
NOVEMBRO

19.11 – Reunião de pais do 1º ano.

20.11 – Reunião de pais do 9º ano.

22.11 – Brechó do 8º ano, na Casa Açoriana, a 
partir das 7h.

23.11 – Preparação do Bazar de Natal.

24.11 – Bazar de Natal.

24 a 29.11 – Viagem do 8º ano.

25.11 – Sem aula. Arrumação da Escola.

26.11 – Saída do 11º ano, laboratório da UFSC.

27.11 – Reunião de pais do 10º ano, às 19h.

27.11 – Reunião de pais das turmas do Jardim 
das Orquídeas e Flor de Lótus, às 19h.

30.11 –  Ciclo de vivências Waldorf : "O advento 
e as festas", confecção do calendário do 
advento, Associação Sagres, às 9h.

DEZEMBRO

02.12 – Reunião do Conselho de mães e pais, 
às 19h.

7 a 14.12 – Semana de encerramentos 
das classes. 

13.12 – Último dia de aula.

14.12 – Teatro de Natal dos professores.

15.12 – Formatura do 12º ano.

20.12 –  Encerramento das atividades da 
Secretaria da Escola.
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 ÉPOCA DE NATAL

em cartaz,  
nosso BAZAR

Chegou o Bazar de Natal 2019. No dia 24 
de novembro, domingo, às 11h, a Escola 
abrirá os portões para receber a comu-
nidade. A programação inclui apresenta-
ções das turmas do Ensino Fundamental, 
oficinas de velas e guirlandas, teatro e o 
circo do 6º ano.   

Às 14h terá início a caravana pedagógi-
ca, que irá percorrer as salas com os tra-
balhos — a novidade é que, pela primeira 
vez, participam da exposição as turmas 
da Educação Infantil. Panorama comple-
to com os cadernos, desenhos, trabalhos 
em lã, argila, madeira, cerâmica, bronze, 
do Maternal ao 12º ano. 

Para o almoço serão oferecidas as tra-

Nos meses que antecedem o 
Bazar de Natal, a comunidade 
do Anabá se mobiliza para 
a produção das peças que 
as turmas oferecem nas 
bancas. Todo mundo se 
envolve, pais, mães e alunos 
(e às vezes também avós, 
tias e sobrinhos...). Uma 
ação coletiva com os lucros 
destinados 100 % para 
investimento no crescimento 
da Escola. Aqui, um passeio 
pelos diversos  mutirões que 
são realizados em vários 
pontos da Ilha nessa época!

Cola, dobra, lixa, pinta... 

dicionais saladas e pizza e, de sobremesa, 
sorvete e café colonial! No pátio, as ban-
cas das turmas exibem beleza e varieda-
de em bonecas, carriolas, arco e flecha, 
livros, presépios, calendários de adven-
to, plantas, peças decorativas, utilidades 
para a casa.

PROGRAMAÇÃO 

11h  Abertura 
11h30 Apresentações do 1º ao 4º ano 
12h Abertura da salada e suco 
12h Palco aberto
13h Abertura do café colonial
13h Apresentações do 5º ao 7º ano 
14h Caravana pedagógica 
14h Palco aberto
14h Oficina de velas e guirlandas
14h30 Teatro infantil
15h Oficina de velas e guirlandas
15h30 Circo
17h Encerramento



    PÁTIO

SALA DE AULA

u para contar os  
dias do ano novo
O Calendário 2020, pro-
duzido pelas famílias do 
2º ano, apresenta mês a 
mês informações sobre sí-
tios arqueológicos da Ilha 
de Santa Catarina. Os re-
gistros foram feitos pelos 
pais, mães e alunos, que 
escolheram sítios de fácil 
acesso, e fizeram fotogra-
fias, desenhos, gravuras, 
localizando-os no mapa. 
Batizado de "Floripa Ar-
queológica", o Calendário 
está à venda no Bazar da 
Escola.

