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15 e 16/09 - Teatro de Sombras do
10o, às 19h.

Informativo mensal
Escola Waldorf ANABÁ
Florianópolis, SC

ESPECIAL
ABERTURA DO NOVO PRÉDIO

Com o impulso de Micael
As comemorações da
época de Micael neste
ano na nossa escola
vão ganhar um novo
sentido com a finalização da obra do prédio
novo e o início dos preparativos das salas para receber as quatro
turmas do Ensino Médio em 2018.
Até o primeiro dia de aula, no próximo
ano, nossa comunidade se mobiliza para
"ocupar", aquecer e dar vida ao novo
prédio, começando com a Assembleia da
Associação Pedagógica Micael, no dia 30
de setembro, seguida por um ciclo de palestras no local e a colocação da “pedra
fundamental” no dia 17 de outubro.

Os acabamentos na pintura e iluminação do prédio começam as ser feitos
antes de que, nos próximos meses, sejam
carregados para o seu interior o mobiliário, materiais de aula e novos sonhos e
intenções para o futuro da escola.
Essa nova etapa envolve não só professores, funcionários e alunos do Ensino
Médio, mas famílias e apoiadores desde
o maternal ao 11º ano. Cada pessoa que
comprou uma rifa, assou um bolo pro
café colonial, separou uma muda para o
mutirão, participou de uma assembleia,
sugeriu uma ação, contestou uma decisão, contemplou o andamento da obra
com carinho é parte dessa grande conquista e está convidada a admirá-la.
Para celebrar essa união,
os Eventos da Pedra Fundamental vão permitir à comunidade conhecer as novas
instalações, levar seus votos
para o futuro e refletir sobre
temas relacionados à vida
escolar que repercutem na
nossa comunidade.
Professores da escola
comemoram mais essa etapa

Eventos da Pedra Fundamental
Dia 30 de setembro - Assembleia da
Associação Pedagógica Micael, a partir
das 8h30. Vai trazer detalhes sobre a
construção, uma avaliação do que foi
realizado até o momento e os planos para
o futuro, além de depoimentos sobre a
nova etapa do Ensino Médio.
Dias 3, 4 e 5 de outubro - Palestras no
Prédio Novo, às 19h. Reflexões de temas
do cotidiano das turmas da Educação
Infantil ao Ensino Médio.

Dia 3 - “O Sono e a Vigília, a Noite e
o Dia: Companheiros Inseparáveis”,
com Silvia Jensen, professora do Jardim
e representante das Federação das
Escolas Waldorf do Brasil na IASWECE
(Associação Internacional de Educação
Infantil Steiner/Waldorf). O tema do sono
foi tratado no mais recente Congresso da
Associação na África do Sul, do qual a
professora participou.

15 a 17/09 - Uni11, em Campinas-SP.
16/09 - Evento social do 4oºano na
Elase, das 10h às 17h.
Festa da Primavera no Jardim,
às 8h30.
17/09 - Passeio de classe do 2o ano.
20/09 - Reunião do 6oºano, às 19h30.
23/09 - Festa da Primavera Maternal
Luise.
Mutirão da Horta do 3oº ano, às
13h30.
Encontro equipes da Gincana de
Micael.
25/09 - Reunião do Conselho de
Pais, às 19h.
25 a 27/09 - Viagem do 6oº ano a
São Joaquim.
26/09 - Reunião com novas famílias,
às 13h30.
27/09 - Reunião do 8o ano, às 19h.
28/09 - Gincana de Micael.
29/09 - Passeio do 3o ano.
Palestra Educação Infantil, às 19h.
30/09 - Assembleia da Associação
Pedagógica Micael, às 8h.
Acampamento do 5o ano.
3, 4 e 5/10 - Ciclo de Palestras no
Prédio Novo.
04/10 - Desafio do Dragão, às 7h15.
07/10 - Festa da Primavera Maternal
Dani.
17/10 - Colocação da Pedra
Fundamental.

