
OUTUBRO

15, 16 e 17.10 – Estágio Social do 12o ano.

16.10 – Palestra "O conto de fadas francês de 
autoria feminina", lançamento do livro "A 
Bela e a Fera", traduzido por Aída Cunha,  
às 19h30, na biblioteca.

16 a 20.10 – Última semana da Exposição 
Waldorf100, no Jardim Botânico de 
Florianópolis, das 7h30 às 17h30.

19.10 – Assembleia Geral Ordinária da 
Associação Pedagógica Micael, das 8h30 
às 12h. 
 – Mutirão do 6º ano para o Bazar de Natal. 
 – 100 Anos de Pedagogia Waldorf, Roda 
de brincadeiras às 15h no Jardim Botânico.

22.10 – Reunião de Pais do 1º ano.

23.10 – Desafios de Micael, para os alunos  
do 1º a 4º ano, no terreno da escola. 
 – Reunião de Pais do Maternal das 
Margaridas, às 18h30.

24.10 – Palestra com Ana Paula Cury, "Que 
anseios têm os jovens de hoje?", às 19h, no 
prédio do Ensino Médio. 

25, 26 e 27.10 – III Encontro Brasil de  
Mães e Pais Waldorf.

26.10 – Mutirão do 7º ano para o Bazar de 
Natal.

28.10 – Reunião do Conselho de  
Mães e Pais, às 19h.

29.10 – Palestra introdutória sobre a Pedagogia 
Waldorf, no Jardim Anabá, às 13h20.

NOVEMBRO

05.11 – Ciclo de Vivências Waldorf 2019 – 
“Contos e Contação de Histórias”, Escola 
Arandú, 19h30.

09.11 – Mutirão de Natal.

12.11 – Reunião do Conselho de Mães 
e Pais, às 7h30. 
  – Reunião de Pais do Jardim das Rosas.

13.11 – Reunião de pais do 8o ano, às 19h30.

15.11 – Feriado de Proclamação da República.
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 WALDORF 101

prontos para  
a nova etapa

Hora de conversar sobre o futuro: 
toda a comunidade escolar é convi-
dada para a Assembleia Geral Ordiná-
ria da Associação Pedagógica Micael 
— entidade mantenedora da Escola 
Anabá — que acontecerá no 
sábado, 19 de outubro, às 
8h30. Os temas serão o or-
çamento 2020 e a aprovação 
da proposta de mudança 
do estatuto formulado pela  
atual diretoria. “Trata-se de 
uma atualização importante 
para que, na continuidade da escola, o esta-
tuto esteja em maior sintonia com as neces-
sidades de trabalho da Associação Mantene-
dora”, explica o professor Sérgio Beck.

Matrículas 2020: Já na primeira semana 
de novembro, inicia o processo da matrícu-
la para 2020. Todo o trâmite e entrega dos 
documentos irá acontecer no novo espaço 
da secretaria que passou por uma grande 
reforma durante as férias. Além da nova dis-
posição das salas e novos móveis, o acesso à 
recepção e secretaria agora se dá pelo outro 
lado da casa açoriana. 

Shayany e Amira (acima) na 
novíssima secretaria escolar, que 
tem agora entrada pelo outro  
lado da casa açoriana. 
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Professonhos
Professores

Saulo Pessato

Parabéns pelo seu dia! 

15 de outubro, dia 
do Professor!

uESTÁ CHEGANDO A HORA!
Vem gente de todos os lados: cerca de 120 
participantes de dez estados e do Uruguai 
estarão no III Encontro Brasil de Mães e 
Pais Waldorf, que acontecerá entre os dias 
25 e 27 de outubro, no Recanto Marista 
Champagnat, no alto do morro da Lagoa da 
Conceição. A organização está contando os 
dias para o evento que começa na sexta-
feira no final do dia com a apresentação das 
delegações, seguida de palestra da Dra. 
Ana Paula Cury, e segue até o domingo, 
com encerramento previsto para as 13 
horas. Além das palestras, rodas de conversa 
e oficinas, também haverá uma feira de 
artesanato exclusiva para quem participa do 
evento.

III Encontro de mães e pais Waldorf  
reunirá participantes de todo o país em 
Florianópolis de 25 a 27 de outubro. 

As matrículas acontecerão de 04 a 08 de 
novembro. Uma das etapas do procedimento 
estará disponível para ser realizada no portal 
online com o login do responsável financeiro, 
mas, neste ano, será necessário entregar o 
contrato educacional, devidamente rubrica-
do e assinado, na secretaria da escola. O ca-
lendário das matrículas será divulgado até o 
dia 22 de outubro. As famílias que ainda não 
entregaram cópia da caderneta de vacinação 
e/ou eventual documento que esteja faltan-
do  — e que já foi solicitado pela secretaria a 
cada aluno, devem trazê-los para poder con-
cluir a matrícula.



