
REVISTA MICAEL . 5

W
O

W
-D

A
Y

No dia 29 de setembro, os alunos do Micael somaram forças a alunos de centenas 
de outras escolas Waldorf ao redor do mundo e participaram do Waldorf One 
World – WOW Day, ação que teve como objetivo angariar fundos e destiná-los a 
projetos sociais de diversas partes do globo.  

WOW-DAY
29. setembro. 2011

Registros do WOW DAY no Micael

Juntos por um
 mundo melhor.

O Ensino Infant
il

fez biscoitinhos...

O Ensino Médio preparou pães...

O 3º ano fez deliciosas geleias

...que foram embalados em pacotinhos 

decorados pelos alunos 
do 1º ano

...que tiveram embalagens decoradas pela garotada do 2º

O 4º ano cantou para idosos 

no hospital Prem
ier 

O dinheiro arrecadado durante as ação no Micael (R$ 2.347,75) irá beneficiar 
a Creche Nova Esperança e a ACOMI (Associação Comunitária Micael), 
duas instituições que a escola apóia no bairro. Todos arregaçaram as mangas, 
colocaram a mão na massa (literalmente!) e trabalharam com muita alegria em 
nome dessa grande causa.
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O 7º fez apresen
tações musicais

em restaurantes da Granja Vianna
O coral do Ensino Médio soltou

  a voz e emocionou a todos

Os alunos da ACOMI também estiveram conosco nesse dia tão especial

... participaram das oficinas e brincara
m muito em nosso pátio...

... que ficou pequeno para 
tanta alegria!!

Antes do trabalho, todos 

     celebraram os 33 anos da escola

O 5º organizou um animado brechó

O 6º ano customizou blocos de notas
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“(...) Essa experiência foi inédita! 
Conforta-nos saber que estamos 
ajudando pessoas necessitadas. (...) 
Por nós, faríamos novamente. Muitas 
escolas Waldorf fazem o WOW-Day 
e, assim, todas contribuem. No final, é 
uma grande felicidade.”

Tom Catan, Lucas Du Bois, 
Felipe Gené

“(...) Apresentamos cenas e músicas 
dos Beatles fora do colégio e para 
isso ensaiamos bastante. Como 
agradecimento pela atenção e pelo 
dinheiro arrecadado, distribuímos para 
a plateia tsurus, pássaros japoneses de 
origami. Na hora houve um pouco de 
nervosismo, mas conseguimos um bom 
resultado e adquirimos experiência junto 
ao público. (...)”

Eliza, Vinícius e Martín
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“O WOW-Day foi um trabalho de união 
e solidariedade que nos trouxe auto-
percepção, como também a percepção 
do EU ALHEIO. Quando soubemos que 
íamos nos unir em prol de uma causa 
nobre, abraçamos a ideia com muita 
alegria. Nós saímos do mundo Micael 
para nos expor no mundo lá fora.
Fizemos uma apresentação de música e 
mímica em três restaurantes da Granja 
Vianna, bairro próximo à escola. Fomos 
na hora do almoço e, felizmente, 
arrecadamos um bom dinheiro para 
conquistar o objetivo do WOW-Day. 
(...) Foi uma experiência marcante e 
inesquecível para nós.”

Julia Rito

“O WOW Day foi um dia diferente 
e especial, porque foi uma nova 
experiência, onde mais 180 escolas 
Waldorf atuaram. E com isso nos 
sentimos conectados com nossos 
companheiros de outros países. (...)
Esse trabalho além de ser especial para 
nós foi também significativo, pois é um 
ato de solidariedade, que no nosso caso 
foi de ajudar a Associação Comunitária 
Micael (ACOMI) e a creche Nova 
Esperança.”

Giulia Ishikura, Maria Emiry
e Luiza Levy

 
 

Para arrecadar dinheiro em prol do WOW-Day, os alunos do 7º ano fizeram 
apresentações de música - cantaram “Beatles” - e mímica em restaurantes 
de um bairro próximo à escola. Depois da experiência, toda a classe redigiu 
relatos a respeito. Confira trechos de alguns deles:

“(...) Primeiramente, as nossas 
professoras nos contaram sobre a 
ideia do WOW-Day, uma ação social. 
Gostamos da proposta e decidimos 
sair pelas ruas, tocar e cantar algumas 
músicas do The Beatles, como 
Blackbird, Penny Lane e While My 
Guitar Gently Weeps. (...) Tocamos 
em três restaurantes. (...) Em cada lugar 
tivemos uma resposta diferente do 
público. Alguns foram mais amigáveis 
e curtiram, até cantaram junto, deram 
gorjetas gordas e aplaudiram bastante. Já 
outras pessoas nem ligaram muito. No 
final de cada apresentação distribuímos 
tsurus que nós mesmos fizemos alguns 
dias antes durante nossa viagem de 
classe. No total, a classe arrecadou R$ 
450. (...)”

Luiza Cruz, Anita Polito e
Maria Paula Mufatto

 “Uma experiência marcante 
e inesquecível”

Os alunos cantaram e tocaram Beatles sob a regência da professora 
Daniela Munafó, que leciona Música no Ensino Fundamental

Cristina Ábalos, professora de classe da turma e os tsurus distribuídos 
para o público: foram feitos durante a viagem da classe