Dia 4 - “A Sexualidade no Segundo
Setênio” - Maristela T. Francener Médica Antroposófica e Aconselhadora
Biográfica.
Dia 5 - “O dinheiro e a vida social”
- Sérgio Beck, professor de artes e
fundador do Anabá fala sobre a visão da
antroposofia sobre o dinheiro.
Dia 17 de outubro - Cerimônia de
Colocação da Pedra Fundamental.
Um ato simbólico de inauguração
do prédio, quando será enterrado um
dodecaedro de cobre, com intenções,
desejos e pedidos para a nova escola.

Por convicção e amor
Saiba o que sentiram e viveram
algumas das pessoas que
acompanharam a obra
Marcelo de Cunto, Administrador:
"Na verdade, uma obra é um grande processo
que se inicia muito antes da construção. Gosto
de poder perceber isso! Uma linha que conduz
desde nossos sonhos, vontades e desejos, até algo
tão concreto como é uma construção física. Perceber e participar deste
processo de "encarnação" é algo muito gratificante. Mas também é
um desafio real, pois envolve muitas pessoas. Tivemos 3 estagiários
de arquitetura, inclusive uma ex-aluna, engenheiros, arquitetos e
todo o pessoal de mão de obra. E aí, para mim, além de dar alguns
"pitacos" no projeto, coube a tarefa de fazer a articulação entre todas
esses colaboradores, a Comissão Financeira da Escola e a Diretoria
da Associação Pedagógica Micael, na busca de encontrar o melhor
caminho entre as necessidades e as nossas possibilidades financeiras".

Professor Guilherme, tutor do 11º
ano: "É um sonho se concretizando. Quando
entrei na escola em 2008, já se falava no Ensino
Médio. Tentativas anteriores não haviam se
realizado. Era um processo que vinha acontecendo
e não se concretizava. Eu ainda olho para aquele prédio e fico me
beliscando: ele está mesmo de pé! É incrível o quanto esse projeto
moveu... as pessoas, as doações, as campanhas. É a prova de que,
quando uma comunidade quer, consegue fazer. Tem uma frase de
Goethe que traduz bem isso: 'Toda uma corrente de acontecimentos
brota da decisão, fazendo surgir a nosso favor toda sorte de incidentes
e encontros e assistência material que nenhum homem sonharia que
viesse em sua direção. O que quer que você possa fazer ou sonhe que
possa, faça. Coragem contém genialidade, poder e magia. Comece
agora.' Foi isso. Nossa comunidade disse sim."

Vorli de Oliveira, empreiteiro da Orli Construções:
"Foi tranquilo, não tenho nada a reclamar. Eles são de palavra. O
combinado é certo, eles cumprem. É uma obra como todas as outras.
No começo tivemos contratempos, mas foi tudo resolvido logo. Sim,
tivemos chuva, problemas com o barranco. Acontece em qualquer
obra, sempre há mudanças. Foi legal. É bom saber que muita gente
vai usar isso aqui. "

Marcos da Silva Marques, engenheiro da
obra:"Trabalhar nessa obra foi o meu mestre da paciência. Estou
acostumado a sentar com o cliente e resolver. Aqui temos que fazer
consultas ao Conselho… a tomada de decisões é circular. Esse
sistema circular de decisões toma mais tempo, muito mais… Obra é
um negócio estressante. É muito dinheiro que não é nosso e decisões
que são determinantes, com consequências. Cada detalhe tem uma
consequência, e isso gera estresse. No começo eu sofri muito. Eu
sentava para conversar com 10 pendências e saía com 15. Mas
foi muito legal, me ensinou como a comunidade funciona, como se
respeita a opinião de todos, como se ouve, como se doam para a escola.
Quando a gente estava precisando, as coisas apareciam. Foi assim com
estagiário. A “vibe’ me impressionou, a dedicação, a entrega. Não se
vê isso em obra de residência, comércio. É uma selva. Aqui é mais
amoroso. Foi um ótimo aprendizado, mas estou feliz de finalizar e de
ter feito algo que vai ficar para o futuro."

