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Queridos amigos e companheiros da Escola Waldorf Anael, 

Com grande gratidão,  lanço um olhar  para trás, para o ano que se vai. Graças aos nossos 

incansáveis colegas de trabalho, nossos fiéis e confiantes apoiadores, bem como  à  

onipresente ajuda do mundo espiritual, conseguimos dar um desfecho abençoado às nossas 

atividades. 

Nunca antes pude vivenciar como neste ano, tão intensamente,  a profundidade da minha 

poesia favorita. Sim, atos de amor irradiam ... 

Luz é amor 

Luz é amor. Tecelagem solar, 

Irradiação de amor de um mundo 

de entidades criativas - 

 

que através de tempos inéditos 

nos mantem em seus corações, 

e que nos deram por fim 

 

seu espírito mais alto em um 

corpo humano durante três 

anos: então Ele veio na Sua 

Herança paternal - agora a terra 

fogo celestial mais íntimo: 

que ela também se torne sol algum dia. 

                                     Christian Morgenstern 

 



 

 

Durante este ano letivo, nossos funcionários voltaram a cuidar intensa e amorosamente 

dos nossos dois grupos de jardim de infância e cinco anos escolares e organizaram muitos 

eventos com os pais, amigos e interessados em pedagogia Waldorf. 

Algumas fotos podem contar sobre isso: 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Passeios 

 

 

 

 

 

                                        

                         Dia de fazer biscoitos 

 

 

 

                                                                                                                             

                   

                   Teatro greco do 5° ano                                                                                                                                                               

                                   e                                                           

       Dia das portas abertas                                                                          Jogos Olimpicos        

 

 

 

 

 

 

Alegria na água no pleno verão, antes de Natal! 

 



 

 

Devido à mudança do Prefeito, no início do ano e à situação geral  da política brasileira, o 

apoio financeiro por parte do governo ficou cada vez mais limitado, de modo que tivemos 

que reduzir ainda mais, de mútuo acordo, os salários já baixos. Tivemos também que 

manter a equipe no seu contingente mínimo, acarretando uma sobrecarga para cada um. 

Assim cada doação adicional desencadeou uma alegria extra! Mas exatamente esta 

situação nos aproximou mais uns aos outros, deixou a luz brilhar no escuro. Cada um fez o 

melhor, que pode! 

Eu, mesma, acompanhei nosso projeto desde o início de março até o final de setembro. O 

começo do ano letivo e o seu término, eu só pude  apoiar virtualmente -  devido ao 

nascimento do meu neto vou comemorar este Natal, novamente, no Schwäbischen Alb  -  

por isto me é difícil fazer um relatório vivo sobre o último trimestre letivo. 

Algumas estações importantes deste ano: 

Um destaque em setembro foi a participação de 

Nubia e Tereza em um congresso da UNESCO, 

no qual o projeto ambiental realizado em nossa 

escola foi apresentado e acolhido com 

entusiasmo. 

Graças a uma doação da instituição Freunde 

der Erziehungskunst Rudolf Steiner pudemos 

ampliar nossa casa de voluntários, de modo 

que, agora, cada voluntário tem seu próprio 

quarto, além de dois banheiros comunitários 

com chuveiro. Antes disto Gevaldo conseguiu 

realizar, com fundos doados, nosso desejo de 

um portão bonito de entrada de porte. 

 

O SES (Senhor-Expert-Service) nos ajudou de novo com o apoio de dois colaboradores 

especialistas. Eles enriqueceram muito nosso dia-a-dia da escola: Claudia Fritsche, como 

professora de Ioga e Ekkehard Sommer como professor Waldorf de música e marcenaria 

bem experimentado. 

 

 



 

 

 

Apoiado de Stiftung Helixor, de Freunde der 

Erziehungskunst e de SoftwareAG nossos seis 

professores conseguiram de terminar a formação 

em pedagogia Waldorf em Aracaju. 

A foto mostra os graduados do curso depois a 

apresentação de teatro final: Faustinho 

 

 

Lamentavelmente tivemos que adiar nossos grandes sonhos ou visões de futuro, quer seja 

a ampliação de mais anos escolares, bem como o ensino escolar de tempo integral ou a 

construção de mais espaços e um projeto agrícola. No entanto o que alcançamos 

"internamente" durante este ano também é um passo futurista maravilhoso! 

Uma pesquisa entre os funcionários sobre o valor e o significado do trabalho deles em 

nossa escola, assim como sobre desentendimentos  e possibilidades de melhoria me 

permitiu uma visão clara do ideal e da realidade, além de nos indicar, onde deveríamos  

trabalhar mais. Temos que aprender juntos articular, realmente, nossos problemas e 

trabalhar objetivamente. Isso é quase impossível para os brasileiros. A pessoa engole e 

dá sempre a resposta: "Tudo bem", mesmo nas situação mais desagradáveis! (Ao que 

Wolfgang gostava de responder provocativamente: "Tudo mal!") Estamos cada vez mais 

tentando encontrar soluções juntos. 

No final deste ano gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a todos os 

funcionários, aos patrocinadores, apoiadores e atendentes da Escola Waldorf Anael, bem 

como chamar Cristo  para os nossos corações com as palavras de Adam Bittelston: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Nossa festa de enceramento do ano escolar 2017 e  do NATAL muito envolvente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venha, criança, em nossos corações 

E acalme a tempestade, 

que nosso egoísmo 

desencadeou lá, 

e teça novamente o tecido 

da humanidade 

extraído de Sua vida, de Sua luz, 

do fogo de Seu amor. 

 

Um Natal abençoado e pacífico 

e todos os melhores desejos para o Ano Novo de  2018 

Cordialmente 

Doris Knipping 

 

Esta flor de Natal, nascendo todos os anos pontualmente no tempo da 

festa, é um presente especial de nossos colabaradores para vocês! Eles 

pediram de enviar-lha com gratidão junto com este circular. 

                             

                                                 Por favor, doações para 
 

                   Associação Pedagógico Waldorf de Várzea da Roça 

                                              Rua Aramari s/n 

                                44635-000 Várzea da Roça – Bahia 

                                       CNPJ: 09456155/0001-01 

                              BRADESCO, Agencia 5244, Conta 1139 

 

  Fornecer, por favor, o endereço eletrônico! 


