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Jogos Gregos

O quinto ano, da querida professora 
Beatriz, esteve nos dias 30 e 31 de 
agosto em Bauru para participar 
dos jogos gregos.
A escola Waldorf Viver recebeu 
toda a classe com muito carinho, 
para pernoitar na escola e vivenciar 
uma experiência que certamente 
será lembrada por nossas crianças 
para sempre.
Agradecemos ao professor 
Neuber por toda a organização 
e a professora Bia pelo cuidado, 
carinho e amorosidade que cuidou 
de nossas crianças em sua primeira 
excursão com pernoite, mas - 
principalmente - pela eficiência em 
passar esse conteúdo pedagógico 
para as crianças do quinto 
ano. A história grega permeou 
profundamente nossas crianças.

Parabéns também aos 30 alunos 
que participaram com brilhantismo 
das apresentações e das 5 
modalidades: maratona, dardo, 
disco, salto e luta, representando 
as 5 cidades gregas de Esparta, 
Atenas, Corinto, Delfus e Olímpia!

Heloisa Helena Garrido Furlan



Comunicado: Sociedade Amigos da City Ribeirão

Prezados moradores da City Ribeirão,

No dia 05/08/19 a SACY participou 
de uma reunião com a diretoria 
da Escola Waldorf que tratou do 
trânsito no entorno da instituição. 
Além de várias solicitações de 
sinalização feitas à Transerp, 
a proposta foi também de 
providenciar uma campanha de 
educação no trânsito através 
de palestras aos pais e alunos e 

orientação aos motoristas. Essa 
última ocorreu nos dias 09 e 14/08 
feita por profissionais da Transerp. 
A SACY espera que essas medidas 
surtam efeitos positivos.

Abraços,

Luiz Gonzaga Fenólio
         Presidente







Quer Estudar Violão Sem 
Sair da Escola?

Estou oferecendo horários para 
aulas individuais dentro da Escola 
Waldorf João Guimarães Rosa. 

Entre em contato: whats (16) 98203-4930
www.instagram.com/marcopapaviolao

Abaixo falo um pouco sobre 
meus estudos e vida profissional. 

Sou violonista. Bacharel em violão 
pela USP no campus de Ribeirão 
Preto, concluí aperfeiçoamento 
em Prática Instrumental Avançada 
pela EMESP Tom Jobim em São 
Paulo e estudei violão erudito 
e popular no Conservatório de 
Tatuí. 
Educador musical a mais de 
20 anos. Lecionei na Escola 
de Artes “Francisco B. Marino” 
de Jaboticabal por 8 anos.  Em 
2006, me mudei para Ribeirão 
para me dedicar aos estudos, e 
desde então venho lecionando 
nas escolas e projetos da cidade 
como o Projeto “Kabuki”, Escola 
“Cantabile”, Conservatório “Arte 
e Som” e Escola “Ad Libitum”.
Desde 2000 trabalho com aulas 
particulares, sendo um dos focos 
a preparação para vestibulares 
de música em Universidades. 
Fui Gestor da área de Cordas 
Dedilhadas do “Projeto Guri” 
na Região de Ribeirão Preto, no 
cargo de Supervisor Educacional, 
por 8 anos, acompanhando 31 
cidades da região com o suporte 
técnico e pedagógico.
Atualmente, sou professor de 
violão na Instituição “Aparecido 
Savegnago” em Sertãozinho. 
Correpetidor do coro “Tom sobre 
Tom” com a regência de Suzana 
Samorano e coro “Dacnis” com a 
regência de Juliana Damaris.
Nas atividades artísticas, 
desenvolvo trabalho com 
artistas da cidade como duos 
com a flautista Lariça Teo, com 
o bandolinista Tiago Santos e 
atualmente com a cantora Claire 
Jézéquel.  Sou membro da “La 
Musicale” - Orquesta e Voz e 
do Grupo “ClarEtá”. Também fui 
membro da orquestra “Violões 
e Cia” de Tatuí, participando 
da gravação do CD Carinhoso, 
participei de apresentações com 
a Orquestra USP Filarmônica e 
Orquestra Sinfônica de Ribeirão 
Preto, apresentações em Sescs e 
no Projeto “Amigos da Casa” do 
Theatro Pedro II.

http://www.instagram.com/marcopapaviolao


Agenda

Setembro

20: Festa da Primavera Ensino Fundamental
20 a 22: Seminário de Pedagogia Waldorf
21: Festa da Primavera Educação Infantil
23: Reunião Conselho de Pais
30: Micael - Comemoração Interna

Outubro

12: Nossa Senhora Aparecida
14 a 18: Férias da Primavera
18 a 20: Seminário de Pedagogia Waldorf
21: Reunião Conselho de Pais
26: Festa Semestral
26 e 27: Curso Livre de Pedagogia Curativa
28: Assembleia Geral da APJ - Eleição dos Membros 
da Diretoria Executiva


