
Salutar só é quando 
No espelho da alma do homem, se forma comunidade toda, 

E na comunidade vive 
A força da alma individual 

Rudolf Steiner 
 

RESUMO DA ULTIMA ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA MICAEL 
(APMICAEL) 

 
A diretoria da APMicael promoveu  Assembleia Geral Ordinária no  dia 15 

de setembro de 2012 quando foram tratados os seguintes temas: 
1. Encaminhamentos relativos aos terrenos da escola . 

• Está em curso uma ação demarcatória na esfera judicial, pois o vizinho 
não concorda com os limites demarcados. A ação está na situação 
“aguardando julgamento” desde 21.11.2011. 

• Por ser entidade escolar sem fins lucrativos, a APMicael também está 
pleiteando, junto à PM de Florianópolis, a isenção do pagamento do 
IPTU. 

• No limite superior do terreno da escola nova, em divisa com a 
Comunidade do Quilombo, há um casal que ocupa irregularmente parte 
do terreno da escola. Eles já possuem consciência de que deverão sair do 
local. A ideia é usar esta área para instalar uma creche em convênio com 
a PMF que entraria com 80% dos recursos de manutenção e, em 
contrapartida, a APMicael entraria com outros recursos, entre eles a 
pedagogia Waldorf. 

• Já existem na PMF os recursos destinados a essa futura creche. Como já 
existe no local uma área construída, esta poderia ser aproveitada desde 
que os vereadores realizem a alteração do zoneamento, cuja lei 
complementar está em fase de tramitação. 

 
2. Apresentação do projeto arquitetônico: das sedes da Associação 

Pedagógica Micael (APMicael) e da Associação de Agricultura 
Biodinâmica (ABDSUL). 

 

• A APMicael avançou nas tratativas de fechar os termos da parceria com a 
ABDSUL quanto a construção da sede para as duas associações no 
terreno da escola Nova. Essa construção beneficiará a ambas, uma vez 
que a APMicael não possui recursos para construção e a ABDSUL não 
possui uma sede. O prazo previsto de utilização do local de forma 
compartilhadas é de 20 anos, e uma vez finalizado este período a 
construção ficará integralmente com a APMicael. Tratou-se sobre 
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detalhes da obra, como previsão de construção de 80 m
2
, distribuição do 

espaço construído, outros que ficarão a disposição de verificação pelos 
interessados. Prevê-se a finalização da construção em agosto de 2013 
(Figura na página seguinte). 

 
3. Definições para o início do acesso à área da Educação Infantil – 

Apresentação da proposta que dará  início aos trabalhos de construção 
de Acesso. 

• O projeto de acesso da área de educação infantil está em R$ 350.000,00 
exigindo a realização por partes devido ao alto custo. A etapa básica 
orçada em R$ 40.000,00 prevê a abertura do caminho e construção de 
muro baixo na divisa com os vizinhos.  

 
4. Estudo preliminar de captação de recursos para a construção da nova 

escola.  

• Sobre a captação de recursos para construção da escola, verificou-se 
uma necessidade de mudança do perfil, pois as doações, historicamente 
utilizadas, tendem a tornar-se escassas. Outra forma de captação seria a 
venda ou permuta do terreno da escola atual o que teria que ser bem 
estudado a fim de que a nova escola venha a atender aos padrões 
previstos na pedagogia Waldorf. 

• Em função da necessidade da captação de recursos de forma continuada, 
vem sendo avaliada a inclusão de valores na planilha de custos da escola, 
sendo consideradas todas as circunstâncias, desde o risco que provoca o 
aumento de mensalidades com saída de crianças até a evidenciação de 
que a manutenção da escola vem tornando-se mais cara. 

• Além da necessidade de cobrir os custos de uma manutenção mais cara, 
a qual certamente ocorrerá quando houver uma escola nova, bem como 
a necessidade de auferir recursos para a construção dessa escola, outros 
aportes também foram lembrados como a capacitação e formação 
continuada dos professores, devendo-se incluir esse item quando se 
pensar na mensalidade da escola. 

• Ao se falar dessas questões envolvendo a captação de recursos, houve 
um resgate histórico da doação que possibilitou a aquisição do terreno 
para a escola nova. A arrecadação maior de recursos para viabilizar a 
construção da escola nova seria uma resposta positiva à pergunta 
inicialmente proposta à comunidade visando à realização desses desejos. 

• Nas reuniões da diretoria após a realização da assembleia, vem-se 
discutindo a adequação do estatuto da APM para a captação de recursos 
de outras fontes. 
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5. Eleição da nova diretoria da Associação Pedagógica 

• Sobre a eleição da nova diretoria para o período de 15/12/2012 a 
15/12/2014, primeiramente foram elencados os atuais 7 diretores: Édson 
Eisebe, Marcelo de Cunto, Regina Giachetta, Roberto Theodósio, Sandra 
Beck, Sérgio Beck e Yftah Caled; e os atuais 3 conselheiros fiscais Simone 
de Faveri, Luigia Nardone e Taísa Bourguignon. 

• Os requisitos para a investidura na função de diretoria foram 
esclarecidos e houve a manifestação da intenção de permanência e de 
saída das funções. 

• Foi aberta a possibilidade de manifestar desejo de serem incluídos, com 
aprovação dos presentes com relação às indicações. 

• A diretoria eleita ficou composta pelos seguintes: Sérgio Beck, Sandra 
Beck, Marcelo de Cunto, Maria Regina Giachetta, Paulo Del Grande, Ana 
Luísa Versiani e Cínthia Nagashima e o conselho fiscal composto dos 
seguintes eleitos: Taísa Bourguignon, Rogério Augusto Collares e Fábio 
Dazzi. A presidência da diretoria eleita para o triênio coube a Sérgio Beck. 
 

Informações importantes: 
As datas das Assembleias da APMicael estão no calendário da escola. Dia 

6 de abril de 2013 e 14 de setembro de 2013. Programe-se! 
 

AMIGOS DA ESCOLA ANABÁ 
Visando criar formas de apoio a nossa escola dos pais, ex-pais, ex-

alunos e apoiadores da escola, lançaremos a campanha de “AMIGOS DA ESCOLA 
ANABÁ” com o objetivo de manter esta comunidade informada e próxima aos 

ideais que nos movem. 
 

A diretoria vem se reunindo todas as segundas-feiras das 17:45 às 19:15 
 

A Associação coloca-se à disposição para dirimir qualquer dúvida sobre 
as atividades em andamento através do e-mail: diretoria.apm@gmail.com 

 
 

 


