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agenda

05/11 - Teatro e
Confraternização do 2o ano.
07/11 - Reunião de Pais do 2oº
ano, às 19h.

NOVA ESCOLA

08/11 - Reunião de Pais do 6oº
ano, às 19h.

TOMANDO FORMA
Nas próximas semanas, enquanto
encerramos o ano letivo de 2016 no
Anabá, os operários iniciam uma importante etapa da construção da nova
escola: a colocação das fundações e
da laje. Com isso, teremos uma ideia
clara de como serão as novas salas de
aula do Ensino Médio. Como todo fim
de ano, será o momento da pausa para
refletir e tomar fôlego. Celebrar as muitas conquistas e planejar o futuro. Temos
muito a comemorar: 62% da nossa meta
da Campanha de Arrecadação 2015/2016
já está garantida. Não é pouco. Em um
ano, reunimos não apenas 235 “tijolinhos”, mas um grupo de pessoas trabalhando com criatividade, entusiasmo,
companheirismo e boa-vontade.
Tivemos desde o lançamento de livros
a produtos e serviços doados para presentes do Dia das Mães. Rifas e leilão de
bordados. Macarronada, costelada, noite
de sopas. Show de rock, chorinho, música popular e erudita! Teatro de sombras,
curso de fotografia, brechó. Iniciativas
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09/11 - Reunião de Pais do 7oº
ano, às 19h.
10/11 - Reunião de Pais do 1oº
ano, às 19h30.
12/11 - Passeio do Maternal.
16/11 - Reunião de Pais Jardim
Dani e Jardim Sílvia, às 19h.
18/11 - Reunião de Pais do 5oº
ano, às 19h30.

que partiram de pais, mães, professores e
funcionários da nossa escola. São muitas
as mãos carinhosas que trabalharam nessa fundação.
Etapas
Com um contrato de 10 meses, a construtora Orli de Moura deu início aos trabalhos em 17 de outubro, com previsão
de entrega para 24 de julho de 2017. Os
serviços de escavações e terraplanagem
estão praticamente concluídos. A nova
fase é a definição do Cronograma Físico/
Financeiro: a cotação de custos de materiais e cronologia da execução, que depende ainda da arrecadação de parte do
valor da obra.

19/11 - Encerramento do 1o ano.
Mutirão Jardim Regina.
23/11 - Reunião de Pais do 8oº
ano, às 19h.
25/11 - Café da Manhã das
Famílias, às 7h15.
27/11 - Bazar de Natal, das 11h
às 17h.
28/11 - Sem Aula.
Reunião do Conselho de Pais,
às 19h.
30/11- Recital de Piano, às
20h30.

u C asinha de Pau a Pique
As famílias do 3º ano presentearam as crianças do
Fundamental com uma casinha de pau a pique, construída
no pátio do 1º ano, no sábado, 28 de outubro.

Painel da construção para preenchimento com barrro

“Uma das características que demonstram o quanto o ser
humano está se afastando da sua consciência original é
a incapacidade de produzir tudo o que ele necessita pra
viver, sua moradia, seu alimento etc. E quando ele paga
para o que necessita, no valor está embutido a destruição
da natureza e de outros seres que habitam essa terra. No
3º ano da escola Waldorf, as crianças aprendem sobre as
moradias da humanidade desde antigamente. Nesse ano, os
alunos da professora Silvia, com seus pais, colocaram a mão
na terra para construir uma linda casinha de pau a pique.
Trabalho incrível e enriquecedor.”
Lilananda Gopika Devi Dasi,
mãe do Haridas

Olavo P. Oliveira

PÁTIO

u Bazar no dia 27:
apresentações, oficina
e delícias de Natal
No dia 27 de novembro, nossa comunidade se reúne em mais uma celebração
de fim de ano. No Bazar de Natal do Anabá 2016 vai ter Circo do 6º ano, além de
apresentações de alunos do 1º ao 4º ano,
do Coral e da Orquestra da escola. A exposição pedagógica e a feira de artesanatos produzidos pelas famílias também vão
preencher o nosso dia de comemoração,
das 11h às 17h. A professora Rosângela
vai oferecer uma oficina para confecção
de estrelas de papel.
O café colonial começa um pouco mais
tarde desta vez, a partir das 13h, e vai ficar
por conta dos pais do Maternal, Jardim, 1º

u Nova Escola Waldorf

Com alegria, a Escola Livre Kairós,
do Canto da Lagoa, torna pública a intenção de formar a sua primeira classe de primeiro ano do Ensino Fundamental, em 2017. As matrículas estão
abertas. Para mais informações, contate Shirley ou Fernando (48) 3238
3803 ou 9925 8313.

u Fotos das
Turmas 2016
Famílias do Jardim em mutirão para o Bazar

ano e 10º ano. A Pizza será servida pelo 2º
e 4º ano, e as saladas pelas famílias do 5º
ao 7º. O 8º ano ficará responsável pelos
picolés, e o 9º ano, pelo suco. A novidade
vão ser as bolachinhas produzidas na hora
pelo pessoal do 3º ano.

u Lanche da terça

Em fase de experiência, nossa cantina está servindo novas opções de
lanche às terças-feiras: no lugar do
salgadinho e da pizza, agora os alunos
podem escolher entre milho cozido,
salada de frutas, sanduíche e pão de
queijo. A ideia é introduzir um cardápio mais saudável e diferentes preços.

