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8/10 Brechó do 7oºano, às 8h.
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10 a 14/10 Semana da
Marcelo de Cunto

ENSINO MÉDIO

OUTUBRO/2016

Primavera/Seminário.
15/10 Dia do Professor.

Novos Ninhos

17/10 Reunião 4o ano, às 19h.

Com a previsão de que as obras
das salas do Ensino Médio se estendam até meados de 2017, nossa escola encontrou um local provisório para
desenvolver algumas atividades pedagógicas, em um ambiente agradável e
culturalmente rico.
No próximo ano, os alunos do Ensino
Médio e eventualmente outras turmas terão algumas aulas em um novo endereço:
uma casa açoriana reformada, na nossa
vizinhança. O local, alugado pela escola,
foi residência do Pastor William Richard
Schisler Filho, quem dá nome à nossa rua
e conta com um lindo jardim, além de espaço para atividades artísticas.

18/10 Reunião 8o ano, às 19h.
19/10 Reunião 6o ano, às 19h.
21/10 Apresentação do Coral
do Ensino Médio na Mostra
de Corais, às 20h.

Obras — Com documentos e licenças em
ordem e a construtora Orli de Moura contratada, a escola aguarda agora a benção
de São Pedro pra começar as obras no novo
terreno. Adiadas devido às chuvas desde o
dia 3 de outubro, a medição da topografia
e a terraplanagem serão as primeiras etapas, seguidas da construção do barraco de
obra. A etapa inicial da construção deve
durar cerca de 10 meses.

22/10 Espaguete Solidário.
24/10 Reunião do Jardim,
Profa. Danielle, às 19h.
25/10 Reunião de Pais do
Maternal, às 18h30.
Reunião 5oºano, às 19h30.
26/10 Palestra prof. José, às
19h.

u Mais uma TURMA de maternal em 2017

27/10 Reunião 3o ano, às 19h.

No próximo ano, haverá mais uma
ampliação nos quadros da nossa escola:
uma nova turma de maternal, comandada pela professora Danielle, com o apoio
da professora assistente Flávia.

28/10 Café da manhã das

Serão 12 novas crianças acolhidas, de
uma grande demanda por vagas nos últimos anos. A nova turma vai usar uma sala
extra no Jardim, que passará por reformas nas férias.

RECESSO

u Primavera de estudos e brincadeiras
Enquanto a garotada aproveita a semana de folga nesta primavera, nossa escola sedia o 13º Módulo do Curso de Fundamentação em Pedagogia Waldorf, entre os dias 7 a 15 de outubro. Em
Educação Infantil, a Dra. Waldyvia Machado vai apresentar “Os Sete
Processos Vitais na Educação Infantil”, enquanto Sandra Eckschmidt
enfoca o Desenho Infantil. Euritmia vai ficar com o Prof. Joaquim de
Assis e as Rodas Rítmicas com a Profa. Maria Regina Giachetta. No
Ensino Fundamental, os enfoques serão Ciências (Prof. José), Artes
(Prof. Sérgio Beck) e música (Profa. Francisca Cavalcante). Nos finais
de tarde, haverá canto coral, seguido da apresentação de trabalhos
(TCCs) dos alunos.
Expediente: durante o recesso, a Secretaria e a Administração
da escola funcionam das 8h às 12h e das 14h às 17h30,
diariamente.

famílias, às 7h15.
31/10 Reunião do Conselho de
Pais, às 19h.

u Calendário de Matrículas
No dia 13 de outubro, a Comissão
Financeira enviará uma carta sobre
a mensalidade de 2017. No dia 3 de
novembro, as famílias receberão um
envelope com o cadastro para ser revisado
e o contrato para ser assinado e entregue
no dia da matrícula:
7 de novembro (segunda): 1º, 2º e 3º ano;
8 de novembro (terça): 4º, 5º e 6º ano;
9 de novembro (quarta): 7º, 8º e 9º ano;
10 de novembro (quinta): 10 e 11º ano;
11 de novembro (sexta) turmas do Jardim e
Maternal.