Maria Regina Giachetta, professora
do Jardim e membro da diretoria
da APM: É um grande alívio e emoção ver
a finalização da obra. No começo, quando vi o
montante de mais de 1 milhão que precisaríamos,
eu achei que seria impossível. Mas é o propósito que faz a matéria
se concretizar. O propósito é o que move... E tem dedinho de anjo
aí.Tinhamos só a experiência de construir o Jardim. Tivemos
muitas situações inesperadas e resolvemos. O grupo se manteve
sempre unido, coeso. Discordamos muitas vezes, mas acertamos.
Pra mim, é um presente. Fiquei emocionada quando falamos
da finalização na reunião. Não é o prédio físico, mas o que ele
representa, a grandiosidade desse trabalho de grupo.

Aline Santos Collares, aluna do 11º
ano: Ser da primeira turma do Ensino Médio do
Anabá é um desafio enorme e um prazer. Como se
tivéssemos um tesouro bruto em mãos e fosse nossa
tarefa lapidá-lo. Sou muito grata por estar aqui, e
a descoberta de cada novo cristal é um presente! Adorei conhecer
o interior da “obra”. Muito bonita a arquitetura, estou louca pra
estudar lá!

Ana Paula Correia, mãe da Luisa,
do 11º, e do Paulo, do 9º ano: Como
mãe do Ensino Médio, sinto que a mudança
para a tão aguardada escola nova se equipara
ao nosso próprio desenvolvimento humano. Ela
é um organismo vivo construído por cada um de nós. Gente que
a construiu, pedacinho por pedacinho, ao longo desses 37 anos de
história. Acompanhamos seus setênios: nós a vimos desabrochar,
florescer, crescer, buscar sua identidade… Acompanhamos suas
alegrias, seus dissabores... Junto de nós, ela se desenvolveu. E agora
que a escola amadureceu, já podemos colher os frutos do nosso
trabalho e deixá-los cada vez melhores para as nossas próximas
gerações. Gratidão, Anabá!

Alunos do 11º ano de 2017
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No dia 28 de setembro, os alunos
do 6º ao 11º ano vão juntar suas
forças para participar da Gincana
de Micael. O local das provas só
será revelado no dia do evento, mas
as atividades já começaram nas
últimas semanas. Com a definição
das equipes no dia 30 de agosto,
os times começaram a escolher
seus nomes, hinos, bandeiras e a
participar de provas como pular
corda, bambolê, embaixadinhas,
mímicas e testes de percepção
olfativa. As novidades neste ano são
padrinhos escolhidos entre os alunos
do 11º ano (e não mais professores).
Há ainda outras novidades e
surpresas para o dia do evento! No
dia 04 de outubro será o Desafio do
Dragão, do 5o ano.

u
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u ‘Luzes Acesas’ para

26

a nova escola

O show de lançamento do CD “Luzes
Acesas”, do músico Marcos Baltar,
acontece no dia 26 de setembro, no TAC,
parte da programação “TAC Oito em
Ponto”, que traz atrações todas as terças
neste horário. O evento se transformou
em uma oportunidade para dar um
grande empurrão na Campanha dos
Tijolinhos, já que a renda da bilheteria
e de cotas de patrocínio serão doadas
à escola. O show de Marcos, que é
pai da Tarsila (3º ano) e da Maria
Vitória (Jardim), vai contar com a
participação da banda de jazz Rivotrio e
músicos consagrados, além dos nossos
afinados alunos da Orquestra do Ensino
Fundamental. Divirta-se na noite de
MPB e ajude a nossa escola. Ingressos
com os representantes das turmas e no
Bazar Permanente.
u Portal em fase de adequação

u 12 novos socorristas
No dia 24 de agosto, um grupo de 12 pessoas, entre professores e funcionários,
participou do Curso de Primeiros Socorros
no Centro de Treinamentos do Corpo de
Bombeiros de Florianópolis. Procedimentos para um atendimento rápido e seguro
foram os pontos fundamentais do treinamento. Foram abordados temas como
imobilizações de fraturas, técnicas para
desengasgamentos, primeiros cuidados
de machucados em geral, entre outros. A
escola agradece o acolhimento do Corpo
de Bombeiros de Florianópolis e do 2° Sargento Marcos Antônio Amorim.

