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FIM DE ANO NO ANABÁ

17/11 - Encerramento e Teatro do 70º
ano, às 18h30.
18/11 - Coral participa da 3a Mostra
de Corais, no Teatro Pedro Ivo,
às 17h.
20/11 - Reunião do 40 ano, às 19h.
21/11 - Reunião do 100 ano, às 19h.
23/11 - Reunião de Pais do 10 ano de
2018, às 19h.
24/11 - Café da Manhã das Famílias,
às 7h15.
26/11 - Bazar de Natal, das 11h às 17h.
27/11 - Reunião do Conselho de Pais,
às 19h.
28/11 - Reunião do 80 ano, às 19h.
29/11 - Reunião do 90ºano, às 19h.

Feltragem de Andrea Coltro para calendário do advento à venda no bazar.

feliz bazar!
Um dia recheado de atividades vai
marcar o Bazar de Natal do Anabá deste
ano, no domingo, 26 de novembro, em
nossa escola das 11h às 17h.
Como todos os anos, o evento vai
contar com apresentações das turmas,
a feira dos artesanatos produzidos pelas
famílias e a tradicional apresentação do
currículo do Anabá na Caravana Pedagógica (uma visita guiada às exposições
de trabalhos dos alunos nas salas).
Nesta edição, nossa festa vai repetir
a experiência do “Palco Aberto”, inaugurado no Bazar de Inverno. O microfone principal fica à disposição de pais,
alunos e amigos da nossa comunidade
que queiram apresentar músicas, poemas etc. O Palco só é interrompido para
as apresentações dos alunos, que serão
em dois blocos de meia hora no período
da tarde: a partir das 13h30 (do 1º ao
5º ano) e às 15h30 (do 7º ano ao Ensino Médio). O Circo do 6º ano começa
às 16h. No intervalo das apresentações,
às 14 horas, acontecem também a Caravana Pedagógica e as oficinas. O pessoal o 3º ano vai organizar a Oficina de
Biscoitos, que serão assados e servidos
durante o dia.

A Oficina de Estrelas, com a professora Rosângela, vai ensinar dobraduras
de diferentes modelos de estrelas de
papel de seda, em dois horários: logo
no começo da festa, às 11h30, e também às 14h.
Para os pequenos, o Teatro Infantil
será em duas sessões: 14h30 e 15h.
No cardápio, há ainda as caprichadas
saladas do almoço e os quitutes do café
colonial.
Fichas antecipadas – Para agilizar o
atendimento, serão vendidas fichas antecipadamente, em cartelas que poderão ser compradas no Bazar Permanente nos dias anteriores à festa.
Bom Bazar!

DEZEMBRO/2017
02/12 - Encerramento do 20 ano, pela
manhã.
05/12 - Reunião do Jardim da Sílvia.
06/12 - Apresentação do Coral no
Floripa Shopping, às 19h30.
08/12 - Encerramento do Maternal da
Luise, às 11h45.
Encerramento do Ensino Médio,
às 20h.
09/12 - Encerramento do 10 ano.
Encerramento do Jardim da
Regina.
10/12 - Encerramento do 60 ano, às
10h.
12/12 - Encerramento Jardim da
Silvia, das 11h30 às 13h.
13/12 - Encerramento do Jardim da
Luiza, às 11h.
Encerramento do 50 ano, às 19h.
14/12 - Encerramento do 40 ano, às
19h.
15/12 - Último dia de aulas.
Encerramento do Maternal da
Dani, às 11h45.
16/12 - Encerramento do 30 ano, às
9h.
Teatro de Natal dos Professores,
ao entardecer.

u Calendário
A 3ª Mostra
de Corais de
Florianópolis
será de 17 a 19
de novembro. Os
ingressos estão à
venda no Teatro,
no site Blueticket
e outros pontos de
venda na cidade. No
shopping, o evento é
gratuito.

u Corais do Anabá se

apresentam na cidade

Os 66 alunos do Coral do Ensino Médio do Anabá, sob a regência do professor Rafael, participam no sábado, dia 18, da 3a
Mostra de Corais de Florianópolis, no Teatro Pedro Ivo, às 17h.
A Mostra promove a troca de
experiências e intercâmbio entre
corais e conta com diversos tipos
de grupos, desde profissionais a infantis,
comunitários e escolares.
Esta é segunda participação dos jovens da escola no evento. Eles estrearam
no ano passado e agora retornam, sendo
o único coro formado por jovens e também a misturar música popular e erudita
em seu repertório. “É uma oportunidade
para uma apresentação fora da escola em

de 2018

O Calendário do Anabá
de 2018, produzido pelas
famílias do 2º ano, já está
sendo vendido pelos pais
da turma. Com o tema
“Florianópolis”, as imagens
de cada mês foram feitas
pelos alunos do 11º ano
e pelo tutor Guilherme,
convidados a participar
do projeto como uma
homenagem à primeira
turma do Ensino Médio, que
vai se formar em 2018.

