
 

 

 

 

 

 

Circular de Natal 2018 

 
Queridos amigos, 
 

Este ano,  „São Nicolau" visitou nossa escola 

trazendo o clima do Natal. Seguiram-se, nos 

últimos dias do ano letivo, uma tour de 

biscicleta,  assamento de pizzas e biscoitos 

natalinos, artesanato e ensaios para o teatri de 

Natal. O grande dia da cerimônia de formatura, 

à luz de velas e, como clímax, a performance pública do nascimento do Cristo, nos moldes do 

tradicional teatro Oberufer, completou nosso ano letivo de uma maneira atmosférica e 

dignificante. 

 

Neste ano letivo, continuamos a trabalhar com nossos dois grupos de jardim de infância  e 

cinco turmas escolares, com um total de cerca de 100 alunos. De início, a prefeitura ainda não 

substituiu nossa professora aposentada no ano passado. 

Rosiele, 23 anos, ainda em formação 

profissional, atuando no jardim de infância, 

assumiu, espontaneamente e com sucesso, o 

primeiro ano escolar. Não tivemos 

professores substitutos disponíveis e 

nenhum zelador. O colégiado trabalhou, em 

conjunto, ferrenhamente, conseguindo, até 

mesmo, administrar a perda de um segundo 

professor escolar.  

 

 

Jiselle, nossa professora de jardim de 

infância, igualmente jovem, ainda em 

formação, mãe solteira com uma filha de 2 

anos, também assumiu, espontaneamente, 

a terceira classe, no meio do ano letivo. 

Como resultado, o jardim de infância 

passou por turbulências, que puderam ser 

suavisadas, graças aos nossos voluntários 

alemães. 

 

 



 

 

 

 

 

No Jardim de Infância Anael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      
                                                      Nossa equipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Moendo grãos no terceiro ano                               Teatro: Descoberta do Brasil,  4º ano 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          Assando biscoitos de Natal            

        

               

         Música 4° ano   -   Michaeli: Prova de coragem 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

       Aulas de inglês com Anna 



Agora, sobre alguns dos destaques deste ano:  

 
A visita de uma semana da professora 

Waldorf brasileira, Celina, que só foi 

possível graças à FEWB (Federação 

Brasileira de Escolas Waldorf), encerrou 

algumas dúvidas e lacunas do conhecimento 

de nossos professores. 
 

 

 

 

 

Da mesma forma, nos aproximamos, cada vez, mais do 

pano de fundo antroposófico da educação Waldorf, 

através de Ekkehard, que trabalha conosco no estudo do 

ser humano. No entanto, o acompanhamento, constante 

e experiente, por parte de um nativo continua sendo 

uma necessidade essencial de nossos professores. 

 

 

No meio do ano, a Fundação COR possibilitou 

a realização de um desejo há muito 

acalentado: uma cisterna adicional com 

capacidade de 50.000 litros. A água de chuva 

dos telhados da escola pode, agora, ser 

recolhida para todo o nosso abastecimento 

de água doce e, na verdade, choveu muito 

durante a época do Advento - 

torrencialmente -  a cisterna está cheia !!! 

 

 

E já temos a confirmação, por parte de 

um doador particular, da doação para 

construção, no Ano Novo, de um poço 

artesiano. Assim, estamos prontos para 

um projeto de horticultura ou mesmo 

para um projeto agrícola biodinâmico. 

Um jardim da escola e outra área de 5 

ectares estão nos aguardando 

ansiosamente. Que este projeto traga 

muita emoção à nossa região e nos possibilite um alimento escolar com frutas e vegetais 

saudáveis! Agora esperamos mais apoio financeiro para realizar tal projeto.  Faltam ainda a 

instalação dos canteiros, dos guarda-sóis e dos tubos de irrigação. Precisamos também de uma 

pessoa que possa assumir tal responsabilidade, assim como co-financiadores. 
 

 



Este ano, como escola da UNESCO e com vistas às comemorações do 

centésimo aniversário das escolas Waldorf, optamos pelo projeto 

"Evite sacos plásticas! Proteja a vida! 
 

Em inúmeras ações, vivas 

e ilustrativas, esse ponto 

de vista foi representado 

e levado à população: em 

palestras, discussões 

com folhetos, cartazes, 

estande de informações, 

com sacolas de pano 

pintadas, camisetas 

estampadas  no  mercado 

 

semanal local, além da participação na parada 

do Dia da Independência, com posterior 

documentação no YouTube. 
 

 

 

 

 

 

 

Tereza, Anatiele e Rosiene representaram nossa 

escola no Congresso da UNESCO em Salvador. 
 

 

 

 

Em outubro, a SES nos enviou um ceramista muito habilidoso, Clemens Wirth, para nos 

apresentar a arte em cerâmica. Apesar de ter um trabalho mundialmente reconhecido, sua 

paciência chegou, aqui, no seu limite, devido às condições brasileiras. Mas ele conseguiu 

superar-se, de modo que obtivemos, juntos, resultados muito valiosos, sobre os quais podemos 

continuar tal atividade! 

