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TCC

É com orgulho que registramos 
a apresentação dos trabalhos 
de conclusão de curso, dos 
alunos do 12º ano, sob a tutela 
do Prof. William Storti.
São os passos finais de uma 
longa caminhada, iniciada 
para alguns em 2008, sob os 
olhares atentos e carinhosos 
da Professora Pureza e,  antes 
disso, 2003 e 2004, para outros, 
no jardim, 
Durante o percurso foram muitas 
novidades, os aprendizados, 
desde o amassar do pão, as 
tarefas com linha e agulha, o 
assoprar da flauta, o dedilhar do 
cantele, as massinhas, as cores, 
nada disso foi desperdiçado, 
apagado, esquecido.
No decorrer desses últimos 
meses, semanas, dias, esse bau 
de conhecimentos refloresceu 
em suas memórias, certamente. 
Mas, o início da coroação de 
toda a bagagem adquirida, 
começa a vir à tona nos últimos 
dias de Junho, oportunidade que 
se lhes ofereceu de botar pra 
fora toda a riqueza acumulada, 
enclausurada ao longo de 
uma década; foram noites 
memoráveis sobre o pequeno 
palco do Teatro Marista, onde 
receberam merecido aplauso, 
em alguns momentos regado a 
lágrimas. 
O tempo não espera e ei-los 
novamente debruçados em 
outro desafio; desta feita, o 

TCC, que não menos que a 
peça, exigiu-lhes também 
conhecimento,  desenvoltura e 
muita dedicação; seus trabalhos 
versaram sobre diversas 
matérias, atuais e históricas, 
para citar poucas, saúde, arte, 
preconceito, astrologia.
Estiveram  presentes alguns 
professores atuais, dentro da 
possibilidade de suas agendas, 
ex-professores, orientadores, 
e quem veio dar-lhes o ultimo 
abraço (dentro do espaço 
escolar), todas as noites, foi 
Prof. Hermínia Pureza Malagoli, 
com o mesmo carinho, atenção, 
amizade de doze anos atrás. A ela 
os nossos respeito e admiração 
por toda a sua doação a essa 
turma que adotou com tanta 
afeição; momento também de 
recordar a participação do Prof. 
Bruno Pasqua, que dela recebeu 
a batuta para a condução 
daquelas crianças, e por fim, a 
do prof. Willian Storti, a quem 
restou a lapidação final.
A Escola Waldorf João Guimarães 
Rosa estende também esta 
homenagem aos demais os 
professores,  responsáveis 
pela formação desses meninos, 
que deixam o seu adeus, hoje, 
mas indubitavelmente os terão 
guardados em seu íntimo, pelas 
parcelas de responsabilidade de 
cada um, em seu crescimento, 
amadurecimento, em seu 
caráter.



















Agenda

Novembro

21 a 24: Teatro do 8º Ano
23 e 24: Curso Livre de Pedagogia Curativa

Dezembro

1: Exposição Pedagógica e Bazar Natalino 
6: Teatro de Pastores
6: Nicolau - Comemoração Interna
6: Encerramento do Ano Letivo
9 a 18: Recuperação
24/12/2019 a 1/1/2020: Recesso Administrativo
25: Natal


