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SETEMBRO/2018
15/09 - Festa da Primavera no Jardim, às
8h45.
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16/09 - Festa da Primavera no Maternal da
Luise.
18/09 - Viagem do 7º a Botuverá.
20 a 30/09 - Encontro de Micael (veja
programação).

SÃO MICAEL

22/09 - Festa da Primavera no Maternal da
Danielle.

O bom combate
O mês de setembro marca o início das comemorações de São Micael. Em nossa escola,
neste ano, a tradicional “Gincana de Micael”
vai acontecer no dia 27, em um local ainda
não revelado, com a participação dos alunos
a partir do 6º ano. Já o “Desafio do Dragão”
para o 5º ano, quando a turma tenta domar a
criatura mitológica com flechadas, em nosso
pátio, será no dia 2 de outubro.
Atividades também são pensadas para a
criançada, desde pequenos desafios nas salas
do Jardim e do Fundamental, além do “Desafio de Micael”, com provas esportivas, para os
alunos de 1º ao 4º ano. Neste ano, o evento,
que estimula a superação em nossos alunos,
vai contar com medidas de segurança especiais, elaboradas
para a ocasião, pela comissão
formada por pais, professores
e funcionários, com o apoio
de profissionais. A comissão
de Segurança ainda convidou
o professor Sérgio Beck para
realizar a palestra “Comemorar Micael: Por quê?” no dia
26, às 19h.
O nosso Conselho de Pais também programou, em conjunto com outras escolas e com
a Associação Sagres, o “Encontro de Micael”,
com 7 eventos, em diferentes locais, iniciando com uma palestra no Anabá, no dia 20 de
setembro, com o alemão Gerald Häfner, do
Goetheanum (confira programação).
Já no sábado, 29 de setembro, dia de São
Micael, nossa comunidade realiza a Assembleia
Ordinária da Associação Pedagógica Micael.

Encontro de Preparação da Gincana de
Micael, às 8h30.
24/09 - Reunião do Conselho de Pais, às 19h.
26/09 - Palestra “Celebrar Micael: Por quê?,
com Sérgio Beck, às 19h.
27/09 - Gincana de Micael.
28/09 - Café Cultural para Famílias, às 7h15.
29/09 - Assembleia da Associação
Pedagógica Micael, às 9h.
02/10 - Desafio do Dragão do 5º ano.
05/10 - Desafio de Micael, do 1º ao 4º ano.
08 a 12/10 - Férias da Primavera.

ELEIÇÕES NA ESCOLA - A última Assembleia Ordinária da Associação Pedagógica Micael deste ano, no dia 29, será
marcada por um importante evento: a
eleição de sua nova diretoria, que vai
encarar o grande desafio de direcionar
os esforços, coordenar os trabalhos e
fiscalizar as contas pelos próximos três anos.
No encontro, serão apresentadas as funções
da diretoria da Associação e deverá ser eleita
uma equipe que possa dar continuidade aos
compromissos assumidos com a comunidade. Também será apresentado um resumo
sobre o fechamento da obra e esclarecimentos sobre o momento atual da Anabá. Uma
carta-convite será enviada a todos.

Gincana dos Grandes
As seis equipes da Gincana, identificadas por cores, já escolheram seus nomes:
Rosa dos Ventos (Rosa), Bluedogs (Azul),
Solcrates (Amarelo), Detox (Verde), Romãnos (Vermelho) e Aipapaya (Laranja). Elas
terão como padrinhos e madrinhas neste
ano os professores John, Andrea Ikeda,

Roberta, Rafael, Guilherme e Diego. Os primeiros encontros dos times foram nos dias
06 e 13 para a preparação dos nomes, bandeiras, hinos, gritos de guerra. No sábado
dia 22/09, das 8h30 às 13h, será a reunião
final para acertar os detalhes das equipes
antes do grande dia.

O Conselho de Pais do Anabá se
uniu à Sagres e aos conselhos da
Aurora e Arandu para organizar
um grande evento: o Encontro
de Micael. Confira as datas das
palestras.
Com Gerald Häfner
No Anabá, 20/09, às 19h30 gratuito
Na Sagres, 21/09, às 19h30 contribuição espontânea
Na Sagres, 22/09, às 19h30 - de 50
a 70 reais.
Com Luise Hardt
Na Arandu, 27/09, às 19h30 gratuito
Com Carlos Maranhão
Na Sagres dias: 28/09, às 19h;
29/09, das 8h às 19h.
No dia 30/09 haverá culto, roda
de conversa, dança circular, circo e
música em uma confraternização
final, das 8h às 12h.
A contribuição para os três últimos
dias será de 50 a 70 reais.
Veja a programação detalhada nos
sites das escolas.

