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RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2019 

AREA DA CULTURA 
 

SUMÁRIO DA ORGANIZAÇÃO  

MISSÃO – Possibilitar o acesso de mais famílias à Pedagogia Waldorf 

VISÃO – Ser reconhecida como uma entidade transparente, que mantém iniciativas da 

Pedagogia Waldorf para as Famílias 

VALORES – Amizade, Segurança, Acolhimento, Transparência, Profissionalismo, 

Alimentação Saudável  

 

DADOS DA ORGANIZAÇÃO  
 
Associação Pedagógica Ânima 
CNPJ 07.676.712/0001-74 
Data da Abertura: 29/07/2005 
Endereço: Av. João Carlos da Silva Borges, 280 – Vila Cruzeiro – CEP 04726-000 – São 
Paulo 
Diretoria constituída por: 
Presidente: Milton Roberto Tortella 
Vice Presidente: Edson Seisso Aragaki  
Segundo Diretor Secretário: Patricia Taufer Zandonai 
Segundo Diretor Tesoureiro: Claudio Jose da Rocha 
Primeiro diretor secretário: Vera Helena Oliveira Figueiredo  
Primeiro Diretor Tesoureiro: Iracema Kazumi Endo Kaykawa 
Conselho Fiscal: Ines Aparecida Gonçalves Biazon, Adilson Rodrigues, Maria de Fatima 
Antunes de Castro 
 

Atividade Preponderante: Educação Formal 

Atividade Secundária: Cultura e Arte 
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FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

A Associação tem como finalidade de relevância pública e social: 
 
a) promover a educação baseada na Antroposofia, Ciência Espiritual de Rudolf 
Steiner, em especial, na Pedagogia Waldorf, podendo criar, instalar e manter 
estabelecimentos de ensino de educação infantil e ensino fundamental, nos termos da 
legislação que rege a matéria, contribuindo para a formação cidadã, inclusiva e para o 
desenvolvimento humano integral; 
b) promover outras iniciativas seguindo os princípios da Antroposofia ou de 
atividades educacionais nela baseadas, inclusive editoriais; 
c) promover a cultura por meio do desenvolvimento de conteúdo, publicações e 
eventos culturais sempre de acordo com os princípios da Antroposofia;  
d) produzir e desenvolver projetos e iniciativas culturais relacionadas a todas as 
áreas de manifestação cultural como forma de apoio ao cumprimento de suas 
finalidades; 
e) fomentar o exercício e a divulgação de atividades de caráter cultural, ligadas ao 
desenvolvimento das artes, ciências e letras, sempre de acordo com os princípios da 
Antroposofia; 
f) promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros 
valores universais. 

 
 

Objetivos da organização  
Área prioritária - Educação - proporcionar ao maior número de crianças o acesso a 
educação baseada na Antroposofia. 
 
Área secundária – Cultura e arte – proporcionar fortalecimento de vínculos familiares e 
discussões de temas relevantes para a comunidade, tendo como pano de fundo, a 
cultura e arte, com desenvolvimento de oficinas de artesanatos, saraus, palestras, 
cursos e capacitações, sempre resgatando e expondo o talento de cada participante e 
contribuindo com a sua autoestima. Todas as atividades são embasadas nos princípios 
da Antroposofia, realizadas com as crianças e suas respectivas famílias, bem como com 
a comunidade do entorno. Nas atividades culturais são desenvolvidos ainda atributos 
como capacidade de superação, criatividade, liderança, planejamento, paciência e 
persistência. Envolvendo criação, planejamento, organização, concentração e 
colaboração, além de aprendizado de técnicas, arte e história, entre outras abordagens 
interdisciplinares, a arte contribui na educação para a formação de adultos dinâmicos, 
flexíveis, perceptivos, habilidosos, zelosos e com boa disposição tanto para liderar 
projetos quanto para atuar em equipe, percebendo o valor de cada um. 
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Origem dos recursos do ano 2019 para atividade secundária – cultura e 
arte: 
Os recursos necessários para manter as atividades de arte e cultura, foram 
provenientes de atividades internas proporcionadas através de doações de pessoas 
físicas especialmente dos pais e amigos da associação. 
 
