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Avisos Gerais
As fichas da Festa Junina já estão à venda, com 
cartão de débito ou crédito. Durante a Festa, 
somente com dinheiro.



Visita ao Laboratório de Estudos e Serviços 
Ambientais (LESAM) da Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto

Em comemoração aos 100 anos da 
pedagogia Waldorf os estudantes do 
ensino médio visitaram o Laboratório 
de Estudos e Serviços Ambientais 
(Lesam), do departamento de biologia 
da Faculdade de Filosofia Ciências 
e Letras da USP de Ribeirão Preto. 
Nesse laboratório há um projeto de 
educação ambiental que trabalha com 
a temática das abelhas, apresentando 
a biologia e diversidade desse incrível 
grupo de animais por meio de 
atividades teóricas e práticas.
Nossa primeira parada foi em frente 
aos prédios do curso de Biologia. 
Conhecemos diversas instalações, 
adentrando–as e observando, por 
exemplo, os equipamentos presentes 
nos laboratórios, as salas de aula e os 
cartazes utilizados para a promoção 
dos eventos de cunho extensivo que 
ocorrem dentro da Universidade.

Posteriormente seguimos para o 
Lesam, onde ouvimos uma palestra 
sobre as abelhas sociais e solitárias. 
Aprendemos sobre seu ciclo vital; a 
hierarquia dentro das colmeias; sua 
anatomia; os meios de alimentação 
e reprodução; as diferentes funções 
que exercem ao longo da vida; entre 
outros tópicos.
Por fim, fomos divididos em três 
grupos: um observou os corpos e 
ninhos de variadas espécies de abelhas 
solitárias; o outro assistiu a um vídeo 
sobre os mecanismos de defesa 
desses insetos; e o último visitou um 
ninho de Marmeladas (abelhas que 
possuem este nome por causa de sua 
cor marrom-amarelada, e seu mel 
viscoso). Fizemos um rodízio para que 
os grupos participassem de todas as 
atividades.

Vinícius Marino Silva, 11º Ano
Escola Waldorf João Guimarães Rosa

Ribeirão Preto, 18 de maio de 2019







O 12º ano de 2019 da Escola Waldorf João Guimarães Rosa 
convida vocês para prestigiarem nosso trabalho de um ano 
de preparação que culmina na realização deste teatro, Barco 
sem Pescador. Apresentaremos nos dias 28 e 29 de junho, 
às 20h, e 30 de junho às 19h no Teatro Marista (Rua Comte 
Marcondes Salgado, 150 - Centro). A entrada será 1kg de 
alimento não perecível que deve ser entregue na secretaria 
da nossa escola.
Indicação Etária: 12 anos



Agenda

Junho

27: Aniversário de João Guimarães Rosa

Julho

6: Festa Junina
8 a 6/8: Férias
8 a 13:  Seminário de Pedagogia Waldorf

Agosto

7: Início das Aulas
10: Abertura Processo de Bolsas
16 a 18: Seminário de Pedagogia Waldorf
19: Reunião Conselho de Pais
24: Festa dos Ventos
24 e 25: Curso Livre de Pedagogia Curativa


