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RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2021 

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: Edson Seisso Aragaki  

Vice-presidente: Vera Helena Oliveira Figueiredo 

Segundo Diretor Secretário: Adriana Teles 

Segundo Diretor Tesoureiro: Milton Roberto Tortella 

Primeiro diretor secretário: Patricia Taufer 

Primeiro Diretor Tesoureiro: Claudio Rocha 

Conselho Fiscal: Ana Lopes; Andrea Rosa Pucca ;Mariana Young 

 

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 2021 para atividade secundária – cultura e arte: 
 
O ano de 2021  ainda atípico para o mundo e, função da continuidade da Pandemia do 
Coronavírus, fez com que continuássemos a nos reinventar com relação a recursos e formas 
de atingir nossos objetivos. 
Os recursos que a instituição pode dispor foram alocados na área da tecnologia com o intuito 
de aperfeiçoar a cada encontro e promover uma experiência mais agradável para os 
participantes. 
Desta forma enquanto grupo nos reorganizamos para promover atividades, de forma online e 
gratuita, para todos que tivessem interesse. 
Foi mais um ano desafiador mas no decorrer do qual tivemos vários retornos positivos e nos 
mantivemos atuantes colaborando com a saúde emocional e intelectual da nossa 
comunidade. 
 

Infraestrutura  

 
Em 2021 contamos com uma infraestrutura totalmente atípica na nossa comunidade. 
 

 Contamos com a infraestrutura digital contratada pela escola. 

 Doação de pais para edição de textos e eventos digitais 

 Doação de professoras e pais na elaboração de cursos e eventos 
 
 

Identificação dos projetos, programas e serviços executados   

 

 Oficina de Feltragem 

Destinada a pais e comunidade do entorno 

Número de Participantes: 12 

 

 Oficina de Boneca de Tricô 

Destinada a pais e comunidade do entorno 

Número de Participantes: 8 

 

 Oficina de Botinahs e Luvinhas  de Tricô 

Destinada a pais e comunidade do entorno 

Número de Participantes: 18 

 

 Oficina de Montagem de Brinquedo de Madeira 

Destinada a pais e comunidade do entorno 

Número de Participantes: 30 
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 Sábado Cultural da Escola Manacá 

Destinada para pais, crianças e comunidade do entorno  

Número de Participantes: 180 

https://www.youtube.com/watch?v=tp_0TeWvMPk&t=1728s 

 

 Festa Semestral  

Destinada a pais e comunidade do entorno 

Número de Participantes: 120 

https://www.youtube.com/watch?v=f6GPIGhCiFw&t=2484s 

 

 Festa Junina –  O Boi do Coroné 

Destinada ao público em geral  

Número de Participantes: 180 

https://www.youtube.com/watch?v=QXbrU9cb1I4 

 

 Portas Abertas 

Destinada ao público em geral  

Número de Participantes: 528 

https://youtu.be/PnjGsrX64D4 

 

 Bazar Natalino 

Destinada ao público em geral  

Número de Participantes: 264 

   

 

 Palestra:  Tempo de Vitalidade: A Infância pelos olhos da Antroposofia 

Destinada a pais e comunidade do entorno 

Número de Participantes:110 

https://www.youtube.com/watch?v=GSgg0FtWvhY 

 

 Palestra:  COVID onde estamos e para onde vamos 

Destinada a pais e comunidade do entorno 

Número de Participantes: 108 

https://www.youtube.com/watch?v=GiSN06POLL0 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tp_0TeWvMPk&t=1728s
https://www.youtube.com/watch?v=f6GPIGhCiFw&t=2484s
https://www.youtube.com/watch?v=QXbrU9cb1I4
https://youtu.be/PnjGsrX64D4?fbclid=IwAR3Hw146t8H1SxLAKLfj8qY9k8959jUeGKcRUFuZc9kWKT1pcCKs6kZROfY
https://www.youtube.com/watch?v=GiSN06POLL0
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 Palestra:  Mudança de paradigma: o coração como centro do processo de 

humanização” 

Destinada a pais e comunidade do entorno 

Número de Participantes: 75 

https://www.youtube.com/watch?v=9I5vXC3_OoU&t=10s 

 

 Palestra:  Fraterniodade na prática da Escola 

Destinada a pais e comunidade do entorno 

Número de Participantes: 210 

https://www.youtube.com/watch?v=mz8fDi6ZZYI 

 

 

 Palestra:  Confiança uma atitude de coragem 

Destinada a pais e comunidade do entorno 

Número de Participantes: 84 

 

 Palestra:  Uma pausa para o presente: percebendo o contexto e como me insiro nele.” 

