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Capa desta edição: ilustração de Íris Palo.

........................................................................................................................................ ÉPOCA 

JOÃO BATISTA – O PREPARADOR DO CAMINHO

	João	se	desenvolveu	no	deserto.	A	palavra	para	deserto	em	grego	é	έρημο	(ere-
mo),	que	possui	a	mesma	raiz	da	palavra	eremita,	significa	não	apenas	um	lugar	deserto,	
mas	um	lugar	de	solidão,	de	preparação	espiritual.	Naquela	época,	somente	líderes	espi-
rituais	se	retiravam	para	o	deserto,	na	sua	preparação	para	a	tarefa	posterior	de	conduzir	
a	humanidade	espiritualmente.	João	é	o	preparador	do	caminho.	Seu	papel	já	havia	sido	
profetizado	no	velho	testamento,	por	exemplo	em	Isaías:	40:3:	“Uma	voz	clama:	‘No	de-
serto	preparem	o	caminho	para	o	Senhor;	façam	no	deserto	um	caminho	reto	para	o	nosso	
Deus’”.	Qual	é	a	mensagem	de	João	para	a	nossa	época?	Hoje,	não	temos	mais	necessidade	
de	nos	retirarmos	para	o	deserto,	pois	cada	um	sente	o	deserto,	a	solidão,	em	sua	própria	
alma.	Desde	o	advento	do	individualismo	que	cresceu	na	humanidade	nos	últimos	séculos,	
principalmente	a	partir	do	século	XX,	o	indivíduo	está	fadado	a	sentir-se	só	e	abandonado.	
Afastou-se	de	Deus	e,	mesmo	que	não	o	admita,	clama	por	um	retorno	a	uma	vida	com	
sentido.	O	clamor	de	João	no	deserto	ressoa	em	nossa	alma	como	o	clamor	que	bate	em	
nosso	coração	para	um	retorno	ao	espírito.	A	mensagem	de	João	era	uma	mensagem	de	
arrependimento.	Porém	a	palavra	“arrependei-vos”	soa	mal	em	nossos	ouvidos.	A	palavra	
original	é	Metanoia	(do	grego	antigo	μετανοεῖν,	translit.	metanoein:	μετά,	metá,	“além”,	
“depois”;	νοῦς,	nous,	“pensamento”,	“intelecto”),	no	seu	sentido	original,	significa	mudar	
o	próprio	pensamento,	transformar	a	alma,	a	concepção	de	mundo,	a	forma	de	viver.	Essa	
forma	de	interpretar	a	mensagem	de	João	é	muito	mais	condizente	com	um	Cristianismo	
renovado	que	não	enfatiza	o	sentimento	de	culpa,	punição	ou	autoflagelo;	mas	ao	mesmo	
tempo	nos	remete	à	necessidade	que	cada	indivíduo	pode	sentir	como	um	caminho	de	
encontrar	o	sentido	para	a	vida,	que	de	certa	forma	se	perdeu	com	o	afastamento	de	Deus	
e das religiões.

	É	interessante	notar	que	João	Batista	não	foi	apenas	o	precursor	de	Jesus,	mas	
também	do	homem	do	futuro.	Aqueles	elementos	que	encontramos	no	Evangelho	sobre	
João,	a	solidão	por	um	lado	e	a	autotransformação,	por	outro,	são	elementos	que	assu-
mem	pleno	sentido	em	nossa	época	quando	já	é	perceptível	a	autoconsciência,	mais	do	
que	jamais	o	foi	no	passado.

Foi	João	Batista	quem	disse	“é	necessário	que	ele	cresça	e	eu	diminua”,	sobre	seu	
ministério	e	o	ministério	de	Jesus	(João	3:30).	Os	discípulos	de	João	Batista	queriam	saber	
a	opinião	dele	sobre	Jesus,	porque	o	ministério	de	Jesus	estava	tendo	mais	sucesso	que	
o	ministério	dele.	João	Batista	explicou	que	era	exatamente	isso	que	precisava	acontecer.	
João	havia	sido	enviado	para	preparar	o	caminho	para	Jesus	e,	agora,	que	Jesus	tinha	co-
meçado	seu	ministério,	o	trabalho	de	João	estava	completo.	Os	discípulos	agora	deveriam	

Santos de Junho

– São João!
Com tua roupa de pele e um pequeno cordeiro,
eu te vejo, ó meu santo padroeiro
passeando nas margens do rio Jordão
e peço: Lava nessas águas meu coração!

Também vejo Santo Antônio, outro santo de junho,
que vem com a tocha do amor em punho!
– Eu peço um amor para mim, Santo Antônio,
e, se possível, um bom matrimônio…

Lá vai São Pedro em sua barca, remando,
pescador incansável, as redes lançando.
– São Pedro, pesca minha alma e livra-a do mar revolto
e leva-a em tua barca, porque sei que vais
no rumo alegre e solto
do amor e da paz!
																																													Ruth	Salles
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seguir	Jesus.	João	Batista	era	como	o	amigo	do	noivo,	que	o	servia	e	não	era	o	alvo	prin-
cipal	da	atenção	(João	3:27-29).	O	ministério	de	João	Batista	precisava	diminuir	para	dar	
lugar a Jesus.

	A	direção	para	a	ação	não	é	mais	tomada	pelo	mandamento	externo,	pela	lei	ex-
terna,	mas	deve	provir	do	coração	de	cada	um.	Trata-se	do	mandamento	do	amor.	Foi	sen-
tido	como	uma	pequena	brasa,	mas	que	pode	crescer	e	se	inflamar	à	medida	que	alcança	
a	consciência	e	a	decisão	de	quem	desperta	para	o	espírito.	Trata-se	de	um	despertar	da	
consciência	para	o	reconhecimento	de	que	todas	as	criaturas	entraram	num	novo	patamar	
de	sofrimento	e	de	injustiça	e	toma	a	decisão	livre	de	carregar	os	pecados	do	mundo,	as-
sim	como	o	cordeiro	de	Deus	o	fez.	Essa	mudança	de	sentido	(metanoia)	da	solidão	para	a	
ação	no	mundo	com	amor	só	pode	acontecer	em	liberdade	-	não	em	obediência	a	manda-
mentos	externos.	A	voz	nos	incita,	mas	não	nos	obriga.	Ela	cresce	em	nós.	A	festa	de	João	
é	um	batismo	de	fogo	que	nos	prepara	para	a	mudança	de	sentido.

	O	que	deve	crescer	em	mim	e	o	que	deve	diminuir?	Vivemos	em	época	de	egos	
exacerbados,	guiados	pelo	materialismo,	consumismo,	egoísmo.	Um	exame	de	consciên-
cia	não	demora	a	nos	indicar	o	que	deve	diminuir	em	nós	e	o	que	deve	crescer.	Não	se	
trata	de	moralismo,	porque	o	ditame	não	é	externo,	mas	resultado	de	um	autoexame.	E	
com	isso	podemos	perceber	que	em	nós	há	um	eu	superior	que	quer	crescer.	Ele	não	pode	
crescer	onde	o	espaço	está	totalmente	ocupado	pelo	ego.	Este	é	o	espaço	em	que	o	Cristo	
pode	atuar	em	nós.	Como	diz	Guimarães	Rosa	em	seu	conto	Páramo:	“...todo	verdadeiro	
passo	adiante,	no	crescimento	do	espírito,	exige	o	baque	inteiro	do	ser,	o	apalpar	imenso	
de	perigos,	um	falecer	no	meio	de	trevas;	a	passagem.	Mas	o	que	vem	depois,	é	o	renasci-
mento, um homem mais real e novo…”.

	João	Batista	foi	também	o	primeiro	e	o	último	profeta	da	nova	era.	Ele	veio	para	
profetizar	e	anunciar	a	vinda	do	Cristo.	O	Cristo	já	veio.	Não	necessitamos	mais	de	profe-
tas.	Podemos	nos	beneficiar	de	outros	como	João,	cujo	exemplo	podemos	assumir	como	
modelo,	mas	não	cegamente	e	nem	tomando	o	lugar	de	um	Eu	que	assume	o	papel	de	
guia.	Nesse	sentido,	somos	profetas	de	nós	mesmos.

Carlos Maranhão
Sacerdote	da	Comunidade	de	Cristãos	de	Florianópolis

........................................................................................................................................ ÉPOCA

NOSSA TEIA

O	céu	abria-se	num	azul	sem	nuvens.	O	dia,	quente	para	junho.	Na	linda	festa	ou-
via-se	a	animação	das	crianças	com	as	brincadeiras.	Numa	empolgação	contagiante,	elas	
corriam	de	um	lado	para	outro	visitando	as	diferentes	barraquinhas	de	comidas	e	jogos.	
Os	adultos	entretinham-se	em	conversas	ruidosas,	repletas	de	gargalhadas	e	exclamações.	
O	locutor,	anunciando	que	a	hora	das	danças	chegara,	fez	com	que	adultos	e	crianças	se	
voltassem	para	o	centro	do	pátio.	Foi	lá	que	um	novo	tipo	de	encontro	aconteceu.	Silêncio.	
Havia	uma	união	diferente.	Agora,	surgia	uma	tensão	na	plateia.	Enquanto	um	grupo	de	
crianças	e	sua	professora	dançavam	em	roda,	tentáculos	invisíveis	os	uniam	com	todo	o	
círculo	de	fora,	que,	em	aproximadamente	três	minutos,	explodiria	em	palmas	e	gritos,	
celebrando	o	presente	 recebido.	Cada	pequeno	grupo	apresentava-se	num	movimento	
de	expansão	e	contração,	acompanhado	pelo	grupo	maior	que	vigiava	e,	 internamente,	
alegrava-se	com	as	cores	e	formas.

Enquanto	 aguardava	 a	minha	 vez,	 eu	olhava	para	 o	 pau	de	fitas.	 Firme,	 como	
um	obelisco,	ali	sozinho,	com	as	fitas	coloridas	presas	em	seu	corpo	longilíneo.	Logo	sua	
firmeza	poderá	ser	comparada	à	de	um	mastro	de	navio.	Em	meio	à	dança	ondulante	ao	
seu	redor,	ficará	seguro,	oferecendo	a	chance	de	os	navegantes	realizarem	suas	rotas	com	
tranquilidade.	E	assim	foi.	Como	um	cardume	saltitante,	as	crianças	navegaram	em	torno	
do	pau	de	fitas,	ora	perdendo	o	rumo,	ora	em	ondas	perfeitas.	Na	retidão	do	mastro	via-
-se	um	trançado	colorido,	construído	com	alegria,	repetição	e	muita	energia.	Estavam	ali	
materializados	os	tentáculos	invisíveis	que	uniam	os	dois	círculos.

