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I'm everything I am because you loved me 🎶 

Amor que deixa ser, 

Mãe 

Do tamanho do céu  

E apenas menor que Deus, Quintana escreveu 

Do tempo sem hora 

Ela não tem limite para Drummond 

Maria, a do Nascimento, do menino da manjedoura 

E a do Milton  

É dom 

Força 

Gana 

Dor e alegria  

Graça  

Sonho sempre 

De João  

Capaz de amar 

Infinitamente  

Sente 

Sorri 

Sofre 

Por 2,3 ou mais 

Cura com abraço & sara com beijo 

 

E do sopé das montanhas do Himalaia 

No jardim do amor e da compaixão  

Doces vozes cantam: 

"Que neste mundo tão grande 

Há muito amor e carinho 

Mas não há bondade maior que o amor de minha mãe"🎶 
Kauê Kaleshi 

Mãe 

Nada impedirá que o sol se levante novamente, nem 

mesmo a noite mais escura. Vamos nos presentear com 

um raio de sol: JARDIM DO AMOR E DA COMPAIXÃO, 

é uma comunidade infantil onde atualmente noventa 

crianças órfãs são cultivadas em uma grande família em 

um sopé remoto de uma montanha do Himalaia. Assista: 

https://www.jhamtse.com/tashi-

portuguese?fbclid=IwAR1BZ63VO_ogjtw1ewQvJjbPZk

mOT9I5bqewnq2MSzdhZ2jpEekYZBmUtFA 
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Queridas Famílias, 

 

É interessante como esse momento tão difícil que estamos passando, com tantos desafios, 

dificuldades, incertezas e também superações e transformações tem nos guiado de forma muito intensa 

na vivência da qualidade, dos sentidos das épocas.  

Iniciamos a quarentena em pleno período de quaresma, tempo de recolhimento, reflexão e 

realmente não tivemos muita opção a não ser nos voltarmos para dentro dos nossos lares e de nós 

mesmos. E então, esse desafio passou a exigir de nós novas percepções, criatividade e também nos trouxe 

boas oportunidades de fazermos coisas novas, repararmos em coisas que antes não conseguíamos por 

falta de tempo. Muitas novidades, adaptações e muitas transformações depois, chegamos a Páscoa, época 

da transformação, do renascimento, na qual já pudemos perceber que algo tinha mudado em nós.  

E então, passada a páscoa, tínhamos a esperança de que enfim poderíamos voltar as atividades 

normalmente, que o “retiro” tinha acabado e que logo as portas seriam abertas. Mas isso não aconteceu 

por completo. A epidemia se intensificou e no momento que parecíamos prontos para nos reunir, voltar a 

convivência social não foi possível. Todo esse sentimento de insegurança e incerteza parece ter 

renascido. E o que fazer com isso? 

Há mais de 2 mil anos atrás, estavam os apóstolos de Cristo reunidos e desesperançosos após sua 

partida. Se sentiam desolados e havia tristeza em seus corações. Mas Cristo estava lá! Só que eles não 

percebiam e buscavam respostas. Até que cinquenta dias após a Páscoa, os apóstolos reunidos com 

Maria, receberam o Espírito Santo. Ali eles puderam falar a linguagem do cosmos, do amor, e todos se 

entenderam. Puderam sentir o impulso crístico que habitava seu ser e depois daquele dia, passou a 

habitar cada ser humano.  E então Deus se ancorou à Terra, em cada um de nós.  

Este ano, o dia de Pentecostes será 31 de maio. Este dia se relaciona com o ato de contemplar, sair 

de dentro de si em direção ao que se almeja para o futuro. Que a força espiritual de Pentecostes nos guie 

no caminho do esperançar, esperança em verbo, em ação. E com essa intenção, possamos nos relacionar 

uns com os outros, mesmo que a distância fisicamente, mas aproximando nossos corações e intenções. 

Que possamos nos fortalecer na comunidade e que a luz interior, o amor, seja o fruto de nosso agir. Pois 

“salutar só é quando no espelho da alma do homem, se forma comunidade toda, e na comunidade vive a 

força da alma individual.” (R.S.) 

Assim, queridas famílias, que esta força os auxilie neste momento e que possamos administrar 

nosso tempo com cuidado, calor e ritmo para nos mantermos bem, saudáveis e para vivermos cada 

pequeno momento com presença e amor.  

 

“O Humano em toda a sua abrangência não chega de fato a se manifestar através de 

qualquer ser humano isolado, nem dos membros de um povo sozinho. Manifesta-se 

apenas através da humanidade inteira." 

Rudolf Steiner 

 

Estaremos aqui para o que for preciso. 

