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Os carneirinhas
Todos querem ser pastores, quando encontram de manh,
carneirinhos, enroladinhos como carretéis de lä.

os

Todos querem ser pastores e ter coroas de flores e umn

cajadinho na mãoe tocar uma flautinha e soprar numa

palhinha qualquer canção.
Todos querem ser cantores quando a Estrela da Manhã brilha
só, no céu sombrio, e, pela margem do rio, vão descendo oos
carneirinhos como carretéis de lã...

(Cecilia Meireles)

Feltragem: Flavia W. Garcia

que pastores e ovelhas nostrazem?
Dias mais quentes, frutos em desenvolvimento nos pés, pequenos passarinhos saindo doos

ninhos e alçando voos, é a primavera amadurecendo. E o verão se anunciando.
Com a chegada do mês de novembro, rapidamente somos levados ao calendário e logo nos vem
à consciência o ano que chega ao fim. Mas como nos preparamos para esse encerramento? E somente uma data, ou é um evento da alma humana? Que sentido ou pergunta essa data,

Natal,

nos traz? E só o final de um ano cronológico? Que sentido tem trazer o tema da lã e dos pastores
em uma época de calor?
Nessa época do ano, quandoo calor começa a se apresentar com mais frequência, as ovelhas, que
passaram o inverno todo com sua roupa quentinha, precisam, como nós, mudar o vestuário, precisam deixar para trás o que não é mais necessári, doando assim algo que já lhe foi útil e que
pode servir a outro. Com sua lä, as mãos humanas têm muito o que fazer: lavar, cardar, fiar, tecer,

tricotar... Quanta beleza de trabalho humano podemos demonstrar para nossas crianças! Quanta
trabalho digno podemos desenvolver com material tão nobre e que não se faz mais necessário
para esses animais tão dóceis!
Já os pastores, o que eles têm a nos ensinar? Pastores são pessoas simples e humildes que
vivem a observar e apaziguar o rebanho. Quantas coisas temos que nos dar conta, quantas coisas
nos surgem para serem finalizadas com a constante corrida dos dias do final do ano? Se não
observarmos e buscarmos acalmar nosso rebanho de ideias e funções jamais conseguiremos
ouvir a anunciação de um novo tempo. Para as crianças, vem a imagem desse ser simples e humilde, que cuida do outro, que cuida da força vital, em relação com a natureza de forma genuína.
São essas qualidades que deveríamos buscar nessa caminhada ao longo do ano que agora
finda. Desapegar-se do que não é mais necessário, ter a capacidade de desenvolver beleza e atitude com o que se apresenta no cotidiano de nossas vidas, capacidade de observar os próximos
passos a serem dados e cuidar das nossas relações, das pessoas que convivem conosco.
Tarefa fácil? Claro que não! Vivemos a dualidade entre a vida que segue como um rio caudaloso

e as noites estreladas e serenas. E nesse entremeio que a vida acontece, que o ser humano se encontra, no espaço entre o céu e a terra. Que encontremoso diálogo entre esses dois mundos, que
possamos ver beleza nos pequenos encontros dos quais fomos, em grande parte, privados este
ano ,

que percebamos os pequenos milagres que se anunciam nas sutilezas da vida! Que possa-

mos ter bons ouvidos para ouvir as belezas das nossas crianças, que possamos cantar cada vez
mais, até que nosso canto leve a boa nova a alguém! Que nossas mãos possam fazer com beleza
e boa vontade tudo o que precisa ser cumprido! E, principalmente, que possamos serenar
acalentando assim o que há de mais precioso para nós!