Denise	Lopes,	professora	de	classe	do	7º	ano
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............................................................................................................................... EDUCAÇÃO

FESTAS DO ANO

As	festas	cristãs	estão	em	sintonia	com	o	ciclo	do	ano	e,	através	delas,	podemos	
vivenciar	o	ritmo	das	estações,	do	clima,	dos	alimentos...	Elas	são	repetitivas	e	nos	dão	a	
oportunidade	de,	a	cada	ano,	compreender	mais	os	temas	e	aprofundar	as	vivências.

Hoje	gostaria	de	fazer	uma	analogia	das	festas	cristãs	com	a	chegada	de	novas	
famílias	à	nossa	escola.

No	Brasil,	dizemos	que	o	ano	começa	com	o	Carnaval.	O	que	é	o	Carnaval?	É	dita	
uma	festa	pagã,	mas	está	ligada	às	festas	cristãs	—	pois	marcamos	o	carnaval	a	partir	da	
Páscoa.	A	Páscoa	acontece	na	semana	que	antecede	o	primeiro	domingo	de	lua	cheia	após	
o	equinócio	de	outono,	começando	no	Domingo	de	Ramos	e	culminando	na	Ressurreição.	
Já	o	Carnaval	é	40	dias	antes.	A	celebração	do	Carnaval	nasceu	no	hemisfério	norte,	no	
rigor	do	inverno,	para	afastar	a	desolação	do	frio	e	da	dita	‘estação	da	morte’	quando	a	
natureza	se	recolhe	e	congela.	No	‘carne	vale’	—	a	festa	da	carne	—	pode	tudo:	fantasias	
eram	aceitas,	todos	eram	considerados	iguais,	escravos	eram	libertos,	a	moral	era	desfeita	
e	a	fidelidade	não	era	obrigatória,	diz-se	que	era	uma	volta	à	época	do	deus	Cronos	onde	
reinava	a	igualdade	e	harmonia	entre	os	humanos.	Hoje,	mantemos	as	fantasias,	rimos,	
brincamos	e	começamos	o	ano	acreditando	em	um	ano	melhor,	mais	leve	e	no	sonho	de	
realizar	nossas	fantasias.	Se	olharmos	a	chegada	à	escola	—	a	alegria	de	estar	em	um	novo	
lugar,		em	uma	nova	escola,	o	sonho	finalmente	realizado	para	alguns	—	‘fantasiamos’	e	
sonhamos	 com	um	 lugar	melhor	para	educarmos	nossos	filhos	e	 alimentamos	grandes	
expectativas	deste	novo	local.	Tudo	é	festa,	novos	amigos	e	a	esperança	de	finalmente	ter	
encontrado	o	meu	lugar.	“Nessa	escola	a	gente	canta!	A	alimentação	é	saudável!	Meu	filho	
estará	protegido	dos	personagens	agressivos	da	TV!	Não	teremos	mais	que	nos	confrontar	
com	os	temas	das	novelas	tão	‘astralizados’!”	Chegamos	e	tudo	é	festa	e	alegria.	Mas,	aí	
vem	a	Páscoa...

O	que	é	a	Páscoa	afinal?	Podemos	dizer	que	o	Carnaval	é	a	 festa	da	vida	e	da	
alegria,	e	a	Páscoa	é	a	festa	da	morte.	A	passagem	de	Cristo	pelo	mundo	terreno	chega	ao	
fim,	e	de	modo	bastante	trágico	com	desavença	entre	os	homens,	sofrimento,	decepções,	
confronto	de	opiniões.	E	no	fim	a	ressurreição	-	renascer	no	mundo	espiritual,	podemos	
dizer	no	mundo	das	ideias.	Se	olharmos	o	que	acontece	após	o	nosso	carnaval	da	chegada,	
começamos	a	olhar	agora	verdadeiramente	onde	chegamos.	“Hum,	nem	todos	oferecem	
uma	alimentação	saudável	e	meu	filho	experimentou	um	‘danoninho’	na	casa	do	amigo.	
Nós	nunca	lhe	mostramos	nenhum	elemento	de	televisão	e	agora	estamos	sendo	questio-
nados	sobre	o	tal	‘super-herói’,	ou	um	personagem	da	novela,	ou	engoliu	seu	primeiro	chi-

clete.	Opa,	o	paraíso	não	é	bem	assim	como	pensei.	Algo	morre	dentro	de	mim!	Começo	a	
ver	com	meus	olhos	agora	abertos.

Preciso	dizer	que	meu	filho	é	alergênico!	Estar	mais	atenta.	Mostrar	minhas	con-
vicções	e	escolhas.”	E	assim	renasce	em	mim	o	lugar	onde	cheguei	e	posso	reconhecer	o	
quanto	é	bom	e	saudável	este	social.

Encontro	um	ovo	tão	duro	por	fora,	mas	quando	abro	—	surpresa!	—	algo	lindo	
ou	delicioso	lá	dentro.

Agora	chegamos	a	Pentecostes:	a	 festa	de	Ascensão	e	descida	do	Espírito	San-
to.	Após	a	ressurreição	de	Cristo,	ele	se	apresentou	durante	quarenta	dias	aos	apóstolos,	
marcando	sua	presença	aqui	na	Terra.	Ficou	dez	dias	sem	dar	nenhum	sinal,	e	os	apóstolos	
pensaram	terem	sido	abandonados	pelo	Cristo.	Quando	então	línguas	de	fogo	descem	so-
bre	as	cabeças	dos	apóstolos	e	estes	passam	a	se	comunicar	em	qualquer	língua,	levando	
a	mensagem	de	Cristo	ao	mundo	e	assim	se	formaram	em	muitos	lugares	comunidades	
cristãs.

Passo	então	a	entender	essa	comunidade	escolar	como	minha	família:	uma	famí-
lia	ligada	pelo	ideal,	cada	um	com	sua	individualidade,	sua	história,	mas	em	comum	temos	
o	desejo	de	uma	educação	‘diferente’,	uma	educação	Waldorf,	voltada	à	natureza	humana,	
respeito	ao	bom,	ao	belo	e	ao	verdadeiro.

E	João?	É	aquele	que	abre	o	caminho,	queima	o	antigo	e	que	prepara	as	pessoas	
para	o	novo	que	está	por	vir,	para	que	um	ser	maior	possa	chegar	e	nos	dar	a	Sua	palavra	
e ensinamento.

Na	nossa	vida	escolar,	agora	selecionamos	o	que	queremos	—	que	estampas	ofe-
recerei	nas	vestimentas	de	meu	filho,	brinquedos,	alimentação,	momentos	de	lazer.	“Quei-
mamos”	o	velho,	o	que	fazíamos	já	não	nos	serve.	Percebemos	que	nosso	filho	fica	muito	
melhor	—	mais	criativo,	mais	calmo,	compreensivo	e	inteligente	com	esta	nova	forma	de	
educar,	através	de	histórias	de	imaginação	real,	sem	fantásticos/fantasmagóricos.	Tenho	
“novos	ouvidos”	para	entender	o	que	estou	oferecendo	com	esta	nova	forma	de	educar.

Em	setembro,	chega	a	primavera	e	a	força	da	Terra	começa	a	se	mostrar:	ventos	
fortes	e	 céu	 cinza,	 época	de	Micael	Arcanjo	 (festa	muito	 comum	nas	escolas	Waldorf),	
festa	da	força	do	coração,	coragem	para	as	adversidades	da	vida,	dominar	nossos	dragões	
interiores.	Estamos	nos	aproximando	do	final	do	ano	e	agora?	“É	isto	mesmo	que	quero?	
É	esta	pedagogia?	Nossa,	mas	dá	um	trabalho,	estou	sempre	me	questionando	se	estou	
no	melhor	caminho:	TV?	Vídeo?	Computador?	Para	a	criança	pequena,	entendo	que	não	
é	adequado,	mas....será	mesmo?	Todos	os	meus	amigos	no	trabalho	colocam	seus	filhos	
para	comer	diante	do	tablet	e	eles	ficam	tão	quietinhos...	Nós,	em	casa,	na	hora	das	refei-
ções	é	uma	bagunça,	conquistar	as	crianças	para	que	aprendam	novos	sabores...	Será	que	
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é	mesmo	por	aí?”	Coragem	para	decidir!	Coragem	para	enfrentar	as	críticas	da	família,	dos	
amigos,	enfim,	coragem	para	assumir	o	novo.

E	enfim	chega	o	Natal!	O	nascimento	‘da	criança’!	Não	é	uma	criança	qualquer.	É	
aquele	que	nos	traz	novamente	a	oportunidade	de	recomeçar,	para	que	possamos	renovar	
nossos	votos	de	melhorarmos	a	nós	mesmos	e	podermos	assim	oferecer	algo	melhor	para	
o mundo.

E	na	escola,	com	espírito	natalino,	chegamos	ao	final	do	ano	letivo.	Podemos	re-
cordar	agora	os	passos	dados,	o	que	construímos	juntos.	Podemos	reconhecer	o	que	con-
quistamos	e	o	que	conseguimos	superar.

Podemos	ver	nossos	filhos	crescendo	saudavelmente,	amparados	pela	comunida-
de	da	qual	agora	fazemos	parte?	Se	a	resposta	for	positiva,	então	com	certeza	estaremos	
juntos	novamente	no	próximo	ano…		Reafirmando	nossas	escolhas	e	o	ciclo	recomeçará!

 
Palestra	de	Maria	Regina	Giachetta,	professora	do	Jardim,	no	dia	10/04/2018,	 

texto	com	a	colaboração	de	Simone	de	Fáveri,	terapeuta	artística.

............................................................................................................................... EDUCAÇÃO

MÚSICA E SAÚDE

Fenômeno	vibratório	que	atua	na	nossa	sensibilidade.	Exerce	influência	única	e	
individual,	tanto	a	nível	físico	como	psíquico.	Antes	de	nascer,	no	útero	da	mãe	,	a	criança	
já	apresenta	sensibilidade	ao	ambiente	sonoro.	Os	primeiros	anos	de	vida	são	fundamen-
tais	para	o	desenvolvimento	musical	da	criança.	A	presença	da	música	no	seu	cotidiano	
faz	com	que	bebês	e	crianças	iniciem	um	processo	de	musicalização	de	maneira	intuitiva.

Música	é	linguagem	universal,	faz	parte	da	história	da	humanidade.

Na	Grécia	Clássica	era	obrigatório	o	ensino	da	música.	Pitágoras	(filósofo	grego)	
ensinava	como	determinados	acordes	e	melodias	criavam	reações	no	organismo	humano.

Sequência	correta	de	sons	pode	alterar	padrões	de	comportamentos	e	desenvol-
ver	um	processo	de	cura.	Na	Idade	Média	e	Renascimento,	a	música	era	considerada	um	
dos	quatro	pilares	da	aprendizagem	com	a	Geometria,	Astronomia	e	Aritmética.