Da equipe de professores do Jardim Aurora para todas as famílias. 
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Por Luana Aversa 

       

Sempre que falamos de acontecimentos passados, é importante que os atualizemos, caso 

contrário, comemorar as festas anuais parece sempre algo artificial ou saudosista. Como ter a visão de 

fatos que aconteceram aproximadamente dois mil anos atrás, sem atualizá-los para a nossa vivência 

anímica do presente? Na verdade, o mágico de comemorar as festas todos os anos, repetidamente, é 

justamente a chance que temos de aproveitar cada um desses momentos, vivenciando-os sempre com 

um novo olhar. Este ano, por exemplo, parece-nos que a Quaresma, a Páscoa, e agora o Pentecostes, 

ganharam ares totalmente novos e especiais, como se estivéssemos descobrindo coisas novas sobre 

esses eventos, mesmo depois de tê-los vivenciado tantas vezes!  

Quando uma nova época vai se aproximando, olhamos para o que já passou, refletimos sobre 

aquilo que estamos vivenciando no presente, e projetamos o futuro, e que futuro parece nos aguardar! 

Quantas inseguranças, mas também quantos planos, metas e promessas. E o futuro não é assim mesmo, 

um misto de confiança e insegurança, de planejamento e imprevisibilidade? O importante, no final das 

contas, é sempre olharmos para o que chega com abertura, pois a disposição para a dúvida diante de algo 

novo é o que nos permite acolher o fenômeno, convivendo com ele com amorosidade, e não apenas com 

julgamento. 

Convidamos, então, à leitura deste texto sobre Pentecostes, olhando para os fatos passados a fim 

de compreendê-los, mas também buscando encontrar suas reverberações no presente, e suas promessas 

que nos lançam ao futuro, nutrindo-nos sempre de novas esperanças.       

Após a Páscoa, começamos a vivenciar os cinquenta dias que antecedem a comemoração de outra 

“festa cósmica” de grande importância conhecida como Pentecostes. E, embora esta seja uma das festas 

mais importantes do calendário cristão, pouco se fala sobre ela nos dias de hoje. Por isso, é importante 

que entendamos um pouco seu significado cósmico e sua influência em nós.         

A palavra “Pentecostes” vem do grego e significa o quinquagésimo dia, remetendo-se aos 

cinquenta dias após o domingo de Páscoa. Mas o que aconteceu de tão importante nessa data? Olhemos 

para o passado. Há três ou quatro milênios atrás os homens possuíam uma consciência bem diferente da 

nossa, era como uma consciência instintiva de terem vivido num mundo espiritual antes de terem descido 

para a Terra num corpo físico. Porém, ao longo do desenvolvimento da humanidade, os homens foram 

perdendo, gradualmente, essa lembrança da sua vida espiritual pré-natal. 

Até que Cristo, o grande ser Solar, se torna alma de um homem - Jesus de Nazaré -, e pela primeira 

vez um deus passa pela existência da morte humana, e liga seu destino ao destino da humanidade. E o que 

isso muda no destino do Homem? O caminho percorrido pelos apóstolos pode nos ajudar a responder 

essa pergunta. 

Quando Cristo ressuscita, um anjo aparece à Maria Madalena e diz: “Vá adiante e diga que eu os 

encontrarei na Galiléia”. Cristo, então, passa quarenta dias com os apóstolos transmitindo compreensões 

muito maiores do que eles tiveram acesso durante os três anos anteriores junto Dele – do batismo no 
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Jordão à crucificação. No entanto, os conhecimentos vindos do mundo espiritual lhes chegam através de 

uma consciência imaginativa. Ou seja, ancoravam em suas almas, mas ainda não emergiam na sua 

consciência desperta, na consciência do seu Eu como força individual. Como se tudo aquilo lhes fosse 

externo. 

Mas após esses quarenta dias algo acontece. Cristo desaparece nas nuvens – o que conhecemos 

como Ascensão - e aqueles homens que estiveram juntos, adquirindo a confiança de que poderiam 

cumprir sua missão na Terra, pois Ele estava ao seu lado, sentem-se abandonados e completamente 

perdidos. Surge uma tristeza imensa que, por um momento, os paralisa. E o que eles fazem? 

Os discípulos se unem e oram por dez dias consecutivos. Nesse momento, Mathias substitui Judas 

- que havia tirado sua própria vida – para formar novamente um grupo de doze pessoas. Isto porque o 

número doze representa um fortalecimento vinculado ao cosmos. Ele forma uma coesão grupal que é 

semelhante à coesão que há no mundo das estrelas fixas. Podemos ver como muitos grupos importantes 

ao longo da história eram formados por “doze”, já que este é a expressão da comunidade celeste na 

comunidade terrestre. 

