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02/11 - Feriado de Finados - sem aula.

06/11 - Reunião do 3º ano, às 19h.

07 a 13/11 - Viagem do 8º ao Uruguai.

08/11 - Reunião do 6º ano, às 19h.

09/11 - AnabaFest, às 16h30. 
 
Palestra sobre Agricultura Biodinâmica, 
às 19h. 

10/11 - Mutirões do Bazar de Natal em 
algumas turmas. 

11/11 - Passeios do 1º e do 2º ano.

12/11 - Reunião do Maternal da Dani, às 
18h30.

13/11 - Reunião do Jardim da Silvia, às 19h.

15 e 16/11 - sem aula (Feriado de 
Proclamação da República). 

19/11 - Reunião do 10º ano, às 19h.

20/11 - Reunião do Jardim da Regina, às 19h.

21/11 - Reunião do 8º ano, às 19h. 

24/11 - Preparação do Bazar de Natal.

25/11 - Bazar de Natal. 

26/11 - Sem aula. 
 
Reunião do Conselho de Pais, às 19h.

28/11 - Reunião de Pais do 4º ano, às 19h. 

30/11 - Café da Manhã na escola, às 7h15. 

Vale música de protesto, composições pró-
prias, versões, apresentações em grupo ou 
individuais. Vale dançar, declamar poemas, ex-
por trabalhos artísticos, contar histórias etc. A 
terceira edição do AnabaFest em nossa escola 
acontece no dia 9 de novembro, a partir das 
16h30, nos jardins da casinha açoriana aluga-
da. O nosso “show de talentos”, organizado 
pelos alunos e para os alunos, neste ano, vai 
privilegiar as apresentações acústicas. A pau-
sa nos eletrônicos vai ser um exercício para a 

Com tudo em ordem, vistorias feitas, adequações pro-
videnciadas e visitas de representantes de órgãos públicos 
finalizadas, a escola já conseguiu o Habite-se da Vigilância 
Sanitária e dos Bombeiros. Só falta agora a liberação final 
da licença da Prefeitura com Alvará de Funcionamento, 
para que o cordão de inauguração seja cortado. O grupo 
do Ensino Médio, na torcida pela agilidade do processo, já 
avalia a melhor data para a mudança.

AnabaFest Acústico:  
se liga nessa

Escola Nova: quase lá

Matrículas 2019
Com a previsão de 424 

crianças e jovens na nossa es-
cola em 2019, o período de 
matrículas começa já na pró-
xima segunda-feira, de acordo 
com a grade abaixo, das 7h30 
às 12h30 e das 14h às 17h.

5/11 (segunda) - 1º a 3º ano.
6/11 (terça) - 4º a 6º ano.
7/11 (quarta) - 7º a 9º ano.
8/11 (quinta) - 10º a 12º ano.
9/11(sexta) - Educação Infantil.

moçada a partir do 6º ano e pretende facilitar 
a organização e o andamento do evento. Mas 
já que é proibido proibir, os interessados em 
plugar seus instrumentos, no entanto, devem 
se organizar para preparar o equipamento ne-
cessário. A proposta do festival é que os jovens 
possam conhecer as habilidades dos colegas 
com informalidade. As inscrições devem ser 
feitas com o professor Rafael, idealizador e 
“agitador” do evento.

 FESTIVAL

Às vésperas do 2º turno das eleições em 28.10, a Federação das 
Escolas Waldorf do Brasil divulgou uma carta sobre os desafios 
lançados pelos conturbados cenários políticos no Brasil e no mun-
do. O documento lembrou os princípios da Trimembração Social 
e o compromisso das escolas com os ideais de Igualdade, Liber-
dade e Fraternidade. O texto ainda fez um apelo para o “diálogo 
genuíno onde se ouve com respeito e acolhimento e se fala com 
respeito e amor”, como o melhor caminho para construirmos um 
ambiente saudável em nossa comunidade.

Federação pontua sobre momento político

Vai soar o sino: Bazar 
de Natal no dia 25!

Nossa comunidade vai se reunir para ce-
lebrações natalinas no dia 25 de novembro, 
das 11h às 17h, com muita música, feira de 
artesanato e a tradicional Caravana Pedagó-
gica, que vai guiar  familiares interessados no 
currículo Waldorf por todas as salas, onde es-
tão exibidos os trabalhos de nossos 
alunos do Fundamental e do Ensino 
Médio. As fichas para alimentação 
vão ser vendidas também com an-
tecedência neste ano, no Bazar Per-
manente. Em um esforço conjunto 
para a confecção de produtos para 
o Bazar, pais e mães de diversas tur-
mas estão realizando diversos mu-

tirões. Nesses encontros, eles 
contam com a disposição de 
nossos mestres para muitos en-
sinamentos e podem descobrir 
novas habilidades. 