Cada	elemento	da	música	corresponde	a	um	aspecto	humano	específico:

–	o	ritmo,	ao	movimento	corporal;

–	a	melodia	estimula	a	afetividade;

–	a	harmonia	(estrutura	musical)	contribui	para	a	restauração	da	ordem	mental	
do homem.

A	música	favorece	o	desenvolvimento	da	mente,	equilibra	as	emoções	e	ajuda	na	
concentração.	Fortalece	a	socialização	do	saber	e	do	pensamento.	Estimula	a	criatividade	
infantil.	Quanto	mais	cedo	começar	o	convívio	com	atividades	musicais,	maior	será	o	de-
senvolvimento	cognitivo.

A	criança	deve	ter	acesso	a	atividades	musicais,	apreciar	o	ritmo	e	as	melodias,	
ouvir	e	participar.	Isso	irá	favorecer	sua	percepção	sonora,	raciocínio	lógico	e	matemático,	
expressividade	e	socialização;	coordenação	motora,	capacidade	 inventiva,	alfabetização,	
desenvolvimento	estético,	entre	outros.

Através de suas propriedades – som , ritmo, melodia e harmonia –, representa 
e	transmite	emoções	e	pensamentos	de	maneira	expressiva	e	comunicativa,	atuando	no	
desenvolvimento	cognitivo-psíquico-social.

Daniella	Cabral
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Ela	potencializa	os	circuitos	cerebrais,	melhorando	a	sensibilidade,	o	raciocínio	
lógico,	a	concentração	e	a	memória.	A	música	é	importante	em	todas	etapas	do	desen-
volvimento	do	ser	humano,	pois	afeta	a	mente,	o	corpo	e	as	emoções.	Desbloqueia	emo-
ções,	facilitando	o	aprender,	e	melhora	a	atenção	e	a	organização	espacial	e	temporal.	
Utilizando	a	voz	humana	e	o	corpo	como	expressão,	pode	tornar-se	parte	de	qualquer	
ambiente	educacional.

A	educação	musical	pode	ultrapassar	seu	objetivo	primário	e	alcançar	benefícios	
psicológicos	e	sociais.	As	aulas	de	música	favorecem	o	desenvolvimento	das	habilidades	
cognitivas	não	musicais,	saúde	e	bem-estar.

A	música	está	inserida	nas	várias	atividades	sociais.	Todo	indivíduo	está	inserido	
desde	seu	nascimento	em	um	contexto	cultural,	apropriando-se	dele	e	modificando-o	
ativamente,	ao	mesmo	tempo	que	por	ele	é	modificado.	Quando	se	vivencia	a	música,	
se	estabelece	uma	relação	com	a	matéria	musical	em	si	e	com	todos	os	significados	do	
mundo	social.

Música,	agente	de	estimulação	motora	sensorial,	emocional	e	intelectual.	Ativi-
dade	temporal,	perceptiva,	e	criação	e	recriação.	Nunca	é	passiva.

Tem	papel	facilitador	e	integrador	no	processo	educacional.

A	música	é	um	bem	imaterial	e	constitui	uma	privilegiada	prática	social.

O	ensino	da	música	contribui	para	o	desenvolvimento	do	indivíduo,	mas	princi-
palmente	na	construção	de	valores	pessoais	de	crianças,	jovens	e	adultos.

Professora	Eliana	Oliveira	Mandelli
(Musicista,	Cantoterapeuta	e	Musicoterapeuta)

OLHA	PRO	CÉU

“Olha	pro	céu	meu	amor.
Vê	como	ele	está	lindo!
Olha	aquele	balão	multicor
Como	no	céu	vai	sumindo!
 
Foi numa noite
Igual	a	esta
Que tu me deste
Teu	coração	
O	céu	estava	assim	em	festa
Porque	era	noite	de	São	João.
Havia	balões	no	ar
Xote	e	baião	no	salão
E	no	terreiro	o	seu	olhar
Que	incendiou	meu	coração!”

Luiz	Gonzaga/João	Fernandes
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....................................................................................................................................... RELATO

A HUMANIDADE NO MUNDO DA MÍDIA,  
DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO NA ERA DIGITAL

Relato	do	encontro	da	IASWECE	em	Praga,	maio	de	2018.

Em	maio,	o	conselho	da	IASWECE,	Associação	Internacional	de	Educação	Infantil	
Steiner/Waldorf	teve	sua	reunião	semestral	na	bela	cidade	de	Praga,	na	República	Tcheca.

Estivemos	lá	exatamente	cinquenta	anos	depois	do	movimento	social	chamado	
Primavera	de	Praga,	que	foi	um	período	de	liberalização	política	na	Tchecoslováquia,	du-
rante	o	período	de	seu	domínio	pela	União	Soviética,	após	a	Segunda	Guerra	Mundial.

Praga	é	uma	cidade	antiga	e	animada,	com	encantadores	edifícios	históricos.	É	
cortada	pelo	 rio	Vltava,	que	corre	com	calma,	 trazendo	muita	alegria	e	 renovação	para	
todos que atravessam suas muitas pontes. 

Nós	nos	sentimos	muito	bem-vindos	a	esta	cidade,	desde	o	início.	Nosso	encontro	
aconteceu	na	Comunidade	de	Cristãos,	a	poucos	passos	do	jardim	botânico	real	e	perto	da	
Catedral	de	São	Vito.	

Na	reunião,	tivemos	trinta	nações		representadas,	38	participantes	e	ficamos	feli-
zes	em	receber	o	Vietnã	como	nosso	novo	país-membro.

Durante	o	encontro	tivemos	a	oportunidade	de	participar	de	uma	conferência	na		
Univerzita	Karlova	(Charles	University),	onde	abordamos	o	tema:	“A	Humanidade	no	Mun-
do	da	Mídia,	Desafios	Para	a	Educação	Na	Era	Digital”,	com	palestras	de	cinco	especialistas	
e	um	debate	entre	professores.

Este	tema	é	de	muita	importância	para	abordar	hoje	em	dia,	uma	vez	que	esse	
tipo	de	tecnologia	faz	parte	de	nossas	vidas	em	muitos	aspectos.	A	principal	questão	que	
surgiu	foi:	como	ter	uma	vida	saudável,	em	que	não	nos		sintamos	totalmente	dominados	
por	esta	tecnologia?	A	discussão	se	desdobrou	em	vários	pontos	como:

Cada	época	tem	seus	desafios	e	chances	de	crescimento.

Como	encontrar	um	ser	humano	melhor	em	nós?

Como	sabemos	se	o	que	nos	vem	como	informação	é	verdadeiro?	

Como	julgamos	o	que	é	importante?

Memória:	 ainda	precisamos	ou	precisaremos	dela,	 uma	 vez	que	 tudo	 se	pode	
pesquisar	na	internet	num	piscar	de	olhos?

Como	justificar	neste	tempo	em	que	vivemos	haver	tanta	possibilidade	de	cone-
xão	entre	as	pessoas	e	haver	uma	epidemia	de	depressão,	de	solidão?

Para	quem	serve	a	internet?	Como	nos	relacionamos	com	ela?

Imaginem:	na	China	já	existe	robô	babá,	robôs	que	cuidam	de	idosos.

Que	capacidades	temos	que	desenvolver	nos	dias	de	hoje?	

Quais	são	as	qualidades	do	coração?	Ele	é	um	órgão	de	reflexão	e	conexão.	Como	
acessá-lo	em	nosso	favor?

Criatividade,	imaginação	são	qualidades	necessárias	para	nossa	época	e	são	se-
meadas	na	primeira	infância	através	do	brincar.

Qual	a	configuração	de	um	currículo	escolar	que	promova	a	saúde	e	ao	mesmo	
tempo	considere	a	navegação	na	internet?	

Temos	que	ter	atividades	práticas	ante	a	passividade	gerada	pela	mídia	virtual.		
Temos	que	aprender	 a	 viver	 em	 três	dimensões	 antes	de	entrar	 em	contato	 com	duas	
dimensões. 

Isso	significa	estar	em	contato	com	o	que	é	real,	com	a	natureza	e	seus	quatro	
elementos,	com	cheiros	e	texturas	diferentes,	com	seres	humanos	exercendo	atividades	
dignas	de	serem	imitadas	etc.	Assim	deveria	se	iniciar	a	vida	do	ser	humano	na	Terra.

Experiências	sensório-motoras	têm	que	ser	vivenciadas	pela	criança	do	primeiro	
setênio,	fazendo	com	que	muitas	pequenas	vias	neurais	se	formem	no	cérebro	e	não	so-
mente	poucas	“autopistas”.

Quando	a	criança	pequena	tem	criatividade,	ela	forma	seu	próprio	herói	e	se	for-
tifica	com	isto.

Como	identificar	o	que	é	apropriado	para	cada	idade?

Hoje	a	linha	que	separa	o	humano	do	não	humano	é	muito	tênue.	

Temos	em	nosso	corpo	vários	sistemas.	Entre	eles,	o	sistema	nervoso,	que	nos	
abre	ao	mundo	por	meio	dos	sentidos;	o	fato	de	ele	estar	sendo	estimulado	em	demasia	
pode	nos	levar	à	ansiedade.	Com	relação	ao	sistema	respiratório,	muito	do	mundo	de	fora	
entra	em	nós	sem	nos	darmos	conta	e	não	conseguimos	exalar.	 Isso	pode	nos	causar	a	
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asma.	E	em	relação	ao	sistema	metabólico,	também	deixamos	o	mundo	de	fora	entrar	por	
demais e engordamos.

Ansiedade,	asma	e	obesidade	são	três	doenças	comuns	nos	dias	de	hoje	entre	os	
jovens.	O	que	elas	têm	em	comum?	Muita	percepção,	o	corpo	se	tensiona,	não		exala,	e	
não	tem	como	se	livrar	de	excessos.	O	corpo	acaba	se	fechando,	se	contraindo	e	com	isso	
não	há	condição	de	aprendizagem.	Só	se	aprende	se	o	corpo	estiver	relaxado.

Falou-se	muito	 acerca	da	necessidade	de	 termos	 ritmo	na	 vida;	 o	 ritmo	ajuda	
a	 relaxar	 e	 aprender.	A	era	digital	 está	tirando	de	nossas	 vidas	duas	 tarefas	básicas	da	
educação,	que	são	ensinar	a	respirar	e	dormir,	atividades	estas	de	extremo	valor	para	a	
manutenção	da	saúde.