O novo sistema de gerenciamento de dados da
escola está em fase de ajustes. As senhas de acesso já foram distribuídas e agora estão sendo feitas adequações da nova plataforma. A secretaria
pede a compreensão dos usuários pelas eventuais
falhas no acesso nesse período. O “Portal Online”
armazena as informações financeiras, administrativas e acadêmicas e permite que as famílias tenham acesso a boletins, boletos de pagamento e
informações dos alunos por meio do site da escola. (http://www.anaba.com.br/espaco-dos-pais/
portal-online).

u Hatha Yoga na escola
A professora Sueli K. abriu novas turmas de
Yoga na escola. Às segundas, às 7h30, para
iniciantes. Às quintas, no mesmo horário,
Yoga terapia hormonal para mulheres. Mais
informações, cel. 99947-0765.
u Palestra PARA Educação Infantil
Os pais das turmas da Educação Infantil vão
ter a chance de participar da palestra da
médica antroposófica Maristela Francener
sobre o Primeiro Setênio no dia 29 de setembro. As professoras vão receber os pais
às 19h em suas salas para uma preparação
ao evento conjunto às 19h30.

u Manhã de Primavera
no Jardim
Preparando a entrada da estação das flores, a criançada do
Jardim participa da Festa da
Primavera, no sábado, dia 16.
A celebração conta com música, roda, muitas flores e um
café da manhã caprichado, entre 8h30 e 11h30. A celebração
do maternal da Luise acontece
no dia 23 e da Danielle só em
outubro.
u Teatro de Sombras
Pelo segundo ano em nossa escola, os alunos do Ensino Médio produzem um teatro de
sombras, uma das atividades
pedagógicas que fazem parte
do currículo do 10º ano. “Taketori Monogatari - O Cortador
de Bambu” é nesta sexta e sábado, 15 e 16, às 19h. Ingressos no Bazar.
u 8oº ano da Arandu
encena Dom Quixote
A primeira turma de 8º ano da
Escola Arandu encena a saga
de Dom Quixote no espetáculo
“O Homem de La Mancha”, de
22 a 24 de setembro, no Circo
da Dona Bilica, no Morro das
Pedras. Ingressos no Bazar Permanente do Anabá. Prestigie!

SALA DE AULA

u Grafado à tinta
No início deste semestre, os
alunos do 4º ano da professora
Silvia Alcover vivenciaram o processo da escrita com tinta de forma tradicional. Eles começaram
com bambus, em forma de caneta, passaram à pena até ganharem a caneta tinteiro. A professora explica que nesse período as
crianças aperfeiçoam a escrita,
têm maior definição no formato
de sua própria letra, como um
reflexo do momento que vivenciam no desenvolvimento
da personalidade. Para a escrita à pena, eles prepararam
o papel com borra de café para ganhar um aspecto antigo
e grafaram um lindo verso de Rudolf Steiner: “No coração
tece o sentir | Na cabeça luze o pensar| No membros vigora o querer | Luzir que tece, | Tecer que vigora, | Vigor
que luze. | Eis o ser humano.”

u Tem móveis para doar? Colabore com o
Sítio da ABDSul

Parceira do Anabá, a ABDSul (Associação de Agricultura Biodinâmica do Sul) está tentando mobiliar o seu sítio de 24 hectares em
Águas Mornas, onde já começaram a ser realizadas atividades rurais
dos alunos do Anabá. O primeiro evento sediado lá foi a Época de
Agrimensura do 10º ano (leia em ACONTECEU). Os administradores estão em busca de beliches, colchões, sofás, fogão, geladeiras,
mesas e outras peças. Entre em contato com a Secretaria do Anabá
para informações.

u Em busca de estrelas,
pedras e plantas
Os alunos do 5º e 6º ano se preparam para viagens
de estudos em nosso estado nas próximas semanas.
A turma da professora Denise vai a São Joaquim
(230 km de Florianópolis) para três dias de aulas de
astronomia e mineralogia de 25 a 27 de setembro. Já
a sala do professor Marcelo acampa em um sítio em
Santo Amaro da Imperatriz (35 km de Floripa) para
complemento dos estudos de botânica e observação
da natureza, no último fim de semana do mês.

u Uni11 em Campinas
A moçada do Ensino Médio vai a Campinas no fim de
semana de 16 de setembro para participar de debates
de pautas sociais como xenofobia, racismo, questões
de gênero etc. no UNI11, que reúne turmas do 11º
ano de 7 escolas Waldorf do Brasil. O aluno Lucas
Pitta vai fazer uma apresentação sobre ecovilas, com
base em sua experiência em Urubici.

