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AGENDA

    FIM DE ANO 2020

um bazar diferente, mas igual

18.11 – Conexões Solidárias: 
Desmistificando Investimentos, 
com Marco Goulart, às 20h, via 
Zoom.

11.12 – Último dia de aula.

14 a 18.12 – Recuperações.

21.12 – Férias escolares (início).

22.12 – Encerramento do 
expediente da Secretaria.

Enfim é chegado aquele momento 
tão esperado da preparação do Bazar 
de Natal, uma celebração especial que 
sempre aquece nossas almas, mas 
que, neste ano tão atípico, terá que ser 
também diferente. Diferente no formato, 
mas com o mesmo calor no coração! 

Em vez das bancas no pátio da Escola, 
dos abraços e dos encontros ao vivo, as 
famílias foram convidadas a organizar 
ações que possam ser realizadas a 
distância,  como rifas, a venda do 
calendário do 2o ano (ver p. 2), dentre 
outras. 

As turmas estão se organizando 
e  algumas já divulgaram suas ações 
(ver abaixo). Mas vêm mais novidades 
por aí para aquecer nosso fim de ano. 
Acompanhe toda a movimentação e as 
notícias que serão divulgadas nas redes 
sociais da Escola. A comissão do Bazar está 
orquestrando com o colegiado uma forma 
de compor uma exposição dos trabalhos. 
Aguardem.

E, além disso, os professores e 
colaboradores, que neste ano não vão 
poder apresentar o Teatro de Natal, 
ato que encerra nosso ano letivo, estão 
preparando, no lugar, um presente 
surpresa para a comunidade. E, como 
surpresa é surpresa, aguardemos, pois! 

MATRÍCULAS – Avisem seus 
amigos e os amigos dos seus ami-
gos que a Escola está com matrí-
culas abertas para receber alunos 
novos em 2021. Tanto as turmas 
do Ensino Médio como algumas 
turmas do Fundamental contam 
com vagas remanescentes. Inte-
ressados devem entrar em con-
tato direto com a secretaria  (48) 
3234-1724 | (48) 99664-0101 | 
(48) 99664-0100.

BAZAR – Lembrando que o Ba-
zar da Escola está atendendo às 
famílias interessadas na compra 
do material escolar somente com 
agendamento. Contato: 48 9917-
3409, com Caciane. 

Feltragem
 de Luíse Zastrow

u Bem-te-vi no Anabá

Imagine-se nas mesinhas da 
cantina com um grupo de 
pessoas, rodeadas pelos murais 
com cartazes e o Bazar, onde 
sempre se descobre uma 
novidade. 

Buscando a mesma aproximação e 
calor, criamos um novo espaço no 
Instagram para a interação de nos-
sa comunidade de forma fraterna 
e colaborativa, com vendas, trocas 
e ofertas, substituindo os Classifi-
cados que deixam de circular com 
o Informativo.

Quer oferecer ou precisa de algo? 
Espia lá nosso espaço. Envie suas 
informações pelo formulário. Mes-
mo quem já se inscreveu nos Clas-
sificados Anabá deve preencher e 
enviar imagens conforme as novas 
orientações. 

 

• Maternal das Margaridas: 
As famílias organizaram 
uma cesta com deliciosos 
produtos alimentícios, 
lindos artesanatos e uma 
sessão de acupuntura. 
Bilhetes no [RifaTec] a 
R$10,00 e sorteio em 10 
de dezembro.

• As famílias das turmas 
do Jardim das Rosas 
e do 7o ano se uniram 
e organizaram lindos 
presentes artesanais, 
contribuições de mães, 

pais e vovós. São duas 
rifas diferentes no site 
Rifatech [Cesta 1] 
e [Cesta 2] a R$10,00 cada.

• As famílias do 1o ano 
organizaram uma rifa com 
duas lindas cestas com 
livros, brinquedos e outros 
mimos para os adultos. 
Bilhetes [Rifatech] a 
R$10,00, concorrendo aos 
dois prêmios. 

• O 4o ano está realizando 
uma rifa de três cestas de 
natal cheias de delícias. 
Bilhetes no [Botanarifa] a 
R$10,00. 

