
RELATO ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA MICAEL 

 

Nestes últimos anos, como todos têm acompanhado, realizamos, 

com a ajuda de toda a comunidade, importantes conquistas. Foi em outubro 

de 2011, há exatos 2 anos, que conseguimos fazer a mudança das salas de 

Educação Infantil para o novo terreno. Atualmente são três salas de jardim e 

uma de maternal, que atendem 68 crianças num espaço físico com muito 

mais qualidade que o anterior. Um belo passo, portanto. O primeiro de 

muitos. 

Jardim e Maternal no novo terreno – Início outubro de 2011 

           

Neste ano de 2013, iniciamos a construção de uma rua dentro do 

terreno, para dar acesso interno à Educação Infantil e permitir o uso de toda 

a área. Sem dúvida, um passo enorme em direção ao futuro! Construímos, 

também, no terreno da escola, a sede da Associação Pedagógica Micael e da 

Associação de Agricultura Biodinâmica do Sul, realizando uma parceria em 

que nossa associação entrou com o terreno e a ABDSul  com os recursos para 

a construção. Esse espaço será o centro de planejamento das futuras ações 



relativas à nova escola: contratação de projetos arquitetônicos, elaboração de 

campanhas para captação de recursos e tudo o mais que ainda precisa 

acontecer para que o nosso sonho se realize. 

                                                     

Sede das Associações Parceiras 

                                            

Construção da rua dentro do terreno, dando acesso interno à Educação 

infantil e permitindo o uso de toda a área do terreno. 

                            

 

 

           



Projeto da construção do acesso interno com pavimentação com lajotas, 

nosso próximo passo! 

Rua de acesso interno – Projeto para ser executado. 

 

Final da Rua de acesso interno ao terreno – projeto 



Agradecimento: 

Queridos pais, mães, professores, colaboradores e entusiastas da 

Pedagogia Waldorf. 

Mais um ano se encerra e com ele as tarefas de todas as comissões. 

Nós, da Diretoria da Associação e Comissão de Obras, que estamos 

representando todos na Associação Pedagógica Micael, aproveitamos para 

desejar um Feliz Natal e agradecer todas as ajudas recebidas, quer nas 

participações em reuniões e Assembleias, quer na realização de produtos 

para os bazares, quer trabalhando em prol do bem maior de nossas crianças e 

de toda a comunidade. Unidos de coração com todos que estiveram 

presentes no esforço conjunto que é a construção de nossa escola. 

Gostaríamos de contar-lhes que em 14 de setembro de 2013 

colocamos a Pedra Fundamental da sede da Associação Pedagógica Micael – 

APM em conjunto com a Associação de Agricultura Biodinâmica do Sul - 

ABDSul e  convidamos a todos a  participarem conosco da pintura da sede dia 

22 de fevereiro de 2014 e da inauguração no dia  15 de março de 2014, junto 

com o mutirão de Aniversário da Escola. 

Informamos também que as assembleias de 2014 acontecerão nos 

sábados dia 26 de abril de 2014 e dia 20 de setembro de 2014. Contamos com 

sua participação - agendem-se. 

“Num sonho eu entrei numa loja. 

Atrás do balcão estava um anjo. 

Eu lhe perguntei: O que o senhor vende aqui? 

“Tudo o que o Senhor desejar.”, disse o Anjo. 

“Oh, disse eu, Isso é mesmo verdade? 

Então eu gostaria de: 

Paz na Terra,  

Abolição da opressão, 

Nenhuma fome mais, 

Uma casa para refugiados,” 

“Espere”, disse o anjo, 

“o senhor não me entendeu. 

Aqui não vendemos fruto algum, 

Apenas sementes”. 

                                       Conto Classídico 

Vamos juntos semear! 
Colocação de Pedra Fundamental da 

sede – 14 de setembro de 2013 