Claudiane Grando

Bonecas e velas feitas  
em mutirões



u120ºbusca apoio para novo projeto

PÁTIO

Claudiane Grando

uOficina de teatro  
de sombras no Pedro Ivo

Na sexta-feira, 26 de outubro, todas as turmas do 
Ensino Médio participaram da Oficina de Teatro 
de Sombras no Teatro Pedro Ivo. Eles assistiram ao 
espetáculo “Iara: O Encontro das Águas” da com-
panhia Lumiato, de Brasília, e puderam debater o 
trabalho com os atores e produtores no final. 

uCristiane e Paulo em 
novas turmas 

A professora Cristiane Torres vai as-
sumir como professora de classe do 
5º ano de 2019, no lugar da profes-
sora Leise Monteiro, que vai sair em 
licença maternidade para ganhar 
um neném em fevereiro. A Cristia-
ne entrega, no fim deste ano, a sua 
turma do 8º ano para o professor 
Paulo Karam, que será o tutor dos 
jovens durante o Ensino Médio.

ACONTECEU

Os alunos do 12º ano que participaram da cons-
trução de uma escola/casa de reza na aldeia Yaka 
Porã, da Terra Indígena Morro dos Cavalos, agora 
estão empenhados em contribuir com a ilumi-
nação do local. Para isso, elaboraram um proje-
to para geração de energia elétrica por meio da 
instalação de uma placa fotovoltaica girassol. Eles 
pretendem arrecadar R$ 5.800,00 em um va-
quinha online até o dia 5 de dezembro: https://
www.vakinha.com.br/vaquinha/ilumina-girassol. 
Apoie!

uViagem do 80º 
ao Uruguai

Nossos jovens do 8º ano encerram 
o Fundamental com uma viagem 
ao Uruguai, de 7 a 13 de novem-
bro. Além da capital Montevidéu, 
eles vão visitar a cidade histórica de 
Colônia do Sacramento, o Cabo Po-
lônio, próximo às ilhas que abrigam 
lobos marinhos, e os balneários de 
Punta del Este e Punta Ballena. Para 
conhecer a terra de Pepe Mujica, 
os jovens vão acompanhados dos 
professores Cristiane, Ana Beatriz, 
Aline e Gabriel.

uAgricultura Biodinâmica

Se você se interessa pela agricultura biodinâmi-
ca, vai ter a oportunidade de conhecer mais so-
bre o assunto no dia 9 de novembro, às 19h, em 
nossa escola. O agricultor Francesco Cutrera, do 
Sítio Biodinâmico Ritmos da Terra, vai falar sobre 
as práticas e convidar a todos para a formação de 
um grupo de CSA (Comunidade que Sustenta a 
Agricultura), apresentando a proposta para o for-
talecimento de produtores rurais biodinâmicos.

uWillkommen!

A alemã Stefanie, de 18 anos, que 
chegou neste mês para trabalhar 
como voluntária em nossa escola, 
já foi acolhida por uma família e 
deve ficar no país por um ano. Tam-
bém vinda da Alemanha, a aluna 
Manuela frequenta aulas no 9º ano 
desde setembro e está hospedada 
na casa de uma aluna da turma. 

uUm ano de cantoria

O sétimo e último módulo do curso “Cantando e 
Tocando a Vida”, com Francisca Cavalcanti, termi-
nou no sábado, 27 de outubro, para os 15 profes-
sores que desde março mergulharam nessa aven-
tura em busca de repertórios e técnicas musicais 
desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

uExpresso Waldorf

Nem só de outros países vive o in-
tercâmbio na Anabá. A nossa aluna 
Beatriz Afonso Campos (no fundo, 
à dir.), do 9º ano, passou o mês de 
outubro na Escola Rural Dendê da 
Serra, no distrito de Serra Grande, 
em Uruçuca, na Bahia. Ela foi re-
cebida pela Julia Lôpo, que esteve 
aqui em fevereiro. 

uLá Fora

Oito talentosos alunos do Anabá subiram ao pal-
co da Mostra de Composição Infantil- Mocoin, no 
Teatro Álvaro de Carvalho, no dia 14 de outubro. 
O projeto de musicalização, idealizado por Miguel 
Arruda, agora tenta arrecadar fundos para a lan-
çar um CD com as composições do evento. Saiba 
mais: https://www.facebook.com/mocoinfloripa/
No esporte, os irmãos Gabriel e Pedro Buso ga-
nharam a medalha de bronze no Remo, na cate-
goria Júnior do Campeonato Brasileiro de Barcos 
Longos, disputado no Rio de Janeiro, entre 19 e 
21 de outubro. 