PÁTIO

u Coral do Ensino Médio surpreende a cidade
Os 48 alunos do Anabá que fazem parte
do Coral do Ensino Médio participam de dois
grandes eventos neste mês. Um deles é a “2a
Mostra de Corais de Florianópolis”, no dia 21 de
outubro, às 20h, no Teatro Pedro Ivo.
Sob a batuta do professor Rafael Camorlinga,
o grupo, que ainda conta com três professores,
deve ser o coral mais numeroso do evento. Serão
três noites de apresentações de vários tipos de
corais, desde amadores a profissionais.

Os ingressos terão preço promocional
antecipado (R$ 20 - inteira) até dia 20, nas
bilheterias dos teatros da cidade e no Blueticket.
Essa será a segunda apresentação do nosso
coral, que está ensaiando desde março deste ano
e já mostrou o que pode fazer na Festa Anual.
Em outro evento programado para outubro,
eles vão surpreender os moradores em um ‘flash
mob’ para promover a Mostra. Mas os detalhes…
ainda são segredo!

u Educação na Juventude é tema para os pais
“Quais são os verdadeiros anseios que
vivem na alma juvenil? Podemos reconhecer
forças adversas tentando impedir a sua
realização? Nesse contexto dramático, como
a Pedagogia Waldorf ajuda o jovem em seu
desenvolvimento?” Essas e outras perguntas
vão ser o tema da palestra do professor de
Matemática e Física José Zafalon, no dia 26, em
nossa escola, para pais de todos os anos.

O evento é promovido pelo Conselho dos Pais
com o objetivo de trazer mais informações sobre
o projeto pedagógico do Ensino Médio.
Tutoria — Também neste mês, a professora
Claúdia Jonsen, do Colégio Micael de São Paulo,
começa um trabalho de tutoria para o nosso
Ensino Médio. Em visita à escola, ela vai se
encontrar com pais e professores para debates.

u Doação de Sucos e Bolos para a comunidade
Em um esforço de cooperação com a nossa comunidade local, nossa escola topou participar
com a arrecadação de sucos e bolos para a festa das crianças da Associação Folclórica do Boi
de Mamão do Itacorubi, que acontecerá no dia 8, a partir das 14h. As famílias do Anabá que
puderem ajudar com essas doações devem entregar para o Agapito, até sexta-feira, dia 7, nos
horários de chegada e de saída dos alunos. A Associação fica na Trav. José Antonio de Lima, nº 52.
Aqueles que quiserem participar do evento também podem deixar suas contribuições no local.

SALA DE AULA

u Da Pré-História a Gaudí em Florianópolis
A época de História da Arte levou o 9º ano a
percorrer vários períodos da história e suas expressões
artísticas. Com uma atividade de pintura corporal dentro
do tema de “Arte Indígena”, eles fizeram uma experiência
colaborativa com os alunos do 4º ano, que estudavam
nesse período a mitologia dos povos indígenas.
Os jovens ainda confeccionaram máscaras para uma
pequena prática de teatro com temas mitológicos da
antiguidade grega e reproduziram em desenho uma
catedral gótica. Uma visita à exposição do arquiteto
catalão Gaudí, um dos símbolos do modernismo,
também fez parte dessa jornada.

`

Márcia Martins

uBrechó A 1 real
O 7º ano vai fazer um brechó
em que qualquer peça vai
custar apenas R$ 1,00,
reaproveitando alguns itens
arrecadados pelo 8º ano. As
vendas vão ser no sábado,
dia 8 de outubro, em frente à
Pizzaria A Gigante (no final
da rua da escola), a partir
das 8 horas.

uSegurança e Trânsito
A comissão de Segurança e
Trânsito procura pais e mães
da nossa comunidade com
interesse ou conhecimento
sobre essas áreas para se
juntar ao time, para novas
campanhas e iniciativas na
nossa região.

uEspaguete
Solidário no dia 22
Dia 22 tem “Espaguete
Solidário”, servido na nossa
escola, para arrecadação de
fundos para a Campanha
dos Tijolinhos. Há trabalho
pra todos: vender ingressos,
doar ingredientes, comer
macarrão… Fale com o seu
representante de turma!

uritmo de fim de ano
Já começaram alguns mutirões
para preparar o nosso Bazar
de Natal, em novembro.
Desde brinquedos feitos no
Jardim a mudas colhidas no
terreno novo pelos pais do
Fundamental, muitas opções
caprichadas já estão sendo
produzidas.

