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Cântico VI

.....................................................................................................................................

Tu tens um medo:
Acabar.
Não vês que acaba todo o dia.
Que morres no amor.
Na tristeza.
Na dúvida.
No desejo.
Que te renovas todo o dia.
No amor.
Na tristeza.
Na dúvida.
No desejo.
Que és sempre outro.
Que és sempre o mesmo.
Que morrerás por idades imensas.
Até não teres medo de morrer.
E então serás eterno.
Cecília Meireles

ÉPOCA

A nova Páscoa
A cada ano, a cada festa cristã, temos a oportunidade de repensar, rever os velhos conteúdos, como estamos vivenciando o tema neste momento de nossa vida, neste
momento mundial.
Pensando Páscoa pensamos em Morte e Ressurreição. Morrer e renascer. Onde
estamos vivendo isto? Como nos colocamos diante disto em nosso cotidiano? Como nossos pais, avós nos ensinaram? Como foi na nossa infância?
Quando eu era pequena, pós-carnaval, era a época do jejum, não se comia carne
às sextas-feiras e, na Sexta-feira Santa, não se comia quase nada, procurávamos falar baixo, rir era quase proibido. Para nós, crianças, era divertido ter que ficar quieto e tínhamos
acessos de risos que faziam os adultos nos olharem com o doce olhar da compreensão.
E hoje o que fazemos com as nossas crianças? Isso já não faz sentido! Hoje pensamos que esses sentimentos não precisam ser expostos, ou muitos nem se lembram de
como entrar nessa introspecção pascal. Mas quando entramos numa comunidade Waldorf
estamos sempre em um constante trabalho de nos ‘aprimorarmos’, as crianças nos pedem
isso, nossa família comunitária, aqueles a quem nos ligamos pelo ideal estão nos auxiliando a rememorar essas questões.
Recebemos, no ano passado, um professor no seminário que nos contou uma
nova forma de vivenciar a Semana Santa, muito atual. A Páscoa como o nascimento do Eu,
de nossa individualidade.
No domingo - a entrada de Cristo em Jerusalém - ele é saudado, uma saudação pelo exterior. Nessa época havia admiração e reconhecimento pela roupa que se usava, a valorização de fora para dentro e isso é bem comum hoje em dia, o olhar para o exterior;
Segunda- feira - a figueira seca - o conhecimento não é mais através do inconsciente – “Sonhar embaixo da figueira” como dizem alguns contos. Esse tempo acabou. Hoje é através
do Eu, uma presença individual de ir à busca do conhecimento;
Terça-feira - limpeza do templo e, discussão com os adversários - a separação do profano/
sagrado na passagem para o templo. A passagem é importante, como saio do meu mundo
‘profano’ para entrar no sagrado? Como me preparo para isso?

A capa desta edição é criação de Simone de Fáveri. O original foi doado à Escola.
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Quarta-feira - unção em Betânia. Maria Madalena foi a primeira a incorporar o ato de
curar, cuidar do outro, cuidar Dele para que tivesse força para o que estava por vir, estar
disponível para a necessidade do outro. A prática da cura através dos milagres já acontecia, já era praticada por Jesus. A doença era um castigo e passa a ser uma possibilidade de
desenvolvimento, possibilidade de se desfazer de algo em busca do novo, foi a virada do
velho para o novo;
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Quinta-feira - o lava-pés e traição de Judas - o lava-pés é uma reverência à base do outro,
cuidar de uma parte privada do outro- a que toca a terra. Na Santa Ceia uma refeição não
com a família, mas com uma comunidade que tem algo em comum, a mesma meta. Judas
tornou público o que estava acontecendo, foi quem contou ao mundo. Faz parte do Eu, da
consciência perceber o risco de vida, se preservar.

A Semana Santa

Carinhosamente,

Quando Jesus da sua mãe se afastou
e a Semana Sagrada começou,
Maria, com grande dor no coração,
desolada, ao filho perguntou:
-Ai Filho, meu Jesus amado,
que será de ti no domingo sagrado?
- No domingo serei um rei aplaudido
com ramos e flores recebido.
- Ai Filho, meu Jesus amado,
que será de ti no segundo dia sagrado?
- Na segunda um viandante serei
e nenhum abrigo encontrei.
-Ai Filho, meu Jesus amado,
que será de ti no terceiro dia sagrado?
- Como profeta irei anunciar
que Céu e Terra irão acabar.
-Ai Filho, meu Jesus amado,
que será de ti no quarto dia sagrado?
- Pequeno e pobre serei na quarta,
vendido por 30 moedas de prata.
-Ai Filho, meu Jesus amado,
que será de ti no quinto dia sagrado?
- No quinto dia sagrado
serei Cordeiro sacrificado.
-Ai Filho, meu Jesus amado,
que será de ti no sexto dia sagrado?
-Quanto desejo mãe amada,
que este dia te seja ocultado!
-Ai Filho, meu Jesus amado,
que será de ti no sábado sagrado?
- No sábado um grão de trigo serei
e com nova vida voltarei.
E no domingo, mãe amada, dia feliz será
pois o Filho ressuscitará
carregando a flâmula na cruz
da glória e eterna luz.

Maria Regina Giachetta, Professora do Jardim de Infância

Fonte: www.festascristas.com.br

Sexta-feira - morte. Na morte é onde estamos mais presentes com o nosso eu. Onde tomamos consciência do que vivemos, de quem somos.
Sábado - sepultamento. Olhando a terra como camadas que se depositam, o corpo de
Cristo é colocado dentro da terra, preenchendo-a com a presença de sua individualidade
espiritual;
Domingo - ressurreição no terceiro dia - é um processo. Começa a ser percebido o cuidar
da terra, um novo cuidado, como chegamos cada vez mais internalizados em nosso Eu.
Um olhar para o Cristo como ser solar. O que é o sol? Esse astro que é impossível
tocar. Podemos pisar na lua, viver em marte, estar no sol é a morte, queima, destrói, mas,
na terra, o sol é fundamental. Sem o sol não há vida, precisamos de sua luz e calor refletidos, é um astro que doa e é vida aqui na terra. Possibilita a vida no outro.
Que qualidade é essa que podemos desenvolver em nós? Permitir que o outro
tenha sua luz, diferente da minha. Ajudar o outro. O que deve morrer para renascer em
mim ou no outro? Que ressureição espero para o meu dia? No trabalho? No encontro com
o outro?
Este é um tema da atualidade, às vezes parece que estamos dentro de um jogo de
ganhar e perder, quem chega primeiro (no trânsito), quem tem mais, enfim...
No jardim, as crianças dizem – “Cada um tem seu jeito, né professora?”
Existe uma força cósmica, que permite usar a luz e o calor, e uma força terrestre
que possibilita que se use.
E é essa a nova qualidade que o mundo pede, essa qualidade de permitir e possibilitar que cada um tenha seu jeito, respeitando as diferenças, que faz a construção do
‘mundo novo’.
“Salutar só é quando,
No espelho da alma humana
Forma-se a comunidade como um todo,
E na comunidade
Vive a virtude de cada um.”
Rudolf Steiner.
E só assim, poderemos dar mais um passo na construção de nossa nova escola.
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Imagem: Simone de Fáveri
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........................................................................................................... POR ONDE ANDAM?

Mariana Barardi
Minha história com a Escola Anabá já vem de longa data... para ser mais precisa,
está completando 26 anos. (Confesso que quando parei para fazer essa conta fiquei meio
perplexa). Começou em 1990, quando eu entrei para o primeiro ano na primeira turma da
maravilhosa professora Cristina Hering. Desde pequena me identifiquei muito com a escola e sempre tive um grande prazer em fazer as tarefas e brincar com os amigos.
No ano seguinte, meu pai, Mauro, também iniciou sua jornada, ainda mais intensa, com a escola Anabá. Ele dedicou longos anos como professor de Jogos, Educação
Física, inventor de gincanas, olimpíadas, circo e oficinas, entre tantas outras atividades
multidisciplinares que observamos nos professores Waldorf. Tudo isso durou até o ano
passado, quando ele se aposentou dos jogos para dedicar seus dotes artísticos à culinária,
cervejaria, pintura, faz-de-tudo e à função de avô.