Eventos sociais ocorridos em 2019 também proporcionaram receitas para as atividades 
culturais tais como café da manhã, produção de pães, biscoitos, confecção de 
artesanatos para comercialização interna, festas pedagógicas entre outros. 
 
Infraestrutura - Contamos com a estrutura física da Escola Manacá. 

 Sala de Trabalhos Manuais 
 Sala de Música 
 Salão de Almoço 
 Salão de Euritmia 
 Salas de aula do ensino infantil e fundamental 
 Páteo externo do ensino infantil e fundamental 
 Cozinhas 

 
 
Identificação dos projetos, programas e serviços executados   
 

 Oficina de Mosaico   
Destinada a pais e comunidade do entorno 
Número de Participantes: 15 

 
 Oficina de Confecção de Boneca de Nós 

Destinada a pais e comunidade do entorno 
Número de Participantes: 14 

 
 Oficina de Feltragem 

Destinada a pais e comunidade do entorno 
Número de Participantes: 15 

 
 Oficina de Confecção de Mala Escolar  

Destinada a pais de crianças que irão cursar o 1º. Ano do ensino fundamental 
no ano de 2020 
Número de Participantes: 24 
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 Oficina de Boneca de Tricô 
Destinada a pais e comunidade do entorno 
Número de Participantes: 15 
 

 Sarau com almoço  
Destinada a pais e comunidade do entorno 
Número de Participantes: 40 

 
 Sábado Literário  

Destinada para pais, crianças e comunidade do entorno  
Número de Participantes: 80 
 

 Sábado Musical  
Destinada para pais, crianças e comunidade do entorno  
Número de Participantes: 100 
 

 Noite dançante 
Destinada para pais e comunidade do entorno  
Número de Participantes: 20 

 
 Teatro Auto de Natal  

Destinada para pais e comunidade do entorno  
Número de Participantes: 180 
 

 Festa Semestral  
Destinada a pais e comunidade do entorno 
Número de Participantes: 200 

 
 Teatro da Menina da Lanterna  

Destinada a pais e comunidade do entorno 
Número de Participantes: 280 

 
 Festa da Lanterna  

Destinada a pais e comunidade do entorno 
Número de Participantes: 300 
 

 Festa Junina 
Destinada ao público em geral  
Número de Participantes: 600 
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 Exposição Anual  

Destinada ao público em geral 
Número de Participantes: 600 
 

 Coral de Pais  
Destinada a pais e amigos convidados. 
Número de Participantes: 10 
 

 Orquestra – Violino; Violoncelo, Viola, Flauta Doce e Flauta Contralto 
Destinada a alunos da Escola Manacá e entorno 
Número de Participantes: 20 

 
 Palestra:  A Trimembração Social e a Escola Waldorf  

Destinada a pais e comunidade do entorno 
Número de Participantes: 80 
 

 Palestra: Épocas do Ano e ligação com a Religiosidade  
Destinada a pais e comunidade do entorno 
Número de Participantes: 60 
 

 Palestra: Épocas do Ano - Advento 
Destinada a pais e comunidade do entorno 
Número de Participantes: 60 
 

 Palestra: O que seu filho está ouvindo? 
      Destinada a pais e comunidade do entorno 

Número de Participantes: 60 
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Público-alvo 
Crianças e adolescentes matriculados no ensino formal da associação e suas 
respectivas famílias. 
Comunidade escolar e interessados pela pedagogia Waldorf e Antroposofia.  
 

Capacidade de atendimento  
No ano de 2019, as atividades culturais atenderam, aproximadamente, 2773 
participantes na totalidade das oficinas acima descritas, em uma média de 231 ao mês.  
 