(Texto de Merilyn N. Silva)

Historia
A Vovó do Marro do Schmidt
Lá no alto do morro, onde só se pode chegar a pé, por uma estrada bem branquinha de
areia bem fininha, morava a vovó do morro do Schmidt.
Lá no alto do morro havia uma grande figueira.
Em tardes fagueiras à sombra da figueira ficavam a vovó e os carneirinhos, bem juntinhos.
A vovó descia com os carneirinhos até o riacho doce.
Lá comiam graminha bem viçosa e fresquinha e perto do riacho, que tinha muitas ped ras
bem redondas, onde se podia ouvir um barulhinho bem assim: chuá, chuá,
bólólólólóló..chuá, chuá, bólólólóloló....
Os carneiros bebiam água bem fresquinha e com a barriga bem cheia, voltavam para a

grande figueira.
Todos os dias antes de irem dormir, ela contava seus carneirinhos:

Um,dois três... quatro carneirinhos
Cinco seis sete.. oito carneirinhos
Nove, dez, onze...doze carneirinhos.
Em dias bem quentes fazia a tosquia,
Snip snip, snip snip..tirando a lä dos carneirinhos.
Esses carneirinhos passearam pelo campo e se encheram de picão.
A lä bem limpa vai ficar!
Tirou dela picão por picão
E lavou-a com água e sabão,
Pendurou-a no mourão.
A lä bem limpinha ela cardou, carda ,carda, cardadeira
carda, carda, cardadeira
E um fio fino ela fiou
Fia, fia, fio fino
Fio fino vou fiar...
Fio fio o dia inteiro náão posso parar.
Fiiooooo
Enrola, enrola, enrola o novelo.
Enrola, enrola, enrola o novelo.
Um novelo bem redondinho vai guardar no seu cestinho

A vovó tem uma casa com o telhado bem alto,
Uma janela pequenininha e atrás da janelinha
Uma cadeira que balança e faz um barulhinho bem assim:

Nhéc,nhéc, nhéc,nhé.
Depois de balançar pegou o seu cestinho,
O novelo de lã bem redondinho,
Duas agulhas..( bem grandes ou bem
Junta as pontinhas..
Tricoteia tricotá
Tricoteia tricotá

pequeninhas)

Tricotricotricotrico.
Um presente para..

. . e l a vai dar

Um gorro bem vermelho, com duas orelhas e um pompom
amarelo em cima... Duas agulhas...

Um presente para..
ela vai dar
Um vestido bem comprido, com dois bolsinhos, um lacinho e 5
botõezinhos....( e assim por diante como quiser).
Depois de tanto tricotar a vovó vai descansar. Deita na sua cama,
puxa as cobertas, fecha os olhos, para com seus carneiros sonhar.
(Luise Hardt Zastrow)

Escute aqui

História do menina Ludgera e da vová Alba
Era uma vez um bom menino de nome Ludgero, ele morava bem perto da casa
de sua vovó que 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 Ihe 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
passado játinha 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 precisamos de l !

-

disse a vovó.

Ludgero vá até a fazendinha do bom pastor perguntar se ele já tosquiou as
ovelhas. Ludgero encontrou l, que o pastor de bom grado Ihe deu eo menino
por ela agradeceu.

Ludgero para casa voltou saltitando e bem alegre foi cantando:

"minha vó étrabalhadeira, 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 lä.
Os dois logo começaram a lavar a lãe colocaram-na para secar. Assim o dia

lentamente passouea noite chegou. Todos dormiram.
No dia seguinte depois da escola Ludgero foi à casa da vovó Alba e perguntou:
meu colete e meias jà 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 lä 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 esquentar, 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 per-

tinho, sente aqui do meu ladinho."
A lä agora pode ser tingida meu netinho, vamos até o jardim colher plantas
para a lä 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 esquentar, arre arre arre eira minha vó é tingideira".
E passaramo dia tingindo a l 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 per-

tinho, sente aqui do meu ladinho."
A la agora precisa ser tricotada meu netinho, vá até o sótãoe 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 esquentar, arre arre arre eira minha vó é tricoteira".
Ea vovó passou o dia tricotando, passou outro dia tricotando e noterceiro
dia, Ludgero mais uma vez perguntou:
-"bom dia minha querida vovó, meu colete e meias jáestão prontos?
Vovó mostrou o colete e o par de meias que estavam prontos. Que alegria!

