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   42 ANOS DO ANABÁ

AGENDA

uReunião do Conselho de 
Mães e Pais toda última 
terça-feira do mês (próxima 
em 29/03), aberta a toda 
comunidade escolar.

uAnabá Plural convida:
Mulheres e Infâncias 

em Movimento

Roda de conversa a todas as 
gentes com a profª da UDESC 
Adriana  Rios. 

Dia 9 de março, às 19h30min,  
no espaço do Ensino Médio  
da Escola Waldorf Anabá. 

Contribuição sugerida de 
R$10,00. Haverá sorteio de 
brindes. O uso de máscara  
será obrigatório. 

 No dia 17 de março o Anabá comple-
tará 42 anos de fundação e, para celebrar 
a data, a comunidade irá se reunir em um 
mutirão para o embelezamento do nos-
so espaço. Neste ano temos um motivo a 
mais para comemorar, a chance de poder 
realizar novamente o encontro, depois de 
dois anos sem. Lembrando que, em 2020, 
a quarentena foi decretada e as aulas 
presenciais interrompidas justamente no 
dia em que o Anabá completava 40 anos. 

De lá pra cá muita coisa aconteceu: 
vivemos os duros tempos da pandemia 
de Covid-19, o mato cresceu nos jardins 
e algumas famílias da Escola já não estão 
mais conosco, seja porque seus jovens 
concluíram o Ensino Médio — foram 
duas turmas formadas neste período — 
seja porque seguiram outros rumos. Mas 
nestes dois anos também muitas novas 
famílias chegaram trazendo suas crian-

ças e jovens para o Anabá, que agora são 
também muito bem-vindas à nossa tradi-
cional celebração!

O mutirão dos 42 anos irá acontecer 
no sábado, 12 de março. Nos blocos do 
Ensino Fundamental e Médio o horário 
é das 8h00 às 13h00 e, na Educação In-
fantil, das 9h00 às 12h00. O lanche será 
organizado separadamente pelos profes-
sores e tutores, em cada uma das salas, 
para evitar aglomeração. Aliás, importan-
te frisar que os cuidados devem ser man-
tidos com uso de máscara, distanciamen-
to e uso de álcool em gel. 

A comunidade é convidada a trazer 
mudas de plantas/flores ornamentais e 
vasos de barro para presentear a Escola. 
Eles podem ser deixados durante a sema-
na na recepção de cada bloco, ou levados 
no dia do mutirão.

A Comissão está organizando as mui-
tas tarefas que serão executadas no dia. 
Um dos presentes que a Escola vai ganhar 
será a realização de um mosaico na es-
cadaria do Ensino Médio. O projeto está 
sendo conduzido pelo professor Sérgio 
com seus alunos. 

Para isso, eles estão pedindo a doação 
de cerâmica coloridas, pastilhas de vidro 
e outros “cacos bonitos”. Também pre-
cisam de alicates do tipo torquês, ferra-
menta para cortar as  pecinhas, e pedem, 
para quem puder emprestar, que deixe 
antecipadamente no bloco do Médio, de-
vidamente identificada, que será devolvi-
da depois do mutirão. 

A comunidade é o presente

Data: 12 de março de 2022 - Sábado 
Horários: Fundamental e Ensino Médio: das 8h00 às 13h00  
                 Educação Infantil: das 9h00 às 12h00

Venha com roupas confortáveis, chapéu e traga sua garrafa de água individual.  
Identifique ferramentas com seu nome e classe. Veja outros detalhes nas instruções 
enviadas pela Comissão que podem ser acessadas aqui no link.

Professor Sérgio iniciando a 
arte do mosaico que tomará a 
escadaria do Ensino Médio.