Destinada a pais e comunidade do entorno 

Número de Participantes: 54 

https://www.youtube.com/watch?v=9wwoX8IjKbM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9I5vXC3_OoU&t=10s
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Público-alvo 

Todos os eventos acima relacionados foram desenvolvidos de forma on-line, tendo livre 

alcance. De forma formal direcionamos as crianças e adolescentes matriculados no ensino 

formal da associação e suas respectivas famílias, assim como simpatizantes, amigos da escola 

e envolvidos com a pedagogia Waldorf . 

 

Capacidade de atendimento  

Em  2021, ficou ainda mais complexo mensurar o número de pessoas que foram contempladas 

com as atividades culturais podemos estimar pelo número de participações e acessos 

registrados algo em torno de 1.981 participantes.  

 

Abrangência Territorial 

Nossas atividades, no ano de 2021, apesar de um movimento em formato ainda atípico, 

tiveram abrangência, rompeu barreiras de estado e país. Tivemos participantes de outros 

países em diversos de nossos eventos. Atendemos a comunidade local, famílias e amigos da 

Escola Manacá, bem como convidados e envolvidos com a Pedagogia Waldorf por todo o 

mundo. 

                                                 

 

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 e existência, o reconhecimento na 

comunidade Antroposófica como uma instituição referência em qualidade de ensino baseado 

na Antroposofia, 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.  

 

PLANEJADO PARA O ANO DE 2021  

Para o ano de 2021, planejamos  atender cerca de 2000 beneficiários na área secundária da 

cultura e arte, através de oficinas, palestras, teatros e eventos literários entre outras 

atividades. 
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Foram concretizadas atividades online e chegamos muito perto de atingir nossa meta. 

Mensuramos aproximadamente 2000 participantes em nossas atividades. 

A atividade online se mostrou ser um instrumento replicador de conhecimento e vivencias 

apesar de ainda ser um desafio enorme na nossa Pedagogia e por ter se tornado um pouco 

excessivo ao final do ano. 

Notamos que do meio do ano para frente as pessoas estávamos menos predispostas a 

participar dos eventos on line. Todos almejavam eventos presenciais como reposição de 

energia vital. 

Ainda assim, felizmente tivemos sucesso e uma enorme repercussão das atividades e 

propostas. 

 

Metas 

Nossas metas foram cumpridas. As atividades propostas foram, na sua maioria realizadas e as 

que foram prejudicadas em função da Pandemia foram supridas por outras que se mostraram 

viáveis neste momento. 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 2021, que demonstram o atingimento de nossas metas. 
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REGISTRO e DEPOIMENTOS  

ATIVIDADES DO ANO DE 2021 

 

 

  “XI Sábado Cultural da Escola Manacá.” 

Carga Horária: 1h30. 
Coordenador – Inês  
Formação – Pedagoga 
Horário: 10h às 11h30.  

 

                                     
 

Depoimentos: 

Luiza Burleigh:  Foi lindo, obrigada!! 
Lindo evento! parabéns a todos pela participação, cada vez mais surpreendente! Parabéns!! 
Betinha:  Parabéns a todas as crianças!! 
Ana Lopez:  Lindas apresentações! Parabéns para todos. 
Adriana Teles:  Amei todas as apresentações 
Maria Cabreira:  Tudo muito lindo! Aqueceu nossa manhã! Gratidão! 
Telma Isabel Volpato Sorelli Moreira:  Parabéns a todos!! Crianças, professores, famílias e 
comissão linda!! 
Andrea Rosa:  Ah, Jandira, esse texto eh lindo!!! 
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Festa Semestral – 1º. SEMESTRE 2021 

Carga Horária: 1h  
Coordenador – Grupo de Professores da Manacá 
Formação – Pedagogos 

 
A Festa Semestral é o momento onde os alunos compartilham com os pais, familiares e 

amigos, atividades que vivenciaram durante as aulas - músicas, ritmos corporais, pequenas 

encenações e danças.  

