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Informa

13-14/09 – Teatro de Sombras do 10º ano.
16/09 – Palestra "Ritmo nas diferentes
fases da Vida", com Maria Cecília
Bonna, às 19h.

www.anaba.com.br

19/09 – Celebração do Centenário da
Pedagogia, Jardim Botânico, às 8h30.

1919-2019

No dia 19 de setembro, à medida que for
percorrendo a esfera celeste, o Sol irá iluminar uma por uma das celebrações que acontecerão nas mais de 3000* escolas e Jardins
de Infância espalhados por mais de 100 países. Neste dia, será a comemoração oficial do
Centenário da Pedagogia Waldorf no mundo.
Aqui, em nosso "pedacinho de terra perdido no mar", iremos iniciar o dia com uma
grande roda de bom dia no Jardim Botânico,
no Itacorubi, em conjunto com as 9 escolas
e Jardins de Infância de Florianópolis. Pais e
amigos ligados à Antroposofia, convidados
para cerimônia, irão se juntar aos alunos e
professores para uma programação que inclui versos, cantos e piquenique. Também
será inaugurada uma exposição sobre a Pedagogia Waldorf, que ficará aberta até o dia 20
de outubro, com apresentações artísticas das
escolas nos finais de semana. Acompanhe a
programação pelo nosso site.
O Anabá foi a primeira escola fundada em
Florianópolis em 1980. Hoje já são quatro escolas e seis Jardins que acolhem mais de 900
crianças e jovens.

Arte: Cristopher Faoro Bertoni

Centenário Waldorf com
sotaque manezinho

22/09 – Festa da Primavera, Maternal
das Margaridas.
24/09 – Encontro de Micael: "A
espiritualização do conhecimento" com
Carlos Maranhão, às 19h30, na Arandu.
27/09 – Gincana de Micael, às 9h.
27, 28 e 29/09 – Encontro de Micael na
Associação Sagres. Informações no site:
www. asssagres.org.br.
28/09 – Festa da Primavera, turmas do
Jardim, Espaço Pergalê, Ratones.
30/09 – Reunião do Conselho de Mães e
Pais, às 19h.

OUTUBRO
Estampa para camiseta produzida pela Comissão dos 100
anos para divulgar a comemoração e arrecadar fundos para
projetos das escolas Waldorf da cidade.

Comemoração do Centenário
da Pedagogia Waldorf
Data: 19 de setembro de 2019
Local: Jardim Botânico, Itacorubi
Horário: A partir das 8h30
Programação: roda para o bom dia; versos e
músicas; abertura da exposição; e piquenique.

(*) Dados: Jardins: 1911. Escolas: 1182. Dados: “Waldorf World List” , de abril de 2019 - https://www.freunde-waldorf.de/fileadmin/user_upload/images/ Waldorf_World_List/Waldorf_World_List.pdf

ÉPOCA DE MICAEL

Porque não é sobre matar o dragão, mas sim dominá-lo.
Porque cada vez temos mais liberdade, mais consciência e mais desafios.
Porque os dragões não estão só fora, mas também dentro de nós.
Foi com estas colocações que o professor Sérgio Beck deu início ao
mês de Micael, no dia 03.09, com uma palestra do Ciclo de Vivências
Waldorf de 2019. Promovido pela Escola de Mães e Pais de Florianópolis, o evento que está repleto de eventos e desafios.
Realizado de forma conjunta entre o conselho de pais das escolas
Anabá, Arandu, Aurora e a Associação Sagres, o “Encontro de Micael
2019”, irá abordar o tema: “Os Desafios Para a Brasilidade na Pedagogia
Waldorf e na Antroposofia”, começando com um palestra dos fundadores do Anabá no dia 21, em nossa escola.
Confira programação na agenda.

21/09 – Preparação da Gincana de Micael.
– Encontro de Micael: "Desafios
inspiradores para a fundação, aspectos
sociais", com os fundadores do Anabá,
Sérgio, Sandra e Simone, às 9h.

u Gincana

01/10 – Encontro de Micael: "Brasilidade
na Pedagogia Waldorf" com Liliane
Brignol, às 19h30, na escola Aurora.
05 a 13/10 – Recesso de Primavera
05 a 11/10 – Seminário Pedagógico
10/10 – Ciclo de Vivências Waldorf: 100
Anos da Pedagogia Waldorf, às 19h30
na escola Aurora.
15/10 – Reunião do Conselho de Mães e
Pais, às 7h30.
16/10 – "O conto de fadas francês
de autoria feminina", palestra e
lançamento do livro "A Bela e a Fera",
traduzido por Aída Cunha, às 19h30,
na biblioteca.