Mariana Barardi e Joaquim

Cursei os primeiros sete anos aqui em Florianópolis. Depois, por um ano e meio,
frequentei a escola Waldorf Glenaeon, de Sydney (Austrália), cidade onde minha mãe foi
fazer pós-doutorado. Retornei ao Anabá para finalizar o 9o ano.
Quando na escola fomos introduzidos aos instrumentos musicais (entre nove e
dez anos) comecei minha história com o violino. Por uma mistura de persistência e teimosia e, claro, o apoio dos meus pais, acabei não desistindo de tocar e, sem grandes pretensões, fui me aperfeiçoando.
Finalizado o 9o ano, fiz o segundo grau na Escola Técnica Federal. Isso me trouxe
uma visão de mundo bastante diferente daquela a que eu estava acostumada na escola
Anabá. Mas isso foi muito bom. Depois de algumas greves, grandes novos amigos e um
semestre de cursinho, entrei, em 2002, na faculdade de Comunicação e Expressão Visual
da UFSC, que quando me formei havia mudado de nome para Design Gráfico.
Durante todo esse tempo, eu continuava com meus estudos de música, e em 2000
fui convidada pelo maestro Jeferson, meu professor de violino naquele então, a ingressar
na orquestra Camerata Florianópolis, porém como violista. Acabei me apaixonando pela
viola, ficando mais à vontade em dedicar horas de estudo e energia para aprimorar-me
nesse instrumento.

todo o trabalho de projetos gráficos institucionais e de divulgação para a orquestra. Esses
anos de convivência na Camerata e na música também me levaram a conhecer outros
grupos e artistas que, eventualmente, também me trazem trabalhos de design, como a
Cia Opera de SC, o Polyphonia Khoros, o Grupo de Teatro o Dromedário Loquaz, cantores
líricos e escritores.
O trabalho com a música também me levou a conhecer meu querido companheiro Javier, com quem divido o maior amor, Joaquim. E aí começa a melhor parte da minha
história com o Anabá: quando, todas as manhãs, levamos o Joaquim até lá e vemos como
ele cresce saudável e feliz nesse jardim mágico.

No período em que estava na faculdade de Design, a Camerata também estava
passando por um processo de profissionalização, aperfeiçoando seus músicos, cativando
um público e conseguindo patrocínios. Tudo isso possibilitou que os integrantes pudessem
viver desse trabalho.
Quando terminei a faculdade em 2007, me ofereci para trabalhar como designer
para a Camerata, começando com a arte de um CD. Hoje, nove anos depois, estou fazendo
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.............................................................................................................................. REFLEXÃO

precisa se aquecer mais ou mover-se mais. Essa modelagem vai acontecendo ao longo do
primeiro setênio, no corpo e no rosto.

Panorama das conquistas da primeira infância

Portanto, o grande trabalho na primeira infância é a modelagem do corpo, ou o
que alguns chamam de metamorfose do corpo. O trabalho realizado pela movimentação
constante e persistente da criança teve seu ápice na conquista da postura ereta; postura
que modifica toda a relação do ser humano com o mundo e muda também todo o seu corpo. A persistência utilizada nessa primeira conquista é a maior característica que envolve o
movimento da criança durante todo o primeiro setênio.

Luiza Lameirão
Nosso corpo é o nosso templo; a criança edifica o seu próprio templo. No primeiro setênio, a maior tarefa da criança é transformar o modelo corpóreo que ela recebeu dos
pais e, dessa forma, poder apropriar-se da morada que ela habitará durante toda a vida
terrena. A criança remodela o corpo, tornando-o congruente com a forma que ela precisa.
Até seus ossos se modificam; o fêmur, por exemplo, nasce como um cilindro e, pela exercitação corporal, vai se “torcendo”, faz “cabeça” e desenvolve a articulação com o joelho.
A transformação dos ossos está vinculada à superação do peso da gravidade no processo
de crescimento. Essa modelagem ganha aperfeiçoamento até os sete anos de vida. Todo
o corpo parte do arredondado, indefinido e uniforme e se transforma, torna-se mais detalhado. A criança faz a cintura, a curvatura da coluna e abre o tórax. Toda a forma corpórea
se estabelece no primeiro setênio. Após os sete anos a forma se mantém e apenas cresce.
Lievegoed fala da transformação fisiológica característica da criança que conquistou sua autonomia:
“...Na idade escolar ela se desprendeu, também fisiologicamente,
desse ambiente limitado. São suas próprias pernas que a conduzem
para o mundo lá fora. O horizonte alargou-se e uma certa autonomia
se manifesta nos movimentos, na silhueta e na expressão do rosto.
Essa transformação fisiológica é relevante para a questão do ingresso
na escola” (Desvendando o Crescimento, As fases evolutivas da infância e da adolescência - Bernard Lievegoed, pg. 26).
Até que essa transformação aconteça, o trabalho da criança sobre seu próprio
corpo é incessante. A criança é a escultora de si. Por meio do movimento, a criança modela
a si mesma. Nós não podemos esculpir seu corpo. Como educadores, criamos ambientes
nos quais ela própria possa cumprir essa tarefa.

O processo de apropriação do próprio corpo, trabalho que ninguém pode realizar
pela criança, apenas ela mesma pode fazê-lo, é um dos fundamentos da autonomia. Esta é
a base para se tornar um ser humano livre. A autonomia chega quando a criança termina
de modelar o mais duro: dentes e ossos.
A estruturação da fala
A respiração, presente em todos os seres vivos, se caracteriza pela troca entre o
espaço de fora e o de dentro. Mas apenas o ser humano é capaz de, ao expirar, desenvolver a fala. A estruturação da fala depende da mastigação; por exemplo, as diferentes texturas dos alimentos estimulam de formas variadas os pontos de articulação, assim como
os sabores percebidos – doce, na frente da boca; amargo, no fundo da boca – também
ativam os referidos pontos. Quando, ao se alimentar, a criança engole rápido demais, ela
engole ar. Assim, a refeição precisa de tempo, para que a criança possa saborear, mastigar
e conversar.
As facilitações em todos os níveis dificultam as conquistas. Mamadeira por muito
tempo não permite que a criança deguste o que ingere, que possa fazer a diferenciação
entre sabores. As papinhas processadas não permitem a vivência da textura dos alimentos.
Assim como o açúcar e o sal, em demasia, deterioram o sentido do paladar porque impedem a identificação de outros sabores.
Há uma polaridade articulatória dos fonemas:
Vogal: o som se forma de dentro para fora, vem aberto, como o “A”, e segue fechando até afunilar no “U”.

A maior escultura que a criança faz não são seus castelos de areia ou a modelagem de bolinhos de barro, ou pão e biscoito - atividades que surgem espontaneamente -,
mas sim o que ela faz de seu próprio corpo. Toda matéria rígida precisa ser aquecida para
ser modelada. Um bom exemplo dessa afirmação é o trabalho do ferreiro, que torna o
ferro incandescente para poder forjá-lo. No ser humano, a febre é o que aquece a massa
corpórea a ser modelada.

Consoante: o som se articula a partir de fora e as crianças o conquistam numa
sequência. A princípio vêm as consoantes labiais, como o “M”, “B”e “P”, até chegar às mais
profundas, as guturais “G” e “Q”

A criança se modela principalmente porque se movimenta e, ao movimentar-se,
ela se aquece. Dependendo da substância corpórea que a criança encontra em si mesma,

A imitação da expressão fisionômica é decisiva para a aquisição da fala.
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O primeiro som que a criança emite não é imitativo, é “autoecolalia”: a criança
começa a imitar o som que ela mesma faz e para isso precisa de sossego. Não podemos
interferir diretamente nessa conquista, mas sim ajudar propiciando o ambiente adequado.
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Crianças que ouvem vozes em aparelhos retardam a aquisição da fala, pois a expressão fisionômica é anterior à compreensão da fala. Inclusive, a neurociência aponta
que os neurônios começam a se ativar a partir da expressão fisionômica. Na voz humana
que chega por meio de aparelhos não há interação social da fala. Portanto, pode-se dizer
que o som gravado da voz humana prejudica a aquisição da fala.
Quando o corpo está na posição ereta, a boca muda da posição vertical para a
horizontal. E não só a boca, que é a parte do aparelho fonador que nós percebemos sensorialmente, mas também todo o aparelho fonador ganha uma nova relação com o espaço
a partir da postura ereta. O movimento do corpo como um todo, que se externalizava no
espaço físico, se interioriza para sonorizar. Após longo processo, a criança conquista a fala,
que a coloca numa relação com o outro. Portanto, podemos dizer que o movimento que
acontecia apenas no espaço físico passa também a tornar-se movimento no espaço social.
Imitação: a aquisição da memória corporal
Ao nascer, a criança tem a sucção como meio para se alimentar. O bebe esperneia,
suga, executa movimentos que evidenciam a luta para fazer a integração com sua nova
casa. A criança aprende a transformar movimentos aleatórios e/ou reflexos em movimentos ordenados, e com essa atividade mostra que tem vínculo com o mundo. Ao observar
uma criança, constatamos que ao imitar a criança se expressa inicialmente nos gestos e
expressões fisionômicas, como confirma a neurociência atual. E, para imitar, a criança precisa não apenas perceber o que está acontecendo diante dela, mas também vincular-se.