• A rifa do 8o  ano tem cinco 
prêmios: boneca de pano; 
cesta orgânica; quadro de 
feltragem; um serviço de 
tinturaria natural e duas 
almofadas; uma cerveja 
e um antepasto. Bilhetes 
no [Botanarifa]. Valor 
R$10,00 e sorteio em 
04.12.

http://www.anaba.com.br
https://www.instagram.com/bemtevinoanaba/
https://www.instagram.com/bemtevinoanaba/
https://forms.gle/pMMi3hVTyp7MkhXk9
https://www.instagram.com/p/CHdRtNoAFTA/?igshid=d5rgb9et6o3f
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.rifatech.com%2Fapp%2F606420001.xhtml&e=ATOmNBoeKldRwJbv9hsgFmoV2LSDcbgfkPrduFEGeqo8vWNvWyCMeZHCxG8JG75YL0jFgCkYC1wEDMYZSFzQL_SkFLnn1mIRep3Pzw&s=1
https://www.rifatech.com/574430001.xhtml
https://www.rifatech.com/574430002.xhtml
(https://www.rifatech.com/603650001.xhtml)
(https://www.rifatech.com/603650001.xhtml)
https://botanarifa.com/quartoanoanaba2020
https://botanarifa.com/anabaoitavoano
https://botanarifa.com/anabaoitavoano
https://botanarifa.com/anabaoitavoano


,

u REGISTRO PARA A POSTERIDADE

O Conselho de Mães e Pais está 
organizando a produção das tradicionais 
fotos de fim de ano das turmas. Como 
as crianças e os jovens estão impedidos 
de se reunirem para fazer a pose, os 
representantes de classe estão pedindo a 
colaboração das famílias para o envio de 
fotos atualizadas de todos.  
A intenção é que cada turma reúna em 
uma só imagem os retratos de todos, 
para não deixar em branco a página 
deste ano. Converse com o  
representante da sua turma.

u COMPLETE SEU ÁLBUM

Também será oferecida a oportunidade 
de pedir fotos dos anos anteriores. 
Aproveite essa oportunidade e peça as 
fotos que ficaram faltando para deixar 
completa essa linda recordação.

u CALENDÁRIO 2021

Produzido pelas famílias do 20 ano, 
o Calendário do Anabá  2021,  que 
começará a ser vendido nas próximas 
semanas,  homenageia a pedagogia 
Waldorf com informações sobre o 
currículo, lindas imagens da nossa 
Escola, e uma novidade: som! Isso 
mesmo. Em cada mês um link em QR 
code (que pode ser escaneado pela 
câmera do celular), leva a uma canção 
gravada pelos alunos da Escola nas 
várias apresentações do coral ao longo 
dos anos. A turma da professora Kelly 
caprichou na produção. Procure os pais 
e as mães da sala e faça a sua reserva! 
Você poderá retirar em pontos de 
coleta na cidade, na Escola ou combinar 
a entrega. Além de matar a saudade do 
Anabá e do Bazar de Natal, o calendário 
vai ajudar a contar para a família e os 
amigos a riqueza e a profundidade do 
nosso currículo. 

u TEMPORADA DE 

ESPETÁCULOS 2020

Nosso ano foi como foi, bem dife-
rente de tudo que já vivemos, e nos-
sos professores, tutores e alunos es-
tão com máxima dedicação para, logo 
logo, apresentarem suas produções 
teatrais de outras maneiras, que não 

nos palcos. O 12o ano adaptou o texto da peça “Bailei na Curva” para um inédito 
formato de radionovela que está em fase final de edição; imagens dos personagens 
e cenários do teatro de sombras do 10o ano estão sendo reunidos pela professora 
Nastaja em um vídeo que em breve será divulgado; e o 8o ano está produzindo, um 
docudrama  – unindo cenas de ficção dos ensaios da peça “Um Molière imaginá-
rio” aos relatos e experiências vivenciadas pelos alunos no desafio de produzir uma 
peça em meio à pandemia.  A turma conta com a colaboração de Olavo, que já foi 
pai da Escola, trabalha com narrativas audiovisuais, e está ajudando nos registros e 
formato do vídeo. 

uAULAS PRESENCIAIS CONTINUAM SUSPENSAS 
A região da Grande Florianópolis voltou a apresentar 
risco potencial gravíssimo para a Covid-19 (verme-
lho no mapa divulgado pelo governo estadual). En-
quanto a pandemia grassa, entidades discutem na 
Justiça a possibilidade do retorno (ou não) das aulas 
presenciais nas escolas da rede particular ainda este 
ano, alimentando ainda mais as incertezas em tor-

no da questão. Na terça-feira, 10, foi suspensa a liminar que autorizava a volta às 
aulas presenciais mesmo com o agravamento da pandemia, assim, o status atual é 
pelo não-retorno. Segundo o desembargador que atendeu pedido do sindicato dos 
professores, com a proximidade do fim do ano letivo, o calendário escolar já está 
comprometido e um retorno agora só colocaria a vida da comunidade escolar em 
risco, criando pânico social.