Parceria e Financiamento - O sítio, com um total de 30 hectares,
foi comprado em janeiro deste ano por um grupo de amigos, pais
e professores do Anabá, em um acordo com a proprietária para a
liberação de verbas para a construção das salas do Ensino Médio.
Dona das terras, a ex-professora de alemão da escola Elke, permitiu
que o pagamento fosse entregue ao Anabá, como um empréstimo.
O grupo de compradores doou à ABDSul 24 hectares e dividiu o
restante em lotes formando um condomínio rural. A parceria da escola com a ABDSul começou em 2011, com a construção da sede
comum no terreno novo.

Maricy Assunção

ACONTECEU

u Brincadeiras ao Vento
u Acampamento do 4oºano na Arandu
As crianças do 4º ano do Anabá e da Arandu assistiram
juntas o nascer do sol nas dunas do Campeche no dia 25
de agosto. Elas saíram de madrugada do acampamento
na escola do sul da ilha em direção à praia e esperaram
ansiosamente pelo sol, em uma vivência da época de
geografia. Também fez parte da aula observar os pontos
cardeais, as estrelas e rolar na areia com os amigos.

No mês do folclore, as crianças do Maternal e do
Ensino Fundamental puderam resgatar brincadeiras
tradicionais no “Festival de Brincadeiras ao
Vento” e no “Passeio da Pipa”. Os pequeninos da
Luise foram à praia do Campeche, e os da Dani,
ao Jardim Botânico, no dia 12 de agosto. Já os
alunos de 1º ao 4º ano curtiram a manhã na praia
da Daniela, colocando no ar, no dia 19, as pipas
confeccionadas na oficina da escola.

ACONTECEU

u Quatro noites de Teatro
A peça "O Truão Panfalão" reuniu a nossa
comunidade de 17 a 20 agosto no teatro
Fotos de Guel Varalla
Dionísio, na praia dos Ingleses. Dois elencos de alunos do 8º ano se
revezaram nas quatro noites que encantaram a plateia enfocando temas
como altruísmo e generosidade. Ao final, um jantar em uma pizzaria uniu
todos os apoiadores e familiares da turma. “Nós, pais e mães do 8º ano,
gostaríamos de agradecer de todo coração a todos que, de uma forma ou de
outra, se envolveram na construção deste momento. A todos os professores,
funcionários e a toda a comunidade da Escola Anabá, nosso muito obrigado.”

u 15 escolas no
InterWaldorf de
São Paulo
A nossa seleção
“Waldorfinos”, com os
alunos do 9º ano, participou
das modalidades de
basquete e handebol no XVI
InterWaldorf, no dia 2 de
setembro, na escola Rudolf
Steiner, em São Paulo. O
evento esportivo reuniu
estudantes de 15 escolas
Waldorf. Os jovens do Anabá
aproveitaram para bater
bola também no parque
Ibirapuera, na véspera do evento, logo que chegaram, e na escola
Micael, onde ficaram hospedados. Eles foram acompanhados da profa.
Bia e do prof. Gabriel na rápida passagem pela capital paulista.

u De arrepiar os
cabelos
Os jovens do 11º ano visitaram o
laboratório de eletromagnetismo
da UFSC durante a aula de Física do
professor John Rodney. Na visita,
com práticas sobre eletricidade,
eles puderam testar o gerador de
Van de Graaff e aprender sobre
o efeito de arrepiar os cabelos
de quem toca na cúpula, isolado
da terra, quando os fios ficam
eletrizados ao repelir cargas da
mesma polaridade.