A importância do brincar livre para a criança de seis anos
“O brincar é o último reduto de espontaneidade que a humanidade tem.”
Lydia Hortélio
Crianças pequenas brincam consigo mesmas, pois precisam habitar suas casas.
Nessa época, é lícito ser egoísta. Para a criança de até três ou quatro anos, não faz sentido a frase “empresta para o amiguinho”. A vivência de grupo no primeiro setênio surge
quando conquistam a possibilidade de planejar a brincadeira juntos. Então a criança compartilha completamente com todos que tenham a mesma intenção e o mesmo objetivo. E
atualiza as regras da brincadeira, buscando o que é necessário para a sua realização. Assim
elas nos ensinam vida social.
Quando as crianças conseguem planejar a brincadeira juntas, a vivência delas
mesmas se amplia, torna-se “nós”. Se não fizer isso por conta própria, ela terá mais dificuldades de fazê-lo ao longo da vida. Crianças que permanecem egoístas podem ter dificuldades de “entrar na casa” que é o corpo. Por outro lado, quem habita a casa mais
vagarosamente, pode ser que a tenha conquistado mais plenamente.
Chegar a escolher o alvo da brincadeira evidencia uma característica essencialmente humana. A intencionalidade, tão prezada por todo ser humano no âmago do seu
ser, é o que nos torna capazes de decisões. Brincar desta maneira dá ao ser humano, pela

Repetir o que assiste na TV não é imitação, pois não passa pelo processo de sentido e significado; é como um regurgitar, expelir o que está intoxicando dentro; nesse repetir
não há processo criativo que transforme o modelo. Além dos exemplos no ambiente, a
criança precisa estar fortalecida interiormente para vincular-se autenticamente e, aí sim,
imitar. No primeiro setênio, o educador apresenta o mundo gestualmente para a criança.
São seus gestos consequentes que a criança aprende ao imitar.
O calor do ambiente é o que possibilita que a criança imite. O ambiente não pode
ser alheio ao processo de conquista de todas as habilidades da criança.
A criança desenvolve a linguagem expressiva por meio do gesto, fala, desenho ou
movimento. Podemos, portanto, chamar de memória corporal a imitação que caracteriza
todo o aprendizado no primeiro setênio e que se transforma em capacidade de memória
representativa.

Aline Volkmer
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primeira vez na sua vida, a oportunidade de exercitar decisões a partir de si.
Esse exercício, como tudo o que a criança conquista no primeiro setênio, exige
muita repetição, e para isso é necessária a perseverança – característica própria de uma
criança saudável nesta faixa etária. Se nos dois últimos anos do primeiro setênio ela deixa
de exercitar para iniciar a escolaridade, lhe é tirada uma oportunidade de praticar a decisão, uma habilidade que certamente será cobrada pela vida futura.
Há um âmbito de inteligência que nos impulsiona a abordar e solucionar problemas e está ligado a uma necessidade humana de ter propósitos na vida. É por meio do
desenvolvimento de valores éticos que o ser humano norteia as suas ações. Ao brincar, a
criança conquista habilidade corporal, social e de aprendizado.
O brincar livre se constitui em grande desafio para os educadores do primeiro setênio, pois devem interferir o menos possível nessa atividade que é inerente à criança. No
Ensino Fundamental, a criança olha para o professor e percebe que ele sabe o que ela não
sabe – e quer o seu direcionamento, a sua interferência. No Jardim da Infância, a criança
está entregue ao ambiente, inclusive os educadores fazem parte dele. A criança imita na
medida em que se identifica com algum aspecto desse ambiente.
O poeta alemão Reiner Maria Rilke fala da necessidade do ambiente escolar se
tornar mais vasto, profundo e humano, onde: “há tempo e silêncio e espaço; tempo para
todo o desenvolvimento, silêncio para toda a voz, espaço para a vida inteira e todos os seus
valores e coisas” (Cartas do Poeta Sobre a Vida, p.128).
Memória representativa
As conquistas da criança no primeiro setênio são o fundamento para o edifício
que é a vida humana. Qual é a autonomia que a criança conquista no primeiro setênio?
A memória é um mistério que nos coloca em relação com a própria individualidade. Em
primeiro lugar, apenas nos lembramos quando estamos diante de um objeto ou local que
evoque vivências com eles. Esta primeira forma de memória exige o objeto presente e
nos indica que a criança, também do ponto de vista da lembrança, ergue a sua conquista
a partir da vivência sensorial direta. O manuseio dos objetos, o som percebido, o olfato,
o paladar caracterizam nossas mais remotas memórias de vida. Muitos literatos matizam
essa primeira lembrança, como Fernando Sabino, em Menino do Espelho:
“Quando chovia, no meu tempo de menino, a casa virava um festival de goteiras.
Eram pingos do teto ensopando o soalho de todas as salas e quartos. Seguia-se um corre-corre dos diabos, todo mundo levando e trazendo baldes, bacias, panelas, penicos e o que
mais houvesse para aparar a água que caía e para que os vazamentos não se transformassem numa inundação. Os mais velhos ficavam aborrecidos, eu não entendia a razão: aquilo
era uma distração das mais excitantes.
E me divertia a valer quando uma nova goteira aparecia, o pessoal correndo para
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lá e para cá,e esvaziando as vasilhas que transbordavam. Os diferentes ruídos das gotas
d’água retinindo no vasilhame, acompanhados do som oco dos passos em atropelo nas
tábuas largas do chão, formavam uma alegre melodia, às vezes enriquecida pelas sonoras
pancadas do relógio de parede dando horas.”
Em seguida, as vivências vão se interiorizando e a criança é capaz de relatar vivências muito intensas, mas ainda não consegue dizer quando aconteceram. E assim ela
pode contar: “amanhã eu fui à praia”. Conforme a linguagem falada se aprimora, torna-se o maior instrumento de expressividade, impulsionando também a expressão das lembranças, e estas favorecem a busca por uma linguagem mais ampla, clara, portanto com
expressividade crescente. Se a criança ouviu relatos, contos, poemas, chegará o tempo
em que ela será capaz de recontá-los mesmo sem ter vivenciado sensorialmente. É muito
importante a criação desse espaço interior para reter o aprendizado. Se isso não acontece,
gera dificuldade de desenvolver um discurso expressivo, um grande déficit para todos os
aprendizados.
Assim, podemos definir a memória representativa como aquela que lida com o
fluxo temporal e que tem como suporte a linguagem falada. É dessa forma que a criança
conquista o instrumento para a vida cognitiva.
Linguagem e expressividade
Quando falamos e somos ouvidos partimos de nossa intimidade; e se somos acolhidos pelo outro formamos um caminho cíclico de troca. Podemos dizer até que, ao dialogar, ao conversar com alguém, entramos em contato com o mundo espiritual mais próximo
de nós que é o outro ser humano. Poder acolher o outro com o conteúdo que ele entrega
ao falar e também – não menos importante – pelo tom de sua voz, exige silêncio interior.
Inicialmente, tão aberta nos primeiros anos de vida, a criança mais acolhe o que lhe vem
ao encontro, e é impressa pela sonoridade que está ao seu redor. Porém, assim como na
fala dependemos da respiração orgânica, a linguagem precisa estabelecer uma troca entre
impressão e expressão. Em sua parceria, a memória e a linguagem nos conduzem a uma
vivência como indivíduo e a possibilidade de vínculo real entre as pessoas.
O desenvolvimento de habilidades sociais, já dissemos, a criança conquista brincando, ao se ativar a partir de um objetivo comum. Entretanto, o âmbito das relações
interpessoais tem na expressividade da linguagem seu fundamento decisivo. O desenho
infantil é a primeira forma pela qual a criança se expressa, é como se ela mostrasse em
suas primeiras linhas – as chamadas garatujas – como ela se move para modelar-se. O
educador que acompanha esse processo pictórico de expressão não ensina a desenhar,
porém acompanha pelo desenho livre, espontâneo da criança o que ela está fazendo de si
mesma. A expressividade do desenho é consequência da força plástico-pictórica atuante
desde a concepção do ser humano e que tem a sua origem na vida espiritual antes do
nascimento.
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possível por meio da observação dos alunos, do acompanhamento individual.
Habilidade corporal
Há dois tipos de habilidades corporais, a do corpo todo e a das mãos. Há crianças
hábeis no corpo e que não são hábeis nas mãos e vice-versa. A liberação das mãos pela
postura ereta é uma característica humana. As mãos humanas são retidas num estágio
embrionário, não especializado, para que ela possa conquistar as mais variadas habilidades. As mãos, sempre aptas a aprender em todo o decurso da vida, oferecem ao homem
a condição do eterno aprendiz. Diferente do movimento corpóreo em geral, o movimento
das mãos não tem a sua raiz apenas no sistema metabólico-motor, mas também está unido
ao sistema neurossenssorial, pois é possível perceber o que é realizado com as mãos. O
movimento das mãos também está vinculado ao sistema rítmico, porque por meio dele é
possível expressar a vida interior. Essa ampla possibilidade de escolha e a união dos três
sistemas corpóreos são aspectos que fazem das mãos a expressão corpórea da liberdade.
A leveza é a característica mais significativa a ser observada quando nos detemos
diante da habilidade corpórea. Cada vez que a criança corre, salta, se movimenta com leveza, isso significa autonomia dentro do corpo, significa que a “casa” lhe pertence e que a
criança está saudável dentro dela. Há ainda uma outra conquista que exige habilidade, que
é o cuidar de si mesmo, por meio da habilidade ao vestir-se, higienizar-se, comer, beber.
Ao tomarem posse do corpo, as crianças se reconhecem e podem reconhecer o
outro e se interessar pelo mundo. Quando a criança se torna hábil no corpo, ela aprende a
cuidar de si mesma e se reconhece. Convivendo com crianças menores, a criança pode se
tornar ajudante, cuidadora dos menores. Este é um exercício social importantíssimo, que
prepara a criança para o que será exigido dela na escolaridade posterior – que é estar apta
a conviver com as diferenças de aptidões e talentos –, assim como em todo o decurso da
vida.
Martyn Rawson, professor Waldorf, indica a aceleração nos processos do primeiro setênio como causadora de dificuldades para a integração social. E é especialmente no
final desse período que aflora, ou deveria aflorar, a consciência social que será desenvolvida e lapidada durante todo o segundo setênio:

Um peso maior tem de ser dado ao desenvolvimento das habilidades sociais na
faixa etária do jardim da infância, principalmente no último terço dos primeiros sete anos.
Atenção social tem de ser adquirida por meio de imitação em nível corporal, além de ajuda, compartilhamento e assistência, pois isso cria uma base para o desenvolvimento da
consciência social e posterior competência” (Trabalhar e Estudar no Século 21- Resultados
de um projeto de pesquisa, Martim Rawson)
Luiza Lameirão é formada em Pedagogia pela USP, trabalhou inicialmente
como professora de crianças pequenas e é uma das responsáveis pelo Centro
de Formação de professores Waldorf, em São Paulo.
Bibliografia
Desvendando o Crescimento – As fases evolutivas da infância e da adolescência -,
Bernard Lievegoed, Editora Antroposófica.
Agora começa a vida séria, aptidão escolar em discussão, artigo de Martim Rawson, publicado no Periódico nº 32 da FEWB, abril de 2007.
Trabalhar e estudar no século 21 – Resultados de uma Pesquisa, texto coletivo
assinado por Martim Rawson, publicado no Periódico nº 7 da FEWB, fevereiro de 2003.
Criança Brincando! Quem a Educa?, Luiza Lameirão, editora João de Barro.
Cartas do Poeta Sobre a Vida, Rainer Maria Rilke, Martins Editora.
O Menino no Espelho, Fernando Sabino, Editora Record
Brincar é o último reduto de espontaneidade que a humanidade tem: entrevista
com Lydia Hortélio na Revista Pátio Educação Infantil. Ano I. N°3. Dezembro 2003/Março2004.

“O poder da desintegração social e a pressa exercida na primeira infância faz com
que muitas crianças, senão todas, sejam obrigadas a desenvolver partes de sua individualidade precocemente. Muitas vezes, o desenvolvimento individual e cognitivo é promovido
ao mesmo tempo em que a forma de vida moderna fragiliza o desenvolvimento da vontade própria. Isso dificulta a integração social, porque há muitas diferenças individuais entre
as necessidades de estudo. Isso também significa que a tarefa do professor de classe nas
classes inferiores está se tornando cada vez mais difícil. As crianças que têm as maiores dificuldades de aprender a estudar em grupo tornam-se um fardo para as outras, que então
mais cedo ou mais tarde também acabam perdendo sua própria motivação e paciência.
Diferenças de aprendizado específicas em crianças têm de ser diagnosticadas o mais cedo
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“Giardino dei Cedri”
Importa aqui relatar uma história de realidade. Era uma vez ... duas meninas e
uma mãe. Elas precisaram viajar para longe, porque a mãe precisava estudar nas bibliotecas da Itália. Mas são tantas bibliotecas na Itália... Então, foram escolhidas as de Roma, a
Cidade Eterna. Na nossa chegada, em agosto de 2015, enfrentamos muito calor e vivemos
o clima do Ferragosto, tempo quase sagrado para os romanos porque é o ponto alto das
férias. Por todo lado se lia “chiuso per le ferie” [fechado para as férias].
Porém, gradativamente a vida voltou à rotina e chegou a hora da escola. Já era
mês de setembro e o calor foi se despedindo de todos. Quando finalmente chegamos ao
“Giardino dei Cedri”, escola Steineriana localizada na zona de Monte Mario (Roma), foi o
abraço da professora Maia que nos acolheu. Ansiosas, portávamos mil expectativas: como
será a escola Waldorf italiana? Estamos em Roma, muita história tem esta cidade, então
estas pessoas talvez não sejam simples como nós...? Mas o olhar carinhoso da professora
Maia dissipou todas essas tolas dúvidas. Ela não apenas nos olhou ou examinou, ela nos
acolheu! Nos abraçou e disse: “Benvenutte, amiche brasiliane” [bem-vindas, amigas brasileiras].
Nós três nos entreolhamos. Nossa, que amorosidade vinha daquela maestra! De
fato, as duas meninas não compreendiam bem as palavras, mas os gestos eram claros: era
de acolhimento e amizade.
Estávamos longe de casa havia 40 dias. Sentíamos uma saudade imensa dos amigos e da escola (nossa, imaginávamos que muita coisa deveria estar acontecendo lá no
Anabá!), e uma forte sensação de despatriamento nos assolava) ... até encontrar a Maestra Maia. Ela nos recebeu, tomou as providências e toda uma logística foi agilizada, pois
daquele momento em diante deveríamos ser integrados à comunidade. Imediatamente,
ela nos auxiliou a encontrar um lar nas cercanias da escola e nos colocou em contato com
famílias muito gentis, que não mediram esforços em nos ajudar para que no primeiro dia
de aula as duas meninas estivessem com “tutto apposto” [tudo em ordem]: “vestite con
i grembiuli e i cestini in mano” [vestidas com o avental-uniforme e com o cestinho da alimentação nas mãos].

do século XX reverbaria no mundo todo.
Foram somente 45 dias de convivência com a grande família steineriana “Giardino
dei Cedri”, mas tempo suficiente para aprendermos muito! Não estamos só falando de
aprendizagem de língua, matemática e demais campos do saber acadêmico, mas principalmente da aprendizagem sobre solidariedade. Foram os mestres, pais e crianças do
“Giardino dei Cedri” que nos ensinaram o quão preciosa [senão sagrada!] é essa virtude,
a solidariedade.
De fato, ali, no contato com aquelas famílias, muito especiais, aprendemos a lição
básica do “cedro”. Sob a força do vento mais intempestivo, resta ali o cedro, forte e estável,
cuja estrutura é toda confiança, no outro e em si mesmo. Charmoso e gentil para com nossos olhos, os cedros expressam a perfeição de Zeus e do divino e, igualmente, é símbolo
de encanto e lucidez.
Chegada a hora de voltar, nós choramos. Quanta saudade teríamos que suportar!...
Mas a lição já estava aprendida e nossos corações bateram forte de felicidade no
encontro com a comunidade de Florianópolis. Acolher, acolher, acolher... como o cedro
que, para além dos belos galhos, possui profundas raízes que dão sustentação e segurança
ao forte tronco, que cresce a cada dia, muito embora nossos olhos não vejam.

Arivane, mãe da Elizabeth (5o) e Béatrice (2o)
– família visitante na “Scuola Steineriana Giardino dei Cedri” de Roma (Itália), entre os
meses de setembro e outubro de 2015.

O significado daqueles objetos (todos emprestados) foi muito particular para nós,
pois, afinal, na “Cidade Eterna”, parecia que havia um lugarzinho para nós. “Seremos nós
especiais?” – perguntávamo-nos. Não! Nós éramos apenas seres humanos e, ali, havíamos
tão somente encontrado algo correspondente ao que estávamos acostumadas, foi o que
logo constatamos. Pertencíamos à comunidade Waldorf, ou Steineriana, como preferem
chamar os europeus - diga-se de passagem, uma justa homenagem ao nosso Mestre Rudolf Steiner, que muito se dedicou ao estudo e escritura de uma pedagogia que no curso
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Lisiane Geisler