u O PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ESCOLA ESTÁ PRONTO 

O Plano de Contingência do Anabá (PlanCon-Edu), preparado de acordo com as 
diretrizes do governo para o enfrentamento da Covid-19, está pronto, aguardando 
apenas as assinaturas dos membros da comissão de retorno às aulas presenciais, 
que serão colhidas na próxima semana, para ser entregue às autoridades para aná-
lise. Quando aprovado pela prefeitura, o plano credenciará o Anabá para o retorno 
às aulas presenciais, quando forem autorizadas. O documento foi elaborado pela 
secretária escolar Shayany e a auxiliar, Úrsula, que participam da comissão da Es-
cola, e que realizaram em outubro um treinamento oferecido pela prefeitura para 
capacitar as escolas do município a desenvolverem seus planos. Em paralelo, a ad-
ministração segue trabalhando para adaptar os procedimentos e a estrutura física 
do nosso ambiente escolar às normas sanitárias.  “Para o início do ano de 2021 
queremos estar com o conjunto das tarefas necessárias para iniciar com ensino pre-
sencial bem definido, como a padronização das rotinas de desinfecção do espaço 
físico, equipamentos e outros possíveis agentes de disseminação de vírus. Também 
estamos focando nas rotinas para o monitoramento da condição geral de saúde dos 
colaboradores e de toda a comunidade escolar,  identificando as situações e casos 
suspeitos de Covid-19", explica Marcelo de Cunto, administrador da Escola.  

    PÁTIO

Registro do teatro de sombras do 10o ano

http://www.coronavirus.sc.gov.br/


    NA SALA DE AULA

u Amigo é casa

“Amigo é feito casa que se faz aos poucos / e com paciência 
pra durar pra sempre / Mas é preciso ter muito tijolo e terra / 
preparar reboco, construir tramelas /  Usar a sapiência de um 
João-de-barro / que constrói com arte a sua residência / há que 
o alicerce seja muito resistente / que às chuvas e aos ventos 
possa então a proteger” (Capiba e Hermínio Bello de Carvalho)

Neste momento singular em que estamos recolhidos em 
nossos lares, o 3o ano vivenciou a época das casas. “Foi preciso 
paciência para que cada um pudesse elaborar dentro e fora 
de si o significado de tudo isso!”, conta o professor Renato, 
que acompanhou o processo  – contando com a parceria e 
apoio das famílias –  e, como diz, "acreditando na sabedoria e 
capacidade criativa das crianças". Os registros dos percursos 
dos alunos podem ser conferidos neste vídeo. 

uO capricho do 11o ano

Precisão, paciência e criatividade na 
oficina de encadernação realizada 
pelo 110 ano com a professora Márcia, 
de Artes, atividade que faz parte do 
currículo do Ensino Médio. Os alunos 
desenvolveram três tipos de cadernos: 
o de costura japonesa, o de costura 
sem cola e um modelo de caderno de 

capa dura, forrada em tecido, que envolve costura e cola. Com liberdade para as composições de cor, estampa e linhas a seu 
gosto. "Eles desenvolveram trabalhos primorosos superando as limitações que este momento nos impõe", conta a professora, 
orgulhosa em exibir os resultados.

u Contando  
os dias

Os alunos do 2o 

ano estudaram o 
tempo e suas  várias 
parcelas: horas, dias, 
semanas, meses, 
anos. Orientados 

pela professora Kelly, e com a ajuda dos 
pais, produziram lindos calendários para 
acompanhar os dias de 2021. Oxalá que 
essas cores iluminem  nosso ano novo!

u presenteando as famílias 
Mais uma linda publicação das 
professoras da Educação Infantil 
direcionada às famílias do maternal 
e jardim: desta vez da época dos 
Pastores. E olha a alegria do Caio 
Luiz, da turma do maternal das 
Margaridas, ao receber o presente 
da professora Luíse: carneirinhos, 
bolas de lã e muito amor! 

u dance com o ensino médio
Para matarmos a saudade uns dos outros e para 
ficarmos com a certeza de que, mesmo a distância,  
continuamos juntos, os professores da área de 
movimento têm trabalhado exercícios e jogos 
cênicos em vídeo com os jovens do Médio. Assista 
aqui às produções:  [9º Ano] música: Tim Maia, "Eu 
só quero amar"; [10º Ano] música: Bomba Estéreo, 
"Soy yo"; [11º Ano] música:  Francisco, el Hombre & 
Braza, "Batida do Amor";  [12° Ano] música: Orishas, 
"Represent". Produção: professores da área de 
movimento do Anabá.