PÁTIO
u Atenção todas as flores: tem festa no Jardim
A Festa da Primavera acontece neste sábado no Jardim a partir das 8h45, com muita música, muitas flores e um café da
manhã caprichado, para preparar a chegada da nova estação em 22 de setembro. No maternal da Luíse, a festa será no dia
16, e no da Danielle, dia 22.

u Primeiras
funcionárias
Úrsula Andrade Dall’agnol
(recepção) e Claúdia Camargo
(limpeza) são as primeiras
funcionárias do prédio novo.
Claúdia já participa do time
desde fevereiro de 2017, e
Úrsula, Claúdia e Indiamara
Úrsula se juntou ao quadro
neste mês. Já a Indiamara Arcanjo de Oliveira, contratada em agosto, vai ser responsável pela
limpeza da casinha açoriana alugada.

u Viagem ao centro
das cavernas
O 7º ano embarca na próxima
semana para Botuverá, para
a viagem de estudos de
astronomia, mineralogia, entre
os dias 18 e 21 de setembro.
u Gilgámesh O Teatro de
Sombras da turma do 10º ano
está marcado para esta sexta
e sábado, 14 e 15, contando a
história do rei babilônico.

u Dois lados da mesma viagem
Neste mês o australiano Safin Clark (à direita, na foto) chegou ao Brasil para ficar
hospedado na casa do Ícaro Hardt, do 11º ano, que viaja com ele em novembro para
conhecer a escola Little Yarra Steiner School, em Yarra Junction, no estado de Victoria, no sudeste australiano. Ícaro (à esquerda) vai ter que enfrentar uma temporada
de aulas e de férias de verão! A aluna Larissa Shanti, do 10º ano, também embarca
para a costa oeste da Austrália na próxima semana, depois de ter recebido a colega
Britta Krumholz, de janeiro a abril em sua casa, vinda da Perth Waldorf School, onde
agora ela vai estudar. Os jovens se conheceram e combinaram tudo por meio da plataforma de intercâmbio para alunos de escolas Waldorf, a Waldí.com

ACONTECEU

u Projeto social no
Morro dos Cavalos
Nem a chuva diminuiu o entusiasmo e
a força de trabalho dos jovens do 12o
ano que realizaram seu estágio social
na semana de 10 a 14 de setembro.
Eles trabalharam na construção de um
espaço que servirá de sala de aula e
de reza na aldeia Yaka Porã, da Terra
Indígena Morro dos Cavalos, com
estudantes e lideranças locais e sob os
olhares atentos e curiosos das crianças
guaranis. A construção priorizou os
recursos naturais do local como barro,
madeira e fibras. Para a realização da
obra a turma promoveu uma vaquinha
na internet. Quem quiser ainda dá
tempo de colaborar com a iniciativa:
(https://www.vakinha.com.br/vaquinha/
bioconstrucao-de-escola-indigena).

u Professor por um dia
Em sua segunda época de
zoologia, o 4º ano recebeu a visita do zootecnista Eduardo, ex-aluno, atual pai da escola e filho
da professora Márcia para falar
de animais estudados pela turma. “Ele nos contou sobre vacas
e touros antes e depois de serem
domesticados pelo ser humano,
despertando a curiosidade e o interesse dos alunos”, disse a professora Leíse.

