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PLANO DE TRABALHO – 2020 
AREA CULTURAL 

 
Associação Pedagógica Ânima 
CNPJ 07.676.712/0001-74 
 
Representante Legal: Milton Roberto Tortella 
Diretora Pedagógica: Cristina Ramirez Paschoalin 
 
 
 
Finalidades Estatutárias:  

1. manter instituições que exerçam as atividades de educação infantil e de ensino  fundamentaL 
I , prioritariamente do berçário ao fundamental ,baseadas na Antroposofia,  

2. instituição, manutenção e incorporação de escolas de educação infantil e de ensino 
fundamental, sendo todas estas atividades baseadas na Antroposofia 

3. a promoção de outras iniciativas baseadas na Antroposofia ou de atividades educacionais nela 
baseadas, inclusive editoriais; 

4. a manutenção e a administração de fundos cujos recursos serão aplicados visando a 
sustentabilidade das instituições de ensino e de suas atividades mantidas pela Associação; 

5. o exercício e a divulgação de atividades de caráter cultural, ligadas ao  desenvolvimento das 
artes, ciências e letras, sempre de acordo com o espírito da Antroposofia e da Pedagogia 
Waldorf. 

 
 
AREA SECUNDÁRIA – Eventos e movimentos culturais baseados na Antroposofia 
 
Público alvo – Público em geral – crianças, adolescentes e adultos.  
 
Atividades que compõem a área da cultura – Palestras, cursos, atividades artísticas e culturais 
– teatros, saraus, etc. 
 
Período da Manhã, Tarde ou Noite: qualquer dia e horário desde que sejam previamente 
autorizadas pelo corpo diretivo e pedagógico da Escola Manacá.  
 
Objetivo Geral da Atividade Secundaria – promover atividades culturais e artísticas ao ar ao 
maior número de pessoas possível. 
 
Objetivos Específicos das Atividades Secundarias: Promover, divulgar e dar ao maior número 
de pessoas, a atividades de caráter cultural, ligadas ao desenvolvimento da s artes, ciências e 
letras, sempre de acordo com o espírito da Antroposofia.  
 
As ações para o ano de 2020 serão sistematizadas e contínuas, e realizadas através de projetos 
assim definidos:  
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 Oficina de Confecção de Boneca de Nó 
Recorrência: 4 vezes ao ano – atividade trimestral 
Dias de execução: a confirmar 
Carga Horária: 3 horas 
Coordenadora -  Adriana 
Formação - Pedagoga 

 
As atividades do PROJETO Confecção de Boneca de Nó , são desenvolvidas de forma 
voluntária, onde a frequência das participantes é realizada por meio de ficha de inscrição e 
lista de presença referente aos respectivos dias de encontro.  
 
A boneca de nó é ideal para acompanhar os bebês. Caracterizam-se por ter uma cabeça 
redonda e dura, sem expressões faciais. As extremidades e o corpo são sugeridos por um nó 
em cada um dos extremos (direito e esquerdo). 

A boneca de nó representa a situação de desenvolvimento do bebê, em que a cabeça é a 
parte mais chamativa, enquanto o tronco e extremidades ainda são descoordenadas. 

Esse brinquedo Waldorf desempenha a função da “mãe”, quando esta não está. Em que 
sentido? Você já terá ouvido falar que muitas mães usam panos ou algum bonequinho que 
tenha seu cheiro para que acompanhe a criança no momento em que está dormindo. Ao 
sentir o odor da mãe, a criança tende a se acalmar e se sente acompanhada. 

A atividade é destinada a adultos, interessados no desenvolvimento infantil.  
Realizada nas instalações da Escola Manacá. 
Para o ano de 2020 pretendemos abrir 15 novas vagas por turma da oficina específica de 
confecção de bonecas 
 
Os produtos artesanais resultado das oficinas de capacitação das mulheres, são colocados em 
exposição e vendas nos bazares e eventos, visando captar recursos para a reposição dos 
materiais utilizados. 
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   Oficina de Feltragem 
                                               

Recorrência: 4 vezes ao ano – atividade trimestral 
Dias de execução: a confirmar 
Carga Horária: 4 horas 
Coordenadora -   Prof. Adriana 
Formação - Pedagoga 