Todos agradeceram ao bom pastor e as ovelhas que haviam dado a lä, e
naquele ano mais uma vez Ludgero ficou com seu corpo bem quentinho nos
dias que faziam frio.
Historia criada por Silvia Jensen

Histária da Pastorzinha
Era uma vez um menino pastor que possuía uma única ovelha.
E como ela era branca como a neve se chamava Lana Blanca

Todos os dias o pastor ia com Lana Blanca a um pasto onde se podia encontrar
ervas suculentas e aromáticas.
Para ser capaz de ouvi-la a distância, no seu pescoço pendurou um sino de
ouro.

Um dia, eles foram para o pasto quando o sol já tinha nascido e como nesta
época fazia calor ambos estavam com sede. Eles ouviram vindo do bosque vizinho, um leve sussurro. Seria água ? Quando eles se aproximaram, viram uma nascente de água jorrando da rocha. O pastor se abaixou, pegou a água clara com
ambas as mãos, e bebeu, bebeu à vontade.
Então a ovelha bebeu a água que corria sobre as pedras no córrego.
O pastor, de repente se sentiu tão cansado que não queria continuar sem
antes descansar. Ele tirou o boné e também a mochila. Deitou-se ali por perto e
dormiu.

Lana Blanca porém, correu ao longo do córrego, longe, cada vez mais longe..
Quando o menino acordou, olhou em volta e começou a gritar, chamando sua
Ovelha:" Lana Blanca, Lana Blanca , mas nada aconteceu.
Então ele partiu para procurar Lana Blanca.
Procurou durante todo o dia até a noite. Um pouco antes do pôr do sol, foi que
o pastor sentou-se em uma pedra e começou a chorar.
E enquanto ele estava chorando, de repente, ele ouviu o maravilhoso canto de
um pássaro cantando sua canção da noite, parecia querer consolar o seu choro.

Assim que o pássaro ficou em silêncio, o pastor disse:
"Ah, meu passarinho, eu procuro por Lana Blanca, a minha ovelha."
O pássaro assentiu e apontou o bico em direção ao bosque. Certamente, ele
queria dizer: "Ela esteve lá!" E então ele voou para longe.
O menino levantou-se e começou a caminhar a passos largos através do

bosque, no musgo macio e pedras, de repente ele ouviu algo, um barulho num
arbusto.

Seria uma raposa? Ou até mesmo um lobo? Mas não, era um pequeno esquilo,
que e stava à procura de uma avel para o jantar.
"Boa noite querido esquilo, você viu Lana Blanca, a minha ovelha?"
O esquilo balançou a cabeça e disse:
"Não, eu não sei nada da sua ovelha, mas eu levarei você até a lebre, ela tem
pernas longas e pode ir longe ".
Juntos, eles foram a procura do animal.

Encontraram a lebre que já ia dormir, num bom abrigo nos ramos de um arbusto.
O esquilo voltou para o bosque para procurar avels.
O pastor cumprimentou a lebre:

"Querida lebre, você sabe onde está Lana Blanca minha ovelhinha?"
A lebre também não sabia, no entanto, disse:

"Eu vou acompanhá-lo até a coruja que tem olhos grandese vê de noite. Talvez
ela possa ajudar"
Eles foram para o bosque. "Esta é a coruja", disse a lebre. Acoruja estava no cimo
de uma árvore alta com seus grandes olhos e olhou para o menino pastor lá em
baixo.
A lebre retornou a0 seu esconderijo.