já agita a escola

As equipes: SUNduíches (amarelo),
Pimentas do Reino (vermelho), Mamonas
faz Faxina (verde), K-fé (marrom), Roxosos
(roxo) e Bluetooth (azul), de alunos do 6º
ao 9º ano já estão se preparando para
a Gincana de Micael, que acontecerá
dia 27 de setembro. Até lá, os grupos
têm ainda dois encontros, na segundafeira (16) à tarde, e no sábado (21), pela
manhã. Com os professores, padrinhos
ou madrinhas, eles estão fazendo hino,
bandeira, camiseta e outras atividades que
já contam pontos no torneio. Boa sorte,
pessoal! Para os pequenos, de 1º a 4º
anos, o “Desafio de Micael” acontecerá
em outubro.

u Teatro de Sombras: uma Jornada do 100ºano

PÁTIO

A Jornada para o Oeste: dia 13 de setembro, às 19h e 21h, 14 de
setembro, às 18h30 e 20h30, na sala do 6º ano.

O 10º ano apresenta, nos dias 13 e 14 deste mês, o teatro
de sombras “A Jornada Para o Oeste”. A peça é uma
adaptação do clássico da literatura chinesa feita pelas
professoras Aline Volkmer e Nastaja Brehsan, que dirigem o
espetáculo. Os alunos prepararam as silhuetas articuladas
dos personagens e os movimentam manuseando palitos de
bambu — como no tradicional teatro de sombras chinês.
“É lindo ver a concentração deles fazendo a luz, a música,
mexendo personagens, é muita empatia. Eles sempre
percebem o que precisa ser feito e fazem. Eu amo o teatro
de sombras por isso” relata a professora Aline.

u Não esqueça a carteirinha de vacinação
As famílias têm até o dia 19 de setembro
para entregar cópias das carteirinhas de vacinação dos alunos à escola.
A exigência é da Secretaria Municipal de
Saúde, que agora passa a controlar a situa-

ção vacinal de tríplice viral ou tetraviral de
todos os alunos, professores e colaboradores do Anabá. Quem não estiver imunizado,
precisa entregar atestado médico que justifique o motivo.

u Pequenos encontros

u guardiões dos desafios

O compromisso é de todos, mas os cuidados
para que brotem e se desenvolvam
as sementes lançadas na 2ª edição do
workshop "Desafios para a Pedagogia
Waldorf nos Tempos Atuais" ficaram a cargo
dos "guardiões" escolhidos por cada grupo.
A segunda edição do workshop reuniu cerca
de 40 pessoas no dia 31.08. Seis grupos debateram e aprofundaram os temas que
já tinham sido mapeados na primeira edição: Autodesenvolvimento para educação;
Comunidade escolar; Espaços e limites; Identidade Ser Escola; Respeito ao tempo de
desenvolvimento e Tecnologia digital e redes sociais. A atividade foi mediada pelo
pedagogo social Dieter Pfister.
u Apoio aos estudantes indígenas

As turmas do Ensino Médio estão
empenhadas em uma campanha
em benefício dos alunos indígenas
da UFSC. Eles estão arrecadando
alimentos não perecíveis para café
da manhã (café, açúcar, leite em pó,
biscoitos) e materiais de higiene e
limpeza (sabonete, creme dental, sabão em, pó, água sanitária etc). As caixas para
receber as doações estão no prédio do Médio. A ação, organizada pelos jovens e
professores, começou depois da visita de um grupo de estudantes indígenas da
UFSC à escola, no dia 14 de agosto. Eles falaram sobre suas etnias, a oportunidade
de ser universitário e as dificuldades que estão enfrentando com cortes de bolsas e
carências no alojamento onde vivem 43 estudantes adultos e algumas crianças.
u edital professor de história e eurimia: O Anabá está com editais abertos para contratação de professores de História e Euritmia para o ano 2020. Os interessados devem enviar currículo
e carta de intenções para: anaba@anaba.com.br. Mais informações: www.anaba.com.br/secretaria/
editais, ou pelo telefone (48) 3334-1724.

para construir um
Grande Encontro

A comissão de organização
do III Encontro Brasil de
Mães e Pais Waldorf, que
acontecerá de 25 a 27 de
outubro, em Florianópolis,
está fazendo um rodízio
de conversas nas escolas
e Jardins de Infância da
cidade para apresentar aos
pais e mães os temas que
serão tratados no grande
evento em outubro. As
inscrições para o Encontro
ficam abertas até 27 de
setembro no site: https://
encontrobrasil.wixsite.com/
iiiencontro. No dia 30.08
aconteceu o primeiro desses
encontros durante o café da
manhã mensal do Anabá.