Recepção às novas famílias
Vida de criança é repleta de descobertas. E o início na escola e a passagem para
o ensino fundamental são momentos intensos de revelações. Para que os pais de novos
alunos e daqueles que passaram pelo Arco de Flores conhecessem um pouco mais a rotina
de seus filhos e o caminho que eles irão trilhar em busca de conhecimento, a Escola Walforf Anabá promoveu um encontro no último sábado de fevereiro, 27 – dia em que Rudolf
Steiner comemoraria 115 anos.
Nesta data tão especial, pais e mães foram recebidos por Bettina Viggiano, coordenadora do Conselho de Pais, que introduziu o roteiro e a apresentação de todos. Em
seguida, Paulo Del Grande deu início à primeira parte do programa e esclareceu aos presentes o papel da Associação Pedagógica Micael, da qual ele é membro da diretoria. Trata-se da entidade mantenedora da Anabá, mas Paulo ressaltou que a escola não tem dono,
é de todos os envolvidos. Logo após, o professor do 8º ano, Paulo Karam, fez uma breve
explanação sobre a Pedagogia Waldorf – para aqueles que desejarem se aprofundar, sugere o livro “A Pedagogia Waldorf – Caminho para um Ensino Mais Humano”, de Rudolf Lanz
(disponível na biblioteca). Por fim, Maristela Leme tratou do Conselho de Pais, no qual ela
é representante do 4º ano (2015). Maristela destacou a importância do envolvimento dos
pais na vida escolar dos filhos e do estabelecimento de uma relação de confiança e parceria com professores e colaboradores.
O grande momento do programa veio depois do lanche e de uma dinâmica de
grupo para facilitar o entrosamento dos novos pais: as vivências de sala de aula. Quatro
turmas foram formadas e os participantes podiam escolher uma conforme seu interesse:
ensino infantil, 1º ao 4º ano, 5º ao 8º ano e ensino médio. Em cada uma, os pais puderam
viver um dia de aula de seus filhos.

presentes foram convidados por Bettina a dizer uma palavra e fazer um gesto que expressasse o que sentiu naquela manhã. Amor, gratidão, conhecimento, aprendizado, união e
parceria foram algumas que ouvi, e resumem muito bem o que vivenciamos. Mas, o que
eu disse? Bem, depois de toda essa experiência, de voltar a ser criança – e desejar ser
criança na Escola Anabá –, não poderia deixar de dizer: descoberta.
por Alexsandro Vanin, pai da Anita do Jardim e Catarina do 1º ano

À porta da sala do 1º ano, a professora Leise Monteiro – que acompanha em 2016
a classe do 2º ano – recebeu, um a um, seus “alunos”. Depois de todos instalados, entoou
o verso de entrada, e na sequência deu início à roda, que une e aproxima, envolve e encanta, descontrai e ensina no compasso de cantigas. Após todos voltarem aos seus lugares,
a professora contou uma história e orientou os alunos a fazer um desenho sobre determinado trecho da narrativa em suas lousas individuais. Depois ela deu início a uma discussão
sobre o que vimos e ouvimos na roda, na história e no desenho. Desse conjunto busca-se
despertar nas crianças o querer, o sentir e o pensar; e daí surge o aprendizado. Antes do
verso final, Leise explicou o porquê da dinâmica da aula e respondeu às dúvidas dos pais.
A recepção foi encerrada com uma grande roda na quadra da escola. Todos os
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Depois de haver vivido no 6º ano a dura época da Idade Média, chegamos agora ao ressurgimento da cultura com a renascença. A primeira época do 7º ano chegou trazendo
muita luz e brilho. Os alunos compreenderam bem esta mudança na mentalidade. O jovem
nesta idade está justamente querendo transformações, sonhando com um mundo melhor,
diferente e mais criativo. Ao serem provocados surgem escritos maravilhosos e aqui está
parte do que surgiu.

Teve muitas guerras e mortes
por causa que nem se discute
e a igreja sempre fazendo coisas
que prefiro que não se escute.
Quando os europeus
descobriram um pouco mais
pensaram que os africanos
eram como animais.

Beatriz Camorlinga, professora de classe do 7º ano
Logo os africanos
estavam acorrentados
mas os índios não se deixaram abater
e por isso os europeus tiveram que combater

RENASCIMENTO
O povo estava infeliz
com as leis antigas
Idade Média parece uma cicatriz
que fica às escondidas.

Mas resumindo tudo isso
houve arquitetos, filósofos, matemáticos,
escultores e artistas
que muito ajudaram nesse renascer
para sermos mais perfeccionistas!
Liz
Europa berço da Renascença
Quando as pessoas tiraram a cabeça do buraco.
Onde todos tinham crença;
Os pintores faziam seus retratos;
O mundo teve uma evolução imensa
nas pinturas, construções e esculturas
Renascença, era de renovações.
Luan
Renovações, evoluções
Explorações, navegações
Nascer do sol, luz, liberdade
Arquitetura, História, Filisofia
Ser ou não ser, eis a questão!
Cultura e conhecimento
Educação, descobertas
Novo mundo, nova vida...
Clareza, iluminação
Arte, amor...
Mariah

Mas com o Renascimento
melhora a situação
Olham para coisas novas
que alegram o coração
Nessa época, no entanto
houve novas descobertas
a imprensa por exemplo
foi uma bem esperta
Nas artes, nas pinturas
chegam coisas mais realistas
e nao só os pintores de paisagem
mas também os retratistas
Também na navegação
houve novas explorações
que deixaram descobertas
para várias gerações
Houve também muito machismo
mas as mulheres não se tacavam do abismo.
As mais bonitas, o pai as casava com um rico
e as outras iam parar no asilo.
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NOVO TEMPO
Uma luz que surge,
um sol na tela,
são frases que dançam,
poesia eterna.

As pessoas, folhas secas
por uma chama esperavam aumentar
Mas não veio nada, só escuridão
Depois de tempo até demais,
surgiram poetas, pintores, filósofos.
Eles eram as tão esperadas faíscas
O vento porém, não parou de soprar
extinguindo as primeiras faíscas,
mas elas foram aumentando...
Pouco a pouco com muito esforço e persistência
novamente o fogo foi se criando
E o vento, a Igreja, foi usada para atiçar
o fogo que dentro de nós continua aumentando.
Tom

Vai navegador!
Com coragem explorar o mar
Receberás recompensas
por novas terras galgar!
Enquanto os pintores
Pintam esperança,
Com tua arquitetura,
Constrói a grande mudança!

RENASCENÇA
Na Renascença
Houve muitas evoluções
Os reis e rainhas
Todos queriam explorações.

É um novo tempo que vem,
das descobertas e da ciência!
É um novo tempo que vem
Salvemos a renascença!
Isaura
RENASCIMENTO
Fim da tristeza,
mas não da proeza.
Tantos inícios, tantos fins,
mas nem todos com final feliz.
Tantas mães, filhos e filhas,
desejando seu amado novamente
Irmãos e irmãs,
sonhando com o toque de suas mãos
e tudo para que seus parceiros
pudessem atravessar
o grandioso mar.
Mainô

Muitos pintores
Famosos ficaram
Por inovar as pinturas
E fazer muitos quadros.
Casas e Vilas,
Igrejas e Palácios,
Por muitos arquitetos
Foram todos mudados.
Com a Igreja enfraquecendo,
E as escolas crescendo,
A sabedoria persistindo, e a injustiça morrendo,
O mundo inteiro foi renascendo.
Simone

O RENASCER DO FOGO ARDENTE
O fogo que ardia nos corações
um repentino vento apagou
Era o sopro da grande Igreja
nossas ideias, simplesmente roubou.
ilustrações Aline Volkmer
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O primeiro dia do ano no Jardim de Infância
No Jardim de Infância o primeiro dia do novo ano começa, tudo está preparado
para receber as crianças e suas famílias. Na sala, flores sobre a mesa, peixinhos e conchas
enfeitam a mesa de época, a luz clara do sol que acabou de despontar no monte verdinho do Itacorubi entra pela janela. Os brinquedos parecem querer despertar deste “sono”
tranquilo de férias de verão e logo estarão em movimento, pelas mãos das crianças.
As professoras chegam e, como já é tradição a cada manhã, se reúnem em uma
das salas para fazer um verso e alguma troca que seja importante para começar o dia. O
círculo está formado, as palavras são benditas, as intenções são firmadas e agora podemos
ir...
Vamos até o pátio do Jardim e lá formamos outra roda, esperamos os pais e mães
que ainda sobem a grande escada, cada um vem de um lado, alguns da mata, outros das
varandas das salas, é bonito de ver tantas pessoas chegando, tantas crianças chegando
juntas... O outro círculo se forma, agora muito maior e a primeira canção do primeiro dia
do ano no Jardim começa:
“Dondiridon cantar é que é bom
E esta canção corre em direção ao céu, ao mar, três vozes no ar,
Faridon Diridondondon

quanto de confiança está envolvido neste processo.
O novo grupo precisa de tempo para se ajustar e, numa escola associativa, muito
bem-vinda é a disposição e o acolhimento de quem já faz parte e pode apoiar com aquilo
que vivenciou, àqueles que estão vindo pela primeira vez.
As crianças tão pequenas são colaborativas, ajudam a lembrar dos combinados,
percebem que a criança nova precisa de algum tempo para se acostumar e num grupo de
crianças com idades mistas isto fica mais evidente.
A manhã segue e o brincar, como encanto, surge na sala, as caixas, os troncos, os
panos, as bonecas e a casinha, carrinhos e bolas, cordões, coroas e espadas, tudo toma
vida e respira novamente. As crianças novas observam tudo e são chamadas, ou simplesmente vão e se inserem, correm e falam alto, pedem para desenhar e quando menos se
espera: estão todos juntos, como se sempre estivessem e pertencessem àquele lugar. O
ritmo sanador do Jardim de Infância acontece e flui no primeiro dia assim como será no
segundo, no terceiro e no decorrer deste novo ano.... E isto nos deixa tão seguros, tão
encantados e cheios de gratidão!
As crianças do ano passado e as novas crianças se aproximam e se estranham,
este movimento faz o social surgir neste pequeno núcleo, com o passar dos dias vemos
tudo se ajustar, fortalecer, integrar e se espelhar. Isso reflete a comunidade maior que é a
escola, lembrada a cada manhã no grande círculo da Roda do Bom Dia. Ali cada um, vindo
de sua casa e com sua história, se une ao outro com o coração esperançoso e deseja que a
infância e que a vida sejam assim: um sonoro, harmonioso, vivo, diverso e colorido Jardim!