uCafé Cultural

No dia 26 de outubro, o Café da Manhã com 
Roda de Conversa, promovido pelo Conse-
lho de Pais, trouxe a professora Eliana para 
falar sobre “A Música Nos Primeiros Anos 
Escolares”. A chuva logo cedo não impediu 
um animado grupo de mães e pais de com-
parecer ao encontro, na salinha de música 
da casa açoriana alugada.

uOvelhinhas na UFSC

A turminha da professora Regina, do Jardim, 
visitou a Fazenda Experimental da Ressaca-
da, da UFSC, no dia 24 de outubro. Os peque-
nos se derreteram pelas ovelhinhas e viram 
os universitários tosquiá-las com tesoura.



uCurso de Formação nas férias
Durante as Férias da Primavera, os 75 alunos do Curso de Fundamenta-
ção em Pedagogia Waldorf, finalizaram o ano letivo com o quarto mó-
dulo do seminário. Carlos Maranhão foi convidado para desenvolver o 
tema “Cosmogênese”. Os professores Joaquim, José e Francisca Caval-
canti trataram, respectivamente, de Euritmia, Geometria e Canto Coral. 
"Fizemos ainda uma vivência de Micael após a palestra do tema princi-
pal”, contou a professora Regina Giachetta.

uOrientados pelo sol 
A turma do 4º ano da professora 
Leise acordou de madrugada no dia 
20 de outubro para chegar à praia do 
Campeche antes do sol, por volta das 
4h30 da manhã. “Nós ficamos até as 
9h30, pudemos ver todo o processo do 
céu se modificando, algumas estrelas 
apareceram. Tivemos bastante sol, quase 
começou a chover, mas foi abrindo aos poucos e sol começou a aparecer 
bem bonito”, contou a professora, que deu início recentemente à época 
de Geografia. Segundo ela, no passeio, os alunos puderam ter “uma 
vivência do que a natureza nos mostra e de como eles podem se orientar 
por ela”, tanto pelas estrelas como pelo sol. “Foi também um momento 
de união da turma, dos pais, com as crianças aproveitando”, alegrou-se.

ACONTECEU

uViagem do 70ºano 
Eles exploraram cavernas, 
terra, céu e mar. A viagem 
dos alunos do 7º ano, 
de 18 a 20 de setembro, 
contou com visita ao 
Parque das Grutas, em 
Botuverá, ao Museu 
Oceanográfico de Piçarras, 
ao Observatório Astronômico de Brusque e um passeio de barco em 
Porto Belo. Ah! e ainda deu tempo para muitos “tchibuns” na piscina 
do hotel.

uDespedida em 
Ibiraquera
A turma do 12º ano 
aproveitou as Férias da 
Primavera para uma 
viagem de despedida. 
Entre os dias 15 e 19 de 
outubro eles puderam se 
divertir e relaxar em Barra 
de Ibiraquera, em uma 
casa alugada com recursos 
arrecadados pela turma 
durante o ano.

u120ºencara TCCs e Simulados
Na semana de 1 a 5 de outubro, alunos do 12º ano 
apresentaram os seus Trabalhos de Conclusão de Curso 
para a comunidade. Com cerca de 30 minutos de duração, 
as apresentações, a partir das 19h, enfocaram uma 
variedade de temas em diversas áreas do conhecimento. 
“Os TCCs tiveram um excelente público todas as noites. 
Muito brilhantismo por parte dos alunos coroou mais 
essa atividade da nossa turma pioneira”, orgulhou-se o 
professor Guilherme. Os jovens também encararam o 
simulado preparatório para o ENEM e para o vestibular, 
elaborado pelos professores do Ensino Médio no dia 31 de 
outubro.

uConferências na Irlanda  
A professora Silvia Jensen, do Jardim, participou da reunião da Iaswece 
(Associação Internacional de Educação Infantil Waldorf/Steiner) na Ir-
landa, em outubro, representando a Federação das Escolas Waldorf no 
Brasil. O grande tema do encontro foi a preparação da celebração dos 
100 anos da Pedagogia Waldorf, em especial a Conferência Internacio-
nal de Educação Infantil Waldorf que acontecerá no Goetheanum, na 
Suíça, entre os dias 15 e 19 de abril de 2019. Após o evento, a professora 
participou de um encontro de professores na cidade de Kilkenny, com 
85 participantes de vários países. Eles debateram como os educadores 
se mantêm atualizados e se reciclam.

uBiologia na UFSC
Os alunos do 12º ano participaram de uma aula prática de Bio-
logia dos Vertebrados, no dia 30 de outubro, no Centro de Ciên-
cias Biológicas da UFSC. Eles foram recebidos pelos professores 
da universidade Guilherme Brito e Selvino Neckel (pai do 6º e do 
3º ano da Anabá) e também pelo professor aposentado da UnB 
Antônio Sebben.