Este evento é um momento onde o público em geral pode apreciar e tomar contato com o 

currículo que é trabalhado na Pedagogia Waldorf   ao longo dos semestres.  

É um evento de muita alegria e satisfação para todos os alunos e professores do Ensino 

Fundamental uma vez que compartilha as vivencias e oportunidades que as crianças tiveram 

no decorrer do semestre, com a comunidade e simpatizantes de nossa pedagogia. 

Este ano, mais uma vez, em função da Pandemia Coranavirus, nosso trabalho tomou uma 

forma ainda mais criativa e especial. Nossa festa semestral aconteceu de forma on line!  

Felizmente, diferente do ano anterior, contamos com gravações feitas na escola, com as 

crianças.  

Através desta compilação editamos vídeos de cada classe do 1º. Ao 50. Ano, com a 

participação de todos e que foram, de forma muito especial e emocionante compartilhados 

com toda nossa comunidade, amigos, simpatizantes da pedagogia na própria data além de 

estar disponível no https://www.youtube.com/watch?v=7dNtbGYTLNg&t=51s 

         

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7dNtbGYTLNg&t=51s
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Depoimentos: 

Marcos Galhego: Emocionado!!! 
Romildo: Muito lindo!!!!! 
Andrea Rosa: Que lindo!!! Emocionante!!! 
Ana Lopes: nossas lindezas. emocionada 
Ana Maria: lindo!!!! 
Bernardo Rauen Guzzo: Que lindo!b Um presente para nossas e crianças e para nós... 

Suzana: Parabéns!!!! Gratidão a todos os envolvidos!!! 🙌🏻🙏🏻 
Lorna Burleigh: Como vó eu aprendo junto e é muito lindo e me emociono sempre. 
Obrigada a todos vocês especialmente neste mundo atual. Queria muito que tudo fosse tudo 
presencial junto com vocês e espero que seja logo. Sinto falta de estarmos juntos 
Vera: Parabéns! Maravilhosa festa! Que trabalho incrível! Estas crianças estão recebendo o 
maior presente da vida delas. Esta base, este amor, carinho, dedicação e olhar atento e 
particular para cada umas destas crianças que estas professoras tem fará toda a diferença na 
vida deles! Enorme gratidão e felicidade por ter dado esta oportunidade para os meus filhos! 

❤ 
Elena Prates: Parabéns a todos pelo lindo trabalho! Muito amor e dedicação nesta festa 
semestral!  
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Festa Junina 
 

"Na Escuridão do Inverno 
Cintila nossa fogueira 

Levando ao céu paterno 
Nossa prece verdadeira 

Que na terra sempre arda 
O fogo da devoção 
E uma pequena luz 
Em cada coração! " 

 
Nossa Festa Junina, aconteceu no sábado, 26/06, onde cada um pode celebrar e participar de 
sua casa no movimento de mantermos viva a chama desta festa em nossos corações. 
As crianças se enfeitaram em suas casas, assim como fizemos na escola, onde as bandeirinhas 
e o mastro foram preparado. 
 
 
Programação: 
 
ABERTURA:  

 Capelinha de Melão; 
 Cerimônia do Mastro; 
 Teatro do 5° ano (com participação do 1° ao 4° ano). 

https://us02web.zoom.us/j/87916702833? 
pwd=aklaMVFKbDdPSE9NeHo0NUgxSzFCQT09 
ID da reunião: 879 1670 2833 
Senha de acesso: 411099 
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GINCANA on line 
às 15h, com a professora Elaine: 
Entrar na gincana - Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/81324837082? 
pwd=cjVRQ29ncG4wODY0NnRENEZ3NndmUT09 
ID da reuniao: 813 2483 7082 
Senha de acesso: 967539 
 
 
FOGUEIRA/LANTERNA: Zoom às 18h: 
Entrar na cerimônia da fogueira/lanterna - Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/86513283942? 
pwd=eDU1Y1NyMlhSNk50UXAxY29ST0d0dz09 
ID da reuniao: 865 1328 3942 
Senha de acesso: 453879 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

13 
 

 
 