uo teatro dos professores

Todos os anos os professores 
preparam um presente para 
a comunidade escolar, que é a 
apresentação do teatro natalino, 
em meados de dezembro. Dentre 
tantos afazeres de fim de ano, eles tiram 
tempo e disposição para escolher a peça, 
preparar as músicas, figurino, ensaiar... 
Mas por que eles fazem isso? A comissão 
organizadora da peça está propondo 

uArandu apresenta: Shakespeare!
O 8º ano da Escola Waldorf Arandu debruçou-se durante o 
ano na adaptação da peça Romeu & Julieta explorando as ri-
quezas do universo desse clássico autor: “A poética e retó-
rica épicas, o divertido humor e sarcasmo, o universo políti-
co e arquetípico”, conta Georgina Navarro, mãe de Eli, do 9º 
ano do Anabá, e professora na Arandu. “Com alegria convi-
damos a comunidade Anabá para dividirmos nossa imersão 
nesta obra de Shakespeare”, diz. Dias 21, 22, 23 e 24/11 na 
Casa do Palhaço, no Morro das Pedras, sempre às 20h. 
Ingressos à venda no Bazar do Anabá e, também, durante a 
semana, em uma banca na saída da Escola. 

u Feltragem nas férias
Preparem as lãs para o verão! 
No sábado, 18 de janeiro de 
2020, Isis Fernandino, artesã de 
Minas Gerais, irá ministrar um 
curso de feltragem no Anabá.  A 
oficina “Painéis Feltrados, técni-
ca do agulhamento (feltragem 
a seco)”, acontecerá das 9h às 
18h, no espaço da Casa Açoria-
na. Informações no Bazar, com 
Caciane (99177-3409).

u 8oºano liquida
As famílias do 8º ano vão rea-
lizar um brechó de liquidação 
na sexta-feira, 22.11, com pe-
ças vendidas a R$2,00. O local 
é a Casa Açoriana e o horário 
das 7h às 17h.

u e viaja!
E no domingo, 24.11, os alu-
nos embarcam para a "viagem 
do 8º" rumo a Mamanguá em 
Paraty-RJ, de onde retornam 
dia 29. A excursão promete 
muitas aventuras em contato 
com a natureza. 

uATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO 
O orçamento de 2020 e a proposta de alteração do estatuto da 
Associação foram os principais temas da Assembleia da Asso-
ciação Pedagógica Micael, realizada em 19.10. “A finalidade é 
adequar nosso estatuto ao momento atual da Escola, deixando 
a estrutura legal preparada para a atuação futura da APM”, expli-
ca o administrador Marcelo de Cunto. “Pretendemos criar uma 
dinâmica dentro do quadro de associados que esteja mais viva e 
presente”, completa. Também foi apresentado o orçamento para 
2020 com proposta de reajuste de salário de 4% para os funcio-
nários e atualizações em cada um dos itens de custo da Escola.

unovo grupo de estudos

Foi iniciado um novo grupo 
de estudos, sobre o livro 
"Economia Viva", de Rudolf 
Steiner. Encontros às segundas-
feiras, das 19h30 às 21h, na sala 
do 9º ano. Com coordenação 
do professor Paulo Karam, é 
gratuito e aberto a todos os 
interessados. 

que se faça uma 
reflexão sobre o 

significado desta 
apresentação, 
tanto para  os 

professores-atores-
músicos-cantores, como 
para o público, alunos, 

pais e colegas... Venha, e descubra! A 
apresentação será sábado, 14.12, na 
quadra da Escola e terá novidades com 
ânimo e disposição renovados!

u todos ganharam
Depois de tantas demonstra-
ções de força, coragem, agilidade, 
atenção, disposição, criatividade, 
organização, disciplina, resistên-
cia, persistência, resiliência, ca-
maradagem, solidariedade, ufa!, 
o resultado, em pontos conquis-
tados, ficou assim: 

1° Mamonas faz faxina
2° Pimentas do reino
3° K-fé
4° Roxosos
5° Bluetooths
6° Sunduíches