Porém, para que o “Mistério de Pentecostes” pudesse 

acontecer, uma décima terceira pessoa precisava completar esse 

círculo, quem era? Maria! Maria passa a ser a força inspiradora do 

cristianismo, aquela que aceitou o Divino em seu ventre com total 

abertura para o desconhecido. Só ela poderia, então, trazer o impulso 

que faltava aos doze apóstolos para que eles pudessem reencontrar o 

Espírito Santo, mas agora em sua vivência interior. Esse é o grande 

acontecimento de Pentecostes, com a Virgem Maria no centro, os 

discípulos conseguem compreender a linguagem do espírito 

representada pelas línguas de fogo que descem sobre suas cabeças. 

Aquilo que eles haviam perdido dez dias antes, quando Cristo 

desapareceu nas nuvens, volta como compreensão do Verbo. O Verbo 

que é capaz de ser a linguagem compreensível por toda comunidade, 

independente do idioma que se fala.  

Com o “espírito em si” eles desenvolvem uma capacidade que 

podemos chamar de “consciência ética”. Não a ética como uma moral 

imposta de fora, um código que temos de cumprir, mas a capacidade de, 

a partir de si, ter uma conduta ética com consciência lúcida. Uma 

consciência que é individual e autônoma, mas não egoísta. Como podemos ver com Maria, sua consciência 

não a isolou, pelo contrário, ela a colocou no centro, como a substituta de Cristo naquele grupo que iria 

levar Sua mensagem ao mundo. Essa consciência é a base, a ferramenta indispensável para uma vida 

social sadia. Como diz o aforismo de Rudolf Steiner: “Salutar só é quando no espelho da alma humana se 

forma toda a comunidade, e na comunidade vive a força da alma individual. ” 

El Grego 
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Por isso, a interiorização daquilo que podemos chamar de 

“substância do amor onipresente universal” em cada indivíduo, não 

significa jamais “separação”, mas o reconhecimento da divindade 

que habita dentro de cada ser humano. Podemos, assim, cultivar as 

forças crísticas do amor universal em nossas almas, para 

solidificarmos uma comunidade na qual todos os homens, 

independente de família, nação, religião ou sexo, vivam na 

plenitude do amor fraternal. Como aconteceu com os apóstolos, 

que depois do acontecimento de Pentecostes, pareciam ter 

mudado completamente de caráter, de estado de alma. Neles, nada 

havia de mesquinho ou de egoísta, seus corações se abriram 

transformando-se em pura tolerância e compreensão, expressões 

da força crística na terra.  

Portanto, Pentecostes é a conjunção de duas forças aparentemente opostas: é a descoberta do 

Espírito Santo que vive dentro de cada um e, ao mesmo tempo, é a exaltação da comunidade e da união. 

Ambas nos dando confiança para que, a cada amanhecer, possamos ter a disposição de renovar nossos 

ideais para levá-los adiante.    

Assim, para finalizar, o que a Antroposofia gostaria de levar à humanidade como um mistério 

pentecostal sempre presente? A compreensão de que, se antes o sentido da Terra estava no Sol (distante, 

externo), agora esse sentido passa a estar unido com a própria Terra dentro de cada ser humano. 

“Las personas que trabajan juntas en una fraternidad son magos, porque atraen seres superiores a su círculo. Cuando uno 

trabaja en comunidad a partir del amor fraternal, seres superiores efectivamente se manifiestan. 

Al entregarnos a la Fraternidad, esta donación de si mismos, este fusionarse en una totalidad, resulta en un 

fortalecimiento de nuestros órganos. Luego, al hablar o actuar como miembros de tal comunidad, no es el humano 

individual que actúa o habla en nosotros, sino el espíritu de la comunidad. Este es el secreto para el progreso de la 

humanidad del futuro: trabajar a través de comunidades” 

Rudolf Steiner 

 

Fonte: 

Steiner, Rudolf. “Pentecostes Universal - A Mensagem da Antroposofia”. Título Original: Welten-Pfingsten die Botschaft der Antroposophie 

G.A. 226 17.5.1923 Oslo. Tradução: Leonore Bertalot; Revisão: Ricardo Távora. Publicado pelo Instituto Elo de Economia Associativa – 

Botucatu - SP. Disponível em: http://www.festascristas.com.br/ascensao-entecostes/pentecostes-textos-rudolf-steiner/758-pentecostes-

universal-a-mensagem-da-antroposofia-rudolf-steiner 

Lameirão, Luiza H. T. Ao longo do ano: atmosferas, reflexões, festividades. São Paulo: João de Barro, 2017. 