Você tem isto em casa?

https://drive.google.com/file/d/1I3EssKjQs-oqe7dzV-7oFMInFXQqy5dt/view?usp=sharing


u Jovens unidos

O grêmio estudantil, 
formado por alunos do 9° 
ao 12° ano, iniciou o ano 
em plena atividade. Os 
encontros são realizados 
no espaço do Médio, às 
quintas-feiras após as aulas. 
“Discutimos propostas de 

melhoria para a Escola em geral, tanto no ambiente físico como sugestões de 
mudanças nas regras escolares”, explica Pablo Bueno, aluno do 12° ano. 
 Cada turma tem três representantes. 

u novo conselho pedagógico

O Colegiado de Professores escolhe 
anualmente os novos membros para 
compor o Conselho Pedagógico em 
um processo de eleição por consenso, 
realizado no primeiro encontro do ano. 
Para o próximo período foram eleitas 
as professoras Henriqueta, Sasha, 
Silvia Jensen e o professor Gabriel, 
que assumem o Conselho ao lado dos 
professores Luiza, Denise e Marcelo 
Letzow, que permanecem.

u vamos colocar a mão na terra?  
Toda a comunidade é convidada a se engajar nos 
projetos que estão sendo iniciados este ano pela 
Comissão Ambiental da Escola.  

Um deles é o “Mutirão Permanente”, grupos de 
trabalho que irão se encontrar às segundas e/
ou às quintas-feiras (das 8h às 11h30min) para a 
realização de pequenas-grandes tarefas, como 
cuidar da horta, da compostagem, montar 
canteiros, fazer adubação. Interessados devem se 
inscrever neste formulário. 

Outro projeto que está sendo implantado pela 
Comissão é um sistema de coleta de resíduos 
orgânicos na Escola. 

A orientação é para que as famílias tragam de casa 
resíduos (cascas de frutas e legumes, borra de café e 
chimarrão, cascas de ovos, folhas e aparas de grama) 
em recipiente retornável, tipo um baldinho, que vai 
e vem. Não podem ser trazidos recicláveis secos, e 
nem rejeitos como o lixo do banheiro de casa e fezes 
de animais. Os professores e alunos de jardinagem 
irão transportar os resíduos até a composteira. 

Após depositar os resíduos orgânicos na 
bombona, eles devem ser cobertos com uns 
punhados de serragem para que o material 
se mantenha seco. 

Os resíduos orgânicos trazidos de casa 
devem ser despejados nas bombonas que 
estão localizadas no estacionamento da 
Educação Infantil. 

   PÁTIO

u nós da primeira infância

O programa Nós da Primeira Infância, 
oferecido pelo Instituto Maiana, segue 
com as inscrições abertas no pólo de 
Florianópolis. Se você tem familiares ou 
conhecidos que sejam profissionais de 
educação da rede pública, e que atuem 
com crianças de 0 a 7 anos, divulgue a 
oportunidade. São oito meses de atividades, 
de março a novembro, com encontros 
semanais on-line e atividades presenciais 
em alguns sábados.  Informações no  
site da entidade.

u classificados bem-te-vi  
sob nova direção Criado pela Comissão 
de Comunicação durante a pandemia, o perfil 
de classificados on-line Bem-te-vi passou agora 
aos cuidados do Conselho de Mães e Pais. 
O perfil do Instagram divulga gratuitamente 
produtos e serviços oferecidos por membros 
da comunidade, e, seguindo o princípio da 
economia fraterna dentro da Antroposofia, 
funciona como um ponto de encontro virtual. 

Para divulgar produtos, serviços, doações ou trocas, preencha o formulário 
disponível no link da bio. Para mais informações, entre em contato por e-mail 
(bemtevinoanaba@gmail.com) ou pelo direct.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHkdkD15k2BEfeH14qeaGjDRs62QcUDx0hCqcH1kABKblvsw/viewform
https://www.institutomaiana.org.br/
https://www.instagram.com/bemtevinoanaba/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Cy8QUXBQcZ4drJjKGpT5mH-ndyu6txllev5fligYskvqNg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Cy8QUXBQcZ4drJjKGpT5mH-ndyu6txllev5fligYskvqNg/viewform
mailto:%28bemtevinoanaba%40gmail.com?subject=


 

ubrincadeiras no contraturno No dia 14 de fevereiro a nova Recreação começou o atendimento às crianças no espaço do Jardim 
Anabá. A criançada anda se divertindo nas tardes de atividades ao ar livre. “Elas brincam muito bem juntas e, as do Fundamental, estão 
adorando poder voltar ao ambiente do Jardim e matar as saudades do pátio”, conta Mariana. A “Recrê” oferece 20 vagas por dia e ainda 
tem vagas sobrando em alguns dias. Caso alguém tenha interesse, o contato é 48 9 96103994 com Mariana.