ACONTECEU



umães e pais reunidos em florianópolis
O III Encontro Brasil de Mães e Pais Waldorf, de 25 a 27 de outubro, 
foi palco de conversas, encontros e troca de experiências. Ao todo 
115 participantes de 30 escolas e 19 cidades de Santa Catarina, São 
Paulo, Paraná, Goiás, Bahia e Rio de Janeiro, além de Arica (Chile) 
e Montevideo (Uruguai). “O evento proporcionou o fortalecimento 
de vínculos, o intercâmbio de ideias e ferramentas que irão impul-
sionar a atuação nas muitas comunidades escolares presentes”, diz 
Patrícia Campos, mãe do Anabá e membro da comissão de organi-
zação. O próximo será em Piracicaba-SP, em 2022. Em 2020 serão 
feitos encontros regionais e, em 2021, acontecerá o  IV Congresso 
Iberoamericano de Pais Waldorf,  junto ao XIV Congresso Iberoa-
mericano da Pedagogia Waldorf, no Chile.
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udesafios de micael Os alunos do 1° ao 4° ano 
tiveram muitos desafios no dia 23 de outubro: 
alguns, o caminho cego e o túnel escuro; outros 
a corda bamba e rappel; alguns ainda a escada 
de corda ou a tirolesa. Outros, o arvorismo. 
Os professores testaram uma nova dinâmica 
separando as atividades por turma, para agilizar 
o ritmo do evento que antes terminava muito 
tarde. As crianças foram acompanhados pelos 

professores e 
profissionais 
da empresa 
contratada pela 
Escola, além 
dos "grandes" 
do 9° ano, que 
ajudaram nas 
atividades.

ua visita dos vizinhos 
No dia 25.10, o 1° ano recebeu os alunos do 1° ano da 
Escola Estadual Leonor de Barros, nossa vizinha. Eles  
cantaram – seu professor tocou violão – e presentea-
ram nossos alunos com desenhos. (Os alunos do Anabá 
já tinham enviado desenhos para eles no primeiro se-
mestre). Depois, todos foram brincar. As visitas adora-
ram estar no nosso parque e saíram felizes.

uhistória da arte à beira-mar 

Os alunos do 9°ano tiveram uma vi-
vência em História da Arte no cos-
tão da Praia do Santinho, no norte da 
Ilha. Acompanhados pela professora 
Márcia Martins, foram ver de perto 
as inscrições rupestres feitas, prova-
velmente, entre 1 e 4 mil anos atrás. 
A saída foi dia 24.10. Aproveitaram a 
beleza inspiradora do local para fazer 
um exercício de desenho.

uque histórias contar aos meus filhos?
A professora Silvia Jensen palestrou sobre o tema his-
tórias infantis para mães e pais das escolas da cidade. 
Apresentou cantigas de ninar, que são de fato as primei-
ras histórias apresentadas às crianças, histórias rítmi-
cas, que vão aumentando de complexidade até chegar 
aos contos de fadas. Foi no dia 5.11, na Escola Arandu, 
como parte do evento Ciclo de Vivências Waldorf. 

uparticipação em congresso O professor Cristopher, auxiliar do 3º ano, apresentou artigo 
no Congresso Internacional de Pedagogia Waldorf – Os desafios na contemporaneidade, organizado 
pela Faculdade Rudolf Steiner, em São Paulo, nos dias 17-18.10. O artigo apresentado relata sua 
experiência na revitalização do pátio do Jardim Ametista, em Porto Alegre.

uencontro dos décimos 
Reunindo cerca de 200 estudantes, 
o Arte10 aconteceu em Botucatu, na 
Aitiara. Os alunos do 10º viajaram 
na sexta e voltaram domingo, 
acompanhados pela tutora Andréia 
e os professores Nastaja e Rafael. 
Participaram de diversas oficinas de 
dança, tie-dye, confecção de pulseiras e 
casinhas de abelhas, escrita e desenho 
criativo, introdução à defesa pessoal 
e outras. Também de saraus, com 
apresentações de música e poesia. 

u  conversa sobre (e com) os jovens 

Em 24.10, Ana Paula Cury, médica antroposófica, cofundadora da 
escola de pais da Rudolf Steiner, esteve no Anabá para falar sobre 
os anseios da juventude. Conferencista do III Encontro Nacional de 
Mães e Pais, que aconteceu naquele fim de semana, ela antecipou 
sua vinda para falar aos pais na noite de quinta e também ter uma 
conversa com os jovens do 9° e 10° anos na manhã da sexta-feira. 