Palestra proferida pela professora Luiza Lameirão no dia 10 de maio de 2010, para pais e professores do Colégio Waldorf Micael. Disponível 

em: http://www.festascristas.com.br/ascensao-entecostes/pentecostes-textos-diversos/719-palestra-sobre-pentecostes-luiza-lameirao 

Pentecostes - A Festividade da Individualidade Livre (Elizeu Takase). Disponível em: http://www.festascristas.com.br/ascensao-

entecostes/pentecostes-textos-diversos/665-pentecostes-a-festividade-da-individualidade-livre-elizeu-takase 

Pentecostes – A Festa do Futuro (Gabriele Kuehn – Vera Orgolini).Texto extraído da Revista Nós, Época de São João 2004, da Escola 

Waldorf Rudolf Steiner, SP. Disponível em: http://www.festascristas.com.br/ascensao-entecostes/pentecostes-textos-diversos/613-

pentecostes--a-festa-do-futuro-gabriele-kuehn--vera-orgolini 

Ilustração: Tijana Draws 

http://www.festascristas.com.br/ascensao-entecostes/pentecostes-textos-rudolf-steiner/758-pentecostes-universal-a-mensagem-da-antroposofia-rudolf-steiner
http://www.festascristas.com.br/ascensao-entecostes/pentecostes-textos-rudolf-steiner/758-pentecostes-universal-a-mensagem-da-antroposofia-rudolf-steiner
http://www.festascristas.com.br/ascensao-entecostes/pentecostes-textos-diversos/719-palestra-sobre-pentecostes-luiza-lameirao
http://www.festascristas.com.br/ascensao-entecostes/pentecostes-textos-diversos/665-pentecostes-a-festividade-da-individualidade-livre-elizeu-takase
http://www.festascristas.com.br/ascensao-entecostes/pentecostes-textos-diversos/665-pentecostes-a-festividade-da-individualidade-livre-elizeu-takase
http://www.festascristas.com.br/ascensao-entecostes/pentecostes-textos-diversos/613-pentecostes--a-festa-do-futuro-gabriele-kuehn--vera-orgolini
http://www.festascristas.com.br/ascensao-entecostes/pentecostes-textos-diversos/613-pentecostes--a-festa-do-futuro-gabriele-kuehn--vera-orgolini
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Por Valéria Tholozan 

 

É uma das mais antigas celebrações do catolicismo popular, foi difundida pelo mundo como 

pagamento de uma promessa da rainha D. Isabel de Portugal e de Aragão ao Espírito Santo ao qual pedira 

que seu esposo, o rei D. Dinis, fizesse as pazes com seu filho o herdeiro do trono, por volta de 1320. A 

rainha prometeu ao Espírito Santo peregrinações pelo mundo com a imagem da “pomba” pousada numa 

réplica da coroa real para arrecadar donativos para os pobres. 

A devoção pelo Espírito Santo e a celebração da festa em Pentecostes estabeleceu se firmemente 

no arquipélago dos Açores e daí partiu para outros lugares de colônias açorianas na África, Canadá, nas 

Américas e no Brasil. 

A celebração começa depois da Páscoa com uma novena e passados 50 dias termina com a Folia 

do Divino quando um grupo de fiéis que carregam a Bandeira, a Coroa e o Divino saem numa 

peregrinação pelas casas pedindo doações para os pobres. Existem muitas variações conforme a região, 

mas esta é uma das festas mais fortemente representadas no folclore religioso do Brasil. 

A essência da celebração religiosa e da cultura popular são lindamente transmitidas na música de 

Ivan Lins 

“ A Bandeira Divino” 

Os devotos do Divino 

Vão abrir sua morada 

Pra bandeira do menino 

Ser bem-vinda, 

Ser louvada, ai, ai 

Deus nos salve esse devoto 

Pela esmola em vosso nome 

Dando água a quem tem sede, 

Dando pão a quem tem fome, ai, ai 

A bandeira acredita 

Que a semente seja tanta 

Que essa mesa seja farta, 

Que essa casa seja santa, ai, ai 

Que o perdão seja sagrado, 

Que a fé seja infinita 

Que o homem seja livre, 

Que a justiça sobreviva, ai, ai 

Assim como os três reis magos 

Que seguiram a estrela guia 

A bandeira segue em frente 

Atrás de melhores dias, ai, ai 

No estandarte vai escrito 

Que ele voltará de novo 

Que o rei será bendito 

Ele nascerá do povo, ai, ai 

Ilustração: Ísis Della Preve 
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Por Thaís Lefcadito 

Durante esta semana de maio já tivemos alguns dias em que o vento sopra mais frio, o dia finda 

ainda mais cedo, pelas nossas janelas vemos cair a chuva.  

