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TEATRO DO 12O ANO

AGENDA
u Reunião do Conselho de
Mães e Pais na segunda-feira,
29.11. Último encontro do ano
será presencial e com eleição de
novos coordenadores.

Uma reunião de apresentação
da Educação infantil será
realizada no dia 30.11.
Interessados devem preencher
o formulário no site da Escola
para receber o convite que será
encaminhado por e-mail.
u

Bazar de Natal
ANABÁ

u Até o dia 5.12, exposição e
venda dos produtos no site da
Escola. No dia 12.12, das 9h às
17h, Bazar Presencial, no prédio
do Ensino Médio. Participe!

O último ato do 12o ano é um espetáculo!
Em geral é no último
ato que o enredo da
peça se resolve e o
destino dos protagonistas é selado. E
assim também está sendo o desenrolar
do trabalho de teatro do 12º ano neste
ano pandêmico, que, em meio a tantos
outros desafios que fazem parte da conclusão do Ensino Médio, chegará, enfim,
aos palcos no início de dezembro, últimos dias de sua jornada na Escola, em
data a ser divulgada.
Em nossa casa — A prioridade dada
ao Trabalho de Conclusão do Ensino
Médio, aliada às várias incertezas e restrições devido à pandemia da Covid19
ao longo do ano, fizeram com que o
teatro ficasse para o final. Com isso, a
turma passou por um grande desafio:
encontrar um local adequado dentro de
todo este contexto. A decisão inovadora
é realizar na quadra da escola. “Foi um
processo bonito de decisão que os alunos e alunas fizeram juntos, procurando

o consentimento de todos, olhando os
diferentes pontos de vista”, conta a tutora da turma, Andréia Cavalheiro.
Com características diferentes do teatro do 8° ano, o trabalho, ao final do
Ensino Médio, com jovens mais maduros diante da despedida da vida escolar,
permite maior envolvimento da classe.
Toda a produção da peça é feita pelos
alunos e alunas que se dividem em comissões para cuidar desde o recorte do
texto ao figurino, iluminação, música,
cenário e divulgação. Além da tutora,
o processo é apoiado pelas professoras
Nastaja Brehsan, de teatro, e Ana Beatriz Camorlinga, de artes.
Esta é a quarta vez que acontece o
teatro do 12º ano em nossa Escola, que
formou sua primeira turma em 2018. A
pioneira “O Casamento do Pequeno Burguês” foi apresentada em uma sala do
Ceart, na UDESC. No ano seguinte, o pequeno teatro da Igrejinha da UFSC acolheu a peça “O Rinoceronte”. E no ano

passado, a terceira turma inovou na superação do desafio da virtualidade com
a apresentação da radionovela “Bailei na
Curva”, no Spotify. Realizar a apresentação fora dos palcos tradicionais exigirá
da turma ainda mais empenho e investimento. Mas, pelo que se tem visto nos
ensaios, a dedicação é grande!
Apoie a produção — A peça “O Despertar da Primavera”, do autor alemão
Frank Wedekind, é um drama que trata
dos descaminhos de um grupo de adolescentes em relação aos tabus e descobertas sobre a sexualidade. O enredo
não é indicado para o público infantil.
Em breve serão divulgadas as informações sobre as datas, ingresso e procedimentos em relação às medidas sanitárias que devem orientar a organização
do evento. Quem quiser apoiar essa
empreitada pode acompanhar o perfil
@odespertar12 e adquirir os produtos
vendidos para arrecadar fundos.

PÁTIO

u bem-vindo,
ulisses!