Portas Abertas 
 
 
Venha conhecer nossa escola, a essência da pedagogia Waldorf e o trabalho que estamos 
realizando nestes novos tempos. 
Neste momento compartilhamos as atividades desenvolvidas na escola, falamos um pouco 
sobre o ciclo pedagógico, abrimos nossas portas para todos que queiram conhecer e se 
deliciar com as maravilhas produzidas pelas crianças na Pedagogia Waldorf.  
Neste dia o corpo pedagógico se organiza para falar um pouco sobre aas aulas, épocas, um 
pouco dos significados e forma de atuação. Compartilham a experiência e a dedicação que 
tem com seus alunos e com a comunidade. 
Nossa escola abre as portas e mostra a essência da Educação Infantil e os trabalhos 
realizados pelas crianças do Ensino Fundamental durante o isolamento social. 
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Bazar Natalino 

 
Crianças, Professores, Pais e Amigos da Escola Manacá convidam você para assistir o 
Coral dos Professores, Vídeo com a Exposição Pedagógica da Educação Infantil ao 5° ano do 
Fundamental e 
Sorteio da Rifa de Natal. 
Lançamento da lojinha virtual Bazar da Manacá. 
Sarau da Comunidade da Escola Manacá. 
Sábado, 27 de novembro de 2021. 
Via zoom, pelo link: 
https://us02web.zoom.us/j/86357062323... 
 

 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/86357062323?pwd=VXI3eWdKUWtoRzlEVzRWa1k3NlVtQT09&fbclid=IwAR17SradY0dgpkGbqOhe_O4esyQ9Y9-RJl2Lx8ROuhEOt2uJhKuGw8krpm4
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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, conteúdo da Antroposofia e Pedagogia Waldorf. 
Através deste movimento mobilizamos e ativamos uma de nossas metas de levar a 
Antroposofia e a Pedagogia Waldorf ao maior número de pessoas. 

 
Segue abaixo algumas das palestras. 
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Tempo de Vitalidade: A Infância pelos olhos da Antroposofia 

Carga Horária: 1h20m 
Palestrante – Dr. Alexandre Funcia de Azeredo  
Formação –Médicos Pediatra 
 
 

                           
 
 Depoimentos: 

iPhone:  Excelente palestra 
Alexandra Panuzzi:  Muito bom Dr Alexandre. Gratidão!!! 

Carolina Seguro:  Parabéns, Alexandre! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 
Vera Figueiredo:  Alexandre muito obrigada por compartilhar todo este conhecimento de 
forma tão afetuosa, verdadeira ! maravilhosa palestra! 
Claudio e Andrea:  Muito Obrigada, Dr. Alexandre!!! 
Aninha Sevilha:  sempre muita admiração pelo Alexandre!!! desde o parto do Lorenzo 

Redmi Note 8 Pro:  Especial👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Obrigada!! 
jo-iphonei:  Muito obrigado pela palestra! 
Aninha Sevilha:  Obrigada!!!!!! 
Renata:  Obrigada, Alexandre! 
Roberta Fernandes Leandro: foi muito bom, obrigada, Alexandre! 
Viviane:  Obrigado 
Cristina Chumam:  : Obrigada Alexandre 
Sandra Regina:  Gratidão! 
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COVID – Como estamos e para onde vamos 
Carga Horária: 1h30 
Palestrante – Dr. Alexandre Funcia de Azeredo Silva 
Formação: Médico Antroposófica  
 
 “A Escola Manacá convida : 
Quinta-feira, 03/06, às 20h, via Zoom. 
Participe pelo link:  
https://us02web.zoom.us/j/88159634547?pwd=UmpYbVlFNmY5cG4wbTk4UFY5emtVUT09 
 

                                       
 
Depoimentos: 
From Rita Buoro to Everyone:  maravilhosa palestra de.Alexandre! obrigada se puder falar TB 
sobre a recomendação de vacina pra jovens 12 a 18 anos, agradeceria muito 

From Priscila Zampieri Paes Leite Gavioli to Everyone:  Obrigada ☺ 
Gostei muito do “wolwerine da covid”! 
From Michelle Neme to Everyone:  Muito boa a palestra. Gratidão. 
From Humberto&Lilian to Everyone:  arabéns pela ótima apresentação. Muito obrigado.Muito 

obrigada 🙏🏻 

From Cristina Lira to Everyone:  Excelente! muita lucidez! 💢 

From Patricia to Everyone:  excelente reflexão,  gratidão! 