Chegam aqueles dias em que pequenas fontes de calor, trazem um bem-estar enorme. Quem não 

se lembra do cheiro de um doce caseiro preparado com carinho, que vem com aquele gostinho de canela 

recém-saído do forno?  Arroz doce, canjica, bolo de maçã com canela, doce de abóbora...hummm! Ou da 

sensação de conforto de ter uma vela acesa ou se aproximar com todo o corpo de uma lareira em um dia 

de frio? Uma xícara de chá em dia de chuva, uma caminhada vigorosa que deixa as bochechas rosadas 

contra o frio, uma bolsinha de água quente que prepara os lençóis gelados antes de nos recolhermos para 

dormir, ver nossos animais em casa se aninharem bem perto de nossos pés ou em cima dos tapetes.  

Essa busca quase “instintiva” por calor, nos leva a refletir sobre sua importância em nossas vidas e 

para nossa saúde. 

Conforme descreve Gudrum Burkhard em “Vestimenta sadia 

para a criança e para o adulto”, o calor humano é o veículo da 

nossa personalidade, do nosso Eu. Quando olhamos para a 

constituição humana à luz da antroposofia, vemos como o corpo 

físico, visível e material se relaciona com o elemento sólido 

terrestre, comum com o Reino Mineral. O corpo etérico ou vital, 

que faz com que a planta cresça para o alto superando a força da 

gravidade, está presente também no ser humano e tem como 

elemento fundamental a água, responsável por manter nossas 

células no formato correspondente.  No corpo astral ou “animal”, 

predomina o elemento ar, tão evidente na respiração, na troca 

profunda entre o interior e o exterior e na troca com outros seres 

que nos rodeiam. Nos possibilita também o movimento. 

Finalmente, o elemento fogo. O calor está mergulhado 

completamente na nossa parte orgânica, regulando as funções do 

organismo, nossa consciência de nós mesmos, chamada de Self 

por Jung, com a qual regulamos nossos pensamentos, 

sentimentos e ações. (Burkhard, G.). 

 O calor transforma, transmuta, metamorfoseia. O calor do sol transforma tudo na natureza, o 

fogo molda o ferro, possibilita a combustão que leva os foguetes para a lua. Na cozinha, é fácil perceber 

como com um pouco mais de temperatura, os ingredientes ganham novas consistências, exalam 

diferentes aromas, atiçam nossa vontade de se alimentar com prazer. 

A própria vida precisa de calor para ser gestada. Um útero escuro e quentinho envolve o ser por 

inteiro para se desenvolver com segurança. Recupero a ideia do texto “O Valor da Casa”, do nosso último 

caderno: “onde a vida começa fechada, protegida, agasalhada no ‘ninho’... no interior, um calor acolhe, 

Ilustração: Luana Aversa 
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envolve”. Ao chegar ao mundo, a criança recém-nascida se expõe de forma abrupta ao frio e depende 

totalmente do adulto para aquecê-la. Esta regulação à temperatura de forma paralela a tantos outros 

processos nos quais ela vai conquistar autonomia, é um processo gradual e que precisa de tempo e da 

presença atenta de um adulto.  

Um bebê nasce totalmente incapaz de regular seu organismo térmico, embora dê sinais claros do 

bem-estar que lhe proporciona estar em contato com o corpo quentinho da mãe ou do pai, ou da calma 

que traz ter um gorrinho protegendo sua delicada cabeça da perda excessiva de calor pela moleira  ainda 

aberta. Tudo tem de ser preparado, adaptando com sumo cuidado para sua temperatura corporal: a 

temperatura do alimento, a água para dar banho, a roupa nos momentos de troca. Junto com a envoltura 

do vestir, se cria uma envoltura consciente sobre as necessidades deste bebê. 

Ao longo da primeira infância, principalmente a partir do momento em que as crianças já são 

capazes de usar as palavras, facilmente nos esquecemos deste fato que observamos com tanta clareza 

em um recém-nascido.  Ao dar banho, trocar, vestir, nutrir, acalentar, estamos oferecendo as condições 

básicas e necessárias ao seu desenvolvimento como ser humano. Durante os três primeiros anos de vida, 

mas inclusive até a juventude, predomina o desenvolvimento do seu organismo calórico e isso tem um 

impacto profundo em sua saúde.  

Nessa busca constante de se sentir confortável em seu corpo e descobrir e explorar todas suas 

possibilidades, o calor é um grande ajudante neste processo de chegada ao corpo físico. Se o outono nos 

faz ainda mais conscientes do bem-estar que o calor nos proporciona como adultos, que tal olharmos mais 

de perto para importância de cuidar do organismo térmico das nossas crianças?  

Uma boa manutenção do calor depende principalmente de três fatores que devem se relacionar de forma 

equilibrada entre si: O vestir, a alimentação e o movimento.  