Já as apresentações e exposições anuais tiveram alcance bem distintos, com circulação 
média de 300 pessoas por dia de apresentação, totalizando no ano 2160 participantes. 
 

Abrangência Territorial 
Nossas atividades, no ano de 2019, atenderam a comunidade local, famílias e amigos 
da Escola Manacá, bem como convidados e envolvidos com a Pedagogia Waldorf. 
                                                 

 

 

 

HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO 

A Associação Ânima nasceu da iniciativa de pais da Escola Manacá que resolveram por 

ampliar o impulso original de servir a Educação na primeira infância ampliando a 

escola em uma escola Básica (até o quinto ano). 

A Associação Ânima vem conquistando, ao longo de sua breve existência, 

reconhecimento na comunidade Antroposófica como uma instuição referência em 

qualidade de ensino baseado na Antroposoifia, bem como sua forte influência na 

divulgação, expansão e promoção dos princípios da Antroposofia. É reconhecida como 

inovadora e formadora de opinião através de seus eventos culturais e sociais tais como 

saraus, atividades artísticas e palestras que promove.  

 

 

 

 



 
 

7 
 

 

 

PLANEJADO PARA O ANO DE 2019  

Para o ano de 2019, havíamos planejado atender cerca de 2000 beneficiários na área 

secundária da cultura e arte, através de oficinas, palestras, teatros e eventos literários 

entre outras atividades descritas acima. 

Foram concretizadas as atividades para, aproximadamente, 2773 beneficiários 

superando, portanto, ao planejado. 

 

Metas 

Nossas metas foram amplamente cumpridas. Todas as atividades propostas foram 

realizadas. Os “feedbacks” recebidos nos encorajam a manter a proposta e 

implementá-la ainda mais. 

Abaixo alguns depoimentos de beneficiários que participaram das atividades culturais 

durante o ano de 2019, que demonstram o atingimento de nossas metas 

 

 

Depoimentos  

 

Coral 

“Participo do coral da Família Manacá há 10 anos e para mim é um espaço de 
acolhimento, expressão e até terapêutico. Convivemos de uma forma incrível e 
podemos conhecer muitas pessoas que também celebram a vida por meio da música. 
Além disso, a música enquanto arte nos possibilita experimentar de forma profunda a 
nossa própria cultura e até cultura de outros povos. Isso é muito precioso. A música 
fortalece o espirito comunitário e aumenta a conexão entre as crianças, pois temos 
muitas oportunidades de cantar com elas nas épocas e festas. 
Que mais pessoas possam estar conosco nesta forma de expressão tão incrível que é a 
música por meio de um coral ou grupo vocal. 

Depoimento do William pai da Beatriz do 4° ano 
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Oficina de Boneca 

“Participei de duas oficinas: boneca estrela com as profs Adriana e Andrea e a de 
Feltragem com a prof Adriana. 
Foi muito prazeroso aprender com elas. A energia da alegria de ensinar o que se gosta, 
a gentileza e o acolhimento é contagiante! As horas voam, não se percebe o tempo 
passar e quando termina, fica com gostinho de quero mais!!! 
Assim, dá para entender um pouco mais porque as crianças não querem sair da escola. 
Nem nós quando vamos buscá-las!!! 
E esta experiência de troca também com outras mães eu sinto que é muito importante! 
Enriquece os laços quando conhecermos melhor uns aos outros!!! 
Saí com o sentimento de gratidão por tudo que foi oferecido!!! 
Namastê!!!” 

      Depoimento é da Claudete, avó do Enzo (2° ano) e do Breno (Jardim) 

 

Noite Dançante 

“Foi uma honra ser convidada e participar da Noite Dançante. Me diverti e me 

emocionei por poder apresentar um pouquinho da alegria, do amor e da força que a 

Dança Cigana proporciona. Espero que tenha outras edições.  

