


O CASERÊ é uma iniciativa não institucional entre famílias
de acolhimento à primeira infância. 

Acontece diariamente na casa da Lu!

Nesse quintal mágico vamos encontrar os tesouros do nosso
chão, ouvir histórias do céu e da terra, preparar o pão,
brincar de roda, transformar água em poção, cozinhar o
alimento… faremos farinha de mandioca, fiação do algodão,
seremos árvores e passarinhos… gurerreiros e avião…
cultivando a condição humana a partir do ritmo, do
encontro e do livre brincar!

Quando: de segunda a sexta das 13:30 às 18h.  
Quem vem? Crianças de 2 a 6 anos! 



Quem sou eu? 

Sou Luciana Sapia, mulher, branca, mãe, Omo Yemonja. Com
formação em  Antropologia  pela USP, educadora e pesquisadora
da primeira infância e das culturas tradicionais há 18 anos.
Integrante do movimento preto, com formação afro-educativa. 

Com formação em  pedagogia Waldorf e formada  pela Associação
Sagres na arte de contar histórias como recurso terapêutico, (“A
paisagem dos contos e nossa paisagem interior”)

Fui professora no jardim da infância na Escola Livre Arete (7 anos)
trabalhei na Demetria, onde morei por 4 anos, em um pequeno
jardim da infância, trabalhei no jardim Waldorf Espaco Bem
Viver. 

Formadora na incubadora de cooperativas populares da USP.
Nesse balaio com muita história pra contar! Sou uma
pesquisadora do ser humano e fazedora de arte! 

Atualmente me dedico a coordenação de diversos grupos de
estudos dentro da Faculdade Rudolf Steiner e na Federação das
Escolas Waldorf no Brasil. Sou integrante do MPPW ( MOVIMENTO
PRETO PEDAGOGIA WALDORF). 

Há um ano abri minha casa para o CASERÊ e aqui realizo esse
trabalho como educadora fazendo o acolhimento das crianças e 
 famílias.

Realizo acompanhamento em projetos pedágogicos com crianças
de todas as idades em atendimentos individuais e pequenos
grupos.





Ilustrações do artista Pedro Inatobi 

A diversidade  é um dos princípios fundantes desse projeto. 
Se você é negro(x), pard(x) ou indígena venha conversar com a gente e  integrar

essa roda.
Se projeto te mobiliza, bora ativar. Me procure para saber como apoiar e ampliar

essa rede. 

Arte Design Clarissa Neder 