Aqui, nos centraremos com maior ênfase no primeiro.  

O VESTIR  

Como podemos, como adultos, apoiar a criança com esse bom sentimento de sentir-se quente dentro de 

seu corpo através do vestir? 

Aquecendo-a fisicamente.  

Muitas vezes nos equivocamos ao pensar que, 

porque nós não estamos sentindo frio, ou que inclusive 

sentimos calor, a criança terá a mesma necessidade 

térmica ou que seu corpo tenha a mesma capacidade de 

reter o calor.  As crianças possuem tanto a pele, quando a 

camada de gordura mais fina do que os adultos. Mais do 

que isso, sua autorregulação térmica e seu organismo 

calórico ainda precisa amadurecer para que ela seja 

realmente consciente das suas sensações de frio ou calor 

de forma afinada. O que para nós, como adultos, seria um Ilustração: Tijana Draws 
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sinal de alerta, como por exemplo quando sentimos um arrepio e a pele fica toda eriçada pelo frio, não 

acontece com as crianças pequenas da mesma maneira.  

Com o que vamos vestir nossas crianças? Vale refletir um pouco sobre quais sentidos humanos estão 

especialmente envolvidos na forma como nos vestimos e na origem das fibras que usamos. Assim como o 

sentido da visão, que percebe as formas e as cores, o sentido vital do tato, que nos transmite bem-estar e 

mal-estar, poderíamos somar também o sentido do olfato, do movimento e claro, o térmico.  Pensar no 

sentido térmico ou inclusive do tato, por exemplo, pode nos trazer pistas bem claras sobre a escolha das 

fibras. 

Qual a sensação de ter a pele em contato com uma malha gostosa de lã? Ou a suavidade de um 

tecido de algodão? Ou o frescor e leveza da seda? Fibras naturais, sejam elas procedentes de mamíferos 

(como a lã de ovelha, cabra, lhama), de insetos (como a seda) ou do reino vegetal (como o algodão, o linho, 

o cânhamo) se diferenciam das fibras procedentes do reino mineral, produzidas quimicamente a partir do 

petróleo (como a poliamida, o poliéster, poliacrílico) em muitos aspectos, mas vale ressaltar aqui 

principalmente o fato de as fibras naturais permitirem a circulação do ar.  

Por um lado, a lã pura, o algodão e outras fibras naturais deixam nosso corpo respirar e, ao mesmo 

tempo que oferece um calor agradável e compensado, retém o calor, mas também expulsa ao exterior o 

excesso de umidade e calor. As matérias-primas desta natureza geram uma envoltura de calor natural às 

crianças e não produzem cheiros nem oferecem terreno alimentar para germes e fungos. Nada disso 

acontece com roupas a partir de materiais sintéticos.  

  As roupas elaboradas a partir de fibras químicas poderiam ter também seu valor quando usadas 

de forma racional e em menor medida, principalmente quando não está em contato direto com a pele, por 

exemplo em um casaco como última capa em situações de exposição a uma grande intempérie. Mas isso 

é pouco comum em nossa realidade tropical, mesmo em dias de bastante frio, o uso de uma roupa sintética 

onde o corpo não respira e fica abafado tem pouco sentido.  

Vale lembrar também a importância de vestir as crianças (e a nós mesmos como adultos) em 

camadas! Quanto maior o número de camadas de roupa, mesmo sendo de algodão ou outra fibra natural 

mais fina, aumentamos a sensação térmica. Entre as camadas se formam bolsas de ar quente e isto nos 

aquece. E se vestir como cebola, com muitas camadas, ajuda muito a manter protegida as crianças que 

adoram tirar a roupa! Tem sempre alguma camada para tirar, e ainda assim continuar quentinhas. 

Durante estes dias de frio, manter a região do peito quente com um colete de lã e esquentar as 

extremidades do corpo com gorros, luvas e meias grossas fazem toda diferença na saúde e no bem-estar! 

Uma pantufa quentinha para caminhar pela casa é outra excelente fonte de calor e bem-estar.   

E como saber se a criança precisa de mais roupa ou se já pode tirar alguma camada, principalmente 

quando está em movimento? Podemos tocar as suas extremidades, mãos e pés. Se estiverem quentinhos, 

podemos tirar uma capa. É importante que o desvestir-se seja gradual.  

Na hora de dormir, vale manter a ideia das várias camadas de roupa, principalmente com crianças 

que se descobrem com frequência. Outra alternativa é fazer um saco de dormir amplo onde a criança 
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tenha espaço para se mexer e ainda assim ficar quentinha. A sensação gostosa de encontrar uma bolsa 

água quente esperando debaixo dos lençóis também nutre com calor e carinho.  