Houve	 uma	 pesquisa	 entre	 dois	 grupos	 de	 estudantes	 de	 Harvard.	 Um	 grupo			
conseguiu	concluir	seus	cursos,	apesar	de	ter	sido	dois	anos	após	o	esperado	e	o	outro	
grupo	não	conseguiu	concluir.	Houve	uma	comparação	entre	os	grupos,	e	a		única	diferen-
ça	encontrada	entre	eles	foi	que	aqueles	que	concluíram	os	estudos		tiveram		na	educação	
infantil	o	brincar	valorizado.	Quem	foi	a	 jardins	convencionais,	tendo	como	referência	a	
intelectualização	precoce,	não	conseguiu	completar	seus	estudos.	

As	escolas	precisam	oferecer	a	oportunidade	ao	aluno	de	criar	imagens	internas;	
a	aula	de	teatro	é	muito	boa	para	isso.

A	mídia	digital	separa	o	mundo	em	partes.	Como	reunir	esse	mundo?	Quem	é	o	
todo	em	nós?

Foi	sugerido	perguntar	aos	 jovens	quais	são	suas	 ideias	com	relação	ao	futuro,	
que	 qualidades	 eles	 consideram	necessárias?	 Surgiram	 como	 respostas:	 a	 sabedoria,	 a	
compaixão	e	a	coragem.	

Qual	seria	a	escola	dos	sonhos?	A	escola	em	que	se	confia	no	jovem,	onde	ele	
pode	ser	escutado,	ser	levado	a	sério,	onde	há	interesse	no	indivíduo,	onde	ele	é	encora-
jado	a	fazer	o	melhor,	onde	ele	aprenda	a	julgar,	e	que	tenha	mais	possibilidade	de	atuar.	
Que	a	escola	seja	consequente,	que	os	professores	amem	suas	disciplinas	e	ensinem	com	
paixão.	A	função	do	professor	é	central.	

Nesse	evento,	também	houve	a	fala	de	um	psicólogo	que	afirmou	estarmos	vi-
vendo	uma	fase	em	que	a	educação	se	rebelou;	se	o	estudante	desejar	fazer	outra	coisa	
diferente	da	proposta	feita	pelo	professor,	ele	tem	essa	permissão.	Educação	autoritária	
não	é	mais	aceita.

Uma	pergunta	recorrente	de	pais	e	mães:	qual	é	a	idade	para	o	filho	ganhar	te-
lefone,	 ipad	etc.?	Segundo	o	psicólogo,	depois	dos	15,	16	anos	não	 se	 tem	mais	 como	

restringir	o	uso	destes	aparelhos	aos	jovens.	Adultos	responsáveis	pela	educação	colhem	
o	que	semearam	e	eles	é	que	deveriam	estar	no	controle	da	situação.

Como	será	o	ser	humano	daqui	a	alguns	anos?	Será	ainda	um	indivíduo	racional,	
autossuficiente,	que	toma	decisões?	O	ser	humano	está	sendo	manipulado	pelas	mídias,	e	
habilidades	sociais	nem	sempre	são	trabalhadas	na	mídia	digital.	

Temos	que	ter	responsabilidade	para	com	o	mundo	e	com	a	humanidade.	

Como	a	criança	aprende?	Do	sensório,	para	o	sentimento	–	e	então	ela	entende.	

Se	não	deixamos	a	criança	tomar	álcool,	dirigir	carro,	por	que	a	deixamos	ter	con-
tato	inadequado	com	a	mídia	digital,	uma	vez	que	pode	levar	a	adicção	se	não	for	usada	de	
modo	correto?	Inclusive,	a	mídia	digital	é	completamente	contraindicada	na	tenra	idade.

Temos	que	levar	o	jovem	a	criar	uma	relação	crítica	em	relação	à	mídia	digital.	Há	
muitas	pessoas	que	sofrem	pressão	de	outras	e	cedem	à	mídia	digital,	autorizando-a	para	
seus	filhos.	Esses	pais	e	mães	também	precisam	de	orientação.	

Como	usar	então	a	mídia	digital	de	maneira	consciente?

Depois	de	enumerar	pontos	de	vista	positivos	e	negativos	 relacionados	ao	uso	
desta	ferramenta	–	e	apesar	dessa	tecnologia	nos	facilitar	a	vida	em	muitos	aspectos	–,	
pode-se	perceber	que	esse	dispositivo	nunca	deveria	substituir	os	seres	humanos,	que	a	
natureza	é	um	bálsamo	para	nós,	trazendo	forças	curativas	e	temos,	sim,	que	estar	mais	
em	contato	com	ela.

Silvia	Jensen,	professora	do	Jardim	e	representante	 
da	Federação	das	Escolas	Waldorf	no	Brasil	na	IASWECE.
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...................................................................................................................................... SAÚDE

AS ROUPAS QUE NOS VESTIRAM  
E COM QUE VESTIMOS NOSSOS FILHOS

Com	a	chegada	dos	filhos,	além	do	aumento	no	volume	das	roupas	que	são	esto-
cadas,	retiradas	e	higienizadas	a	cada	inverno,	chega	também	a	responsabilidade	em	rela-
ção	às	escolhas	de	como	vestir	nossas	crianças	para	que	fiquem	quentinhas	e	confortáveis	
durante	o	frio.

Antigamente	a	escolha	era	fácil:	lã	para	o	inverno,	linho	para	o	verão.

Que	fique	bem	claro	o	significado	da	palavra	“lã”:

LÃ	-	Substantivo	feminino.	Pelo	espesso,	 frisado	e	macio	que	cobre	o	corpo	de	
certos	animais,	especialmente	carneiros	e	ovelhas.

Tecido	feito	desse	pelo.	

Minha	mãe,	assim	como	muitas	das	mulheres	de	minha	família,	tricota	lindas	pe-
ças	para	o	inverno	–	inclusive	o	faz	com	muito	amor	para	a	minha	filha.	A	cada	inverno	
ela	tenta	mais	uma	vez,	presenteando-a	com	uma	peça	nova.	Mas,	como	diz	a	minha	filha	
quando	chegamos	em	casa,	elas	“pinicam”	e	infelizmente	acabam	em	uma	pilha	em	cima	
do	armário.

O	problema	é	que	encontrar	fio	de	 lã	natural	nos	dias	de	hoje	é	extremamen-
te	difícil.	Quase	todos	que	estão	à	venda	são	originários	de	fibras	sintéticas.	Casacos	de	
tecido	plano	para	o	inverno	também	são	raros	os	encontrados	que	não	tenham	em	sua	
composição	poliéster.

Eu	lembro	dos	meus	primeiros	sentimentos	em	relação	aos	tecidos.	Minha	mãe	
frequentava	uma	costureira	excelente	na	minha	cidade,	casada,	é	claro,	com	um	grande	
alfaiate.	Ela	fazia	as	roupas	femininas	sob	medida	e	ele	os	trajes	masculinos,	impecáveis!	
Eu	amava	visitá-los	quando	menina.

Ficava	o	tempo	todo	sentada	embaixo	da	máquina	de	costura,	onde,	para	minha	
alegria,	encontrava	muitos	pedaços	de	tecidos	que	sobravam	de	suas	costuras:	sedas	com	
transparências	que	me	faziam	sonhar	com	os	mais	 lindos	vestidos,	 linhos	que	pareciam	
confiáveis	com	suas	cores	neutras,	e	as	mais	diversas	lãs	cheias	de	texturas.	Eu	me	deli-
ciava	tocando	aqueles	tecidos,	e	sempre	saía	de	lá	com	uma	bolsa	cheia	deles	que	logo	se	
transformavam	em	roupinhas	de	boneca!

Fico	me	perguntando	se	teria	passado	por	minha	cabeça	me	tornar	estilista	se	

os	tecidos	que	eu	tivesse	encontrado	na	minha	 infância	tivessem	sido,	em	sua	maioria,	
sintéticos,	como	o	são	hoje.

Na	verdade,	não	é	uma	tarefa	fácil	discernir	um	tecido	sintético	de	um	tecido	de	
origem	natural.	As	fibras	sintéticas	estão	cada	vez	mais	macias,	mais	parecidas	com	o	to-
que	das	fibras	naturais.	Muitas	vezes	elas	até	se	tornam	aparentemente	mais	confortáveis.	
E	quando	não	se	tem	o	hábito	de	ler	a	etiqueta	de	composição	da	peça,	as	chances	são	de	
que	seu	armário	e	o	armário	de	suas	crianças	estejam	cheios	de	peças	sintéticas.

E qual o problema do sintético?

Para	começar,	talvez	o	maior	problema	dos	tecidos	sintéticos	(poliéster,	poliami-
da,	nylon,	lycra,	acetato),	seja	o	fato	de	que	eles	duram	muito	tempo	–	razão	também	pela	
qual	eles	são	utilizados	(além	de	seu	valor	baixo).	A	cada	lavagem	que	se	faz	com	uma	peça	
sintética,	micropartículas	(basicamente	plástico)	se	soltam	do	tecido	e	entram	em	nossos	
lençóis	freáticos,	nossos	oceanos.	Considerando	que	a	produção	têxtil	mundial	nos	dias	
de	hoje	se	compõe	em	80%	de	poliéster,	esse	fato	começa	a	ser	um	pouco	preocupante.

Em	uma	palestra	recente	sobre	o	Conforto	Térmico,	a	Dra	Gudrun	Burkhard	falou	
um	pouco	sobre	essas	fibras.	As	fibras	da	lã	proveniente	dos	animais	podem	ser	considera-
das	como	fibras	da	terra.	Outras	fibras	como	a	seda,	o	bambu,	ou	de	plantas	que	crescem	
ao	sol,	podem	ser	consideradas	como	fibras	que	carregam	em	si	a	luz.	E	fibras	sintéticas,	
oriundas	do	petróleo,	que	reside	embaixo	da	terra,	podem	ser	consideradas	como	fibras	
do	submundo,	carregando	consigo	a	escuridão.

Infelizmente,	não	é	fácil	encontrar	roupas	(infantis	ou	adultas)	de	origem	natural	
e	que	aqueçam	o	suficiente	no	inverno.	Uma	sugestão	é	procurar	vestir	as	crianças	com	
peças	de	origem	natural	(idealmente	de	alguma	fibra	termodinâmica	como	o	bambu	ou	a	
seda)	que	estejam	em	contato	com	sua	pele	e	depois	adicionar	as	peças	que	se	tem	dispo-
níveis	nesse	momento	para	esquentá-los	e	protegê-los.

E,	 quanto	 às	 fibras	 sintéticas,	 podemos	 adquirir	 certa	 perspectiva	 sobre	 elas.	
Quando	usadas	em	pequenas	quantidades,	em	produtos	que	se	beneficiam	muito	de	seu	
uso,	podem	até	mesmo	se	tornarem	um	ingrediente	 importante	em	nosso	vestuário.	O	
problema	reside	no	exagero	e	na	unilateralidade.	Com	consciência	podemos	transformar	
aquilo	que	existe,	faz	parte	de	nossas	vidas	e	é	imperfeito.