O pastor tomou coragem e gritou:

"Boa noite coruja. Você viu Lana Blanca, a minha ovelha?"
"Não", disse a coruja, "Eu não sei onde está a sua ovelha, mas aí entre as raízes
no tronco da árvore mora um anão, talvez ele possa ajudá-lo."
O pastor se aproximoue tentou abrir a porta entre as raízes, bateu e gritou:
"Anão, anãozinho, está me ouvindo? venha abrir a porta"

A porta se abriu e apareceu um homenzinho com uma longa barba. Ele estava segurando uma pequena lanterna e disse:

"Eu não sei onde está a sua ovelha, mas eu quero acompanhá-lo e ajudá-lo levando luz".

Caminharam, caminharam e chegaram a um buraco profundo. Eles pararam e
ouviram um tilintar. Talvez fosse o sino de ouro da Lana Blanca?!
"Beeeh beeeh. . "fez a ovelha. "Din din din..." fazia o sino.
O Anão do bosque iluminou com sua lanterna: Lana Blanca tinha caído no fundo
do buraco e não conseguia sair.
"Espere, eu vou buscar você!", disse o pastor, e desceu para dentro do buraco.

"Beeeh beeeh ."fez a ovelha. "Din din din.." fazia o sino. Quealegria quando
o menino pastor, alcançou Lana Blanca ! Ele pegou-a e segurou-a firme em seus
braços e escalou para fora do buraco Ela estava tremendo toda.
O anão do bosque acompanhou-os com sua lanterna, andou na frente deles iluminando o caminho e finalmente chegaram a sua casa segura e aconchegante.
O menino pastor agradeceu muito o anão pela ajuda, e o anão com sua lanterninha voltou para sua casa entre as raízes no bosque.
Ufa, ainda bem que Lana Blanca tinha no seu pescoço um sininho que tocava

"Din din, din din,

din din din."

(história de origem italiana)

Músicas
Veja o pastorzinho
Lá no alto daquela montanha
Carneirinho, carneirão
Havia um pastorzinho
Carneirinhos
Uma flor de

laranjeira

Escute aqui

Atividade Manual
Bolas com lã de carneiro
Material:
.La de carneiro cardada natural e colorida
.Bola de isopor ( pode ser bolinhas com guizo dentro, daquela para gato brincar, encontra em pets, agro

pecuária)
.Borifador
Barra de sabão de côco
.Azeite de oliva
Toalha de rosto

Modo de fazer:
Dentro do borifador colocar lascas do sabão de côcoe água quente, misturada com um pouquinho de água
fria (lembrando de acrescentar água quente sempre que esfriar).

Após envolver a bola de isopor com lä natural, borifar com a água de sabão e pressionar a l entorno da
bola, em seguida embolar nas mãos e sobre a toalha.
Acrescentar aos poucos a lã colorida, ao terminar as camadas coloridas enxaguar com água limpa e deixar
secar ao sol.

Brincadeira
Carneirinho, carneirão
Música:
Carneirinho, carneirão, neirão, neirão
Olhai pro céu
Olhai pro chão, pro chão, pro chão,
Pedindo ao rei nosso Senhor, Senhor, Senhor
Para todos abençoar.

Carneirinho, carneirão, neirão, neiro
Olhai pro céu

Olhai pro chão, pro chão, pro chão,
Pedindo ao rei nosso Senhor, Senhor, Senhor
Para todos ajoelharem.
As crianças se ajoelhame cantam:
Carneirinho, carneirão, neirão, neirão
Olhai pro céu
Olhai pro chão, pro chão, pro cho,
Pedindo ao rei nosso Senhor, Senhor, Senhor
Para todos se levantarem.

As crianças se levantam e cantam:
Carneirinho, carneirão, neirão, neirão
Olhai pro ceu
Olhai pro chão, pro chão, pro chão,
Pedindo ao rei nosso Senhor, Senhor, Senhor
Para todos se sentarem.

As crianças se sentame cantam.
As crianças vão cantando a musica e fazendo os gestos de acordo com a letra: "olhai pro céu",
"olhai pro chão" e o gesto que o rei manda fazer. A cada vez o rei manda fazer uma coisa: por a
mão na cabeça, fechar os olhos, bater palmas, dar abraço..