uépoca das construções
Os alunos do 3º ano puseram 
a mão na massa para construir 
uma casa de verdade! A turma 
ajudou na conclusão da sala do 
2º ano da Escola Waldorf Ama-
nayé, no Rio Vermelho, amas-
sando barro com os pés e usan-
do as mãos como instrumentos. 
“Foi um trabalho de muito signi-
ficado e sentido. Os alunos da Amanayé nos receberam de braços abertos e juntos 
trabalhamos, comemos e brincamos. E quanta força de trabalho nos ensinaram!”, 
conta a professora Daniela. A Amanayé está sendo construída com técnica da taipa de 
mão, usando bambu, barro e garrafas. O 3º ano ajudou a terminar uma pintura inter-
na com terra, e a fazer o reboco de uma parede externa. “Agradecemos pela oportu-
nidade e convidamos todos a conhecerem essa linda escola que está nascendo. Doa-
ções serão sempre bem-vindas neste início de jornada!”, lembra a professora.
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u Presentes No início do ano 
as professoras do maternal e do 
jardim escolhem um tema para 
seu estudo de área, que é apre-
sentado por uma dupla de profes-
sores em encontros a cada dois 
meses. Em outubro foi a vez das 
professoras Sílvia e Luise apresen-
tarem o tema "trabalhos manuais 
na educação infantil". “Esses são 
presentes que recebemos das co-
legas, como este das professoras 
Sílvia e Luise. Momento de re-
flexão, vivência e reverência por 
termos duas mãos que nos permi-
tem realizar e espiritualizar nossa 
ação no mundo”, conta a profes-
sora Danielle. 

uuma gostosa integração 
Primeiro foi a apresentação da peça "O herói 
Perseu" (adaptação de Ruth Salles) na sala do 
5º ano. Depois, festa! Encerrando a época de 
estudo da regiões, mães, pais e alunos do 5º 
prepararam pratos típicos e organizaram me-
sas ressaltando a cultura de cada região. Teve 
moqueca capixaba, sorvete de bacuri, pequi, 

açaí, sagu, torta de maçã, tapiocas, cacau, bolo de milho e muito mais. “Os alunos can-
taram e tocaram flauta contralto sob a batuta da professora Eliana, que selecionou cin-
co músicas, representando as regiões”, conta a professora Cristiane. O evento aconte-
ceu dia 8 de novembro.

u aula na prática Na época de química, 
os alunos do 10º ano visitaram a estação de 
tratamento de água da CASAN, na Lagoa do Peri. 
Acompanhados pela professora Ana Gabriela e 
pelos pais da turma Daniel e Rogério, conheceram 
os processos que envolvem a chegada da água às 
casas, da captação ao tratamento, aprendendo 
ainda mais sobre a importância da preservação 
desse bem tão precioso que é a água.

u a jornada do 120 Temas variados e apresentações criativas na temporada 
de apresentações dos trabalhos de conclusão do 12o ano, encerrada em outubro. 
“Foi muito rico ver o desenvolvimento pessoal, a maturidade e seriedade com que 
encararam essa tarefa”, conta a professora Cynara. “Não é fácil se expor nessa 
idade, ainda mais quando se apresenta um tema de relevância e que foi fruto de 
estudo e pesquisa, mas a classe se superou. Mais um desafio vencido com muita 
vontade!”. Os alunos preparam-se agora para a formatura que será em 15.12.

u Estágio social De 14 a 18.10, o 12º ano 
realizou o Estágio Social, tendo a oportunidade 
de ultrapassar os muros da escola para vivenciar 
outras realidades. A turma foi dividida em grupos 
que atuaram em diferentes frentes: a produção de 
jantar para pessoas em situação de rua; atividades 
lúdicas em creches públicas; auxílio na manutenção 
do brechó de um asilo; e acompanhamento de 
crianças de uma ocupação, no bairro Saco dos 
Limões. Nossos alunos puderam perceber ainda mais 
a desigualdade social que infelizmente vivemos.