 
As atividades do PROJETO de FELTRAGEM, são desenvolvidas de forma voluntária, onde a 
frequência das participantes é realizada por meio de ficha de inscrição e lista de presença 
referente aos respectivos dias de encontro.  
A feltragem é uma técnica que transforma a lã em uma peça de feltro. É uma arte milenar, 
com mais de 6300 anos, que começou na Ásia. 
No entanto, existem dois tipos de feltragem: a seca e molhada. No caso da feltragem a seco, 
são utilizadas agulhas de feltrar. Apesar de não usar linhas na feltragem, estas agulhas contém 
farpas que fazem o trabalho de emaranhamento das fibras da lã. 
Outro material usado na feltragem a seco é a espuma. Esse material é útil para evitar que a 
agulha se quebre ao atravessar a lã, facilita o seu manuseio e diminui as chances de furar os 
dedos. 
Além disso, também é mencionado sobre os arames, os vários tipos de lã e o processo 
produtivo da lã. 

A atividade é destinada a adultos, interessados em ampliar conhecimentos nas atividades 
artísticas. 
Realizada nas instalações da Escola Manacá. 
Para o ano de 2020 pretendemos abrir 20 novas vagas por turma da oficina. Além das vagas 
remuneradas também expandiremos 5 vagas por turma gratuitas, destinadas a pessoas, sem 
recursos próprios, envolvidas na área da Educação. 
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   Oficina de Mosaico 
 
Recorrência: 2 vezes ao ano – atividade semestral 
Carga Horária: 12 horas, das 14h00 as 17h00, 1 x por semana  
Coordenadora - Simone Berton 
Formação - Mosaicista 

 
As atividades do PROJETO de MOSAICO são desenvolvidas de forma voluntária, onde a 
frequência das participantes é realizada por meio de ficha de inscrição e lista de presença 
referente aos respectivos dias de encontro.  
 
Mosaico é uma forma de arte que envolve a montagem de pequenos pedaços de rocha, 
concha, azulejo ou vidro juntos para criar um padrão que pode ser abstrato ou 
representacional. 

A atividade é destinada a adultos, interessados em ampliar conhecimentos nas atividades 
artísticas. 
Realizada nas instalações da Escola Manacá. 
Para o ano de 2020 pretendemos abrir 12 novas vagas por turma da oficina.  
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 Oficina de Confecção de Mala Escolar 
 
Recorrência: 1 vezes ao ano – no final do segundo semestre 
Carga Horária: 8 horas 
Coordenador – Rogerio Raposo 
Formação – Pedagogo 

 
As atividades do PROJETO de confecção de MALAS ESCOLARES são desenvolvidas de forma 
voluntária, onde a frequência das participantes é realizada por meio de ficha de inscrição e 
lista de presença referente aos respectivos dias de encontro.  
 
A atividade é destinada a pais e familiares das crianças que irão para o 1º. Ano no ano seguinte. 

A mala será a utilizada pelas crianças. Fruto da dedicação dos pais a criança terá sua mala 
escolar feita de couro natural, artesanalmente produzida nesta oficina oferecida na escola. 

Realizada nas instalações da Escola Manacá. 
Para o ano de 2020 pretendemos abrir 20 vagas por turma da oficina.  
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 Sábado Literário  
 

Recorrência: 2 vezes ao ano – semestral 
Carga Horária: 3 horas 
Coordenador – Ines  
Formação - Pedagoga 

 
A atividade tem como objetivo proporcionar o contato de crianças e adultos com a Literatura. 
Propicia as crianças, pais, familiares, amigos e interessados a oportunidade de algumas horas 
de convívio grupal envolto com a literatura da infantil. 
O movimento gira visa motivar a leitura, seja ela individual, seja ela em grupal ou em família. 
Através da oferta de livros infantis, com conteúdos educativos que norteiam o trabalho 
embasado na Antroposofia as pessoas podem passar algumas horas desfrutando de histórias 
infantis, contos de fadas, livros sobre a natureza e cultura. 
O evento é aberto para toda a comunidade e convidados, vizinhos do entorno da escola. 
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 Sarau  
 

Recorrência: 2 vezes ao ano – semestral 
Carga Horária: 5 horas 
Coordenador – Inês 
Formação - Pedagoga 