Para a brincadeira ficar mais divertida podemos colocar uma fantasia de carneiro na criança,
que pode ser feita fazendo duas orelhas em um tecido branco, amaradas com um fio ou um elás
Este tecido pode ser um lençol, uma fronha, uma camiseta, etc.

tico.

Receitas
Creme de chia com manga e côco
Ingredientes
200ml de leite de côco;
3C sopa de sementes de chia;
3C sopa de côco ralado;
2C sopa de açúcar demerara ou mascavo ou melado ou mel (opcional para adoçar);
1 manga picada em cubos.
(rende 4 porções)

Modo de preparo:
1- Em uma tigela misture o leite de côco, a chia, o côco ralado e o açúcar demerara;
2- Deixe descansar por 30 minutos em temperatura ambiente. Após, mexa novamente e
coloque na geladeira por 3 horas;
3- Num pote de vidro transparente ou em copos individuais, monte camadas do creme intercalando com os pedaços de manga. Finalize com a manga e um pouco de còco ralado por cima.
Geladinho é uma delícia!

Nhoque de Espinafre com Ricata
Ingredientes:
-1 porção de 250g de ricota fresca;
-1 maço

de espinafre;

cebola, alho, orégano, cheiro verde
(opcional para temperar);

2 ovos inteiros;
3C sopa de farinha de aveia ou de arroz;

2C sopa de azeite;
sal a gosto;
-

queijo parmesão

ralado

100g;

queijo muzarela ralado 200g

Molho:
Fazer um molho de tomate do seu gosto e reservar.

Modo de Preparo:
1-Cozinhe o espinafre no vapor por 3 minutos. Retire todo o excesso de água;
2- Pique o espinafre e refogue rapidamente com um fio de azeite, o alho, a cebola e os temperos.

Reserve;
3- Em uma tigela esfarele a ricota, acrescente o sal as duas colheres de sopa de azeite. Misture;
4- Acrescente os dois ovose as três colheres de farinha;
5- Acrescente o espinafre refogado, o queijo parmesão ralado e o queijo muzarela;
6- Misture tudo muito bem até incorporar e formar uma massa que dê para moldar;

7-Chegou a hora de moldar em formato de bolinhas e colocar elas lado a lado em uma travessa
untada com azeite;
8- Por fim, cubra com o molho de tomates e queijo parmesão ralado;
9- Finalize colocando no forno para aquecer.
Bom Apetite!

Garrinha de Cereal
Ingredientes:
-2 xícaras de floco de arroz

-2xícaras de aveia em floco
-h a 1 xícara de mel
2

colheres de manteiga

- Uva passa, amêndoas, nozes, castanhas e sementes a gosto, escolha os de sua preferência, e se

necessário pique-os.

Modo de preparo:
1- Leve ao forno já pré-aquecido o floco de arroz e a aveia e deixe-os dourar.
2- Enquanto isso, numa panela aqueça a manteiga e o mel, misture até que se torne um creme homogêneo.
3- Em uma tigela misture todos os ingredientes, vá mexendo até dar o ponto, se necessário acrescente mais
mel ou aveia.
4- Forre um recipiente com papel alumínio e despeje toda a massa.
5- Pressione a massa com as mãos ou uma colher, de forma que fica bem compacto, amasse com firmeza.

6- Coloque na geladeira, até a massa endurecer.
7- Retire o papel alumínio, apoie em uma superfície firme e plana, como uma tabua de cortar, e corte a
massa em pedaços.
Pronto, as barras devem ser conservadas na geladeira!

Este periódico foi elaborado pela equipe de professoras da Educação Infantil da Escola Waldorf Anabá,
para as familias de Maternal e Jardim de Infância, durante o período de isolamento social, em novembro
de 2020.
Esperamos com este conteúdo inspirar simplicidade e acolhimento para o dia-a-dia em seus lares.
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