ACONTECEU

u Filme e Palestra
para pais

Luiz Vianna

u Jogos Gregos
Com tranquilidade e alegria, os alunos do 5º ano do Anabá e da
Arandu (ex-Cora Coralina) receberam seus colegas de Porto Alegre
e Curitiba, no feriado de 7 de setembro, para os Jogos Gregos,
realizados no Camping do Rio Vermelho. Depois das provas, eles
participaram de um delicioso e farto jantar grego.
u Festa da Primavera
no Jardim

Gabriela Zanella

Ao som de uma “míni” e
inspirada orquestra de pais
do Jardim, a criançada da
Educação Infantil e suas
famílias celebraram a
entrada da primavera com
muita cantoria, dança de
roda e alegria, no dia
24 de setembro.
Luiz Vianna

u Novas atividades no Bazar de Inverno
Nossa comunidade se reuniu para as apresentações dos alunos no Bazar
de Inverno, do dia 3 de setembro. Nesta edição, rodas de capoeira, cursos
e oficinas como a de “amarração de turbantes”, feltragem e cestaria
realçaram de maneira divertida e inovadora o caráter cultural da festa.

Com foco no
desenvolvimento da
criança, dois eventos
promovidos pelo Conselho
de Pais convidaram os
pais da nossa escola
a refletir: no dia 13 de
setembro, o professor
Lucas Bicca (da Arandu,
ex-Cora Coralina) fez a
palestra “O Adulto Como
Guardião da Imagem do
Ser Humano”. No dia 5
de outubro, foi exibido
o documentário “Mitã”,
produzido pelos pais
do 5º ano Lia Mattos e
Alexandre Basso.

u Encontro de
Terapeutas
Com o objetivo de
reunir terapeutas de
diversas áreas, que
atendem crianças
da nossa escola, foi
promovido um encontro
na manhã do dia 10 de
setembro. No evento,
foram apresentadas as
indicações para cada tipo
de terapia e a interação
destas com a Pedagogia
Waldorf. Também foram
feitas reflexões sobre a
necessidade ou não de
um acompanhamento
terapêutico, como ele
pode ser encaminhado,
como se daria dentro
da escola, entre outros
aspectos. Uma nova
reunião foi marcada para
novembro. Interessados
devem entrar em contato
com as professoras
Rosângela e Beatriz
Camorlinga.

ACONTECEU

Juliana Machado

u Tijolo Sonoro

u Gincana de Micael
Com provas organizadas na Lagoinha do Leste (local revelado apenas
momentos antes do evento), times de alunos do 6º ao 10º ano
realizaram a Gincana de Micael, no dia 29. No sábado anterior, os
pais participaram de uma atividade com argila na escola produzindo
esculturas simbólicas para cada equipe.

Com o show acústico de
“Andrea Maria e a Prosa
do Mundo”, uma festança
promovida pelos pais do 3º
ano, no dia 9 de setembro,
na casa da Juliana e do
Lucas, foi mais uma ação
para a construção da nova
escola. O “Tijolo Sonoro”,
regado a muito chopp e
quitutes especiais, também
reuniu amigos para celebrar
o aniversário de pais da sala:
Juliana e Olavo.

u Teatro de Sombras
Alunos do 10º apresentaram a lenda
indiana “Ramayana” nos dias 16 e 17 de
setembro, ao cair da noite, no primeiro
Teatro de Sombras totalmente produzido
pelos alunos da escola. E em inglês. Well
done!
Guel Varella

u Anabá Rock
Foram dois dias de rock ‘n’ roll no Garagem 2020, em 23 e 24 de setembro, com a participação
de nossos alunos e bandas da escola. Promovido pelo 9º ano, o evento foi batizado de “Another
Brick in the Wall”, com arrecadação destinada à Campanha dos Tijolinhos.