Gilmara	Puff,	mãe	da	Leila	do	1º	ano	e	estilista.



18 19

................................................................................................................... POR ONDE ANDAM? 

ANNA LUIZA SPACOV

Nunca	me	 imaginei	escrevendo	para	o	Colibri.	Aqui	estou	eu,	sentada	em	uma	
cafeteria	no	México,	minha	moradia	temporária,	tentando	colocar	em	palavras	a	minha	
história	de	maneira	bem	resumida.

Meu	nome	é	Anna	Luiza	Spacov.	A	primeira	escola	a	qual	frequentei	pertencia	à	
minha	querida	professora	Kátia,	a	quem	tive	a	alegria	de	encontrar	algumas	vezes	durante	
a	minha	visita	ao	Brasil	em	janeiro	2018.	Entrei	no	Jardim	de	Infância	do	Anabá	em	2006,	
na	sala	da	professora	Jaqueline.	Tive	o	privilégio	de	ser	aluna	da	professora	Sandra	Beck,	
a	quem	admiro	e	guardo	no	meu	coração.	Permaneci	no	Anabá	até	o	6º	ano,	quando	eu	
disse	um	‘adeus	 temporário’	para	os	meus	colegas,	parentes,	professores,	Floripa	e	até	
mesmo para o Brasil. 

Cruzei	o	globo	de	sul	a	norte,	e	fui	parar	em	Bellingham/WA	–	uma	cidadezinha	
americana	litorânea,	rústica	e	fria,	perto	da	fronteira	oeste	do	Canadá;	onde	os	habitantes	
não	usam	guarda-chuvas	em	dias	chuvosos,	baleias	orcas	e	focas	nadam	em	águas	géli-
das,	veados	rondam	os	jardins	das	casas	e	metade	da	população	é	ruiva	e	de	olhos	azuis.	
Sem	o	domínio	do	inglês,	fui	matriculada	em	uma	escola	Waldorf	chamada	Whatcom	Hills	
Waldorf	School.	Ah,	como	eu	sentia	falta	do	calor	de	Floripa	e	da	minha	vidinha	brasileira!	
Ainda	bem	que	tal	mudança	era	só	para	um	ano...	

Um	ano	se	passou	e	veio	o	 segundo,	quando	me	graduei	no	Ensino	Médio	do	
Whatcom	Hills	Waldorf	School.	No	terceiro	ano,	compramos	uma	fazendinha	orgânica	e,	

1. Nascer do 
sol no estado 

de Oaxaca, 
México 

(estávamos em 
um vilarejo).

2. Estava em um sítio arqueólogico chamado 
Monte Alban, em Oaxaca. Pirâmides situadas no 
topo de uma montanha.

3. Interagindo com 
meninas de um vilarejo 
em Cascatas de Agua 
Azul (pintando a unha 
delas).

no	quarto,	já	me	sentia	em	casa.	No	quinto	ano,	a	maior	aventura	da	minha	vida	começou	
–	um	ano	pelo	Estados	Unidos	em	uma	‘motorhome’,	com	minha	família	e	um	cachorro,	
o	Kai.

A	ideia	de	morar	em	um	RV	(motorhome)	em	tempo	integral	surgiu	quando	mi-
nha	mãe	e	eu	andávamos	de	bicicleta,	indo	de	Bellingham	até	uma	vila	ali	perto.	O	plano	
era	tirar	seis	meses	de	nossas	vidas	normais,	com	o	intuito	de	cruzar	os	Estados	Unidos	de	
oeste	para	leste	e	de	norte	a	sul	e,	por	fim,	retornar	ao	estado	de	Washington.

Nem	mesmo	uma	semana	após	termos	iniciado	nossa	aventura,	percebemos	que	
seis	meses	não	seriam	o	suficiente.	Sendo	assim,	simplesmente	desistimos	de	planejar	e	
decidimos	"deixar	rolar"	e	aproveitar	as	oportunidades	que	surgissem.	Nossa	viagem	de	
um	ano	de	duração	pelos	Estados	Unidos	foi	marcada	por	eventos	memoráveis:	a	estada	
na	tribo	Lakota,	em	South	Dakota,	e	a	oportunidade	de	presenciar	seus	rituais	religiosos;	o	
tempo	encantador	que	passamos	com	os	Amish	e	Menonitas	no	estado	de	Ohio,	onde	con-
duzimos	charretes	e	aprendemos	sobre	o	estilo	de	vida	dessa	comunidade	interessante;	a	
vida	pacífica	e	tranquila	nas	florestas	do	norte	do	estado	de	Nova	Iorque,	as	cores	das	fo-
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lhas	se	tornando	cor	de	fogo,	a	vida	movimentada	de	Manhattan;	a	vida	a	bordo	do	veleiro	
AmarSemFim	na	Flórida;	os	pueblos	milenares	do	Novo	México...	Conforme	terminávamos	
nossa	viagem	de	um	ano	e	avistávamos	nossa	casa	no	horizonte,	percebemos	que	não	
queríamos	parar	de	explorar	novos	 lugares	e	culturas.	Então	surgiu	a	 ideia	assustadora,	
embora	empolgante,	de	viajar	até	Ushuaia	e,	depois,	subir	para	o	Brasil	(o	que	levaria	mais	
de	três	anos	de	viagem	pelas	Américas	em	um	motorhome).	

Assim,	aqui	estou,	no	México,	terminando	meu	segundo	ano	de	aulas	fundamen-
tais	da	faculdade	on-line	e	planejando	tornar-me	nutricionista,	enquanto	vivo	o	estilo	de	
vida	nômade,	simples	e	empolgante	de	um	RV.	Nunca	estou	no	mesmo	lugar;	passando	
por	cidadezinhas,	aprendendo	sobre	culturas	antigas,	conhecendo	e	compartilhando	ex-
periências	com	pessoas	extraordinárias,	e	vendo	lugares	esplêndidos.	Os	ensinamentos	da	
escola	Waldorf	impactaram	grandemente	a	minha	vida.	Minhas	perspectivas	se	ampliaram	
e	aprendi	a	ser	única,	e	que	ser	diferente	é	algo	maravilhoso	-	nunca	me	permitir	ser	mol-
dada	pelo	sistema	da	sociedade	de	hoje.	

Enquanto	viajamos	por	países	e	culturas	diversas,	vejo	como	o	Anabá	e	Whatcom	
Waldorf	School	contribuíram	na	formação	de	uma	fundação	sólida	e	foram	cruciais	na	mi-
nha	vida.	Sou	capaz	de	ver	o	belo	nas	coisas	mais	simples	como	nas	ruas	de	Havana,	Cuba;	
ou	ter	prazer	ao	estar	conectada	com	a	natureza,	como	nas	muitas	vezes	em	que	vimos	o	
nascer	ou	o	pôr	do	sol	nas	montanhas,	desertos,	ou	mares	do	México.

Sou	grata	a	 todos	os	meus	professores	que	 contribuíram	em	minha	educação,	
quer	 estejam	em	Floripa	ou	Bellingham,	porque	 são	eles	que	me	ensinaram	a	 lidar	de	
maneira	graciosa	com	as	intempéries,	e	que	estavam	dispostos	a	passar	longas	horas	de-
senhando	com	giz	na	lousa	(eu	só	vi	essas	coisas	nas	escolas	Waldorf).	Mas	acima	de	tudo,	
eles	me	transmitiram	conhecimentos,	que,	na	minha	opinião,	são	a	arma	mais	poderosa	
que uma pessoa pode adquirir para se desenvolver.

Tenho	esperança	de	ler	o	Colibri	em	algum	momento	no	próximo	ano,	quando	eu	
chegar	de	viagem	ao	Brasil.	Mesmo	que	nossas	aventuras	não	acabem	lá.	Enquanto	isso	
vocês	podem	nos	seguir	através	do	meu	blog	-		www.mundosobrerodas.blog	.	

MENSAGEM DA ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA

Nossa obra do Ensino Médio caminha para seus momentos finais. E, como 
tudo na vida, estes momentos carregam uma certa dose de emoção, com algu-
mas pitadas de angústia e muito tempero de satisfação!

 

Temos a real expectativa de que para o mês de julho nossa obra esteja con-
cluída, faltando então a parte relativa à documentação.

Saiba o que isso significa até o momento:

Obras	da	nova	escola	no	início	de	junho	de	2018
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BOMBEIROS – Já temos o projeto aprovado, agora em fase de execução, incluindo hidran-
tes, sistemas de alarmes, sistema de detectores de fumaça, sistema de luzes de emergên-
cia, mapas de rotas de fugas, extintores de incêndio, corrimãos e piso tátil. A execução 
de todos estes itens obrigatórios compõem o projeto preventivo contra incêndio, de-
vendo ser vistoriada pelos bombeiros que fazem a inspeção e aprovam as instalações 
após a conclusão da implementação. Depois do término desta parte, que deve ocorrer 
em duas semanas, daremos entrada no protocolo de Habite-se dos bombeiros.

HIDROSSANITÁRIO – O Sistema Hidrossanitário, que inclui todo o processo de saneamento 
da escola (esgoto, fossa, valas de infiltração e sistema de captação de água da chuva), já 
está concluído e com Habite-se aprovado!

PREFEITURA E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – Os próximos passos são: (a) a obtenção de Habite-
-se da Prefeitura, o qual depende da liberação dos dois documentos anteriores, portanto 
ainda no aguardo. E (b) na sequência, a obtenção do Alvará de Funcionamento. Na 
posse deste último documento, daremos entrada no processo de regularização do novo 
espaço do Ensino Médio junto à Secretaria de Educação.

O protocolo destes documentos já nos proporciona a possibilidade de iniciar o 
processo de ocupação e início das aulas, haja visto que a completa realização destas 
etapas burocráticas muitas vezes pode se prolongar.

FINANÇAS  – Em relação às nossas finanças, temos notícias muito boas:

Recebemos uma doação de R$ 62.000,00 da Fundação Software A.G., destinada à 
aquisição de mobiliário e montagem das novas salas. Para quem não sabe, esta fundação 
é a mesma que nos ajudou no ano de 2001, na compra do terreno onde hoje já funcio-
nam o Jardim e Maternal, e agora estamos concluindo as obras do Ensino Médio.

Outra doação que recebemos foi no valor de R$ 50.000,00 do Curso de Funda-
mentação em Pedagogia Waldorf, que acontece nas dependências da nossa escola, mais 
conhecido por todos como Seminário para Professores Waldorf. Esta doação está des-
tinada à compra de 120 novas cadeiras para as salas do novo prédio do Ensino Médio, 
e que atenderão o Seminário. Uma parceria que só nos engrandece.