Agradecida. “ 

    Depoimento de Bibiana Ribeiro ( Professora Auxiliar do Jardim) 

 

Sábado Literário Cultural – Escola Manacá 

“A poesia está guardada nas palavras — é tudo que eu sei.”  (Manoel de Barros) 

O Sábado Literário Cultural foi muito especial, pois nos trouxe um fluir de 
acontecimentos culturais e literários muito potentes. Nas apresentações literárias, foi 
impressionante ver o impacto que um livro pode ter na vida de uma criança; cada 
apresentação   trazia o encanto da força transformadora da palavra poética. Parecia 
que cada criança foi encorajada pelas palavras, que traziam fé e confiança.  
E foi assim, um tempo maravilhoso de apresentações literárias, musicais, momentos de 
conversa com autores e de muitas trocas importantes entre todos, especialmente entre 
pais e filhos que se encontravam e se comunicavam por olhares e sons. Crianças muito 
confiantes e corajosas trazendo muito amor para compartilhar com todos os presentes, 
sem falar na alegria que permeou todo o evento. A sensação que fica é a de que, como 
disse o poeta, a poesia que estava guardada nas palavras se espalhou pelos cantinhos 
da escola e encheu nossos corações de alegria, de amor e de humanidade.” 
          Prof. Jandira 

Professora de Trabalhos Manuais 



 
 

9 
 

 “A Festa da Lanterna 
 
Todos os anos, a chegada da Época de São João traz uma animação para as famílias, 
principalmente para as crianças.  
Mas um momento delicado, único e muito emocionante, que antecede a Festa Junina, 
é a chegada da Menina da Lanterna, com a sua Época destinada exclusivamente à 
Educação Infantil.  
Para mim, a Festa da Lanterna é um momento esperado, que guardo com profundo 
carinho e veneração em meu coração. Nessa fase, somos convidados para uma noite 
sempre muito amorosa, ainda sem a presença das crianças, na qual recebemos com 
uma perfumada e já tradicional Sopa de Abobora com Gengibre, e temos o privilégio de 
assistir a apresentação da história que envolve essa época, contada pelo Corpo 
Pedagógico desse Núcleo Infantil.  
Com sua caminhada e busca, a Menina da Lanterna enfrenta desafios, de toda a sorte, 
e por fim, com confiança e coração puro, sempre gentil, permanece firme em sua busca 
pela Luz. Quando finalmente A recebe, exerce a Gratidão e a compartilha com todos 
em seu caminho, com total isenção de qualquer fato anterior que pudesse macular esse 
coração puro e gentil.  
Nesse retorno, sempre sou profundamente tocada por essa isenção de mágoa exercida 
pela Menina. No mundo adulto em que vivemos, nem sempre amparado pelo ambiente 
antroposófico que encontramos na Escola, muitas vezes nos deparamos com a mágoa 
e o rancor; assistir a essa história pelos olhos da Infância Plena, como é feito na Nossa 
Escola, nos reaviva a importância de não carregar tais sentimentos.  
Somos igualmente convidados, nessa noite muito bonita, a confeccionar, com nossa 
turma de classe, uma lanterna especial e exclusiva para nossa criança.  
Quando chega o dia tão esperado dessa celebração silenciosa e intimista, podemos 
acompanhar nossa filha numa caminhada com sua pequena lanterna, inspirada na 
história trazida as crianças, onde as cantigas elevam nossos sentimentos para que 
alcancem o mais puro propósito e mensagem da Menina: o de seguir, sempre em 
frente, ainda que na escuridão haja apenas uma pequena luz que cuidamos, e se 
alguém precisar de um pouco dessa luz, dela poderemos lhe dar e compartilhar, como 
nos ensina a cantiga.  “ 
 

Andrea Rosa Pucca Ferreira  
Mãe da Helena / Jardim da Daniela  
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O Teatro da Lanterna 
 