Em 19 de setembro, dia em 
que escolas Waldorf do mundo 
inteiro celebraram o aniversário 
de 100 anos de fundação da 
primeira escola, na Alemanha, 
jardins e escolas de Florianópolis 
reuniram-se no Jardim Botânico 
da cidade para uma celebração 
conjunta. “No ano em que a 
Pedagogia Waldorf completa seu 
centenário, com a certeza de sua 
tarefa estar sendo cumprida, as 
escolas de nossa ilha se uniram 
para a consagração de seu ideal 
de trimembração praticada. 
Vivemos o encantamento do 
trabalho conjunto!", diz a 
professora Regina, da comissão 
organizadora. No dia do evento foi 
aberta ao público uma Exposição 
sobre a Pedagogia Waldorf, que 
vai até o dia 20 de outubro.

Os professores Christopher, Andrea, Regina 
(e Gabriel, que não está na foto), Shayany 
(secretária escolar) e Patrícia (mãe de 
Beatriz, do 10o ano) são os representantes 
do Anabá na comissão organizadora da 
celebração conjunta dos 100 anos. 

Alunos, professores, pais e colaboradores reuniram-se no 
Jardim Botânico para a celebração e abertura da exposição. 
Uma grande roda com cantos e homenagens seguida de 
um piquenique marcaram o dia. 

Apresentações musicais, de euritmia, de teatro, 
performance, contação de histórias e outras 
atividades estão sendo desenvolvidas aos finais 
de semana, na exposição, até o dia 20. 

As Escolas e os Jardins de Infância de Florianópolis 
 no Centenário da Pedagogia Waldorf

Aprender 
para Mudar 
o Mundo

Contando com o apoio da comunidade 
e dos tradicionais apoiadores do Colibri, 
a Comissão de Comunicação do Anabá, 
em ação conjunta com as escolas e a 
organização dos 100 anos, produziu duas 
publicações especiais comemorativas. 
Um catálogo com a história da Pedagogia 
Waldorf em Florianópolis e o Colibri de 
São Micael, com uma tiragem de um mil 
exempares distríbuido gratuitamente 
para as famílias de todas as escolas de 
Florianópolis.

No mês de comemorações teve até piquenique 
das crianças do Jardim Anabá que acabou com a 
criançada embaixo da mesa para escapar da chuva 
que chegou de surpresa. 

    ESPECIAL WALDORF 100

u OS DESAFIOS DO ANABÁ 
No dia 21 de setembro, três dos fundadores 
do Anabá, professores Sérgio e Sandra Beck e 
Simone de Fáveri, fizeram uma apresentação 
sobre a história da Escola: "Desafios 
inspiradores para a fundação, aspectos 
sociais". Eles falaram sobre "os dragões" 
enfrentados pela comunidade desde a 
fundação e também contaram histórias 
divertidas dessa jornada. 

    ESPECIAL 

u ENCONTRO DE MICAEL

A apresentação dos fundadores do Anabá 
fez parte da Programação do "Encontro de 
Micael", organizado pela Escola de Mães 
e Pais Waldorf de Florianópolis e que é 
composta por representantes das famílias 
das escolas Anabá, Arandu e Aurora. 
Contando com a participação da Associação 
Sagres, eles realizaram diversas palestras 
e um evento entre os dias 27, 28 e 29, na 
Sagres. Esta foi a primeira vez que o Encontro 
de Micael foi realizado conjuntamente e 
é um modelo que deve ser repetido nos 
próximos anos. 



uIMAGEM E FANTASIA
De 05 a 11 de outubro aconteceu o 8o 
Módulo do curso de Fundamentação 
em Pedagogia Waldorf de Florianópolis, 
em nossa escola. O tema principal foi 
ministrado pelo professor Sérgio Beck com 
o título "Imagem e Fantasia", trazendo 
uma possibilidade de vivências artísticas 
realmente mágicas. A professora Luise Hardt 
desenvolveu a técnica da transparência 
com muita cor e luz; a professora Francisca 
Cavalcanti comandou o animado coral; e 
a professora Maria Regina possibilitou a 
criação de brinquedos de madeira a partir 
do material encontrado em nossa ‘floresta’. 
“Finalizamos embevecidos por tão belas 
realizações”, conta a professora Regina.

uOS ENCANTOS DA FESTA DA PRIMAVERA
Os aluninhos das três turmas do Jardim e do Maternal das 
Lavandas receberam a Fada da Primavera em uma linda 
festa que pela primeira vez foi realizada fora da escola. O 
encontro foi no Espaço Pergalê, em Ratones, na manhã de 
sábado 28.09. Já os pequeninos do maternal das Margaridas 
tiveram a celebração em seu pátio, na semana anterior. 
"Fomos todos para casa felizes, com a certeza de que a 
Primavera havia nos abençoado com sua alegria e beleza!", 
conta a professora Luise. 

u  SOB O SOL  
DO SANTINHO  
Foi na sexta-feira, 27 de setembro, 
que os alunos do 6º ao 9º ano 
disputaram as provas da Gincana 
de Micael nas dunas da praia do 
Santinho, norte da Ilha. Dia de sol e 
calor que exigiu muita força, coragem 
e determinação dos competidores! 
Agora, todos aguardam ansiosos 
pelo resultado da gincana, que será 
divulgado em breve.