André Calazans

uma estrutura preparada para receber
um coral. Uma maneira bonita e privilegiada para o encerramento do trabalho
do coral neste ano”, diz Rafael.
Já o Coral do Fundamental, regido pela
professora Eliana, que também vai sair da
escola no mês do natal para encantar a
cidade, se apresenta no Floripa Shopping,
no dia 6 de dezembro, às 19h30.
u Novos mestres

PÁTIO
u Fotos das Turmas até dia 24

u Matrículas online

As fotos das turmas de 2017 já podem ser
encomendadas com o seu representante até
o dia 24 de novembro. No Bazar, haverá uma
banca para as últimas compras. As opções serão fixadas nos murais de cada sala. As fotos impressas são um bonito registro do crescimento
de cada turma e uma forma de contribuir com
a arrecadação de recursos para a escola. Cada
foto custa 12 reais, sem acréscimo em relação
aos anos anteriores. Encomende a sua!

Pela primeira vez, as matrículas do Anabá foram realizadas
online, por meio do novo sistema de informatização. Durante
as inscrições, ao longo da segunda semana de novembro, foram
feitos ajustes com a colaboração
dos pais. Com o formato digital, a
escola economizou mais de 2.000
folhas de papel neste período. O
cadastro do Anabá está agora atualizado, permitindo agilidade no
acesso das informações de cada
aluno. Devido às listas de espera
de vagas das turmas, a secretaria
pede que as famílias que ainda
não efetuaram a matrícula entrem
em contato com a escola.

Luiz Vianna

A professora Andréia
Cavalheiro será a tutora do
9º ano de 2018. Ela já foi
apresentada à turma, que
a recebeu com aplausos.
Andréia continua com as
aulas no Fundamental e
no Médio. O professor
Renato, do 1º ano de
2018, encontra sua nova
turma de pais em reunião
no dia 23.

temos 260
faltam 120

u Ensino Médio
em pauta

ACONTECEU

Lilananda Gopi

u Para fecundar o chão
Toda a nossa comunidade se reuniu no dia 17 de outubro para a colocação da Pedra
Fundamental no prédio novo. O professor Sérgio Beck falou sobre as intenções
para a nova escola. Representantes das turmas, crianças, jovens e adultos leram os
bilhetinhos com os desejos para o Anabá e os depositaram no dodecaedro de cobre,
que também recebeu uma pedrinha preciosa do 7º ano. O local onde foi colocado o
dodecaedro está marcado por um desenho no assoalho, na entrada da nova escola.

u Anabá Rock II Foram duas
noites de muita música e diversão.
Nossos alunos do 6º ao 11º ano se
apresentaram na Casa de Estudos
Garagem 2020 em 27 e 28 de outubro,
em diversas bandas. O evento arrecadou
R$ 3.250 para a Campanha de Tijolinhos
do Anabá.

u Ponte de Estrelas No dia 1 de
novembro, nossos alunos receberam o
“Circo Ponte de Estrelas”, com muitos
números divertidos e bem ensaiados dos
garotos de São Paulo. O espetáculo é
organizado pela Associação Comunitária
Ponte de Estrelas, que fica em Campo
Limpo, na periferia da capital paulistana,
e atende jovens em vulnerabilidade social
de 12 a 18 anos. A base do trabalho
é a pedagogia Waldorf, em busca de oferecer oportunidades para desenvolver
novas habilidades. Em Floripa, eles ficaram hospedados na Sagres, com as refeições
organizadas em parceria com os pais da escola.

u Ovelhas no Jardim
No dia 28 de outubro, um sábado de sol,
a turma do jardim da professora Regina
visitou a fazenda de ovelhas da UFSC, na
Tapera. As crianças ficaram encantadas
com os cordeirinhos, que saltitavam
atrás de suas mães para mamar. Depois
de um piquenique na sombra de uma
árvore, a turma foi embora carregando os dois quilos de lã da ovelha que
viram ser tosqueados com muito carinho. Na semana seguinte, já na escola,
as crianças ajudaram a lavar, cardar e fiar a lã em um novelo bem redondo.

