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Boletim de Natal 2020 
 
Caros amigos na Alemanha e no Brasil,  
 
O Ano Escolar com Lockdown de 2020 está chegando ao fim e gostaríamos de olhar para trás, 
para o que aconteceu na Escola Waldorf Anael durante este tempo. 

No início de Fevereiro, com nova energia e após uma animada semana de preparação pedagógica 
começaram, em conjunto com as nossas quatro novas colegas, nossas atividades pedagógicas 
com nossas, aproximadamente, 100 crianças.  

Tarcísio, que tinha se comprometido a ser o tutor, não apareceu, motivo pelo qual Núbia voltou 
a assumir tal função, especialmente para os novatos. A cooperação dos quatro voluntários 
alemães deu-nos também uma base de esperança para o trabalho em conjunto. Mas, logo após 
apenas cinco semanas, a inesperada pandemia nos invadiu. As escolas tiveram de ser fechadas 
em todo o Brasil até no final do ano letivo. A profunda solidariedade, os sentimentos dos nossos 
alunos se manifestaram, uma última vez, na véspera do encerramento da escola, quando 
gravamos um pequeno filme.  
                              ( https://www.youtube.com/watch?v=UYG1ddBQYWY) 
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A seguir, as nossas professoras prepararam material para pais e filhos trabalharem em casa. 
Também recomendamos que as crianças fossem envolvidas nas tarefas de práticas domésticas. 
O contato com as famílias foi mantido através dos meios de comunicação, mas também, quando 
possível e necessário, pessoalmente. Uma e outra vez ocorreu um caso bem sucedido, mas houve 
também alguns relatos tristes e desalentadores. As crianças sentiram muito a falta do contato 
pessoal! 

Na Páscoa o coelhinho levou ovos de chocolate feitos pelas meninas da cozinha da escola para 
as crianças. As crianças do jardim de infância foram adicionalmente surpreendidas com um 
coelhinho de feltro feito por elas próprias. Para a época de Michael nossas professoras 
filmaram um teatro de bonecos de mesa, criado com amor e enviaram o vídeo às crianças. Para 
o Natal, foram assados biscoitos, foram feitos pequenos presentes para os alunos e de uma peça 
de Natal encenada pelas professoras foi filmado um vídeo com canções natalinas e enviado via 
redes sociais.  

 
Muito secretamente, na nossa pequena 
olaria, foram criados anjos da guarda, 
como presentes de despedida para os 
nossos futuros alunos do primeiro ano, 
que irão passar do jardim-de-infância 
para a escola depois das férias de Natal.  
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Outro trabalho inovador para os nossas professoras foi a 
participação em vários encontros e seminários online de outras 
escolas e instituições da Federação das Escolas Waldorf no Brasil 
e da Faculdade Rudolf Steiner. Uma abertura para fora, um 
conhecimento mútuo, de mãos dadas com muitos problemas técnicos 
e com a experiência da distância humana impessoal. 
Não apenas para nossas novas professoras, a imersão na literatura 
sobre a pedagogia Waldorf foi um grande benefício. Ela foi lida em 
casa e aprofundada repetidas vezes no grupo. 

 
 

Nosso projeto da UNESCO este ano foi desenvolvido em relação à cooperação dos 
alunos/parentes com a escola: "Isolamento social e ensino infanto-juvenil. Uma realidade 
desafiadora". 
 
Tanto a prefeitura quanto a Fundação COR nos possibilitaram distribuir alimentos durante os 
tempos difíceis. As doações tornaram possível ajudar as famílias mais necessitadas.  

 
 

 

 

 

 
Em nossa escola os funcionários iniciaram novos projetos internos:  

- A parede de um canteiro de flores que margeia uma  
   árvore na área de entrada foi ornamentada com um  
   mosaico colorido. 

- Uma nova produção de pão escolar com pão integral foi  
   muito bem acolhida. 
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- Uma horta orgânica foi implantada, plantada, cuidada e colhida  
   pelo pessoal em pequenos grupos.  