ALIMENTAÇÃO 

Como podemos, como adultos, apoiar a criança com este bom sentimento de sentir-se quente 

dentro de seu corpo através da alimentação? 

Basta pensar na importância que damos à alimentação no nosso dia a dia no Jardim e já fica claro 

que podemos oferecer muito calor a cada refeição. Só neste caderno enviamos diferentes receitas 

quentinhas à base de arroz. Nos cadernos anteriores discutimos também a importância de envolver as 

crianças de forma ativa no processo de elaboração da comida e como isso nutre de forma profunda. 

Incorporar ou aumentar o consumo de sopas, chás, mingaus, cozidos e alimentos que esquentam não só 

o coração como o corpo todo, é uma forma complementar de cuidar no organismo térmico. Como já se 

estabeleceu através da prática tradicional popular em diferentes partes do mundo, elementos como a 

canela, a cúrcuma e o gengibre trazem calor, tornam os alimentos mais leves e melhoram a digestão. 

Quando estes alimentos entram em contato com o nosso interior, estimulam e aumentam o calor em todo 

o organismo. 

MOVIMENTO  

Como podemos, como adultos, apoiar a criança com este bom sentimento de sentir-se quente 

dentro de seu corpo através do movimento? 

Infância e movimento são indissociáveis. E o movimento é outra fonte evidente de calor. Esfregar uma 

mão contra a outra quando sentimos frio, dar pulinhos, ou fazer o som de Bbbbbrrrrr com a boca, onde a 

língua se move rapidamente na cavidade bucal …. Tudo isso gera calor. E a criança, através de seus 

próprios movimentos e membros também se esquenta. Fomentar ações que precisem de movimento, 

principalmente neste período de isolamento social, é outra fonte de calor importante. O caminhar diário, 

ou atividades que precisem de movimentos maiores em casa mesmo: varrer, limpar, cuidar do quintal. 

Esquentam fisicamente e trazem o calorzinho de cuidar do ambiente que nos envolve.  Naturalmente, as 

crianças já buscarão muito movimento através do brincar, sempre que proporcionemos espaço e tempo 

para isso. Neste caso, o adulto é quem pode decidir se envolver, promovendo brincadeiras amplas onde 

todo o corpo se sinta convidado a participar.  Em dias de aulas presenciais ou de uma rotina habitual, 

principalmente com crianças mais velhas, decisões como estacionar o carro um pouco mais longe para 

caminhar até a escola, carregar sua própria mochila nas costas, ou acompanhar os pais em bicicleta ao 

mercado de forma rotineira, sem stress nem correria, ajudam muito o aquecimento, principalmente 

quando são realizadas de forma rítmica ao longo da semana. 

O CALOR DA ALMA 

Aqui, vale simplesmente recuperar a ideia de calor anímico, de tudo aquilo que nos gera bem-estar e o 

bom sentimento de calidez dentro do próprio corpo.  

Neste sentido, todo o ambiente externo alimenta. As cores que nos rodeiam, os tecidos, o cultivo 

das belezas e bondades de uma casinha ou de um quarto aconchegante. Vamos olhar para os espaços que 
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a criança habita? Como é a luz desse espaço? Vamos acender velas antes de dormir para contar uma 

história ou para ritualizar nossas refeições? Dentro da situação em que temos o privilégio de viver, a 

criança tem uma coberta macia, uma toalha quentinha para depois do banho? Podemos separar uns 

tecidos, tapetes e almofadas para que ela possa construir cabanas, abrigos, onde ela pode se sentir 

quentinha, protegida e crescer no seu próprio tempo dentro dela. Que cheiros de calor de infância 

podemos oferecer? Qual nossa relação com a cozinha? O calor na nossa voz está presente contando 

histórias, cantando canções, ou contando lembranças? Vamos cobrir bem a criança com gestos bem 

delicados e cheio de presença antes de dormir? Acho que essa é uma das imagens de afeto, segurança e 

sensação de pertencimento que a maioria das crianças que têm esta experiência levam para o mundo e 

para vida. Desde bem pequenas já reproduzem inclusive no seu brincar, cobrindo repetidas vezes 

bonecas e bonecos em suas caminhas! 

 Outro tema que poderíamos abordar é quando a temperatura do corpo aumenta, sinalizando um 

processo febril. Acontece uma inversão térmica, os pés rapidamente se esfriam e a cabeça se aquece mais 

que o normal.  Não entraremos em detalhes em tudo o que implica esta reação do corpo, até que ponto 

podemos acompanhar a febre como um processo natural, que fortalece o organismo? Por que será que 

as crianças parecem sair fortalecidas depois de um processo febril? Quais os benefícios e quais cuidados 

devem ser observados para acompanhar uma febre?   