Ligado e permeando o amoroso e intimista ambiente da Festa da Lanterna, ocorre uma 
oportunidade aos pais da Escola que é a de participar ativamente da apresentação da 
história da Menina da Lanterna, através da encenação de um Teatro, que é 
apresentado, no dia da celebração, para as crianças.  
Esta oportunidade é apresentada aos pais numa noite especial de vivência, 
primeiramente sem as crianças, na qual há uma integração muito alegre e especial 
entre pais e professores, regada com pão caseiro e uma perfumada e única sopa de 
abobora com gengibre, já tradicional e esperada, feita na Nossa Escola.  
Após ouvirmos a história, somos convidados a escolher um papel e concorrer, em um 
sorteio bem alegre, a vaga de encenar esse teatro para nossos filhos, no dia da 
celebração.  
Em geral, tudo é realizado em um amoroso sigilo, na medida do possível, para que as 
crianças não suspeitem que o pai ou a mãe estará ativamente participando da 
encenação, e possam ser surpreendidas no dia.  
Poder incorporar um dos papeis é sempre um privilégio único, do qual já pude 
experimentar em anos anteriores. Participamos de um trabalho carinhoso desenvolvido 
pelos professores, de entrar em contato com a essência de cada personagem, para 
poder trazer por meio de movimentos ligados a Euritmia, a imagem daquela 
personalidade ligada a história, com a mais próxima fidelidade possível.   
Tudo é feito com muito amor e carinho e ocultado até o grande momento, para que 
seja uma surpresa para as crianças, ver o pai ou a mãe nesse teatro.   
Esse ano para mim foi particularmente emocionante, pois meu marido participou 
incorporando um dos papeis, que foi a profissão do sapateiro. Para ele foi duplamente 
emocionante e honroso estar nessa posição, já que meu sogro, que hoje já não está 
entre nós, já exerceu em vida esse ofício.  
O rosto da nossa filha ao perceber que ele entrava no cortejo dos personagens, e sua 
reação de alegria, admiração e veneração, foi indescritível. Por outro lado, a feição no 
rosto do meu marido, ao encontrar o olhar dela, sentada na primeira fila, foi 
igualmente emocionante.  
Esse momento é muito especial: poder representar para nossos filhos, com alegria e 
respeito, uma história tão linda, que eles já ouvem na época e podem assistir nesse dia 
de celebração tão ímpar. 
Para a nossa filha, a imagem do pai ou da mãe participando do teatro vai estar sempre 
guardada em seu coração. E para nós, também: guardada numa parte do coração que 
voltou a ser puro e gentil, inspirado na jornada da Menina da Lanterna em busca da 
Luz. “ 
 

Andrea Rosa Pucca Ferreira  
Mãe da Helena / Jardim da Daniela  
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Orquestra 

“ A Ana Clara entrou para a Orquestra da Escola Manacá quando estava no quarto 
ano. No começo o desafio foi aprimorar a relação com o instrumento estando em um 
grupo. Mas com o tempo vieram as conquistas, não só dela, mas de todos os 
integrantes quando, ao longo desses dois anos, conseguimos observar o progresso das 
crianças nas apresentações. Mas o que vejo de mais importante é todo o processo 
percorrido por todo o grupo, que vai se transformando de ano em ano, nas relações 
entre as crianças, durante os ensaios. Muito comuns eram os comentários sobre como 
é difícil esperar o tempo do outro, lidar com as dificuldades do outro e olhar para as 
próprias limitações. Aprender a gerenciar esses aspectos de uma relação aos 10/11 
anos é um exercício para essas crianças. Um exercício saudável, onde fruto deste 
lapidar é um belo trabalho em conjunto, que emociona ao percebemos o esforço e a 
perseverança das crianças. O progresso de todos é nítido, e para a Ana Clara, estar na 
Orquestra da Manacá foi muitíssimo importante não só pela técnica, mas por essa 
dinâmica social que a orquestra proporciona. O professor Felipe está de parabéns pelo 
trabalho que tem feito, dando oportunidade para as crianças desenvolverem-se 
integralmente na música. E a Ana Clara encerra o quinto ano na escola com uma 
experiência que a faz querer continuar tocando em outras orquestras. 