 

 

 

 
  
 
-  Medidas de higiene foraforam estabelecidas em todas as salas.  
- O playground do jardim de infância e da escola foi mantido e ampliado de forma  
    criativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Toda a área do terreno, instalações e oficinas foram arrumadas e mantidas de maneira  
    exemplar. 
-  Foram criados até mesmo móveis de design a partir da madeira de nossas velhas árvores. 
-  O reservatório central de água, que havia caído em desuso, foi reparado e renovado com o 
    apoio da SAGST. 
- A organização interna da escola e da administração foi implementada, nossos 
    funcionários foram finalmente assegurados contratualmente! 
-  Foi montado um filme sobre nossa escola para mostrar durante a pandemia pelo menos  
    virtualmente nossa pedagogia e a Escola Waldorf Anael aos novos pais interessados.  
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Novidades deste ano:  
 

Após Maricelia ter deixado seu emprego na secretaria em abril, um novo funcionário, Tiago, foi 
colocado à nossa disposição pela administração da cidade a partir de maio. 
Em junho o CEBAS foi oficialmente reconhecido pelas autoridades federais como uma 
organização sem fins lucrativos. 
Em novembro, foram realizadas as eleições para o novo prefeito. Aguardamos ansiosamente uma 
boa relação de trabalho com o Danillo Sales. 

Temos duas professoras que pensaram em 
novos alunos do futuro e engravidaram no 
Lockdown!  

 
O que pode ser dito em geral sobre o Corona: 
Houve bastante casos de Corona em Várzea de 
junho a outubro, mas felizmente elas puderam 
ser bem superadas. O confinamento aumentou 
novamente a pobreza em nossa área. Muitas 
pessoas ficaram dependentes de ajuda.  
 

 
Uma jovem professora resumiu sua opinião sobre o 
bloqueio: "A pandemia nos deu tempo para pensar em 
muitas coisas, para perceber o que podemos aceitar e 
o que devemos mudar". E o que é muito doloroso para 
os brasileiros: "Abraçar", "não é mais possível"! 
 
 
 
Neste momento, gostaria também de fazer um breve relato sobre nosso trabalho na Alemanha: 
 

- Visitamos os Freunde der Erziehungskunst em Karlsruhe Bartira;  
   em Berlim a Sra. Goebel e tivemos uma troca muito útil. 

 
- Mantivemos contato com nossos quatro novos voluntários, dos 
quais infelizmente apenas Charlotte Bormann resistiu 
corajosamente devido à pandemia, os outros se reorientaram. 

 
- Ekkehard tem editado filmes sobre nossa escola e preparado 
palestras e informações sobre as épocas para nossos professores. 
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- Doris se encarrega dos contatos mundiais 

- e está à procura de apoiadores. Estamos especialmente feliz com uma simpática Escola 
Primária Lichtenstein em Bitz, que organizou uma corrida patrocinada em nosso favor, apesar 
da pandemia! 
- Ambos estamos atualmente trabalhando como voluntários na Escola Waldorf e nas 
instalações de educação curativa em Seewalde, 
ajudando com música e artesanato e ganhando 
experiência.  
- Estamos em constante contato virtual com 
nossos Varzeanos. 
- Esperamos poder viajar novamente para Vázea 
o mais rápido possível no Ano Novo! 
 
Perspectivas para o Ano Novo 
 
Nossa experiência mostra cada vez mais claramente como é importante a proximidade emocional 
com seus professores, especialmente para as crianças brasileiras. O sistema escolar público 

pouco faz para atender a esta necessidade, 
especialmente nas classes do ensino 
secundário, nas quais lecionam apenas 
professores especializados, eliminando, 
desta maneira a proximidade emocional com 
uma pessoa de referência. 
Isto também resulta em aulas cada vez mais 
difíceis de serem ministradas e em alunos 
que abandonam a escola sem instrução, 