u Palestra Bodo

ACONTECEU
Carol Duva

u 10o faz doação
S

u Jogos Gregos no Rio Vermelho
No dia 5 de setembro, 74 alunos de 5º ano das escolas Anabá, Arandu, Querência (Porto Alegre) e Turmalina (Curitiba)
reuniram-se no Camping dos Escoteiros, no Rio Vermelho, para os tradicionais Jogos Gregos, com provas como
maratona, corrida de bigas, saltos. O dia foi finalizado com um farto jantar com comidas típicas. O professor Gabriel
diz ter se surpreendido com o empenho e a seriedade da garotada para enfrentar os desafios, desde a organização
das cidades-estado à participação nas provas. O professor da turma do Anabá, Marcelo Letzow, elogiou também os
pais que hospedaram com todo carinho os alunos visitantes, os cozinheiros e os Arcontes. “São ações como essa que
nos fazem crescer e nos fortalecer enquanto grupo, unindo pais, crianças e professores”, afirmou.

u Agrimensura
em Águas
Mornas
Os 28 alunos do 10º
ano finalizaram a Época
de Agrimensura entre
6 e 10 de agosto com
medições topográficas
no sítio da ABDSul,
em Águas Mornas,
a 51 quilômetros de
Florianópolis (leia nota
sobre o sítio na página
3). Eles produziram
um mapa de uma
parte do sítio, com
o posicionamento
de casas, ruas,
rio, ponte, usando
teodolitos óticos,
aparelhos antigos de alta precisão. Ainda foi possível usar a potente luneta
do aparelho para admirar a lua cheia e as estrelas! Para o professor
Guilherme, além do objetivo concreto de produzir uma planta do sítio, a
viagem também foi um exercício dos limites sociais para os jovens que
tiveram de negociar as etapas do trabalho em seus grupos, o manuseio
dos equipamentos, além das tarefas diárias como o preparo das refeições,
lavagem de louça, higiene dos banheiros, descarte dos lixos etc.

u Visita aldeia
guarani M’Biguaçu
No sábado 5 de agosto, os alunos
do 11º visitaram a aldeia indígena
M’Biguaçu no bairro de São Miguel em
Biguaçu, às margens da BR- 101. Eles
foram recebidos pelos seus colegas
do Ensino Médio da escola da aldeia.
Juntos fizeram trilha, visitaram fonte,
casa de reza e escola. Acompanhados
da professora de Sociologia Andréia
Cavalheiro, da profa Bia, de Jogos, os
alunos puderam conhecer um pouco do
cotidiano dos guaranis, suas práticas,
e também aprender mais sobre si
mesmos.

ACONTECEU

u Feijões Mágicos
do 1o ano

u Oficina de xilofones
Os pais da turma da Regina já
começaram a ouvir as primeiras notas
do Bazar de Natal! No dia 26 de agosto,
eles se acotovelavam na sala de artes
da escola em um mutirão animado para
produzir e afinar xilofones em madeira
com um timbre suave.

u Nos embalos do Bazar de sábado
No dia 2 de setembro, enquanto pela manhã,
as turmas do Fundamental e a Orquestra
brilharam nas apresentações musicais do Bazar
de Inverno, à tarde, o “palco aberto” revelou
muitos talentos escondidos da nossa comunidade,
na voz, violão e outros instrumentos. Todo
mundo também parou para brincar o Boi de
Mamão no meio do pátio e para assistir ao
coral dos índios guaranis. A Comissão da Festa considerou o ‘dever’
mais que cumprido: “Agradecemos aos queridos pais que sempre
ajudam, participando dos mutirões de organização, trazendo suas
contribuições e trabalhando no dia do evento. Tudo isso para o
crescimento e fortalecimento da nossa querida escola. Aos alunos,
professores e todos os demais funcionários da limpeza, administração
e manutenção também somos gratas. O resultado desta festa é fruto
de todo este trabalho em comunidade e, nele, todos são essenciais.
Muito obrigada!”

Com muito capricho e
espírito de equipe, os pais
do 1º ano conseguiram
não só servir a deliciosa 1a
Feijoada da turma no dia 27
de agosto e divertir muitas
famílias no sábado, mas
também superar a meta de
arrecadação da campanha
para financiar a "Sala Móvel"
dos seus filhos. Os músicos
cativaram o público adulto e
mirim, que também contou
com parquinho, quadra e
lindas árvores para brincar
no arborizado terreno da
Associação de Bairro Confia,
no Jardim Anchieta.