ACONTECEU

u Entre gregos e sulistas Com 83 alunos em seis cidadesestado: Atenas, Delfos, Olímpia, Esparta, Ítaca e Creta, as crianças do
5º ano do Anabá, da Arandu e das escolas Querência (Porto Alegre) e
Turmalina (Curitiba) realizaram uma megaolimpíada grega, no Camping
dos Escoteiros no Rio Vermelho, no dia 6 de setembro. Pais e mães
atuaram como arcontes durante o dia, acompanhando as atividades de
cada cidade-estado, que passaram por provas de maratona, corrida de
bigas, lançamento de discos, e terminaram a noite com um delicioso jantar
grego em um brinde ao evento: “Yamas!”
u Café cultural para famílias
Se já era bom participar do café da manhã
promovido pelo Conselho de Pais toda
última sexta-feira do mês, agora ficou
melhor. Além da oportunidade de reunirse com famílias de diferentes salas, pais e
mães também podem apresentar músicas,
poemas e outros trabalhos artísticos. No
mês passado, Marcos Baltar estreou a
iniciativa trazendo o som do violão. Fale
com Bettina (991433657) caso queira fazer
alguma apresentação. Ou simplesmente
apareça para apreciar um delicioso café no
próximo dia 28.

u Bazar de
Inverno

Luiz Vianna
Fabíola Pozza Korndorfer

Com produtos
originais,
oficinas variadas,
apresentações
musicais
emocionantes, um
divertido Boi de
Mamão e muita chuva, aconteceu no dia 1º de setembro o
nosso Bazar de Inverno, que arrecadou cerca de 9.000 reais
líquidos para completar o caixa da nossa escola. Em meio à
alegria da criançada, teve quem saiu contrariado por não
ser engolido pela bernunça...

u Reúne tudo em Botucatu

u Arte 10!

Reúne 12, encontro de alunos do último ano do Ensino Médio de escolas
Waldorf, realizado na escola Aitiara, em Botucatu, entre 6 e 8 de setembro,
fez um apanhado do que os jovens dessa etapa já passaram em anos
anteriores, como atividades esportivas (do InterWaldorf do 9º ano), artísticas
(do Arte 10, do 10ª) e de debates sociais (do Uni11). O tema deste ano foi “A
Filosofia da Liberdade”, baseado no livro de Rudolf Steiner, sob a orientação
do euritmista e violoncelista Cláudio Bertalot. Mais maduros, os jovens
também dirigiram oficinas, participaram de plenárias e decidiram juntos
detalhes do evento.

Realizado na escola Micael de São Paulo, o Arte 10 reuniu,
de 07 a 10 de setembro, 150 jovens do 10º ano de cinco
escolas da capital paulista e do Anabá, com foco em oficinas
de artes e apresentações das turmas. O evento ainda contou
com muitos jogos, música e momentos de descontração.
Para o professor Rafael, tutor da turma, o encontro com os
colegas paulistanos fortalece o vínculo dos jovens com a
proposta da pedagogia, além de presenteá-los com amigos
pra toda a vida.

ACONTECEU

u Teatro do 8o ano

Foram quatro noites, dois elencos,
centenas de espectadores e muitas
emoções. A moçada do 8º ano
apresentou a peça “Noite de Reis…
Ou o Que Quiserdes”, de Shakespeare,
no Teatro Dionísio, nos Ingleses, de
23 a 26 de agosto, e deixou orgulhosa
a plateia de pais, mães e amigos que
lotaram a casa.
Cristiano Prim

u Coral no Circuito Cultural
A manhã do sábado dia 18 de agosto começou muito mais animada
com as vozes dos alunos do Coral do Ensino Médio no centro da cidade,
como parte do Circuito Cultural de Florianópolis. A apresentação durou
cerca de meia hora e encantou a todos.

u InterWaldorf
Alunos e alunas do
9o ano tiveram um final
de semana totalmente
dedicado aos esportes,
nos dias 31.08 e 01.09.
Em viagem a São Paulo,
a turma participou do
InterWaldorf, torneio
para jovens de 9o ano
das escolas Waldorf,
com direito a uma parada no Parque Villa Lobos para andar de
skate, bicicleta e patins. Além das muitas vitórias, trouxeram na
mala a convivência com adolescentes de outras 13 escolas, vindos
de Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Juiz de Fora e diversas cidades do
estado de São Paulo.

u Para gostar de ler
De Cecília Meireles a Blandina Franco, Júlio Verne a Salman
Rushdie e Vargas Llosa, o encontro realizado na Biblioteca no dia
29 de agosto reuniu dicas de leitura e reflexões das professoras
Sandra Beck, Silvia Jensen, Gilka Girardello e Aline Maciel para
uma plateia de pais com muitas questões. No evento, também foi
sugerida a ideia de um espaço para manter vivo o debate. Aguarde
os próximos capítulos.