Faz sorrir e alegra o ton, Laridon Diridondondon”.
Logo depois, dizemos um verso bem bonito que enobrece nossa alma, nosso trabalho, pede paz e alegria ao nascer deste novo dia. As mãos se encontram, os adultos e as
crianças desejam um sonoro Bom dia! Boa segunda-feira! Até os saguis e tucanos espiam
nos galhos da mata, são os nossos vizinhos genuínos e também vêm para escutar tanta
gente reunida.

Danielle Micheline Wagner,
Professora no Jardim de Infância

Agora cada professora se dirige para sua sala e recebe suas crianças, as do ano
passado que chegam saudosas e as novas crianças que chegam tímidas e até escondidas
entre as pernas da mãe ou do pai. Todos têm algo para contar, neste momento é agradável
poder rever as famílias já conhecidas e se aproximar das famílias novas que irão compor
a turma.
Voltar para a escola depois de uma grande pausa exige o esforço e a paciência
de todos para esta nova adaptação, mesmo para quem já conhece o ritmo e os acordos
estabelecidos para a convivência em grupo. Recomeçamos, reavaliamos e recarregamos
nossas tarefas de novos propósitos e as crianças logo sentem que isto permeia nosso fazer.
Contamos com algum choro, alguma demora para entrar e se despedir, com a decisão
interna dos pais ao deixar seu filho por algumas horas sob nossos cuidados e sabemos o
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TERÇA-FEIRA - A fala;
QUARTA-FEIRA - O agir;

O RITMO DE TODOS NÓS!
A querida professora Leise trouxe como sugestão uma pequena mas significativa
atividade matinal (antes do sinal), com canto e leitura de um verso do dia da semana - trabalho trazido por Rudolf Steiner para o aperfeiçoamento da flor de lótus de oito pétalas
situada na nossa laringe, que em grupo cantávamos uma pequenina canção, líamos e saudávamos o bom dia juntos!
Depois, bastante atarefada com a chegada, arrumação e atenção do começo das
atividades matinais, mais o verso que é trabalhado pelos professores, teve que nos deixar,
dando-nos a tarefa de conduzir essas atividades - que executamos com muito entusiasmo
e alegria até o final do ano!
Interessante apontar que, ao longo desse processo, nossas crianças e outras juntavam-se a nós e cantávamos e recitávamos felizes essas atividades!!

QUINTA-FEIRA - O exercício dos ideais;
SEXTA-FEIRA - O exercitar da memória;
SÁBADO - A escolha;
Olhar para si próprio: O contemplar reto, para resumir.
Participe!
Silvia, mãe do Mathias do 2º Ano.
Referência; “Para os dias da semana”, extraído do livro Anweisunguen
für eine esoteriche Schulung”- tradução de Rudolf LanzEd.Pedagógica Rudolf Steiner de São Paulo.

E a magia ia se dando a cada dia, como pais ríamos a cada momento com atitudes
graciosas das crianças e de nós mesmos, pois o conteúdo desses versos são de uma força
profunda!
Primeiramente um pequeno grupo foi se construindo, tímido, cada pai ou mãe
recitando o verso daquele dia, às vezes nossas vozes matinais ainda acordando, desafinadas....
Bem intuitivo e harmônico, pais e crianças de outros anos foram se juntando a
nós!
Uma certa manhã, cinza e chuvosa, conduzi sozinha com o grupo de crianças
apenas a atividade, que foi realizada com empenho. Eles cantaram lindamente, ouviram
atentos o que o conteúdo do dia retratava e esperaram calorosamente o entoar conjunto
de BOM DIA!!!!
Ao nos despedirmos de nossos filhos, com o olhar atento da professora para suas
atividades escolares, íamos para o nosso dia a dia cantarolando baixinho, alimentados por
essa força maior que nos guiava ao longo do dia!
Agora, nesse novo ano, retomamos nossa preciosa tarefa com uma nova canção
ensinada pela professora na nossa primeira reunião de classe. Esse momento é estendido
para toda a comunidade escolar, acontecendo sempre às 7h10 no pátio do 2º ano.
Segue a síntese das meditações da semana e em seguida a referência de onde
elas se encontram na íntegra para quem quiser se aprofundar mais:
DOMINGO - O exercício do pensar;
SEGUNDA-FEIRA - As decisões;
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PARA CONTAR

A Velhinha, A Galinha e os Ovos de Páscoa
Na cabeça um chapéu
E nas mãos uma cestinha
Foi à escada apanhar
O ovinho da galinha
Qual não foi sua surpresa
Disse a velha: “que beleza!
Parabéns, minha filhinha!”

Numa aldeia bem pequena
Havia uma casinha
Dentro da casa morava
Uma mulher bem velhinha
Que criava com carinho
Um coelho bem fofinho
E também uma galinha

Era cheio de pintinhas
O ovo que ela botara
Coisa inacreditável
Na verdade muito rara
Um fato desconhecido
Um ovo assim colorido
De boniteza tão cara!

A carijó bonitinha
Vivia embaixo da escada
O coelho no gramado
De orelha levantada
Avisava pra velhinha:
“Botou ovo, a galinha!”
E vinha ela apressada

“Será que tem gema e clara?
É um tanto esquisito!
Mas não posso preparar
Um ovo assim, tão bonito!
Merece outro destino
Nem mesmo o prato mais fino
Muito menos ovo frito!”

A cada cacarejada
Era um ovo que botava
A senhora dava milho
À galinha alimentava
Assim viviam contentes
Como se fossem parentes
Já que um do outro cuidava

Com o coração aflito
A senhora refletia
“O que é que vou fazer?”
pensou durante alguns uns dias
sem nenhuma conclusão
“Eu tenho uma solução!”
O coelho sugeria

Um novo dia chegava
O Sol brilhante no Céu
E a carijó estridente
Fez o maior escarcéu:
“Botei, Botei!” Disse alto
E o coelho de um salto
Foi cumprir o seu papel
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Em poucos dias seria
A Páscoa no calendário
A ideia do coelho
Foi um gesto solidário:
“A gente então presenteia
toda criança da aldeia!
Será extraordinário!”

Quando o coelho chegava
Era tanta da alegria!
E foi assim, que na Páscoa
Nasceu essa fantasia
Cheia de amor e paz:
De um coelho que nos traz
Ovos cheios de magia!

“Mas então é necessário
ter mais de um ovo assim”
Disse a velhinha intrigada
“Ei psiu, olhem pra mim!”
Cacarejou a galinha
“Porque não fazem pintinhas
em cada ovo, por fim?”

E nos tempos de hoje em dia
Tem cada ovo gostoso!
Uns feitos de chocolate
Tudo bem delicioso!
Mas é mesmo o amor
Que lhe confere o valor
e o deixa mais saboroso!

Os três fizeram assim:
Quando um ovo posto estava
A velhinha o recolhia
Com tinta e pincel pintava
Os ovos brancos do ninho
E por fim o coelhinho
Porta a porta os entregava

Adaptado do conto lituano
“A Velhinha, A Galinha e os Ovos de Páscoa”
de Nijole Jankute. Contribuição:
Silvia Jensen, Professsora do Jardim.
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PARA CONTAR

............................................................................................... PARA SEU LIVRO DE RECEITAS