Ainda em relação às finanças, a Comissão Financeira permanece atenta ao momen-
to final da obra. É um período delicado, e quem já participou de qualquer obra sabe 
disso, pois detalhes finais muitas vezes apresentam algumas surpresas e que precisarão 
ser executadas para a finalização da obra com sucesso. Para isso vimos acompanhando 
de muito perto e com carinho especial o Caixa da Escola e o funcionamento do seu 
fluxo durante todo este período.

Fica aqui mais uma vez registrada nossa eterna gra-
tidão a todos aqueles que de alguma forma contribuem 
para a realização do nosso sonho do Ensino Médio.

ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA MICAEL

Obras	da	nova	escola	no	início	de	junho	de	2018

temos 300 
faltam 80
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...................................................................................................................... O ESPAÇO É DELES

ELFCHEN 

Elfchen	 (elf	=	onze)	 são	poemas	de	onze	palavras.	Os	alunos	do	7º	ano	prepa-
raram	esses	poemas	nas	aulas	de	alemão	para	apresentar	na	Festa	Anual.	Esses	poemas	
acompanharam	a	época	de	geografia	da	aula	principal,	com	o	tema	África.	Os	alunos	es-
colheram	os	poemas	e	preparam	a	apresentação.	Foi	muito	enriquecedor	acompanhar	o	
processo	de	criação	dos	poemas	em	alemão	pelos	alunos.

Ilka	de	Paula	Dias,	professora	de	Alemão.

Afrika
alt, groß 
freie,	wilde	Tiere
ein	sehr	buntes	Land
heiß

Afrika
reiche	Kultur
aber	große	Armut
Afrika	ist	einfach	fantastisch
Entdeckung

Afrika
groß,	wild
bunt,	reich,	alt
sehr	trocken	und	schön
sonnig

Afrika
heißes	Afrika
super	schönes	Afrika
ich	möchte	Afrika	erforschen
wunderbar

Afrika
bunter	Kontinent
ein	wilder	Löwe
die	Savanne,	alte	Stämme
Kultur

Elefant
große	Majestät
sehr	schön	wild
alt,	still,	dick,	plump
Tier

Afrika
trocken,	bunt
heißes	,	reiches	Land
viele,	wilde,	große	Tiere
alt

Afrika
großer	Kontinent
viele,	wilde	Tiere
Elefant,	Löwe,	Zebra,	Nilpferd
wunderbar

Löwe
aufmerksamer	Jäger
stark	und	mutig
der	König	des	Waldes
Wald

Admirar o belo,  
preservar o vero,  
venerar o nobre,  
decidir o bem:  

conduz o homem, na vida,  
a objetivos –  

no agir, para o justo,  
no sentir, para a paz,  

no pensar, para a luz –  
e o ensina a confiar  
na presença divina  
em tudo o que há:  

na amplidão do Universo,  
no fundo da alma. 

Rudolf  Steiner
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...................................................................................................................... O ESPAÇO É DELES

RATOEIRA E QUADRINHAS NO 8º ANO

Em aulas de dança deste primeiro trimestre de 2018, com a professora Bia, o 8º 
ano vivenciou as danças da Ilha. Entre elas, a dança chamada “ratoeira”, em que há a de-
clamação de quadrinhas. E os próprios alunos e alunas produziram as suas, para dançar e 
declamar.

Se	você	está	subindo	a	montanha,
Claro	que	seu	objetivo	é	o	topo,
Mas não esqueça
De aproveitar a vista.
Pedro	Kolb

O dia está raiando
E o sol já está brilhando
Passarinhos estão cantando
E eu para as montanhas estou olhando.
Cecília

De amigo para amigo
Começou nossa amizade
Agora	te	confesso
Que te amo de verdade
Ísis

Nossa vida é muito curta
Precisamos aproveitar
Com um sorriso no rosto
E parar de reclamar
Clara

Gosto	muito	de	surfar
E	de	velejar	também
Mas	hoje	não	vai	dar
Porque	tenho	que	cantar
Arthur

Te amei no passado
Te amo no presente
E se o futuro permitir
Te amarei para sempre
Isabella

Com	muito	calor	acordei
Nessa	ilha	encantada
E	com	muito	amor	te	digo
Que	não	posso	fazer	nada
Amanda

O amor é isso:
Não prende, não aperta, não sufoca
Porque quando vira um nó
Já deixou de ser um laço
Ana Gabriela

As	folhas	caem	das	árvores
E	pousam	direto	no	chão
Todos	temos	muitos	amores
Que	nos	alegram	o	coração
Sofia

Meu jardim encantado
Me faz feliz o dia inteiro
Também faz o meu vizinho
Que é um bom jardineiro
Lucas

Gosto	de	manga	e	mamão
Mas	não	do	teu	coração
Ele	é	amargo,	muito	feio
Que	tem	amor	dentro	não	creio
Jasmim

Meus cachorros são tão amados
Sabem muito me entreter
Alguns dias são bem danados
Fazem a casa estremecer
Pablo Bueno

Ó	meu	bem,	vem	pra	cá
Pra	na	roda	você	entrar
Traz	seu	verso	pra	falar
Pra	você	poder	jogar
Maria	Eduarda
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......................................................................................................................... ENSINO MÉDIO

BOTHMER EM DESENHOS 

A ginástica Bothmer está presente no currículo Waldorf do 3º ao 12º ano, dentro 
das aulas de educação física, com os professores Bia e Gabriel. Neste ano, por exemplo, o 9º 
ano apresentou coreografias próprias na Festa Anual e foi muito aplaudido.

Na Bothmer, além de fazer os movimentos, os jovens são incentivados a desenhá-
-los, para, assim, vivê-los de outra forma, também enriquecedora. Seguem desenhos feitos 
por Joana, aluna do 10º, e João Pedro, aluno do 9º ano. 
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......................................................................................................................... ENSINO MÉDIO

OFICINA DE ARTE NO 10º ANO – BATIQUE

O	batique	é	uma	técnica	milenar	–	nascida	no	oriente,	na	Ilha	de	Java,	na	Indo-
nésia	–	considerada	parte	do	Patrimônio	Imaterial	da	Humanidade	a	partir	de	2009	pela	
UNESCO.	Trata-se	de	uma	arte	que	utiliza	algodão	ou	seda	e	recebe	desenhos	com	cera	
quente	por	meio	do	tjanting	(um	cachimbinho	de	cobre).	Em	seguida,	o	tecido	recebe	co-
res,	e	novos	desenhos	são	feitos	e	novas	cores	são	aplicadas.	Num	último	momento,	a	cera	
será	retirada	com	papel	absorvente	e	a	estampa	final	é	revelada,	e	sempre	surpreende.	Os	
artesãos	locais	produzem	muitos	metros	de	tecidos	estampados	e	coloridos,	contribuindo	
muito	para	a	economia.	As	cores	são	extraídas	de	materiais	vegetais.

Na	oficina	de	batique	trabalhamos	com	esses	conceitos.	Inicialmente,	na	primeira	
aula,	os	alunos	aprenderam	a	“retirar	as	cores”	de	cascas,	sementes,	raízes,	flores	e	folhas,	
fervendo	e	vivenciando	como	a	cultura	local	da	Indonésia	tingia	seus	tecidos,	criando	es-
tampas	únicas	de	um	colorido	inusitado.

Extraímos	a	cor	da	cúrcuma	ou	açafrão	da	terra	(amarelo),	do	hibisco	(rosa),	do	
urucum	(alaranjado),	da	erva-mate	(verde	claro),	da	casca	de	noz-pecã	(bege	claro),	da	flor	
de	azaleia	(rosa-escuro)	e	do	pinhão	(marrom).	Tingimos	pequenas	amostras	de	algodão.	
Abaixo	dois	trechos	de	relatos	de	alunas	sobre	o	passo	a	passo	da	vivência,	que	envolve	
química,	física	e	matemática.

“Para começar, nós queríamos criar uma paleta de cores, 
extraindo as “tintas” e tingindo pequenos pedaços de 
algodão. Os elementos raízes, flores, cascas e sementes 
foram fervidos na água separadamente para que toda sua 
“tinta” fosse liberada na água que os fervia. Depois, coamos 
e acrescentamos um segundo elemento, um retângulo 
de algodão que também foi fervido por um determinado 
tempo. Logo após, um terceiro elemento foi acrescentado, o 
mordente que, além de fixar, pode influenciar a cor final do 
tecido, e se usado em excesso a modifica. Tivemos o caso de 
uma tinta (azaleia/flor) que era rosa forte e, com o excesso 
de fixador (mordente), tornou-se azul-claro, criando uma 
cor maravilhosa, mas não esperada.” (Lorena)

“Tudo o que foi utilizado na produção das tinturas é da 
natureza, portanto não existe poluição pelos resíduos que 
sobram, ao contrário dos corantes químicos. Dependendo 
do que for extrair, varia a quantidade a ser usada. Existem 
proporções a serem respeitadas – o tempo de fervura da 
matéria vegetal, o tempo em que o algodão ficará imerso 
na tintura e também o fixador a ser usado. Em nossa 
experiência usamos uma solução de ácido acético com parte 
de água e alguns pregos enferrujados (acetato ferroso). Sua 
quantidade em excesso poderá alterar a cor.” (Letícia Costa)

Depois,	colocamos	as	amostras	para	secar	e,	em	breve,	elas	farão	parte	do	catá-
logo	de	cores	que	o	10º	ano	produziu,	juntamente	com	a	produção	das	estampas	com	a	
técnica	do	batique.	Aguardem,	este	belo	trabalho	estará	em	exposição	no	Bazar	de	Natal.

Márcia	Martins,	professora	de	Artes

Modelo de estampa de Batique
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.................................................................................................................. DICAS DE LEITURA

Venham	conhecer	as	obras	da	Biblioteca Guimarães Rosa.	Estamos	sempre	atua-
lizando	nossa	coleção.	Sintam-se	sempre	bem-vindos!	

Últimas aquisições:
• Destroços e traumas: embasamentos antroposóficos para intervenções com a 

pedagogia de emergência	–	Bernd	Ruf
• Quarto de despejo – Carolina de Jesus
• Nós –	Salim	Miguel
• Melhores Contos	–	Lygia	Fagundes	Telles
• O crime do padre Amaro	–	Eça	de	Queirós
• O caso da borboleta Atíria	–	Lúcia	Machado	de	Almeida
• A ilha perdida – Maria José Dupré
• A mina de ouro – Maria José Dupré
• A montanha encantada – Maria José Dupré
• Bíblia	de	Jerusalém
• O manifesto comunista	–	Karl	Marx,	Friedrich	Engels
• Três grandes cavaleiros da Távola Redonda: Lancelot, Tristão e Percival –	Howard	Pyle
• Uma floresta de histórias: contos de árvores mágicas do mundo todo	–	Rina	Singh,	

Helen	Cann

Alfredo	Volpi,	Grande	Fachada	Festiva,	1950

“A noite acendeu as estrelas porque tinha medo da própria escuridão.”
Mario Quintana

Sugestão	de	leitura:	A garota das laranjas –	Jostein	Gaarder

“Eu sinto que esse livro trata, em essência, sobre o amor. Esse deve ser 
o tema mais abordado em toda a literatura, mas essa é a primeira obra 
em que, para mim, o amor é traduzido de forma tão compreensível.