ACONTECEU

uO 3O ano estuda 
as profissões
Em seu mergulho no 
mundo das profissões, 
o 3º ano fez mais duas 
visitas em setembro: no 
dia 3, o meliponicultor 
Jidu os recebeu em 
sua propriedade nas 
proximidades da 
Lagoa do Peri, no sul da Ilha. Na semana seguinte, foi a vez de o ferreiro Diego fazer uma 
demonstração do seu trabalho no Centro Equestre Cantagalo, no bairro João Paulo.  
Até o fim do ano, mais três profissões serão conhecidas de perto.

uo 4oºano conhece os Fortes Em uma verdadeira expedição por terra e mar, o 
4º ano conheceu os Fortes localizados nos arredores da Ilha de Santa Catarina. Depois da 
travessia da baía, de escuna, eles conheceram as instalações militares do Século  
18 na Ilha de Anhatomirim. A visita aconteceu no dia 15.08.

uAÇÃO SOLIDÁRIA DOS  
ALUNOS DO ANABÁ 
Seis caixas de donativos arrecadados em 
campanha do Ensino Médio foram entregues 
para os universitários indígenas da UFSC. 
Os alunos do 10º ano, acompanhados pela 
professora Andrea, levaram as doações: 
alimentos para café da manhã, materiais de 
limpeza e de higiene, até seu alojamento, 
no dia 2.10. A campanha no Anabá já foi 
encerrada, mas se alguém ainda quiser 
contribuir pode falar com a professora 
Andrea. Em agosto, os indígenas falaram 
das dificuldades que têm passado para 
conseguir se manter estudando, em um 
encontro no Anabá. 



u viagem de formatura do 12o

Os alunos da turma passaram de 5 a 9 de outubro em Rancho Queimado em 
sua viagem de formatura. Foram cinco dias de muito contato com a natureza, 
compartilhamentos, música, cantoria e aprendizado, acompanhados pelos 
professores Adriano Santos e Ana Beatriz Camorlinga (a tutora, Cynara não pode ir 
por questões de saúde). “Esses jovens estão se despedindo do Anabá, mas a história 
deles sempre estará conosco. Também fica a certeza de que todo o caminho valeu a 
pena. Sejam livres. Voem para o mundo. Mas sempre que quiserem voltar, estaremos 
de braços e corações abertos”, diz o professor Adriano.

u professor da ufsc fala 
sobre guerra do contestado

O 12º ano teve uma aula especial de 
história com o professor Paulo Pinheiro 
Machado, da UFSC, sobre a Guerra do 
Contestado, conflito que aconteceu na 
região do meio-oeste do estado, nos 
anos 1912-16. Pai de ex-aluno do Anabá, 
o professor Pinheiro é especialista no 
assunto e sempre que possível contribui 
com seus conhecimentos.

u esporte e agricultura 
na agenda do 90 ano
A turma andou com a agenda agitada em setembro. 
Na quinta-feira, dia 12, viajou para o InterWaldorf, 
em São Paulo, onde teve momentos intensos nos 
jogos e nas atividades de integração com colegas 
de escolas Waldorf do país. Cerca de 300 alunos 
competiram nas modalidades de vôlei, basquete e 
handebol. Na excursão, foram acompanhados pelos 
professores Paulo, tutor, Gabriel e Dornier, de jogos, 
e pela professora Ana Gabriela. 

Depois, entre os dias 29 de setembro e 5 de 
outubro, tiveram o estágio agrícola, tendo a 
oportunidade de vivenciar por uma semana o 
cotidiano de propriedades rurais dos municípios 
de Santa Rosa de Lima e São Bonifácio, 
aproximadamente 120 quilômetros de casa (e 
sem celular!). O tutor e o professor Diego, de 
jardinagem, acompanharam os estagiários. Os 
alunos e alunas foram distribuídos em grupos 
em 10 propriedades com atividades variadas: 
criação de gado leiteiro, produção de melado e 
açúcar, cultivo de orgânicos etc. "Eles trabalharam 
bastante e conheceram muita coisa, também 
passearam e voltaram felizes e cansados", conta o 
professor Paulo. 

ACONTECEU

uo grande  
desafio do dragão
No dia 1o de outubro foi a vez do 
5º ano se concentrar para flechar o 
coração do dragão. Nas semanas que 
antecederam o Desafio do Dragão, os 
alunos aprenderam a manusear o arco 
e flecha e treinaram a mira e a posição 
correta do arco, com o professor 
Gabriel, de jogos. “Parece fácil, mas 
não é!”, diz a professora da turma, 
Cristiane. “Acertar é muito bom, 
mas o que vale mesmo é superar 
seu próprio desafio de estar 
presente e conseguir fazer todos os 
movimentos em grupo com beleza”, 
diz a professora. 