 
 
Sarau é um momento de portas abertas da Escola Manacá para toda a comunidade e seu 
entorno, bem como convidados. 
Baseado no conteúdo artístico é o momento ideal para todos aqueles que tem alguma espécie 
de talento compartilhar com o mundo. 
As inscrições são abertas para apresentações musicais, jograis, declamação de poesias entre 
outras atividades que possam surgir mediante avaliação dos organizadores. 
O evento consiste em uma manhã de alegria, envolta com muita arte, pequenas 
apresentações e um lanche comentário. 
Nos últimos eventos recebemos, aproximadamente, 60 pessoas e para o próximo ano temos 
como meta implementar esta divulgação. 
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Teatro Auto de Natal  
 
Recorrência: 1 vez ao ano 
Carga Horária: 3 horas 
Coordenador – Grupo de Professores da Manacá 
Formação – Pedagogos 
 
 
O teatro “Auto de Natal” é preparado pelos professores e funcionários da Escola Manacá. 
O objetivo da apresentação teatral é oferecer para a comunidade, convidados e o entorno 
um pouco do espírito do Natal. 
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 Teatro da Menina da Lanterna 
 
Recorrência: 2 vezes ao ano – semestral 
Carga Horária: 8 horas (2horas por semana) ensaio; 3 horas evento de apresentação 
Coordenador – Grupo de Professores da Manacá 
Formação – Pedagogos 
 

 
A história da Menina da Lanterna é ilustra a busca pela luz interior. 
Todos nós passamos por momentos difíceis na vida, momentos em que nos sentimos 
desorientados e sem rumo. 
Este momento é simbolizado na história quando a menina tem a luz de sua lanterna apagada 
e por consequência precisa iniciar um caminho de autodesenvolvimento para reencontrá-la. 
Em princípio ela encontra os animais que representam nossos instintos básicos e que precisam 
ser dominados. Todos eles negam-se a ajudá-la nesse momento, e ela adormece para um 
sonho. Nesse sonho recebe ajuda das estrelas que indicam o caminho a seguir. 
Posteriormente ela se depara com três partes que formam o homem: o pensar, o querer, e o 
sentir; representados respectivamente pela fiandeira que tece o fio do pensamento; o 
sapateiro que com sua vontade e ação faz sapatos que nos mantém os pés no chão; e a criança 
da bola que experiência o mundo com seus sentimentos. 
A menina da lanterna pede ajuda para a fiandeira, para o sapateiro e para a criança da bola, 
mas esta também é negada. A menina desanimada desiste; se entrega e adormece para um 
sono profundo. Ao despertar para o mundo físico ela encontra sua luz, e na volta ilumina o 
caminho daqueles que precisam, num gesto de doação e amadurecimento do seu sentir, 
querer e pensar. Ao reencontrar os animais e ajudá-los, também está reconhecendo seus 
instintos e dominando seu mundo interior. 
As crianças vão se aproximando deste conteúdo inconscientemente ano a ano, e dessa 
vivência tira lições muito importantes para a vida. É por isso que a peça é sempre a mesma, 
ela é um alimento anímico altamente energético! “ 
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  Festa Semestral  
 
Recorrência: 2 vezes ao ano – semestral 
Carga Horária: 9h00 às 14h00 
Coordenador – Grupo de Professores da Manacá 
Formação – Pedagogos 
 

Na Festa Semestral, os alunos compartilham com os pais, familiares e amigos, atividades que 
vivenciaram durante as aulas - músicas, ritmos corporais, pequenas encenações e danças. 
Desta forma, o público pode apreciar parte do currículo que trabalhamos ao longo dos 
semestres. É uma festa muito alegre e de grande satisfação para todos os alunos e professores 
do Ensino Fundamental. 
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 Festa da Lanterna 
 
Recorrência: 1 vez ao ano – no mês de Junho  
Carga Horária: 4 ensaios e uma apresentação  
Coordenador – Grupo de Professores da Manacá 
Formação – Pedagogos 
 