From Roberta Comachio to Everyone:  Sensacional! Obrigada! 

https://us02web.zoom.us/j/88159634547?pwd=UmpYbVlFNmY5cG4wbTk4UFY5emtVUT09
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 “Mudança de paradigma: o  coração como centro  do processo de 
humanização” 

Carga Horária: 1 1/2 horas 
Palestrante: MARIANE GUIZELINI TORTELLA 
Formação: Pedagoga 
 
 

                             
                            https://youtu.be/9I5vXC3_OoU 
 
Depoimentos: 

Rosangela Camargo: Gratidão 🙏😘🌻 
Adriana Teles: Gratidão querida Mariane 

Roberta Fernandes Leandro: obrigada, Mariane ❤️🌹� 
Andrea Rosa: lindo! gratidão! 
Lucélia Prof auxiliar jardim da Prof Adriana : Gratidão! 
Jandira Carvalho: Gratidão, querida! 

iPhone de Claudia: Que lindas palavras! Gratidão 🙏🏼 
Hilton Biazon: Muito calor e AMOR!!! Gratidão!!! 
Elaine: Gratidão Mariane. Muita saudade! coração quentinho!!! 

Alexandra MANACÁ: Lindo! Obrigada Mariane ❤ 
Patricia: Que presente! Gratidão! 

Flora: obrigada 😊Lindo! Obrigada, querida! 
Hilda Cajade: Obrigada pelo momento tão lindo! 
Claudia Telles: Nosso coração tem que ser cuidado ainda mais !!! 

Graciele Siviero: Gratidão Mariane pela oportunidade de ser tocada de coração 🙏🏻🌷 
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Fraternidade                                             na Prática das Escolas.  
Carga Horária: 1h30 
Palestrante – Roberto Dertoni 
Formação: Consultor de desenvolvimento humano e organizacional, atuando há mais de 20 
anos na transição consciente de indivíduos e organizações para um modo de vida mais 
humano e sustentável. Formado em Administração de Empresas, Liderança Horizontal, 
Pedagogia Waldorf e Aconselhamento Biográfico, tendo estudado Trimembração Social no 
Emerson College e no Centre for Social Development, na Inglaterra. Interessado em 
autodesenvolvimento e trabalho colaborativo, com um olhar sistêmico para a vida. 
 
Quarta-feira, 15/09, às 20h, via Zoom. 
Participe pelo link:  
https://us02web.zoom.us/j/89958700764... 

 
 
 
 
 

                            
 
 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/89958700764?pwd=MFFWczZ6a2hkcU1USUhaWlRrY1dNQT09&fbclid=IwAR1QuH1hfrTzMwT_EWfCnopX_FoAfYq0zux2wY5zqJV_dayJ-Nm0Urcq1MQ
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Confiança, uma Atitude de Coragem 
Carga Horária: 1h30 
Palestrante  - Alexandre Rabboni 
Formação: Atualmente é Diretor na Sociedade Antroposófica no Brasil; cirurgião-dentista na 
Casa 44 - um lugar para a saúde; na Antroposofia desde 2000 quando iniciou a formação na 
ABMA-SP, mesmo ano que começou atendimentos com Odontologia Antroposófica na 
Associação Monte Azul onde ficou por 5 anos; atendeu na Clínica Tobias por quase 10 anos; 
Pai de duas filhas na Pedagogia Waldorf desde a educação infantil e hoje nos últimos anos 
do ensino médio na Escola Waldorf Rudolf Steiner. 

 

 
Escola Manacá convida para a palestra Confiança, uma Atitude de Coragem.  
“A confiança é uma qualidade a ser desenvolvida se quisermos a saúde de uma comunidade, 
eis o grande desafio desta época.” 
com Alexandre Rabboni 
Quinta-feira, 02/09, das 20 às 21h30 via Zoom. 
Participe pelo link na bio. 
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 “Uma pausa para o presente – Percebendo o contexto e como me insiro 
nele” 

Carga Horária: 1 1/2 horas 
Palestrante: MARIANE GUIZELINI TORTELLA 
Formação: Pedagoga 
 