 



Juntamente com nossos especialistas do SES, 

Clemens, Ekkehard e Núbia, como representantes 

da Escola Waldorf Anael, visitamos em outubro o 

Dr. Schleicher,  Cônsul Honorário na Alemanha, na 

Embaixada em Salvador. 
 

 

 

 

 

Quatro dos nossos jovens professores concluíram, com sucesso, o 

curso, a nível estadual, de formação profissional, em tempo parcial, no 

final do ano letivo: Anatiele (4 ª série), Jiselle (3 ª série), Rosiele (1 ª 

série) e Rosiene (2 ª série). 

                                    Parabéns! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Jiselle                                   Anatiele                                                 Rosiele                               Rosiene 

 

 

No ano novo pretendemos com novas forças: 

 
- nos dedicar ao fundamento da Pedagógia Waldorf, continuando estudar a Arte da Educação; 

- tentar incluir ainda mais os pais em nossa escola; 

- continuar estabilizar a situação financeira; 

- tentar tranquilizar a situação do pessoal; 

- participar no projeto “Waldorf 100” com um projeto de filme e uma festa pública; 

- avançar nosso projeto horticultura; 

- continuando desenvolver nossa olaria; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tentar encontrar sucsessores para Ekkehard e Doris, pessoas idealistas e experimentadas 

  querendo  colaborar e acompanhar em nossa Escola Waldorf Anael.   
 



Muita gratidão a todos companheiros fiéis pela sua ajuda neste ano, 

permitindo todos os projetos bem sucedidos, especialmente a 

Fundação Helixor, aos  Freunde der Erziehungskunst, a Fundação 

COR e ao SES (Senior Expert Service) !  

E também os padrinhos da Escola Waldorf Anael, que 

possibilitaram, literalmente, com uma doação mensal o 

funcionamento da nossa  Escola – agradecimentos especiais! 

 

Pouco antes da conclusão desta carta recebi uma notícia muita boa: 

o oitavo ano da Escola Waldorf Balingen, Alemanha coletou com 

sucesso no WOW-daz (Waldorf One World )doações para nós. É 

maravilhoso que adolescentes reconhecem a necessidade de ajuda e 

se disponibilizaram espontaneamente para conseguir doações. 

Muito, muito obrigado! 

 

Finalmente quero agradecer a todos os leitores desta circular, também aos ser professores, 

funcionários e pais da Escola Waldorf Anael por participaram ativamente e confiante de nosso 

trabalho. Assim conseguimos, mesmo com algumas dificuldades, conduzir e finanlizar com 

experiências maravilhosas este ano letivo! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que a luz do Natal chegue a todos nós! 
 

Um Natal abençoado e 

os melhores votos para o Ano Novo de 2019 
 

desejam  

Doris, Ekkehard e 

toda a comunidade escolar  

 

 

 

 

 

 



 

                                              

                                               Na transição dos tempos 

                                               Entrou a luz espiritual universal 

                                               No terrestre caudal dos seres; 

                                               Treva noturna 

                                               Deixara de imperar, 

                                               Clara luz diurna 

                                               Irradiou em almas humanas; 

                                               Luz, 

                                               Que aquece 

                                               Os pobres corações de pastores; 

                                               Luz, 

                                               Que ilumina 

                                               As sábias cabeças de reis. 

                                                                       Luz divina! 

                                                                       Cristo-Sol, 

                                                                       Aquece 

                                                                       Nossos corações; 

                                                                       Ilumina                                                                                            

                                                                       Nossas cabeças; 

                                                                       Que seja para o bem 

                                                                       O que nós queremos 

                                                                       A partir dos corações 

                                                                       Fundar, 

                                                                       O que nós queremos 

                                                                       A partir das cabeças                 

                                                                       guiar. 

                                                                                          Rudolf Steiner 
 

 

 

 

 



Nossos dados de contato e bancários: 

 

 

 

Associacao Pedagógica Waldorf Varzea da Roca 
Rua Aramari s/n 

44635-000 Varzea da Roca – Bahia 

Tel.: +55 74 3669 2567 

+55 74 988429023 
 

CNPJ:   09.456.155/0001-01 

BRADESCO    Ag. 05244   c/c 0001139 

IBAN:   BR54 6074 6948 0524 4000 0011 398C 1 

SWIFT:   BBDEBRSPSPO 

 
www.projuventutebahia.org 

Doris Knipping 
E-Mail: doris@projuventutebahia.org 

Alemanha:   +49 17624484640 
Brasil:           +55 74988429023 

 

Banco Alemanha:   Freunde der Erziehungskunst – Finalidade:  4810 Varzea  

IBAN: DE 91 600 100 700 039 800 704        BIC:  PBNKDEFF 
Por favor, fornecer E-Mail e endereço! 

 

 

 

 

 