ANABELA
Vivia Anabela numa casa amarela, cercada de flores num belo jardim.
Anabela, como o nome já diz, era bela e, além disso, era boa. Gostava muito de
bichinhos e o seu preferido era o coelhinho Lino, que era seu bicho de estimação que
alegrava seu coração. Lino tinha o pelo bem branquinho, dava pulos bem leves e acompanhava Anabela pelos jardins da casa amarela.
Certo dia, os dois amiguinhos no jardim brincavam quando uma borboleta azulada surgiu e os olhos de Anabela atraiu e nisto o coelhinho Lino um grande salto deu e desapareceu. Anabela o chamou, o procurou, mas não o encontrou. Chorou, chorou a pobre
menina, pois Lino era seu bicho de estimação que alegrava seu coração.
E o tempo passou e Lino não voltou.
Muitas folhas de outono caíram , as lagartas em seus casulos dormiram
E o tempo passou, e Lino não voltou.
Porém um dia, a borboleta azulada ao jardim retornou. Voou, voou e numa moita
ela pousou. Anabela a seguiu e o que foi que ela descobriu? Apurou seus ouvidos o que foi
que ela escutou? Quem é que estavam ali escondidos?
O coelhinho Lino e os outros coelhinhos, os ovinhos estavam a pintar, pois logo a
Páscoa iria chegar.
Assim eles cantavam: “muitos pequenos coelhinhos sentados estavam em seus
ninhos, os ovinhos vão pintar, logo a Pascoa vai chegar”!
Anabela só olhou, mas os coelhinhos ela não incomodou.
Para casa feliz retornou pois sabia que mais dia menos dia seu querido coelho
Lino que era seu bicho de estimação, e que alegrava
seu coração, para casa retornaria e assim…
vivia Anabela numa casa amarela.
Por Silvia Jensen,
professora do
Jardim da Infância,
inspirada em
versos de Cecília
Meireles

Algumas mães e pais se sentem repetitivos na hora de preparar ou deixar à mão
os ingredientes para que a criança prepare
o seu lanche. Pensando nisso, selecionamos algumas contribuições para um
lanche saudável. Uma dica importante é
dar preferência aos pães caseiros ou artesanais, e saladas e castanhas são sempre
um ótimo complemento na lancheira.
PÃO DE MINUTO
(Super prático e rápido, pode ser feito com a ajuda das crianças. Dispensa conservantes
geralmente encontrados em pães industrializados.)
BATER NO LIQUIDIFICADOR
250 ml de leite morno
2 colheres de sopa de açúcar
1/2 colher de sopa de sal
1 colher de sopa de fermento biológico
40 ml de óleo
1 colher de sopa de manteiga
Numa tigela misture com farinha de trigo até que a massa desgrude da mão (pode ser
1/2 branca e 1/2 integral). Quando atingir a consistência de massa, fazer bolinhas e
colocar numa forma com um espaço entre elas, cobrir com um pano e deixar no forno
desligado por 45 minutos.
Depois, assar a 200 graus até que fiquem dourados.
‘DANONINHO’ DE INHAME
Ingredientes
4 inhames médios
2 xícaras de morango
Adoçar com mel a gosto
MODO DE PREPARO
Cozinhar o inhame só até ficar macio, bater tudo no liquidificador e colocar pra gelar.
Contribuição: Lilananda Gopika Devi Dasi, mãe do Haridas, do 3° ano

Aline Volkmer
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Receitas de pastinhas vegetais proteicas para serem saboreadas com pão, biscoito de
arroz, palitos integrais, panquecas, tapioca, palitos de cenoura, pepino e talos de salsão.
A receita básica é pegar o que estiver à disposição, bater no liquidificador com azeite de
oliva extra virgem, temperinhos, e uma proteína (oleaginosas, tofu, leguminosas).
Patê do Sol
1 cenoura media crua picada
1 tomate médio picado
½ dente de alho
½ xícara de chá de azeite de oliva
½ xícara de chá de castanha de caju
Sal marinho ou rosa
1 colher de chá de folhinhas de alecrim secas
Bater no liquidificador. Guardar em vidro limpo com tampa, imediatamente, em geladeira
por até 4 dias.
Pastinha de pepino (ou o que encontrar em casa ao voltar de viagem num domingo)
½ vidro de pepino em conserva (grande), os pepinos picados
½ xícara de castanha do Brasil
½ xícara de azeite de oliva
½ dente de alho
Sal marinho ou rosa
1 colher de chá de folhinhas de tomilho secas
Bater tudo no liquidificador. Guardar em vidro limpo com tampa, imediatamente, por até
4 dias em geladeira.
Pastinha Rosa da Kali Rosa
1 beterraba pequena crua picada
100g de tofu picado
½ xícara de azeite de oliva
½ dente de alho
Sal marinho ou rosa
2 raladinhos de noz moscada
Bater tudo no liquidificador. Guardar em vidro limpo com tampa, imediatamente, por até
4 dias em geladeira.

Bater tudo no liquidificador. Guardar em vidro limpo com tampa, imediatamente, por até
4 dias em geladeira.
Pastinha daquele refogado delicioso que sobrou do almoço, com nozes.
1 xícara de chá (mais ou menos) do refogado de vegetais
½ xícara de nozes
½ xícara de azeite de oliva
½ dente de alho
Sal marinho e temperinhos se necessário
Raspas de limão
Bater tudo no liquidificador. Guardar em vidro limpo com tampa, imediatamente, por até
4 dias em geladeira.
Pastinha de batata salsa com amendoim
1 xícara de batata salsa cozida
½ xícara de amendoim torrado
½ xícara de azeite de oliva
½ dente de alho
Sal marinho ou rosa
1 colher de chá de folhinhas de orégano secas
Raspas de limão
Bater tudo no liquidificador. Guardar em vidro limpo com tampa, imediatamente, por até
4 dias em geladeira.
Contribuição: Grasiela Pöpper, mãe da Kali, do 2° ano e do Acauã, do 4º ano

Pastinha de feijão branco (ou qualquer leguminosa)
1 xícara de feijão branco cozido
½ xícara de semente de girassol torrada
½ xícara de azeite de oliva
½ dente de alho
Suco de meio limão (siciliano é menos ácido, mas pode ser qualquer um)
Sal marinho ou rosa
1 colher de café de curry (tem pimenta, cuidado com a dose ou use açafrão)
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........................................................................................................................ ASTRONOMIA

Agenda de Observação

Principais fenômenos astronômicos para o outono de 2016

A LUA CHEIA DA PÁSCOA
A Páscoa não tem uma data fixa no calendário anual. Para a determinação do
Domingo de Páscoa (Concílio de Niceia, atual Iznik, Turquia, no ano de 325) a Lua e o Sol
têm papéis importantes.
Em primeiro lugar, é necessário que seja primavera (no hemisfério norte; aqui no
hemisfério sul é outono). Ou seja, a data sempre será depois do dia 21 de março, quando o
dia começa a ter maior duração que a noite (hemisfério norte): o Sol percorre seu caminho
aparente acima do Equador Celeste.
A segunda condição é que seja em uma Lua Cheia, a assim chamada ‘Lua Cheia
da Páscoa’. No domingo seguinte será celebrada a Festa da Ressureição. Resumindo: no
domingo depois da Lua Cheia depois do início da primavera no hemisfério norte.
É por isso que na Páscoa sempre temos uma Lua Cheia, mas o principal é que no
dia da Celebração da Ressureição, no Domingo de Páscoa, jamais o Sol será eclipsado pela
Lua.

Data

Horário

Toda a
estação

Observe os planetas Marte e Saturno na constelação de Escorpião. No
Amanhecer início da estação altos no céu; no final dela no poente, desaparecendo
no horizonte.

Início da
estação

Vênus no nascente até começo de abril descendo no horizonte em
Amanhecer direção ao Sol. Depois desaparecerá até no início de agosto surgir no
poente ao anoitecer.

21-mar

Toda a
noite

Júpiter e a Lua quase cheia passeiam no céu bem pertinho um do outro
na constelação de Leão.

Anoitecer

Sirius, a estrela mais brilhante do céu, nas proximidades de Órion (com
suas Três Marias) e de Touro e de Gêmeos se despedindo do céu noturno, cada dia se pondo um pouquinho mais cedo até desaparecerem no
horizonte oeste.

Anoitecer

A chegada de Escorpião e seus dois visitantes, Marte e Saturno, nascendo cada dia mais cedo. No início da estação por volta das 23h; no final
dela já ao anoitecer. Observe como Marte caminha para a esquerda, em
direção à Libra, já chegando em Libra no final da estação, enquanto no
vagaroso Saturno praticamente nem notamos movimento.

Anoitecer

O Cruzeiro do Sul e suas guias (Hadar e Rigil Centaurus), a Via Láctea
e Canopus (a 2ª mais brilhante de todo o céu) em seu giro no céu do
sul, da esquerda para a direita (leste para oeste). No início da estação à
esquerda (sudeste), no final dela bem em cima, ao sul.

Até
início de
maio

Toda a
estação

Toda a
estação

Figura 1: Florianópolis, 27-03-2016, Domingo de Páscoa, às 5h30. A Lua Cheia (88% iluminada) na
constelação de Libra pôr-se-á às 9h41. Marte e Saturno em Escorpião. Vênus em Aquário. Sol em
Peixes. Nascer do Sol às 6h21. Júpiter e Mercúrio, que também estavam visíveis até final de fevereiro,
esconderam-se atrás do horizonte. Júpiter a oeste, em Leão. Mercúrio a leste, junto com o Sol, em
Peixes.

Fenômeno

Figura 2: O Cruzeiro do Sul
e suas guias. Florianópolis,
21-03-2016, 19h30.