 
Durante a festa as crianças carregam suas lanternas passeando pelas áreas abertas da escola 
simbolizando sua luz interior: o fogo divino e transformador que todo o ser humano tem 
dentro de si. Trilhar esse caminho é uma prova de coragem, e a lanterna acessa é um estímulo 
que pode ajudar os pequeninos. Caminhando juntos, todos cantam canções folclóricas que 
nos falam sobre o homem, sobre a natureza, sobre o céu e a Terra e suas relações. 
É tarefa dos adultos, pais e professores, vivenciar a Festa da Lanterna com plena consciência 
trazendo as crianças, com veneração, os sentimentos belos, bons e verdadeiros pertinentes a 
essa época do ano. 
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       Festa Junina 
 

Recorrência: 1 vez ao ano 
Carga Horária: 6 horas 
Coordenador – Grupo de Professores da Manacá 
Formação – Pedagogos 
 

Festa junina que traz também muitos símbolos e significados de conexão interna, com a 
terra, os alimentos, o fogo, as músicas e o sagrado.  

A fogueira, é o ponto alto da celebração. O fogo é fascinante e raramente estamos tão 
próximos dele. Ele aquece, transforma, ilumina, mas pode também queimar. Na festa Junina 
Waldorf as crianças do fundamental carregam ao anoitecer suas lanternas acesas e sentam 
em volta da fogueira. É um momento mágico, de concentração, de introspecção coletiva, 
como raras vezes vivemos. É hora então de acender a fogueira e cantar diversas músicas 
tradicionais. 
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 Exposição Anual 
 

Recorrência: 1 vezes ao ano – ao final do ano letivo 
Carga Horária: 9h00 às 17h00 
Coordenação – Corpo Pedagógico da Escola Manacá  
Formação – Pedagogia e Formação de Pedagogia Waldorf 
 
A exposição Anual tem como objetivo abrir expandir a vivência na Pedagogia Waldorf 

para o maior número de pessoas. 
Neste evento que é totalmente organizado e conduzido pelo corpo pedagógico da 

Escola Manacá professores deixam a disposição dos visitante o material pedagógico produzido 
em cada etapa do desenvolvimento das crianças e suas épocas vivencias das de forma que os 
visitantes possam se alimentar com o conteúdo e beleza do processo. 

A exposição é monitorada pelos professores que são capazes de explicar, 
contextualizar e transmitir um pouco de seu conhecimento, experiência e valores da 
Pedagogia Waldorf. 

 
O evento é todo organizado de forma voluntária. 
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        Coral de Pais 
Recorrência: Semestral 
Carga Horária: Semanais 
Coordenador – Professor Felipe 
Formação – Pedagogo e Músico 

 
 
O Coral de Pais da escola é um movimento feito pelos professores de música no intuito de 
trabalhar o conteúdo musical com os pais, amigos e convidados que tenham desejo de 
aprender um pouco de canto e movimentar sua energia interna através da música. 
Acontece 1 vez por semana e participam de todos os eventos da escola. 
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 Orquestra 
Recorrência: 1 vez por semana  
Carga Horária: 3 horas 
Coordenador – Professor Felipe 
Formação – Pedagogo e Músico 
 

A orquestra de crianças é um movimento feito pelo professor de música com o intuito de 
trabalhar o conteúdo musical com crianças que tenham interesse em aprender e praticar 
algum instrumento. As aulas são semanais e eles oferece curso de diversos instrumentos tais 
como Violino, Violoncelo, Flautas. A Atividade é oferecida para os alunos da escola Manacá, 
amigos e entorno envolvidos com a Pedagogia Waldorf. 
Acontece 1 vez por semana e fazem apresentações semestrais para a comunidade e 
convidados 
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 Almoço Musical 
 
Recorrência: 1 vez ao ano 
Carga Horária: 4 horas 
Coordenador – Professor Felipe e Dulce 
Formação – Pedagogo e Músico; coordenadora 
 
O almoço musical tem como objetivo proporcionar a aproximação com a música. 
Este ano tivemos a presença de quatro instrumentos de cordas sendo 2 violinos, 1 violoncelo 
e viola e uma clarineta apresentando obras de Mozart. 
Neste momento todos os participantes puderam se deliciar de um almoço todo preparado de 
forma caseira com pausas para desfrutar de peças de músicas que alimentaram a alma. 
No decorrer das apresentações os músicos falaram um pouco sobre a história, momento 
cultural em que foram compostas, diferenças entre cada uma das composições e explicaram 
sobre cada um dos instrumentos e suas diferenças. 
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 Curso de Boneca de Tricô 
 
Recorrência: 1 vez ao ano composto  
Carga Horária: 12 horas 
Coordenador – Mariana Young 
 
O Curso de confecção de Boneca de Tricô, a frequência das participantes é realizada por meio 
de ficha de inscrição e lista de presença referente aos respectivos dias de encontro.  
 