 

u  "ÓPERA DO MALANDRO" Os alunos do 
12o ano 2022 estão mergulhados nos estudos 
e ensaios do musical autor Chico Buarque de 

Hollanda, “Ópera do Malandro”, espetáculo 
que vão apresentar em breve. Dentre as mil 

obrigações está a de angariar fundos para financiar 
a produção. Para isso estão promovendo uma rifa: conheça os 

prêmios e como fazer para colaborar no Instagram da turma  
@operadomalandro.

    Na sala de aula

u  CAMINHADA CARNAVALESCA Na sexta-feira, 25.02, os alunos 
do Ensino Médio saíram para uma caminhada organizada pelos 
professores da área de movimento. Acompanhados pelos tutores, 
seguiram pelas areias e trilhas da praia da Daniela, no norte da Ilha. 

u caraval na escola  
A criançada se animou com as 
brincadeiras de Carnaval, que 
ocorreu no fim de fevereiro. No 
Jardim, máscaras, fantasias e 
brincadeiras. Fundamental teve 
até desfile de mascarados pelo 
pátio da Escola, com a turma 
do 2o ano, da professora Leíse, 
passeando por entre as salas 
de aula.

u  UMA COOKING  
CLASS ESPECIAL 
Após estudarem sobre as 
frutas, as turmas A e B, 
do 3o ano, trabalharam 
lindamente em equipe 
para fazer duas deliciosas 
saladas de fruta. 

https://www.instagram.com/operadomalandro12/


 

ureformas na escola

Em janeiro, durante as férias escolares, 
a administração aproveitou para realizar 
uma série de reformas na Escola. A 
principal obra foi a troca do telhado de 
cinco salas e das varandas do Ensino 
Fundamental — que gerou 18 caçambas 
de entulho retirado —, além da pintura 
dos caibros e ripas do teto. Por segurança, 
foram reforçadas as estruturas de ferro do telhado da quadra de esportes 
que, com isso, devem durar ainda mais uns 10 anos. No terreno novo, uma 
terraplanagem preparou uma área para a futura implantação de um campinho 
para atividades ao ar livre, só falta a grama; Foi preparado um espaço para a 
colocação da composteira e também, neste período, foi contratado um projeto para a construção da ponte sobre o 
riozinho que dá acesso à Educação Infantil. E, além disso, os alunos do Médio ganharam um espaço protegido por 
redes para jogos de bola, e, as crianças do Jardim, seis cavalinhos de madeira e novas gangorras.

ACONTECEU 

O primeiro brechó do 8° ano, destinado 
a angariar fundos para o teatro deste 
ano, aconteceu no dia 18.02, num espaço 
na Lagoa. Mães e pais organizaram o 
local e os alunos ajudaram nas vendas. 
Muitas famílias da comunidade escolar 
prestigiaram, garantindo lindas peças a 
preços convidativos. A turma prepara novas 
campanhas e, em breve, ativará as vendas 
também pelo Instagram @brecho.oitavo.ano.

u conselho de mães e pais da escola No dia 22.02 teve a primeira reunião do ano do Conselho de Mães e Pais da Escola. Em pauta 
o funcionamento do Conselho, dos Grupos de Trabalho e das comissões, e como os representantes e as demais famílias podem se envolver nas 
atividades da Escola. As reuniões do Conselho ocorrem (por enquanto, ainda de forma virtual) na última terça-feira do mês e são abertas à 
participação de toda comunidade escolar. 

u grande encontro Na manhã do dia 9.02, os alunos do 1° ano do Fundamental 
foram recebidos pela professora Silvia Alcover sob o arco de flores para seu primeiro dia 
de aula. Um a um, foram conduzidos pelos jovens do 9° ano, que até ano passado foram, 
também, alunos da professora Silvia. 

https://www.instagram.com/brecho.oitavo.ano/