“A história é vista pelos olhos de um menino lendo a carta que seu pai 
escreveu antes de partir, mostrando as mudanças que ocorrem em seu 
interior ao encontrar as palavras do pai. Assim, a narrativa é dividida 
em duas perspectivas: a do pai, que através da carta conta sua história 
de amor, e a do menino, que descobre o amor aos poucos.

“O livro carrega muita simplicidade, sem deixar de retratar uma 
filosofia inquieta sobre o tempo e sobre o que deixamos nesse mundo.”

Joana,	aluna	do	10º	ano.

Na	nossa	biblioteca,	esse	livro	e	outros	do	mesmo	autor	são	indicados	para	alunos	 
a	partir	do	7º	ano.
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........................................................................................................................... PARA CONTAR

HISTÓRIA DO MENINO LUDGERO E DA VOVÓ ALBA

Era	uma	vez	um	bom	menino	de	nome	Ludgero.	Ele	morava	bem	perto	da	casa	de	sua	vovó,	
que	se	chamava	Alba.	Vovó	Alba	era	boa	cozinheira,	boa	jardineira,	boa	costureira	e	boa	tricoteira.

Todos	os	anos,	vovó	Alba	chamava	Ludgero	e	dizia:
–	Deixe-me	ver	suas	meias	e	seu	colete	que	tricotei	no	ano	passado.
Neste	dia,	ela	viu	que	nada	mais	servia	em	Ludgero!
–	Você	cresceu	ou	sua	roupa	encolheu?	–	perguntou	a	vovó.
Encostou	Ludgero	numa	parede	e	percebeu	que	a	marca	da	altura	feita	no	ano	anterior	já	

tinha	ficado	para	baixo.
–	Não	é	que	você	continua	crescendo!	Certamente	o	anjo	te	visita	todas	as	noites	e	estica	

teus	braços	e	tuas	pernas.	Olhe	só,	o	colete	mal	cobre	o	seu	umbigo,	ora	ora	ora	igo....	E	as	meias	
estão	furadas,	ada	ada	ada,	que	danadas!!!!	Farei	para	você	novas	meias	e	um	colete.	Mas	precisa-
mos	de	lã!	–	disse	a	vovó.	

–	Ludgero,	vá	até	a	fazendinha	do	bom	pastor	perguntar	se	ele	já	tosquiou	as	ovelhas.
Ludgero	encontrou	lã,	que	o	pastor	de	bom	grado	lhe	deu	e	o	menino	por	ela	agradeceu.
Ludgero	para	casa	voltou	saltitando	e	bem	alegre	foi	cantando:
–	Minha	vó	é	trabalhadeira,	arre	arre	arre	eira,	roupa	nova	vou	ganhar	pro	meu	corpinho	

esquentar,	arre	arre	arre	eira	minha	vó	é	trabalhadeira.
Trouxe	para	a	vovó	Alba	a	lã.
Os	dois	 logo	começaram	a	lavar	a	 lã	e	colocaram-na	para	secar.	Assim	o	dia	 lentamente	

passou	e	a	noite	chegou.	Todos	dormiram.
No	dia	seguinte,	depois	da	escola,	Ludgero	foi	à	casa	da	vovó	Alba	e	perguntou:
–	Meu	colete	e	meias	já	estão	prontos?
–	Ora	vejam,	vejam	só,	que	menino	apressado,	chegue	chegue	bem	pertinho,	bem	aqui	

do	meu	ladinho.	A	lã,	agora	tem	que	ser	cardada,	meu	netinho.	Vá	lá	no	sótão	buscar	a	cardadeira!	
–	disse	a	vovó.

E	Ludgero	foi	saltitando,	bem	alegre	foi	cantando:
–	Minha	vó	é	cardadeira,	arre	arre	arre	eira,	 roupa	nova	vou	ganhar	pro	meu	corpinho	

esquentar,	arre	arre	arre	eira	minha	vó	é	cardadeira.
E	assim	passaram	o	dia	cardando	e	a	noite	chegou.	Todos	dormiram.	
No	dia	seguinte,	depois	da	escola,	Ludgero	foi	à	casa	da	vovó	Alba	e	perguntou:
–	Meu	colete	e	meias	já	estão	prontos?
–	Ora	vejam,	vejam	só,	que	menino	apressado,	chegue	chegue	bem	pertinho,	sente	aqui	do	

meu	ladinho.	A	lã	agora	precisa	ser	fiada	meu	netinho,	vá	até	o	sótão	e	busque	a	roca.
E	lá	foi	Ludgero	saltitando,	bem	alegre	foi	cantando:
–	Minha	vó	é	fiandeira,	arre	arre	arre	eira,	roupa	nova	vou	ganhar	pro	meu	corpinho	es-

quentar,	arre	arre	arre	eira	minha	vó	é	fiandeira.
E	assim	passaram	o	dia	fiando	e	a	noite	chegou.	Todos	dormiram.
No	dia	seguinte,	depois	da	escola,	Ludgero	foi	à	casa	da	vovó	Alba	e	perguntou:
–	Meu	colete	e	meias	já	estão	prontos?
–	Ora	vejam,	vejam	só	que	menino	apressado,	chegue	chegue	bem	pertinho,	sente	aqui	

do	meu	ladinho.	A	lã	agora	pode	ser	tingida	meu	netinho,	vamos	até	o	jardim	colher	plantas	para	a	
lã	tingir.

E	lá	foi	Ludgero	saltitando,	bem	alegre	foi	cantando:
–	Minha	vó	é	tingideira,	arre	arre	arre	eira,	roupa	nova	vou	ganhar	pro	meu	corpinho	es-

quentar,	arre	arre	arre	eira	minha	vó	é	tingideira.
E	passaram	o	dia	tingindo	a	lã	que	ficou	linda,	bem	colorida.
E	dia	passou	e	a	noite	chegou	e	todos	dormiram.
No	dia	seguinte,	depois	da	escola,	Ludgero	foi	à	casa	da	vovó	Alba	e	perguntou:
	–	Meu	colete	e	meias	já	estão	prontos?
–	Ora	vejam,	vejam	só,	que	menino	apressado,	chegue	chegue	bem	pertinho,	sente	aqui	

do	meu	ladinho.	A	lã	agora	precisa	ser	tricotada	meu	netinho,	vá	até	o	sótão	e	pegue	minhas	agulhas	
de	tricotar.

E	lá	foi	Ludgero	saltitando,	bem	alegre	foi	cantando:
–	Minha	vó	é	tricoteira,	arre	arre	arre	eira,	roupa	nova	vou	ganhar	pro	meu	corpinho	es-

quentar,	arre	arre	arre	eira	minha	vó	é	tricoteira.	 	 	
E	a	vovó	passou	o	dia	tricotando,	passou	outro	dia	tricotando	e,	no	terceiro	dia,	Ludgero	

mais	uma	vez	perguntou:
–	Bom	dia	minha	querida	vovó,	meu	colete	e	meias	já	estão	prontos?
Vovó	mostrou	o	colete	e	o	par	de	meias	que	estavam	prontos.	Que	alegria!	Todos	agrade-

ceram	ao	bom	pastor	e	as	ovelhas	que	haviam	dado	a	lã,	e	naquele	ano	mais	uma	vez	Ludgero	ficou	
com	seu	corpo	bem	quentinho	nos	dias	que	faziam	frio.

Silvia	Jensen,	professora	do	Jardim.
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............................................................................................................................  ASTRONOMIA

O CÉU DO INVERNO 2018

Agenda de Observação: Principais	fenômenos	astronômicos	para	o	inverno	2018

O CRUZEIRO DO SUL

No	 início	da	estação,	ao	anoitecer,	obser-
ve o Cruzeiro na sua posição mais elevada. 
O	 eixo	 maior	 aponta	 verticalmente	 para	
o	ponto	cardeal	Sul.	Em	setembro,	no	iní-
cio	da	primavera,	observe	como	a	cruz	se	
deslocou	 no	 céu:	 três	meses	 =	 ¼	 do	 ano	
=	 90°.	 O	 eixo	maior	 estará	 na	 horizontal,	
apontando	para	o	polo	sul	celeste	(Fig.	1).	
Observe	 também,	 no	 início	 da	 estação,	
como	a	constelação	se	desloca	no	curso	da	
noite:	no	anoitecer,	alto	no	céu;	seis	horas	
depois, no meio da noite, à direita e hori-
zontal.

Fig. 1: O Cruzeiro do Sul no início do inverno em 24-
jun-2018, 18:50 (acima) e quase no início da prima-

vera em 14-set-2018, 19:00 (embaixo).

AS CONSTELAÇÕES ZODIACAIS

Escorpião	e	sua	estrela	mais	brilhante,	a	avermelhada	Antares,	estarão	presentes	em	toda	
a	estação	(Fig.	2).	Nesse	ano	uma	situação	bem	especial:	Vênus,	Júpiter,	Saturno	e	Marte,	
todos	visíveis	em	constelações	zodiacais	típicas	do	inverno.	Vênus,	que	no	início	da	estação	
estava	em	Leão,	em	meados	dela		estará	em	Virgem;	Júpiter	em	Libra;	Saturno	em	Sagitário	
e	Marte	entre	Sagitário	e	Capricórnio.

Fig.	1	e	2:	As	Três	Marias.	Florianópolis,	às	19:30,	nos	dias	23-Mar	(Fig.	1)	e	7-Mai-2018	(Fig.2).

Fig. 2: Constelações zodiacais de inverno. De oeste para leste: Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. 
Florianópolis, 5-ago-2018, 19:00.

OS PLANETAS

Vênus:	Visível	ao	anoitecer	durante	todo	
o	inverno.	Desde	o	início	da	estação	cada	
dia	mais	alto	até	o	dia	28/agosto	(máxima	
elevação).	Observe,	no	início	de	julho,	a	
aproximação	de	Vênus	a	Regulus,	estrela	
principal	de	Leão.	No	dia	15/julho	uma	
bela	configuração:	Vênus;	Regulus;	Lua	
Nova	e	Mercúrio	(Fig.	3).

