais da aluna Dora. A aventura incluiu banho 
na cachoeira do Sertão do Peri.

Planejamento Na reunião de planejamento, de 3 a 
7.02, o prof. Sérgio e o administrador Marcelo de Cunto 
coordenaram um estudo da história da Escola com foco na 
estrutura física, desde o início até os dias atuais. A partir 
daí iniciou-se um olhar para o futuro do Anabá e para qual 
direção seguir com relação aos próximos projetos e obras. 
Também a Dr. Waldyvia Machado apresentou o tema "sete 
processos sociais", e foi realizada atividade artística de 
modelagem com a terapeuta artística Simone de Fáveri.

u

AÇÃO COMUNITÁRIA  
O estágio social do 12oºneste ano 
será realizado em etapas e em 
parceria com duas ONGs que 
atendem às pessoas em situação 
de rua: Pastoral da Rua e Redes 
de Inserção da Rua. O professor 
Guilherme desenvolveu o projeto 
de uma horta no terraço de um 
prédio na Av. Mauro Ramos que 
está sendo implantada pelo 
alunos. Além da horta  – que visa 
a geração de renda para as 
pessoas atendidas – os alunos 
também irão executar outros 
projetos, como treinamento, 
oficinas e outros para capacitação 
das pessoas.

 u

experimentando a escola No sábado, dia 7, cerca de 
40 novos pais e mães foram recepcionados pelo Conselho de 
Mães e Pais na Escola. O professor José fez a apresentação, 
eles receberam o Guia das Famílias 2020 e também tiveram 
"aulas", de matéria, de euritmia, de artes aplicadas... 