muitos dos quais acabam no crime por resignação. É por isso que nas escolas Waldorf em todo 
o mundo as aulas são supervisionadas por professores até a 8ª série. Até hoje, nossos alunos 
têm que mudar para este sistema escolar estadual a partir da sexta série e muitas vezes ficam 
muito insatisfeitos com isso. É por isso que nossa visão sobre o desenvolvimento futuro de nossa 
escola é definido e queremos avançar agora. Nossa visão, que obviamente só podemos realizar 
passo a passo e sempre com a ajuda de patrocinadores ainda por encontrar: 
- Criação de um grupo para crianças entre um e três anos no jardim de infância, 
- Criação das turmas de sexta a nona série (Fundamental II) com as salas correspondentes,     
   incluindo um salão de festas urgentemente necessário, 
- Realização da assistência integral aos alunos, 
- desenvolvimento posterior de oficinas (madeira, cerâmica, padaria ... jardim, agricultura), 
   a fim de permitir também um treinamento profissional prático paralelo. 
 
No Ano Novo, queremos nos colocar, concretamente, a caminho para "manter" nossos alunos da 
sexta série a partir de 2022 e depois seguir em frente! 
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Para isso, precisaremos de novas instalações e, a partir do novo ano letivo, o treinamento de 
nossas novas professoras, que foi suspenso devido ao Corona, precisará ser reiniciado e será 
necessário planejar e organizar estruturas para o ensino especializado. 
Além disso, o grupo de pais que foi inicialmente criado, continuará a ser expandido! 

 

Atualmente estamos procurando apoio para os custos de funcionamento da escola, bem como 
ajuda para a construção de novas salas de aula e nosso salão de festas, 

Patrocínios escolares para garantir os salários dos professores, 
apoio ao salário de um professor de música e ao salário de um Euritmista, 
Patrocinadores para nosso projeto agrícola, para a padaria e a cerâmica. 

 
Agradecemos do fundo do coração a todos os que tornaram possível nossa construção até este 
ponto!                       
                                Aos Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiner, 

a Federação das Escolas Waldorf no Brasil, 
a Faculdade Rudolf Steiner de São Paulo, 

o Instituto Social Micael de Aracaju, 
a Prefeitura de Várzea da Roça, 

as fundações: SAGST, MAHLE, Fly & Help - Reiner Meutsch, Helixor, COR 

e muitos doadores privados leais que nos dão uma quantia mensal, 
o Serviço de Especialista Sênior de Alemanha, 

todos os voluntários que nos deram seu trabalho, 
os pais que nos confiam seus filhos, 

a todo o pessoal que compartilhou conosco esta jornada de educação por convicção. 
e todas as pessoas que nos acompanham com conselhos, ajuda e bons pensamentos! 

 

 

Desejamos-lhe um Abençoado Natal 
Combinado com os Melhores Votos para 2021 
 

Cordialmente 

Doris Knipping e Ekkehard Sommer 

Com toda comunidade escolar da Escola Waldorf Anael 
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Oh você 

Terra estremecida por milagres e feridas 

Nao se sinta abandonada 

Em uma hora das mais escuras. 
 
Pois brilha silenciosamente dentro de ti 
O poder do sangue carmesim 

E você flutua no espaço 

Como uma estrela da mais alta promessa; 
Que agora dentro de você possa ser acendida 

A chama imortal do amor 

Qual uma rosa exalando 

O sopro da eterna salvação .  

                                   Susanne von Bonin 
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Os nossos contatos e dados de doação: 

 
 
 

www.projuventutebahia.org 
YouTube: Escola Waldorf Anael 

 
 

                               Tel.: 74-3669-2567 / 98824-4459 / 99970-2290 / 98807-9743 

      info@projuventutebahia.org / almeidagel@hotmail.com.br /  escola.anael@outlook.com 

 
 

Doris Knipping 
e-mail: doris@projuventutebahia.org 

 
 

Alemanha: +49 17624484640 
Brasil: +55 74988429023 

 
Dados bancários: 

Beneficiário: Associacao Pedagogica Waldorf Varzea da Roca 
Rua Aramari 378 

44635000 Varzea da Roca - Bahia 
CNPJ: 09456155/0001-01 

Bank: BRADESCO 
Agencia: 05244 

Conta: c/c 0001139-8 
 

                                               IBAN: BR54 6074 6948 4000 0011 398C 1 
                                                           SWIFT: BBDEBRSPSPO 

 