Já temos mais uma
página para o álbum
do Anabá. As fotos das
turmas de 2016 podem
ser encomendadas com
o seu representante
de sala até dia 25 de
novembro. Cada foto
custa 12 reais, com duas
opções: “tradicional”
e “zoada”. Faça sua
encomenda.

u Matrículas 2017
Fique atento:
As matrículas serão feitas
entre 7 e 11 de novembro.
7 de novembro (segunda-feira): 1º, 2º e 3º ano;
8 de novembro (terça-feira):
4º, 5º e 6º ano;
9 de novembro (quarta-feira):
7º, 8º e 9º ano;
10 de novembro (quinta-feira):
10 e 11º ano;
11 de novembro (sextafeira) turmas do Jardim e
Maternal.

u Bons filhos à casa tornam
Um grupo de ex-alunos do Anabá que
hoje estaria no 11º ano vai se reunir novamente na escola. Eles solicitaram uma
vivência de “Parsifal”, que está sendo
preparada com muito carinho pelos professores. O estudo da obra “Parsifal”, de

Wolfram von Eschenbach, foi indicada por
Steiner para jovens com cerca de 17 anos.
Parsifal é um personagem da literatura
medieval, um cavaleiro da comunidade
do Graal, considerado um precursor do
ser humano moderno.

Já temos 235!
Ainda faltam 145.

ACONTECEU

Ricardo Nogueira

u Desafio de Micael No dia 28 de outubro, a

garotada do 1º ao 4º realizou provas na mata do terreno
novo, com o apoio dos alunos do Ensino Médio, que
foram os guardiões. As crianças percorreram circuitos
preparados pelo professor Gabriel e fizeram provas como
tirolesa e rapel.
Maria Jaqueline Maffazioli

u Dragão na mira Os alunos do 5º ano

Luiz Vianna

encararam o emocionante desafio de domar o dragão,
como parte das celebrações da época de Micael. A
grande criatura verde-limão, pintada em giz de lousa
pelos alunos e a professora, foi dominada na manhã
nublada de 5 de outubro.

uGincana
Neste ano, quem levou a taça
na nossa Gincana foram os
Pitangranadas. Os Limonautas
ficaram em segundo lugar,
por apenas 3 pontos. As provas
foram realizadas na Lagoinha do
Leste, no dia 29.

u8oº ano em Bonito De 25 de outubro a 1º de novembro,
o 8º ano realizou sua viagem a Bonito e Pantanal. Os 22 jovens
caminharam, mergulharam, observaram a fauna (exuberante!)
e flora, entraram em gruta, fotografaram onça em seu ambiente
natural, pescaram piranhas e voltaram felizes e agradecidos. Os
professores Paulo e Dirce acompanharam a turma.
Paulo Karam

u Flashmob

Nosso grupo de cantores do Coral
do Ensino Médio se aventurou fora
dos muros da escola nos dias 20
e 21 de outubro. Na quinta-feira,
eles realizaram de um “flashmob”
no térreo do shopping Beiramar,
pegando os consumidores e lojistas
de surpresa ao cantarem músicas,
em uma ação de divulgação da
Segunda Mostra de Corais de
Florianópolis. No dia seguinte, eles
participaram do primeiro dia da
Mostra (que aconteceu de 21 a 23
de outubro) e apresentaram quatro
canções que emocionaram a plateia
do Teatro Pedro Ivo.

ACONTECEU

Marisa Jordina

uEspaguete Solidário Cerca de 200 pessoas
experimentaram as duas famosas opções de molhos do 5º ano,
na macarronada preparada com muito carinho pelos pais da
sala, no dia 22 de outubro, na quadra da escola. O Espaguete
Solidário do Anabá ainda contou com música ao vivo,
com apresentações dos empolgados alunos durante o
almoço do sábado.
Dhyana Mincarone

uTipografia
Os alunos do 7º ano
foram ver de perto
como funciona uma
tipografia, no dia
28 de outubro. A
visita à Corrupiola
Experiências Manuais
foi guiada por Dimitri
Camorlinga, que havia
feito um trabalho
gráfico em sala de
aula com eles.

u Brechó do
70 ano Com o
empenho de pais e
alunos, cerca de 400
peças foram vendidas
para a comunidade
local no Brechó de 1
real, realizado pelo
7º ano no dia 8 de
outubro, no final da
rua da nossa escola.

u Educação
na Juventude
Um grupo de cerca de 20
pessoas participou da palestra
“Educação na Juventude”, do
professor José Zafalon, no dia
26 de outubro. No encontro,
promovido pelo Conselho de
Pais, o professor estimulou
todos a refletir sobre o
papel de pais e educadores
e como podemos juntos
auxiliar os jovens em seu
desenvolvimento.

Bettina Viggiano

u Brincadeiras com Lydia Hortélio
Em Florianópolis para uma série de atividades durante
a Semana da Criança, a pesquisadora Lydia Hortélio,
que se dedica à música brasileira e cultura infantil,
visitou nossa escola no dia 19 de outubro e brincou de
roda com os alunos do 5º ano, ensinando
canções tradicionais.

Beatriz Camorlinga

u Doação

No dia 26 de
outubro, o 7º
ano visitou o
Asilo Irmão
Joaquim, uma
instituição
filantrópica
no centro da
cidade, que abriga idosos carentes, para
entregar o valor que arrecadaram com a
venda do Correio Elegante e Serenata na Festa
Junina. Os jovens cantaram e conversaram
com os residentes do asilo.