ACONTECEU

Samantha Hoffmann

uAos vencedores, os louros! O grande encontro anual de alunos de

5º ano do sul do país aconteceu nos dias 3 e 4 de setembro. A cerimônia de
abertura das Olimpíadas Gregas foi no Anabá na tarde do dia 3, quando as
turmas da nossa escola e da Arandu recepcionaram seus colegas da Grão Saber,
Querência e Turmalina. No dia seguinte, eles viajaram para a Grécia Antiga:
cada time vestido com a cor representativa da sua cidade-estado se apresentou
no Camping dos Escoteiros, no Rio Vermelho, para as divertidas provas.
u 7oºano nas

u cÉu colorido

profundezas da terra

A manhã estava
nublada, mas o céu ficou
colorido com as pipas
lançadas pela criançada
que participou do
Festival da Pipa do
Anabá, no dia 24 de
agosto. A brincadeira
aconteceu na praia
Daniela, norte da Ilha.

Entre os dias 19 e 22 de
agosto, o 7º ano visitou
o PETAR, em São Paulo,
parque que concentra
centenas de cavernas,
algumas exploradas
apenas por estudiosos.
A viagem faz parte dos
estudos de Mineralogia.

u Encontro
de Jardins

uFutebol do 6oºano

Atendendo aos pedidos dos filhos, as famílias do 6º ano se encontraram no
domingo, 1º de setembro, para jogar futebol na quadra da Astel. Foi uma
ótima manhã de integração!

As professoras do
Jardim Danielle,
Flávia, Luiza e
Merilyn participaram
nos dias 24 e
25 de agosto do
Encontro Regional Sul de Jardins de Infância Waldorf que
aconteceu na escola Arandu e que reuniu mais de 100
professores da região em palestras e rodas de conversa.

u brincando do outro lado do muro
u vento e baleia na praia

Já no dia 31.08, as famílias do Maternal das Margaridas e as
professoras Luise e Patipado reuniram-se na praia do Campeche
para o Festival de Brincadeiras ao Vento, com catavento, bolhas
de sabão gigantes, piquenique na areia e, ao final, uma surpresa:
uma baleia nadando por ali no mar!

O 2º ano do Anabá fez, no dia 10 de setembro, uma visita
ao 2º ano da Escola Estadual Leonor de Barros, que fica
ao lado da nossa escola. As crianças entregaram desenhos de presente para os vizinhos e também cantaram,
tocaram, correram e brincaram por meia hora no pátio de
lá. “As crianças de ambas as escolas ficaram felizes com
a interação e, em breve, eles virão também nos visitar”,
conta o professor Renato.

Luiz Vianna

Fotos de Ale Basso

ACONTECEU

u Quatro noites de
balbúrdia O palco do Teatro do

Luiz Vianna

Centro Educacional Menino Jesus (CEMJ)
foi invadido por uma legião de militares,
jovens apaixonados, vilões enciumados,
donzelas difamadas, criadas
encantadoras, padres conciliadores,
vizinhos vigilantes, bajuladores e...
não vos esqueçais: asnos! Eles fizeram
“Muito Barulho Por Nada”, de 22 a 25
de agosto. A peça de Shakespeare foi
encenada pelos jovens do 8º ano para
mais de 1.200 espectadores da nossa
comunidade escolar. “Mas não se
preocupe, que todo ano, tem teatro no
Anabá! Nossa alegria de terminarmos,
ninguém consegue imaginar”, cantaram
em coro os atores, no fechamento da
peça, uma composição do professor
Rafael em colaboração com os alunos.

Luiz Vianna

u fim e começo
Nos dias 7 e 8 de setembro, seis alunos
do 12º ano, acompanhados pela tutora
Cynara, participaram do Reúne 12, em
Nova Lima (MG). Organizado pelos
próprios alunos o encontro reuniu cerca
de 70 estudantes dos 12º anos do país
no Colégio Rudolf Steiner. O tema das conversas foi "o fim e o novo"."No Reúne
12 tivemos um fechamento de um ciclo. E como cada ciclo que termina um outro
começa, sentimos que não foi uma grande despedida, porque estaremos todos
juntos no mundo”, diz um aluno que participou.

u AULA NA ufsc
Na terça-feira, 10.09, a turma do
12º ano esteve no Centro de Ciências
Biológicas da UFSC com os professores
Guilherme, do Anabá, e Selvino,
professor da universidade, para uma
aula de laboratório sobre anfíbios,
répteis, aves e mamíferos. “Apesar das dificuldades que a universidade vem
enfrentando eles conseguiram nos atender”, conta o professor.

uuni11 em botucatu
O 11º ano participou de 9 a 11
de agosto do Uni11, encontro
de turmas de escolas Waldorf
do país, na escola Aitiara, em
Botucatu (SP). O foco do Uni11
é a ação social e ambiental,
com palestras e oficinas sobre
o ambiente, sustentabilidade,
desigualdade social, consumo
consciente.