Contribuição: Prof. José Irineu Zafalon
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APOIO CULTURAL

Para que o nosso Colibri possa ser lido por você e enviado para escolas Waldorf no Brasil e no mundo, as pessoas
e entidades abaixo o apoiam financeiramente. A elas, o nosso muito obrigado.

................................................................................................................................... ADVOCACIA
DIALOGUE-MEDIAÇÃO FAMILIAR – Meio de resolução de conflitos que visa encontrar soluções
duradouras e mutuamente aceitáveis, que contribuirão para a organização da vida pessoal e familiar.
Mais informações com Andreia Koetz – Advogada com formação e experiência em Mediação Familiar. Telefone: (48) 9969-5541.
............................................................................................................................... ALIMENTAÇÃO

BOREAL ALIMENTO NATURAL

Comida natural com produtos orgânicos, refeições personalizadas por encomenda, cardápio para
diabéticos, alimentação viva. Solicite o cardápio por email aurosliu@gmail.com. Telefones: 96633625 (Tim) 3304-9663 – Aurora

CANTINA DA FAMÍLIA

Venda de lanches e sucos na Escola Waldorf Anabá. Encomenda de congelados salgados. Telefone:
9953-0140 – cantinadafamilia@hotmail.com

...................................................................................................................................... ANIMAIS

ADESTRAMENTO – KATHIA POSSA

Zootecnista/Especialista em comportamento animal. Treinamento para problemas
comportamentais, terapia com Florais de Bach, passeios, atendimento domiciliar.
Telefone: (48) 9619-9262 – kathiapo@yahoo.com.br
............................................................................................................................... BRINQUEDOS

BAZAR PERMANENTE DO ANABÁ

Brinquedos pedagógicos, livros infantis, livros da Ed. Antroposófica. Artesanato variado, material
escolar em geral. Telefone: 3232-7152, com Daniela e Caciane, de segunda a sexta, das 7h às 12h45.
bazaranaba@gmail.com
................................................................................................................................... COMÉRCIO

FRUTO TROPICAL – Roupas de algodão adulto e infantil

Pijamas de flanela, saias, chapéus, acessórios para bebês e presentes especiais
Centro Coml. Germânia – loja 8 – 3204-6774 e 8408-9038 Seg/sex 13:30 as 18:30
www.frutotropical.com.br

LÁPIS MÁGICO – Papelaria

Livros da Editora Antroposófica | Av. Pequeno Príncipe, 2120, loja 3,
Campeche, Florianópolis – Telefone: (48) 3237-2148

CASA DO PEIXE – Gastronomia Marítma

Alimentação saudável, produtos naturais e orgânicos.
Ambiente acolhedor com espaço ao ar livre em frente à praia.
Balneário São Miguel, Biguaçu – Telefone: 3285-2361 – casadopeixesc.com.br

................................................................................................................................ COSMÉTICOS

FAMÍLIA LORENZI – Pães artesanais

Para o Natal, ótimas opções de presentes originais, saudáveis e sustentáveis.
www.lojabelverde.com.br – Mercado São Jorge – R. Brejaúna, 43, Itacorubi

Tradição italiana. Produção caseira, sem conservantes.
Rua Rui Barbosa, 256, Agronômica. Telefone: 3228-0441

BELVERDE – Biocosméticos, produtos naturais e orgânicos.

................................................................................................................................... EQUITAÇÃO

CENTRO EQUESTRE CANTAGALO

PÃO DE QUÊ? – Rafa e Dani

Feitos com ingredientes orgânicos e amor. Pães e bolos, pão de queijo (e sem queijo).
Vendas 3ª e 5ª no portão do Anabá.
Aceitamos encomendas para aniversários (bolos, pães, patês ...) – Tel.: 3234-3241 / 9607-1503

QUINTAL DA ILHA – Produtos naturais e orgânicos

Verduras frescas, pães integrais , alimentos isentos de glúten e lactose.
Café expresso orgânico e lanches naturais.
Rodovia Admar Gonzaga, 980 loja 2 – Itacorubi – Florianópolis. Telefone: 3025 34 20

QUINTAL DO INÁCIO – Empório orgânico do bairro João Paulo

Grande variedade de produtos orgânicos e linda horta onde você colhe temperos frescos, verduras e
outros alimentos sazonais. Rodovia João Paulo,1304 – ao lado da Escola Municipal. Fone: 3030-0435.
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Aulas de equitação para crianças, jovens e adultos. Rua Francisca Inês da Costa, 342
João Paulo. Tel. (48)91423657 – cecantagalo@gmail.com
........................................................................................................................................ ESCOLAS

THE SECRET GARDEN ENGLISH SCHOOL – do 1º Ano ao Ensino Médio.

Imersão na língua Inglesa, com material britânico, através de vivências artísticas, música, yoga,
jogos, teatro, horta e literatura. secretgarden.lucy@gmail.com | Fone: (48) 3235-3245 e (48) 9971
8023 | Rua Aldo Queiroz, 423 – Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis

RECREAÇÃO WALDORF – Um lugar onde seu filho pode brincar, cantar, desenhar, ouvir histórias... Com almoço e lanche, para crianças de 3 a 8 anos, no Jardim de Infância Anabá. Mais informações com Salete ou Patrícia, telefone: 96090404 e 88593566.
esilvaesilva@hotmail.com
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................................................................................................................................... FARMÁCIAS

FARMÁCIA WELEDA – Similibus Homeopatia

...........................................................................................................................

EXPEDIENTE

Homeopatia e Antroposofia.
Rua Lauro Linhares, 1.849, loja 4.
Telefone: 3234-3692

......................................................................................................................... FONOAUDIÓLOGA

MELISSA FIGUEIRA NAGASHIMA - Fonoaudióloga - Método Padovan

Ano XXVI – Nº 1 – Páscoa – 2016

Rua Lauro Linhares, 2123, sala 608 - Trindade Center, Torre A.
Telefone: 3234-2747 / 9918-1716

Boletim para a comunidade da Escola Waldorf Anabá,
de Florianópolis e interessados em pedagogia Waldorf.

........................................................................................................................................ MÓVEIS

Atividade sem fins lucrativos.
Este boletim é financiado com doações e apoio cultural.
A distribuição é dirigida.
Sugestões e colaborações são sempre bem-vindas.

BRUNO – Marcenaria em madeira de demolição

Escadarias, assoalhos, painéis e móveis – armários, mesas, aparadores e bancadas.
Contato: 99579067 / 84007751 E-mail: contatobrunomoveis@hotmail.com
.............................................................................................................................. ODONTOLOGIA

SOLANGE EZURE – Odontologia Antroposófica

Ortopedia Funcional – Ortodontia – ATM – Experiência Somática.
Rua Pastor William R. S. Filho, nº 452, sala 403, Centro Comercial Via Norte, Itacorubi. Telefone:
3025-5425
...................................................................................................................................... TERAPIAS

ESPAÇO ATENÁ – Centro de transformação pessoal e artística

Meditação | Terapia artística | Grupos de estudos | Bazar Permanente
Rio Tavares, Telefone: 3237 4231 – e-mail: bazardascoresedossabores@gmail.com

MARISA CLAUSEN VIEIRA – Psicóloga – Biografia Humana (CRP 12/00295)
Auto‐desenvolvimento + Conversas de Ajuda em Processos de Mudança.
PÁRAMO ‐ Rua Lauro Linhares, 2123, sala 113 ‐ Trindade Center, Torre A.
Telefone: (48) 3234‐5069 – www.paramoautodesenvolvimento.jimdo.com

Contatos na escola,
com Silvia (silvialcover@hotmail.com)
ou Patrícia (patica1@gmail.com)
Quer nos apoiar? colibri@anaba.com.br
Equipe desta edição: Aline Volkmer (ilustração), Danielle Micheline Wagner, Graziela Storto, Luciana
Dutra, Maria Jaqueline Maffazioli, Marli Henicka (diagramação), Patrícia Campos, Silvia Alcover.
Quando necessário, nos reservamos o direito de corrigir pequenas falhas que por ventura estejam
presentes nos textos entregues para publicação neste boletim.
Agradecemos a todos aqueles que contribuíram nesta edição.

Raquel Serpa de Oliveira – Terapia Artística – Orientação Antroposófica

Atendimentos: Trindade e Rio Tavares, Florianópolis (SC) | Telefones: (48) 9669-1234 ou 3338-2977
| “A Terapia Artística pode ser aplicada a todos os casos de doenças, desarmonias ou como processo
de autoconhecimento e desenvolvimento.”

SIMONE DE FÁVERI – Terapia Artística

Atelier Paulo Apóstolo.
Rua Hermínio Millis, 42, Bom Abrigo, Florianópolis.
Telefone: 3249-8498 – simonedefaveri@gmail.com

TAISA BOURGUIGNON

APOIO ESPECIAL: PostMix Soluções Gráficas

PEDAGOGIA – Pedagogia Terapêutica e Psicomotricidade
Rua Lauro Linhares, 2123, Trindade Center, torre A, sala 608.
Telefone: 3234-2747
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