A atividade é destinada a pais e familiares que tenham vontade de aprender tricô. 

Cada participante confecciona uma Boneca de tricô, feita com lã natural e com preenchimento 
em lã de carneiro que poderá levar para seu uso. 

Realizada nas instalações da Escola Manacá. 
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Palestras 
Coordenador – Grupo de palestras (formado por professoras e pais da Escola Manacá) 
O grupo tem como objetivo identificar as necessidades da comunidade e trazer 
profissionais e pessoas que possam elucidar sobre os temas trazidos através desta 
pesquisa. 
Tem como objetivo alimentar a comunidade, pais, amigos e o entorno da comunidade com 
o maior número de informações, experiências, conteúdos da Antroposofia e Pedagogia 
Waldorf. 
Através deste movimento mobilizamos e ativamos uma de nossa metas de levar a 
Antroposofia e a Pedagogia Waldorf ao maior número de pessoas. 
As palestras acontecem bimestralmente. 
Segue abaixo algumas das palestras. 
 
 
 

      A Trimembração Social e a Escola Waldorf 
Carga Horária: 3 horas 
Palestrante – Jos 
Formação – Sociólogo 
 
 
 

 Épocas do ano e sua ligação com a religiosidade. 

Carga Horária: 2 horas 
Palestrante – Inês  
Formação: Pedagoga 
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 Palestra: O que seu filho está ouvindo? 
 
Carga Horária: 2 horas 
Palestrante – Flavia Betti 
Formação: Pedagoga 
 
 
 
 
 

 Palestra: Épocas do Ano – Advento  
Carga Horária: 1 horas 
Palestrante – Grupo de professores da Escola Manacá 
Formação: Pedagogos 
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Para o Ano de 2020 e implementaremos as Oficinas com a inclusão dos seguintes projetos 
 

 Oficina de Marcenaria 
 

 Oficina de Pães 
 

 Oficina de Guirlandas de Advento 
 

 Oficina de Velas 
 

 Oficina de Macramê 
 
 
RELACIONAMENTO DIRETO COM PAIS DOS BENEFICIÁRIOS: 
 
Através das atividades culturais propostas identificamos que o relacionamento com os pais de 
alunos assim como o entorno de nossa instituição vem sendo beneficiado com conhecimento 
e aprofundamento das bases do nosso trabalho. 
Com estas atividades tornamos nossas atividades e condutas com as crianças vivas para todos 
que os rodeiam trazendo enorme ganho para que se sintam seguros e confiantes na Pedagogia 
Waldorf aplicada como base em nossa instituição. 
Através de vivencias e experiências nossos fundamentos de amizade, segurança, acolhimento, 
transparência, profissionalismo e alimentação saudável são reforçados e se tornam explícitos, 
reais e verdadeiros para todos o que faz com que o trabalho de desenvolvimento de seus filhos 
seja tranquilo, verdadeiro e confiante. 
 
 
 
Identificação de mudanças 
 
Ao longo de sua existência, a organização identificou intensa transformação no 
comportamento de seus beneficiários durante seu convívio dentro da organização.  
 
Podemos elencar como principais benefícios e conquistas, os seguintes pontos que foram 
analisados tanto na atividade preponderante quanto na atividade secundaria: 
 

 Possibilidade de acesso a famílias e comunidade entorno com a Pedagogia Waldorf 
 Maior entendimento do trabalho oferecido pela organização educacional 
 Divulgação e conhecimento sobre a Antroposofia 
 Maior envolvimento das famílias com o objetivo da Escola 
 Aprofundamento nas relações pessoais, vínculos de amizades 
 Despertar da responsabilidade social de cada um dos membros 
 Acesso a arte e cultura 
 Inclusão social  
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São Paulo 01 de dezembro de 2019 
 
 
 
_______________________________ 
Milton Roberto Tortella 
 
 
 
 


