
 

 

 

 

 

                                            Circular de  Época de Micael 2017 

 
Caros amigos da Escola Waldorf Anael, 
 

exatamente na época do Anjo Miguel em 2007, 
portanto, há dez anos atrás, fundamos a nossa 
"Associação Pedagógica Waldorf de Várzea da Roça". 
Ainda não estava claro o que aconteceria. O projeto 
"Monte Azul" em São Paulo foi a inspiração. Hoje, 
existem dois grupos de jardim de infância Waldorf em 
Várzea e uma escola primária com cinco anos escolares. 
Um desenvolvimento rápido que exige grandes 
esforços e cujos resultados têm que ser 
constantemente trabalhados. 

Minha carta de comemoração do Jubileu, anexada aos pais e amigos da escola, é, por exemplo, um 
exemplo disto. 
 
A Escola Waldorf Anael continua sendo reconhecida como uma luz 
ainda suave, mas radiante, no deserto educacional da Bahia. Embora 
ela seja altamente apreciada e amada pela população local seu 
trabalho educativo consciente é revisado diariamente. A educação 
Waldorf desenvolve-se fortemente na Bahia a partir da consciência do 
coração e menos do pensamento claro. Este é o elemento especial que 
eu, como mulher européia, também tenho que reaprender 
diariamente. Isto é  educação Waldorf viva! Uma auto-educação 
rigorosa, mas rejuvenecedora! 
Desde o meu último pedido aflito de ajuda em julho, pouco tempo se 
passou, mas coisas interessantes aconteceram novamente. Antes, 
porém, peço desculpas àqueles, que sentiram meu apelo como muito 
rígido e agradecer àqueles, que o levaram para o coração: 
 
Embora a prefeitura nos tem sido uma força de apoio, ela segue reduzindo, cada vez mais,  sua 
responsabilidade para conosco, o que nos deixa, algumas vezes, sem respirar! Estamos sempre à 
procura de outras possibilidades de sobrevivência e somos, sinceramente, gratos a vocês, por nos 
ajudarem! 

 
Neste ano letivo conseguimos, finalmente, ativar  um 
grupo constante para leitura antroposófica. Em “A 
Missão de Micael” (Die Sendung Michaels) de Rudolf 
Steiner, estão representadas as raízes da nossa tarefa. 
 
Infelizmente, não vimos concretizado o sonho da 
plantação bio-dinâmica,  mas, no "fundo", a realização 
deste projeto já está sendo preparada. Tudo leva 
muito tempo! 
 

 

 

 



 

 

Alguns destaques dos últimos meses: 
 
O piano digital foi finalmente comprado, graças a uma doação maior e 
tem influenciado, positivamente, toda a vida da escola! Os professores 
recebem treinamento vocal por parte do  Ekkehard, as aulas de música 
podem, agora, ter um acompanhamento, o professor de música Adauto 
aprende o piano e Anna pode oferecer euritimia com acompanhamento 
musical. Maravilhoso! 
 

 
A classe do quarto ano escolar 
visitou Porto Seguro e explorou 
as origens do Brasil. 
 

Durante a festa de São João a 
tradição foi cultivada com 
grande alegria. 
 

 
 
Também este ano cada classe da 
escola apresentou uma pequena 
peça teatral aos colegas de classe e 
aos pais. 
 
 

 
No dia da família, em agosto, recebemos em torno de 300 convidados. 
Anna e Jette apresentaram euritmia junto com as crianças, 
acompanhados da música:  
 
„We are the world“ 
 

 

  

 

 

 
 
Em julho recebemos um pacote da Alemanha: 1200 
cartões postais a serem pintados, que serão enviados 
para todas as escolas Waldorf, em todo o mundo, no 
ano de 2019, para o Jubileu Waldorf. As crianças pintam 
com entusiasmo! 
 

 

 

 



 
 

 Juntos participaram igualmente as classes escolares do projeto UNESCO 
de turismo sustentável. Ekkehard, Josi, Adauto e Jailma acompanharam 
Doris ao Congresso Waldorf em Brasília. 

 

 

 

 

 

 

 

Em agosto / setembro, Claudia Fritsche nos presentou com aulas de yoga para adultos, jovens e 
crianças, sob o patrocínio do SES. A Yoga, desenvolvida a partir da idéia de um "novo querer da 
yoga" (Rudolf Steiner) por Heinz Grill, pode ser aplicada aos alunos, não só como exercício corporal, 
mas também, especificamente, para motivação e concentração. Com grande alegria pelo 
movimento, nossas crianças e professores aproveitaram esta oferta com entusiasmo! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
A bem animada aula de inglês está, agora, sendo repassada, pelos  "antigos" voluntários Jette e Jill, 
cuja estadia de um ano terminou, para as recém-chegadas: Anna, Gloria e Elisa, que estão se 
aclimatizando. 

 
 
O meio-ano de ajuda versátil de Ekkehard chega 
ao fim. Entre outras coisas, ele fez dois belos 
curta-metragens sobre a Escola Anael, que foram 
colocados no youtube. 
 
 
 
 
 

A minha viagem para a Alemanha também está às 
portas.  Alegro-me com a chegada de mais um netinho, 
o qual gostaria de receber com entusiasmo! 
 

 

Permitam-me indicar-lhes uma nova possibilidade de suporte (talvez só funciona em Alemanha?): 
 

Nós, da Escola Waldorf Anael somos membros do „Bildungsspender“ (Doadores para a educação). 
Muitas ofertas de compras na Internet podem ser feitas através desta organização. Em seguida, 
recebemos as porcentagens anunciadas. Seria bom, se vocês pudessem realizar suas compras 
através deles, pois nos ajudariam, deste modo, a  economizar o equivalente ao salário de uma 
professora de jardim de infância! Muito obrigada! 
 

                                 https://www.bildungsspender.de/escola-waldorf-anael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

No Brasil, estamos, gradualmente, deixando para trás o inverno muito frio e úmido deste ano, 
experimentando um breve florescimento da primavera e esperando o clima tropical do verão. Na 
minha terra alemã, vou continuar em meu clima de inverno por um tempo, mas aguardo com alegria 
o calor interno do outono e a época de Natal, que de certa forma só pode ser vivenciada na Europa. 
Em que casa vou comemorar o Natal deste ano, se ele será tropical ou uma festa de inverno, ainda 
está aberto. Vou anunciar. 
 

Carinhosamente 
Sua Doris com todos os Anaelianos 
 