https://www.youtube.com/watch?v=wfJXW4ncNO4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1baMbFKwKV16VcHYvQ4GGx5eqzeMaXQAt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1baMbFKwKV16VcHYvQ4GGx5eqzeMaXQAt/view?usp=sharing
https://youtu.be/IeZGOq5CrUk
https://www.youtube.com/watch?v=c7pzTxd7mWg&feature=youtu.be
https://youtu.be/g8CDiooaEao
https://www.youtube.com/watch?v=wx2aNWDEpe0&feature=youtu.be


ACONTECEU 

u  Racismo 
estrutural

No dia 4 de 
novembro a 
professora Clarice 

Santos Mota, antropóloga da Universidade Federal 
da Bahia, participou de uma roda de conversa com os 
alunos do 9o, 10o e 11o anos, também com a presença 
de professores, ex-alunos e professores da Escola 
Nhamandu, uma iniciativa Waldorf que está nascendo 
em Lauro de Freitas, cidade da região metropolitana 
de Salvador. No encontro, que aconteceu via Zoom, a 
professora Clarice fez uma abordagem histórica das 
raízes do racismo no Brasil e suas facetas estruturais.

u Festa literária

u  e logo já chega a formatura...

De 13 a 20 de outubro, os alunos do 12o ano fizeram as 
apresentações orais dos seus trabalhos de conclusão do 
Ensino Médio à comunidade. Foram 18 lindas apresentações, 
realizadas pelo Zoom, que encantaram professores, colegas e 
familiares. Parabéns, pessoal!  

u  Assembleia Online da APM 

Pela primeira vez a Assembleia Geral Ordinária da 
Associação Pedagógica Micael aconteceu de forma virtual, 
pelo Zoom, no dia 24 de outubro. Além de uma reflexão 
sobre a época de Micael e o momento em que vivemos, o 
encontro ainda trouxe as contas da Escola de 2019 e uma 
atualização da situação financeira com  
o impacto da pandemia. Para assistir à gravação do evento, 
acesse o link.

u Podcast Anabá

Estreou no dia 28 de outubro o Podcast 
Anabá, que, no primeiro episódio, 
trouxe conversa com Ubirajara "Bira" 
Franco Moreira, pai de dois alunos da 
Escola e  professor do Departamento 
de Automação e Sistemas da UFSC. A 
conversa, conduzida pelas professoras 
Denise Lopes, Daniela Diniz de Agostino 
e Daniela Jost Guimarães, foi sobre o 
tema “Além dos limites materiais da 
tecnologia”. Novos episódios em breve. 
Siga o canal aqui no Spotify.

A I Festa Literária entre Escolas Waldorf (FLEW) reuniu, de 21 
a 24 de outubro, estudantes do ensino médio Waldorf do país 
a palestrantes de renome, como Ailton Krenak, ambientalista 
e escritor eleito intelectual do ano pela União Brasileira 
de Escritores; Severiá Idioriê, educadora e ambientalista; 
Leonardo Boff, teólogo e escritor; Ruy Castro, escritor, dentre 
outros. No último dia do evento aconteceu um sarau literário 
que contou com lindas apresentações dos nossos alunos 
Raquel Cavagnoli, do 11o ano, com um vídeo stop motion, 
e Guido Viván, também do 11o ano, cantando "Dindi", de 
Tom Jobim. Quem não viu pode ver aqui o sarau . E também 
algumas palestras ainda podem ser assistidas no site do 
evento: https://www.flew.art.br/ .  

u Pedagoga diplomada

Parabéns à Adriély Lopes, 
funcionária da secretaria, 
que no dia 26 de outubro 
formou-se em Pedagogia pelo 
Centro de Ciências Humanas 
e da Educação (FAED) da 
Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC), em 
uma inédita cerimônia de 
colação de grau virtual. 

u Partiu Canadá 

No dia 4 de novembro as queridas Patrícia e Salete, que por 
15 anos comandaram as atividades da “Recrê” na Escola, 
– cuidando de muitas das nossas crianças no período da 
tarde, partiram rumo ao Canadá, onde irão residir. 
Já estamos com saudades!

https://youtu.be/dqJqO77NB40
https://open.spotify.com/episode/1qoPAdXsqDnK933NG3JTiV?si=BDcQm9ZuRR-ZzGcxeRyT1w
https://youtu.be/NEKz_PazYLU
https://www.flew.art.br/ 