Ulisses Lopes Santos é o
novo funcionário do setor de
manutenção da
Escola. Iniciou
no último mês e, além das atividades de serviços gerais, tem
atuado na recepção do Ensino
Médio.
u Edital aberto

u precisamos conversar sobre o trânsito

A rua em frente à Escola tem ficado intransitável nos horários de entrada e saída
das aulas, quando há o movimento natural
de leva e traz das crianças e jovens. Isso tem
provocado situações difíceis para motoristas
e pedestres de nossa comunidade escolar e
também da vizinhança.
Participantes da Comissão de Segurança da Escola têm observado, por exemplo,
casos de desrespeito até às leis de trânsito,
com motoristas subindo nas calçadas, parando em filas duplas e estacionando em locais proibidos – como ponto de ônibus ou os
espaços privados dos prédios vizinhos.
Para o bom convívio social é importante
que nossos motoristas prestem atenção ao
que estão fazendo nessas horas.

– Os recuos em frente ao Ensino Fundamental e Ensino Médio são locais para embarque e desembarque. Não dá para parar o
carro ali e ir rapidinho buscar alguém;
– As manobras de retorno devem ser feitas longe dos portões de entrada da Escola,
de preferência nas ruas laterais, onde o movimento é menor;
– Não trafegar, manobrar ou parar o carro no espaço privativo dos prédios da rua;
– Preferencialmente, estacione o carro
em segurança em uma das ruas laterais, no
espaço do Ensino Médio ou em frente à antiga academia e vá a pé buscar o filho ou filha.
A segurança no trânsito é dever de todos
e o exemplo é o maior legado que deixamos
aos nossos filhos.

u precisa-se de mangueira para jardim

Aos poucos — e com a participação de muitas mãos e mãozinhas que ajudam bastante — a nossa “pracinha” na lateral do
prédio do Ensino Médio vai ganhando formas, plantas e vida. Mas,
para manter o que temos e avançar ainda mais em canteiros bem
cuidados, inclusive em outras áreas da Escola, estamos aceitando
doações de mangueiras para jardim. Temos cinco pontos mapeados que necessitam de 100
metros de mangueiras. Aceitamos também pedaços para
emendas. As doações podem
ser encaminhadas aos blocos
do infantil, fundamental e
médio aos cuidados do professor de jardinagem Júlio Rafael. Muito obrigada!

A Escola está procurando
um novo(a) professor(a) de música para o Ensino Fundamental
em 2022. Interessados devem
enviar currículo até o dia 1º de
dezembro. Mais informações no
edital que esta disponível no site
www.anaba.com.br
u as fotos das
turmas 2021

O Conselho de Mães e Pais
está organizando a produção
da tradicional fotografia
anual das turmas. Uma linda
lembrança que acompanha
o ano a ano das crianças e
jovens na Escola. As fotos
podem ser adquiridas com
o/a representante de cada
classe até o dia 30/11, ao
preço de R$12,00. O valor
arrecadado é destinado à
manutenção da Escola.

u o que você quer
estudar no ano
que vem?

Buscando ideias para
formar novos grupos de
estudos em 2022, a seção
do Conselho de Mães e Pais
responsável pela organização
e promoção de encontros
para a comunidade escolar
abriu uma “escutatória” para
colher sugestões. Clique aqui
e participe.

Na sala de aula

u Encontro de mães do futuro 1o ano

No sábado 6 de novembro, as mães das crianças de
seis anos do Jardim das Orquídeas que irão compor
a turma do 1º ano de 2022 se encontraram na
sala do Jardim. “Imagens do feminino no primeiro
setênio” foi o tema que permeou a vivência, que
teve também música, dança e o bordado das capas
das flautas dos seus filhos e filhas para o ano
que vem. “Foi uma manhã muito rica em trocas,
com a oportunidade de poder estar no jardim de
infância depois de tanto tempo, poder estar perto
da natureza e em um ambiente bonito”, conta a
professora Merilyn. “Um bom ensejo de conversar
sobre os desafios e alegrias, finalizando com uma
inspiração para criar com carinho um presente para
as crianças. A passagem deles do jardim para o 1º
ano marca o início de uma nova fase da vida, sempre
festejada em nossa Escola. Poder comemorar juntas
esse momento foi muito gratificante!”, completa.