“Minha missão é percorrer com você uma jornada de autoconhecimento, facilitando o 
encontro com sua própria natureza e com as curas possíveis.” 

https://www.youtube.com/watch?v=9wwoX8IjKbM 
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Curso de Feltragem Úmida 
 
Profa. Adriana Teles. 
Vamos fazer um par de Pantufas Infantil. Sábado, 22/05, das 8h30 às 12h30. 
Vagas limitadas! Inscreva-se: https://forms.gle/Zf6TDYv8LsHBduU48 
 
O curso de feltragem úmida teve 12 participantes inscritos e trouxe um resultado muito 
lindo. 
Cada participante conseguiu realizar a confecção de um par de pantufas bem quentinhas 
para este inverno. 

 

 

 

 

                 

 

             

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Zf6TDYv8LsHBduU48
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Curso Boneca de Tricô  
 
Curso de Confecção de Boneca de Tricô com Mariana Young 
Carga horária: 6 encontros.  
Início: 09/06 e 23/06, 30/06, 07/07, 14/07, 21/07.  
Das 19h30 às 21h30. 
Vagas limitadas. 
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Curso de Confecção de Botinha e Luvinhas 
 
 
Curso de Confecção de Botinha e Luvinhas de Tricô com Mariana Young 
Carga horária: 2 encontros cada 
Das 19h30 às 21h30. 
Vagas limitadas. 
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Brinquedo de Madeira. Perna de Pau e Pé de Toco. 
 
Brinquedo de Madeira. Perna de Pau e Pé de Toco. 
Monte sua própria Perna de Pau e seu Pé de Toco em casa ou optarem pela entrega já 
montada. Um brinquedo que serve como uma ferramenta para auxiliar no desenvolvimento 
da criança, ajudando na apropriação de sua corporalidade, noção espacial, coordenação 
motora e equilíbrio. 
Material (incluso) + Vídeo Explicativo para a montagem: 
 
 
Faça o seu Pedido, preencha o formulário no link: https://forms.gle/H3gHXEPctc8t8rU46 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FH3gHXEPctc8t8rU46%3Ffbclid%3DIwAR0Jb5yNOzOD5WtyhfxVbbCwk1uPMynj7Y8Ze-UOzjEDbducayFx_HBAcYE&h=AT0i-ylkfHgL6RFzj3_fujA4d_fgnJZngys1uTLyErrRu71MC1E6UxdUFioRATx_ABd1hENwK8coPU9db8Ne4_-Umsz_10WkEcE7xcRc6YiDampC1plPkteCnS9F1L0rjFzP&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2yV5WypC4pQ7eMa80UVsSHxQNOyx3LPYv8KJewcxpxtuuUxAqHxPrL7fpDiAPxMm2UuBJUB4n1tgKV1BuG0ANVCUXWNq6pItF1S4BCQuWo72I64vuevX4gbrIH8XNmIetcXNwdXOi0Y_W7iomlQeDZzUFun6nriuFY8uB7q9Qpsg8
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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 comunidade envolvida nas atividades culturais foram atendida no ano de 

2021, Conseguimos alcançar muito além do que somente a comunidade e nosso entorno, 

rompemos barreiras, atingimos outros estados e países.  

Os eventos de uma forma geral, tiveram excelente adesão na participação.  

Recebemos elogios emocionados com relação a qualidade dos nossos eventos, oficinas e 

tutoriais. O ponto forte de nosso trabalho tem sido a qualidade do conteúdo, a beleza, o 

capricho  

Apesar do momento vivido, Pandemia e dificuldades de convívio, de uma forma geral, a 

Diretoria se sente realizada, plenos e satisfeitos com os resultados alcançados e motivada por 

dar sequência a este trabalha buscando sempre aperfeiçoar e servir a comunidade como todo. 
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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. 

Em especial, o ano de 2020 nos mostrou através de relatos e participações de pessoas de 

outros países, outras cidades, bairros enfim, a importância do trabalho que desenvolvemos. 

 

Identificação de mudanças 

 

Ao longo de desta pandemia notamos a necessidade de ampliar ainda mais os horizontes. 

Identificamos imensa transformação no comportamento de seus beneficiários durante seu 

convívio dentro da organização, embora remotamente. 

Os principais benefícios e conquistas 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 , acolhimento 