Com a presença de cerca de 10 dos
17 professores do Ensino Médio,
os pais do Fundamental que estão
se preparando para a transição
dos filhos para o Ensino Médio
participaram de um encontro sobre
o currículo dessa nova etapa. Os
professores descreveram o que
está programado para a formação
do 9º ao 12º ano. Para o professor
Guilherme, foi uma oportunidade
de aproximação com os pais e para
responder às questões das famílias.

u Músico entrega
tijolinhos
O músico Marcos Baltar, pai das
alunas Tarsila e Maria Vitória,
entregou na segunda-feira, dia
13, R$ 4.118 para a compra
de tijolinhos da Campanha de
construção do novo prédio. É o
resultado da bilheteria do show
“Luzes Acesas”, lançamento de
seu CD de mesmo nome no dia
26 de setembro, no TAC. O evento
movimentou a nossa comunidade
e encheu de gratidão a nossa
escola.

u Gincana e
Desafio de Micael
O time “Ultramar da Prússia” foi
o campeão da Gincana de Micael
deste ano. A segunda colocação
ficou com os “Los Bombeiros”,
seguidos pelos "Sol-Dados". No dia
10 de novembro, os alunos do 1º ao
4º fizeram o Desafio de Micael, que
vinha sendo adiado devido à chuva.
Milton Ostetto

ACONTECEU

u 8o ano conhece Pantanal e cidades da região
Após receberem os alunos de Cuiabá, os alunos do 8o ano
conheceram um pouco do estado de Mato Grosso, de 24 a 31
de outubro. A viagem começou pelo Pantanal, onde fizeram
passeio noturno para observação de animais e percorreram a
Transpantaneira ao alvorecer. Em Cuiabá, conheceram o Colégio
Waldorf Brasilis e se hospedaram nas casas das famílias de lá.
Em Nobres (a 120 km da capital), tomaram banho de cachoeira,
aventuraram-se pela tirolesa, visitaram aquário e fizeram flutuação
pelas águas cristalinas do Rio Triste. Nos arredores da cidade de

Paranatinga (a 380 km da capital), passaram dois dias na aldeia
indígena Bakairi onde puderam vivenciar oficinas de pintura corporal
e de confecção de esteira e danças. Nossos alunos cantaram
para seus anfitriões e confeccionaram presentes para as crianças
indígenas. A última atração do roteiro foi a Chapada dos Guimarães,
onde viram o pôr do sol e percorreram a trilha das 7 cachoeiras. Eles
foram acompanhados pela professora Beatriz e seus colegas Gabriel
(Jogos), Dirce (Artes Aplicadas) e Alice Pereira, da Colégio Waldorf
Brasilis de Cuiabá.

u 5o ano em Santo Amaro
Nos dias 28 e 29 de outubro, os
alunos do 5º ano acamparam no
sítio Alma Verde, em Santo Amaro da
Imperatriz (a 39km de Florianópolis).
Na viagem de estudos de Botânica,
eles observaram, conheceram e
desenharam plantas da região e ainda
puderam observar o céu. Também
se encontraram com um morador da
região que contou a história do local
desde quando sua família se instalou
ali, há muitas décadas.

A turma do 1º ano explorou a
Costa da Lagoa no dia 28 de
outubro, com uma caminhada pela
trilha saindo do Canto dos Araçás,
retornando de barco.

u1Parceria UFSC e Anabá

Os alunos do 11º ano começaram a
usar o Laboratório Morfofuncional da
UFSC no dia 19 de outubro para as
aulas de biologia celular. As instalações
contam com 15 microscópios, lâminas
e todo o material disponível aos alunos.
A parceria com a universidade é um
projeto de extensão da UFSC, elaborado
pelo professor de imunobiologia da
universidade Fernando Spiller,
pai do Josué, do 1º ano, e tem
duração de 4 anos.

u Primeiro Ano na
Costa da Lagoa

u Ex-alunas na Udesc

u O ÚLTIMO BRECHÓ
Nem só de muito trabalho se faz um
brechó. As mães do 8o ano também
se divertiram no último brechó do ano
realizado em 28 de outubro. Com esse
evento, as famílias da turma encerram
a temporada de arrecadação, depois de
várias ações com muito esforço coletivo.
Agora as mães do 7º ano começam a se
preparar para a empreitada e já estão
recebendo doações para o próximo ano,
que podem ser entregues ao Agapito, na
portaria da escola.

As ex-alunas Maria Laura e
Stella Nobre fizeram uma
apresentação sobre Rudolf
Steiner, no dia 19 de setembro,
em uma disciplina do curso
de Pedagogia da UDESC, onde
estudam. Elas começaram com
um verso, realizaram atividades
de Euritmia, percussão e canto
e, por fim, contaram a história
“A Menina da Lanterna”, com
várias bonequinhas e panos
emprestados do Anabá. “Falar
e estudar acerca de e sobre
Steiner é algo fascinante, ainda
mais por termos vivido tão de
perto o que de fato é a sua arte
em forma de pedagogia”, contou
Maria Laura.