u trago a boa-nova

Alunos e familiares das futuras classes do 1º
ano do Ensino Fundamental e do 9º ano (que
em escola Waldorf já é considerado Ensino
Médio) vivem um momento de grandes
expectativas nesta época do ano, quando é feito
o anúncio dos seus futuros professores de classe
ou tutores. Assim, teremos no Fundamental, a
partir de 2022, a professora Silvia Alcover, que
está finalizando o ciclo com o 8º ano e assumirá
a nova classe; no Ensino Médio, o professor José
assumirá como tutor do próximo 9º ano. Outra
novidade no Médio acontecerá no 12º ano, que
terá, no ano que vem, a professora Ana Beatriz
dividindo o trabalho e atuando em dupla com o
atual tutor, Paulo Karam.

u Eh boi, Eh boi

Os alunos do 4º ano, do professor Renato, têm se divertido
bastante nos ensaios da apresentação do boi-de-mamão que
estão preparando. Nas últimas semanas a turma contou com a
presença de uma convidada especial, Esha, artista que participa
de um grupo de boi-de-mamão tradicional da Ilha e que
esteve em quatro encontros, contando a história do boi e seus
personagens. Animados pelas músicas e agora conhecendo os
passos e movimentos dos personagens na dança, estão todos
ansiosos para as futuras apresentações.

Os pequeninos do Maternal das Margaridas encantados
com a Primavera que chegou trazendo cor e alegria na Festa
que aconteceu no final de outubro.
u

u mas, discordando do colega...

Os alunos do 10º ano em ação, treinando a lógica e a capacidade
argumentativa em um debate sobre o tema “aborto” na aula
de Filosofia da manhã do dia 3 de novembro. Prática comum
no Ensino Médio, os debates são oportunidades criadas pelos
professores para incentivar os jovens a pesquisar e fundamentar
as ideias que irão defender diante dos colegas.

ACONTECEU

Acompanhados pela tutora, Nastaja, e pelo professor Guilherme, o 9º ano
teve nesta semana sua vivência no estágio agrícola. Os 26 alunos foram acomodados em pequenos grupos em sete
propriedades rurais nos municípios de Santa Rosa de Lima, Anitápolis e São Bonifácio, a cerca de 100 quilômetros
de Florianópolis. Lá tiveram oportunidade de acompanhar os agricultores e experimentar a lida no campo com
atividades na horta, no cultivo de amoras, manejo e produção de derivados da cana de açúcar, dentre outros.
u ESTÁGIO AGRÍCOLA DO 9o ANO 2021

u encontro com

u um lindo

professoras

presente
para nossa
biblioteca

da rede pública

No último sábado de outubro, a quadra da Escola
foi palco de uma aula presencial do programa “Nós
da Primeira Infância”, do
Instituto Maiana, destinado a capacitar professoras da Educação Infantil da rede pública. O programa, que existe em São Paulo desde 2019,
abriu recentemente dois novos polos: em Porto Alegre, desde março, e
em Florianópolis, desde agosto. Por conta da pandemia, o programa tem
realizado aulas online com apenas algumas propostas de vivências presenciais. Das 35 participantes do polo de Florianópolis, oito conseguiram
estar na aula presencial e puderam fazer a boneca estrela e participar da
cantoria oferecida pela professora de música e trabalhos manuais, Giuliana Pazzanese. Participam também como coordenadora de polo e professora, Maria Regina Giachetta, e Nina Cruz, assistente.

A professora
Adriana, que
cuida do acervo
da nossa biblioteca Guimarães Rosa,
exibe com alegria esta linda coleção
de livros que foi à Escola presenteada.
A coleção “Vozes Negras”, em
caprichada produção editorial e
gráfica da TAG Editora, reúne os
autores Maria Firmina dos Reis, Toni
Morrison, Lima Barreto, Jamaica
Kincaid, Chimamanda Ngozi Adichie,
Zadie Smith e Jeferson Tenório e
já está disponível para consulta no
espaço da Biblioteca.