Fig. 3: Vênus, Lua e Mercúrio na constelação de 
Leão em 15-jul-2018, 18:30

Mercúrio:	Se	você	nunca	observou	Mercúrio,	não	se	aflija.	Contam	que	nem	mesmo	os	
grandes	Copérnico	ou	Kepler	o	fizeram.	Sua	órbita	muito	próxima	ao	Sol	nos	oferece	pou-
cas	oportunidades	para	fazê-lo.	Nesse	inverno	estará	no	céu	do	poente	durante	o	mês	de	
julho	(máxima	elevação	no	dia	15).

Júpiter:	Toda	a	estação	em	Libra,	visível	desde	o	anoitecer.	No	dia	12/setembro	forma	um	
belo	quadrilátero	com	Vênus,	Spica	-	a	principal	estrela	de	Virgem	-	e	a	Lua	Nova	(Fig.	4).
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Figuras	extraídas	de:	www.stellarium.org.	 
Contribuição:	José	Irineu	Zafalon,	professor	de	Matemática	e	Religião.

Fig. 4: Júpiter (em Libra), Vênus, Lua  
e Spica em 12-set-2018, 18:45.

Saturno:	Também	visível	desde	o	anoitecer	em	toda	a	estação	na	constelação	de	Sagitário.

Marte:	Nos	primeiros	dias	do	inverno	nasce	por	volta	de	20:30;	depois,	a	cada	dia	um	pou-
quinho	mais	cedo,	sempre	na	constelação	de	Capricórnio.	Tente,	dia	a	dia,	observar	o	seu	
movimento	retrógrado	(de	leste	para	oeste)	até	o	final	de	agosto	(Fig.	5).	A	partir	do	início	
de	setembro	ele	retorna	ao	seu	curso	normal,	de	oeste	para	leste.	Para	isso	tenha	como	
referência	o	vizinho	Saturno.

Fig. 5: Movimento retrógrado de Marte: à esquerda em 14-jul e à direita em 14-ago-2018, 21:00. 

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

BOLO DE MILHO DELICIOSO

Ingredientes

2	xícaras	de	chá	de	milho	verde
1	xícara	de	chá	de	açúcar	(ou	menos)
2	colheres	de	sopa	de	farinha	de	trigo
1	vidro	de	leite	de	coco
4	ovos
2	colheres	de	sopa	de	manteiga
2	colheres	de	sopa	rasas	de	queijo	ralado
1	colher	de	sopa	de	fermento	em	pó

Modo	de	fazer
Bater	tudo	no	liquidificador.	Colocar	em	forma	redonda	com	buraco	no	meio,	untada.	
Levar	para	assar
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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.

...................................................................................................................... AGENTE DE VIAGENS
LUISA SODRÉ VIAGENS – Passagens	aéreas,	hotéis,	pacotes,	seguros,	aluguel	de	carro,	grupos.	
E-mail:	luisa@sodre.tur.br.	Tels.:	3365-8336	e	99101-8336.

............................................................................................................................... ALIMENTAÇÃO
ANDREZA NAGEL – Tortas e Doces 
Tortas,	bolos	caseiros,	bolo	no	pote,	doces	tradicionais,	doces	gourmet,	doces	finos,	cupcakes,	pão	
de	mel,	cake	pop.	Tudo	feito	com	e	por	Amor.	Cel.	ou	Whatsapp:	99986	1550.

EMPÓRIO COISINHAS GOSTOSAS DA MAROCA
Grãos,	pães	integrais,	produtos	gourmet	e	cafeteria.
R.	João	Paulo,	1573.	Aberto	das	9h	às	19h30.	Tel.:	3238	1519.	Facebook:/coisinhasmaroca.

FAMÍLIA LORENZI – Pães artesanais
Tradição	italiana.	Produção	caseira,	sem	conservantes.
Rua	Rui	Barbosa,	256,	Agronômica.	Tel.:	3228-0441.

NÉCTAR VITAL – Produtos naturais orgânicos para festas e confraternizações
Tudo	feito	artesanalmente	com	leite	condensado	de	amêndoas.	Sem	glúten,	sem	lactose,	zero	
gorduras	trans,	zero	soja	transgênica,	veg.	Bolos,	doces	e	salgados.	Cel.:	99687-4254.

PÃO DE QUÊ? – Rafa e Dani
Feitos	com	ingredientes	orgânicos	e	amor.	Pães	e	bolos.	 
Vendas	3ª	e	5ª	no	portão	do	Anabá.	 
Aceitamos	encomendas	para	aniversários	(bolos,	pães,	patês...)	–	Tels.:	3234-3241	e	99607-1503.
...................................................................................................................................... ANIMAIS
ADESTRAMENTO – KATHIA POSSA
Zootecnista/Especialista	em	comportamento	animal.	Treinamento	para	problemas	
comportamentais,	terapia	com	Florais	de	Bach,	passeios,	atendimento	domiciliar.
Tel.:	99619-9262.	E-mail:	kathiapo@yahoo.com.br.
...................................................................................................................................... BORDADO
MARTA PALO oferece aulas de bordado livre!
Todas	as	quartas-feiras	de	manhã	e	à	tarde	no	Anabá.	Para	crianças	a	partir	de	10	anos	e	adultos.	
Aberto	ao	público	em	geral.	Cel.:	9	9600-1262.
............................................................................................................................... BRINQUEDOS

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

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

CENTRO EQUESTRE CANTAGALO
Aulas	de	equitação	para	crianças,	jovens	e	adultos.	Rua	Francisca	Inês	da	Costa,	342		 
João	Paulo.	Tel.	99143-3657	–	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	|	Tels.:	3235-3245	e	99971	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.	Tels.:	99609-0404	e	98859-3566.	E-mail:	esilvaesilva@hotmail.com.

................................................................................................................................... FARMÁCIAS

FARMÁCIA WELEDA – Similibus Homeopatia
Homeopatia	e	Antroposofia.
Rua	Lauro	Linhares,	1.849,	loja	4.	Tel.:	3234-3692.

........................................................................................................................ FONOAUDIOLOGIA

MELISSA FIGUEIRA NAGASHIMA  – Fonoaudióloga – Método Padovan
Rua	Lauro	Linhares,	2123,	sala	608	–	Trindade	Center,	Torre	A.	
Tels.:	3234-2747	e	99918-1716.

.......................................................................................................................... LIVRARIA

LETRARIA LIVROS 
Livros	infantis,	pedagogia	Waldorf,	literatura	nacional	e	estrangeira.
Av	Pequeno	Príncipe,	441	–	Campeche	–	Tel.:	3371-1114.

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

BRUNO – Marcenaria em madeira de demolição
Escadarias,	assoalhos,	painéis	e	móveis	–	armários,	mesas,	aparadores	e	bancadas.	 
Tels.:	99957-9067	e	98400-7751	–	E-mail:	contatobrunomoveis@hotmail.com.

...................................................................................................................................... NUTRIÇÃO

ALE GABOARDI - NUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL CRN10 2115
A	nutrição	clínica	vivenciada	pelo	ritmo	das	estações,	elementos	da	natureza	e	ciclos	de	
crescimento	e	amadurecimento	humanos.	Atendimento	domiciliar.	Cel.:	99140-4034.
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.............................................................................................................................. ODONTOLOGIA

DRA. MARISA SALVADOR DOMINGUEZ  – Cirurgiã-Dentista – CRO 3017 
Odontopediatra/Homeopata/Terapeuta	Floral.	R.	Dom	Jaime	Câmara,	179	sala	1201	–	Centro,	
Florianópolis	–	SC.	Tels.:	3224-1780	e	99912	2137	–	E-mail:	marisasd.odonto@gmail.com.

PERIODONTIA – ODONTOLOGIA INTEGRAL ANTROPOSÓFICA
“Promover	a	saúde	dos	dentes	e	da	gengiva;	prevenir	e	tratar	as	recessões	gengivais;	cuidar	da	
boca	cuidando	do	Ser”.	Dra.	Luciane	Morais	Viana	-	CRO	SC	13974.	E-mail:	contato.lu.morais@
gmail.com	Cel.:	99976-0856.

.............................................................................................................  PROJETOS E CONSTRUÇÃO 
ANDRÉ RAMPAZZO REBOREDO – Engenheiro Civil  
Projetos	e	construções.	
Cel.:		9.9909-9819	E-mail:	rampazzoandre@gmail.com

ARQUITETO MARCOS RECO  – Projetos-obras-restauro 
Cel.:	3237	2045	E-mail:	marcosreco@gmail.com

...................................................................................................................................... TERAPIAS

ESPAÇO ATENÁ – Centro de transformação pessoal e artística
Terapia	artística	|	Meditação	|	Grupos	de	estudos	|	Terapia	naturais	|	Oficinas	de	mosaico,	vela	e	
trato	com	a	lã	de	carneiro.	Rio	Tavares.	Tel.:	3237	4231	–	e-mail:	espacoatena@bol.com.br

RAQUEL SERPA DE OLIVEIRA – Terapia Artística – Orientação Antroposófica
Atendimentos:	Trindade	e	Rio	Tavares,	Florianópolis	(SC)	|	Tels.:	99669-1234	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
Ateliê	Paulo	Apóstolo.	Rua	Hermínio	Millis,	42,	Bom	Abrigo,	Florianópolis.	
Tel.:	3249-8498	–	simonedefaveri@gmail.com.

SOLAR 38 – UM LUGAR DE ARTE, MOVIMENTO E DESCOBERTAS
Aulas	de	Acrobacia	Aérea	em	Tecido	–	Pilates	e	RPG	–	Psicoterapia	Gestaltica	e	Antroposófica	–	
Oficinas	e	Eventos.	Bairro	João	Paulo,	Florianópolis.	Cels.:		98403	1237	|	98429	6018	|	98450	5069.

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

................................................................................................................................   EXPEDIENTE

Ano XXVIII – Nº 2 – São João – 2018

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

Atividade	sem	fins	lucrativos.	
Este	boletim	é	financiado	com	doações	e	apoio	cultural. 

A	distribuição	é	dirigida.	
Sugestões	e	colaborações	são	sempre	bem-vindas.

Contatos	na	escola,
com	Paulo	(paulofsk@gmail.com)
ou	Patrícia	(patica1@gmail.com)

Quer nos apoiar? colibri@anaba.com.br

Equipe	desta	edição:	Graziela	Storto,	Luciana	Dutra,	Maria	Jaqueline	Maffazioli,	 
Marli	Henicka,	Patrícia	Campos	e	Paulo	Karam.	

Quando	necessário,	nos	reservamos	o	direito	de	corrigir	pequenas	falhas	que	porventura	estejam	
presentes	nos	textos	entregues	para	publicação	neste	boletim.

Agradecemos	a	todos	que	contribuíram	nesta	edição.
 

APOIO	ESPECIAL:	PostMix	Soluções	Gráficas
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