Cristina Zocca, mãe da Ana Clara (5° ano) e Maria Alice (2° ano) 

 

 

 

“A Palesta da Flávia foi como um sopro, uma inspiração, sobre como lidamos com a 

música e como levamos isso para nossas crianças...  Em casa, nem eu e nem meu 

marido, sabemos tocar e nem entendemos de música, mas gostamos de ouvir e cantar 

várias coisas com as crianças, então a palestra me ajudou a refletir sobre o cantar com 

eles e também serviu como um primeiro guia para o que evitar com eles. 

Além do excelente conteúdo, a didática da Flávia é maravilhosa, a palestra foi 

dinâmica e divertida.....  O único ponto ruim é que acabou muito rápido e ficamos 

querendo mais!!!! 

Obrigada à Escola Manacá por nos proporcionar mais esse aprendizado.” 

depoimento de Fabiana, mãe do João do 2° ano e Joaquim do Maternal 
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Metodologia 

A metodologia utilizada é baseada nas necessidades identificadas em nossa 

comunidade escolar. Através da expertise da equipe de docentes em diagnosticar as 

necessidades de pais e do entorno definimos um calendário anual a ser realizado para 

cada ano subsequente.  

A equipe responsável por realizar as atividades culturais é da própria comunidade de 

nossa associação, contando com o envolvimento do corpo docente, administrativo, 

pais e simpatizantes da Antroposofia. 

 

Resultados esperados e amplamente atingidos 

Não temos como objetivo medir quantitativamente os resultados das oficinas e os 

eventos culturais e sim qualitativamente onde são mensurados através da 

receptividade dos inscritos nas oficinas e capacitações, bem como dos convidados dos 

eventos, além da análise de todos os eventos diagnosticando, através do pós evento, 

nomeado “Luz e Sombra”. Neste processo toda a comunidade é convidada a 

compartilhar sua experiência e identificamos os pontos positivos e negativos de cada 

eventos em todos os aspectos: números de pessoas, qualidade do evento, percepção 

de receptividade dos visitantes, organização, qualidade.  

 

Avaliação geral  

As expectativas da diretoria, bem como da comunidade envolvida nas atividades 

culturais foi amplamente atendida no ano de 2019, uma vez que todos os eventos tem 

tido grande aderência na participação da comunidade e entorno de nossa escola. 

Temos recebido elogios com relação a qualidade dos nossos eventos, a beleza, o 

capricho, a qualidade no conteúdo sempre oferecido. 

No tocante as oficinas e capacitações as avaliações individuais são positivas e a 

demanda a casa ano aumenta o que confirma o sucesso e rumo a seguir. 

De uma forma geral, a diretoria orgulha-se por apoiar todos os eventos e sente-se 

plena em seus propósitos e motivada em investir quantos mais esforços forem 

necessários para cumprir sua missão na área cultural. 
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REGISTRO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2019 

 

 Oficina de Mosaico  
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 Oficina de Confecção de Boneca de Nó 
 

                     
 

 Oficina de Feltragem 
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 Sábado Literário – aberto ao público em geral 
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 Sarau  

 
        

 
 
 

 Teatro da Menina da Lanterna 
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 Festa Semestral  
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 Festa da Lanterna 
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 Palestra  A Trimembração Social e a Escola Waldorf 
 

   

 
 
 

 Palestra sobre as épocas do ano e sua ligação com a religiosidade. 
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 Teatro Auto de Natal  
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 Exposição Anual 
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 Coral de Pais 

                    
 

  
 
 

 Orquestra 

       
 



 
 

23 
 

 
 

 Festa Junina 
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 Oficina de Confecção de Mala Escolar  
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São Paulo, 01 de dezembro de 2019 
 
 
 
___________________________________ 

             Nome e assinatura da coordenadora da área cultural 

 

 

 

___________________________________ 

Nome e assinatura do Presidente 

 