ACONTECEU

uGincana de Micael
No dia 27 de setembro, depois de apresentarem 
seus hinos e gritos de guerra na quadra da escola, 
as equipes da Gincana de Micael partiram para o 
norte da ilha. A primeira prova foi a trilha da praia 
da Daniela à praia do Forte. Para este percurso, um 
representante de cada equipe foi vendado e desa-
fiado a carregar uma vela acesa. No morro entre 
as duas praias, começaram novas provas: desenho 
a carvão para o Ensino Fundamental, enquanto os 
jovens do Ensino Médio tiveram de adivinhar mú-
sicas a partir das partituras. Houve ainda provas de 
revezamento em corrida e natação, produção de 
esculturas, de salada de frutas, disputas para con-
feccionar e empinar pipas, salto em distância, cabo 
de guerra. Os alunos do Médio jogaram uma par-
tida de futebol na areia. “Foi bem bonita a gincana 
deste ano. Todos os alunos estavam em harmonia 
e houve momentos que eles puderam entrar no mar, o mar estava bem calmo, o clima muito agradável. Na roda final do Ensino Médio, os alu-
nos agradeceram, estavam felizes de ter participado”, contou o professor Gabriel.

uDesafio de Micael  
na mata

Os alunos de 1º a 4º ano 
encararam o Desafio de Micael na 
mata da escola nova no dia 5 de 
outubro. Com a ajuda dos alunos do 
9º ano, eles percorreram o circuito 
que começa na cabana dos anjos, 
passando por desafios diferentes 
de acordo com a faixa etária, que 
envolvem provas de arborismo, trilha 
em tronco alto, caminho cegos, túnel, 
tirolesa, slack line e, por último, rapel. 
As atividades foram supervisionadas 
neste ano pela empresa Ativa 
Aventuras, contratada especialmente 
para a ocasião, por recomendação da 
Comissão de Segurança da escola.

ucara a cara com o Dragão
Na manhã nublada de 2 de outubro, 

os alunos da professora Silvia Alcover se 
posicionaram no pátio da nossa escola e 
conseguiram manter o foco e a seriedade 
para o desafio do Dragão, apesar da 
agitação de seus corações. Os pais da 
sala, vestidos de branco, trouxeram 
serenidade para a grande tarefa. A aluna 
Lis disparou uma flechada certeira no 
coração da criatura

uPalestra para pais

O professor Sérgio Beck falou para uma plateia 
de pais interessados sobre as celebrações de 
Micael e seu significado de acordo com a An-
troposofia. O evento foi organizado pela Comis-
são de Segurança. O Conselho de Pais, em con-
junto com a Sagres e outras escolas, também 
promoveu uma série de atividades nas últimas 
semanas para marcar a época de Micael.

A Época de Micael em nossa escola trouxe muitos 
desafios e atividades nas salas, palestras para 
pais e comunidade, além dos tradicionais eventos 
para os alunos:

uAPM elege novos diretores
No dia de São Micael, 29 de setembro, aconte-
ceu a segunda Assembleia Ordinária anual da 
APM no prédio novo. O professor Sérgio abriu 
o evento com uma reflexão sobre o significado 
da Época de Micael. Também foram relatados 
os detalhes sobre a finalização da obra da nova 
escola e as perspectivas de mudança dos alu-
nos do Ensino Médio para as suas salas. Foi 
eleito um novo conselheiro fiscal, Anísio, que vai ocupar a vaga deixada por sua esposa, Marisa. 
Ele integra o time formado por Gabriela Prade e Rogério Collares. Para a diretoria da Associação, 
a chapa formada pelas professoras Maria Regina, Sandra Beck, pelo Thomas Schmidt, Marcelo de 
Cunto, Paulo Del Grande e Sérgio Beck (presidente) foi mantida. Para a vaga do diretor Fernando Ca-
deco foi eleita a mãe do 10º ano Ana. Mães da Comissão de Comunicação também se dispuseram 
a apoiar o grupo a partir do próximo ano. 


