A Associação Pedagógica Waldorf de Várzea da Roça
RORoçaFundada em 2007, Iniciou com aulas suplementares.
Em 2009 introduziu o Jardim de Infância e desde 2011 temos a

Escola Waldorf Anael
com

Educação Infantil e
Ensino fundamental
1° - 5° ano
Trabalhamos com os fundamentos da Pedagogia Waldorf
usada em todo o mundo.
O que diferencia essa pedagogia das outras é que ela trabalha
com o aluno integralmente, usando métodos saudáveis. Os
conteúdos e os trabalhos sempre são adaptados ao
desenvolvimento corporal, intelectual e psíquico da criança e a
não forçarmos a aprender precocemente. Assim o aluno
começa a desenvolver e aplicar seu potencial criativo e se
sente motivado em aprender novos conteúdos.
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.... desta forma é tão prazeroso!!!

Passo a passo os alunos aprendem
os
conteúdos
científicos
alternadamente com aulas de
diferentes artes como compensação
das forças intelectuais.
Assim o interesse sempre esta
desperto e o aluno não cansa.
Sabemos que o movimento corporal
no esporte, na brincadeira e mesmo
o movimento das mãos no trabalho
manual, refletem em efeitos
saudáveis para o cérebro.
Aprendemos brincando, cantando e
escutando muitas histórias e
trabalhamos com entusiasmo e
amor.
O desenho no quadro anima a
criança.
Os valores estéticos e o prazer de
viver, promovemos também nas
aulas de arte e de teatro.
Enfatizamos a educação social e
ética.
Promovemos a religiosidade sem
distinção de igrejas e realizamos as
festas cristãs na escola.
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Escola Waldorf Anael
Várzea da Roça
Jardim de Infância 3 – 6 anos
Ensino Fundamental 1° - 5° ano
Além disso, oferecemos cursos e oficinas
Para mais informações ou inscrição em um dos cursos ou oficinas,
façam-nos uma visita ou entre em contato:

Associação Pedagógica Waldorf de Várzea da Roça
Rua Aramari, s/n, 44635-000 Várzea da Roça – BA
CNPJ: 09.456.155/0001-01
Tel: +55-74-3669 2567/ 988244459/ 988079743

Escola Waldorf Anael
Várzea da Roça

Site: www.projuventutebahia.org Email: info@projuventutebahia.org
BRADESCO Ag: 05244 – C: 000 001 139
SICOOB 756 - Ag: 3025 – C/C: 4614-0

Nossa pedagogia deve ser a de formar
seres humanos livres
que sejam capazes de, por si mesmos,
encontrar propósito e direção para suas vidas

Associada com:

Conveniada a
Prefeitura Muinicipal de Várzea da
Roça

Rudolf Steiner

Parceiros
:
www.projuventutebahia.org