Como o calor está presente na nossa linguagem e na expressão do mundo interior? Nossos 

sentimentos e emoções? Expressões como um abraço caloroso; não esquenta, preciso esfriar a cabeça; 

um olhar frio, com o significado de dar um gelo; - no calor do momento, derreteu meu coração…. E como 

está presente nas nossas ações e atitudes? No nosso entusiasmo, na coragem, na assertividade, no poder 

de decisão, na maneira em que acolhemos o outro e a pluralidade, em atos de generosidade e 

fraternidade, na superação de desafios com resiliência? No interesse e no amor pela vida? 

Fica evidente que falar sobre calor pode ser um tema bem extenso e cheio de nuances.  

Gostaria de convidar a que, como adultos, a gente possa olhar também para nossas 

transformações através do calor, para todas as oportunidades de criar bem-estar e para nosso 

autocuidado e cuidado com o outro.  Como podemos nos conectar, sentir e cultivar essa potência interna 

tão clara no sol, na chama de uma vela, ou no fogo?  

Que venham os chás, o cheiro do mingau com canela da vó, a cama quentinha, chamas acesas e 

que com tudo isso a gente possa confiar nas forças da vida e nos fortalecer levando calor à todas as 

novidades que brotarão nos nossos caminhos. 

Um cálido abraço. 

Fontes:  
Jensen, S. , (educadora infantil da  E.W. Anabá), A importância do calor em nossas vidas. 
Aeppli, W., 2011.  La teoría de los sentidos de Steiner aplicada a la educación. 
Glöcker, M. et.al, 1999. El cuidado del bebé y la educación del niño pequeño. 
Burkhard, G., Vestimenta sadia. (Apostila, s/d) 

 

Animados com as reflexões sobre o calor, selecionamos um texto para compartilhar com vocês: 
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por Rubem Alves 

  

Como o milho duro, que vira pipoca macia, só mudamos para melhor quando passamos pelo fogo: 

as provações da vida. A transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação 

por que devem passar os homens, para que eles venham a ser o que devem ser.  

O milho da pipoca somos nós: duros, quebra-dentes, impróprios para comer, mas que, pelo poder 

do fogo, podemos, repentinamente, voltar a ser crianças! Mas a transformação só acontece pelo poder 

do fogo. O milho de pipoca que não passa pelo fogo, continua a ser milho de pipoca.  

Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. 

Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito, a vida inteira. O fogo é quando a vida nos lança em uma 

situação que nunca imaginamos. Pode ser fogo de fora: perder um amor, perder um filho, ficar doente, 

perder um emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro: pânico, medo, ansiedade, depressão - 

sofrimentos cujas causas ignoramos.  

Há sempre o recurso dos remédios que apagam o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. E com isso 

a possibilidade da grande transformação. Imagino que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá 

dentro, ficando cada vez mais quente, pense que a sua hora chegou: “vou morrer”. De dentro de sua casca 

dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Mas subitamente, a transformação 

acontece: pum! - E ela aparece como outra coisa, completamente diferente, algo que ela mesma nunca 

havia sonhado.  

Mas existem pessoas PIRUÁS que, por mais que o fogo 

esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir 

coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. Ignoram o dito 

de Jesus: "Quem preservar a sua vida, perdê-la-á." - A sua 

presunção e o seu medo são a dura casca do milho que não estoura. 

O destino delas é triste. Vão ficar duras a vida inteira. Não vão se 

transformar na flor branca macia. Não vão dar alegria para 

ninguém. Terminado o estouro alegre da pipoca, no fundo da 

panela ficam os piruás, que não servem para nada. Seu destino é o 

lixo. Quanto às pipocas que estouraram, são adultos que voltaram 

a ser crianças e que sabem que a vida é uma grande brincadeira...  
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por Pilar Tetilla Manzano Borba

 

“O limite constrói o caráter e valores morais – define quem sou.” 

Assim como a água para formar um rio necessita de margens, a criança necessita de adultos que 

lhe ensine os parâmetros para se tornar efetivamente humana e viver uma vida socialmente adequada. 

Uma criança não nasce sabendo; precisa ser educada e esse papel cabe aos pais. Cada vez mais 

está sendo delegado à escola a educação dos filhos, mas a escola, por mais que se esforce, não tem o 

vínculo afetivo que a família possui e assim consegue muito pouco na colocação de limites educacionais. 

Os pais são as bordas desse rio‐criança por muitos anos, até que nasça nela a consciência e o 

controle dos impulsos volitivos, os quais são muito fortes na tenra infância. Como dizia nossos avós:”é de 

pequenino que se torce o pepino”. 

Os pais são responsáveis em colocar os limites, os parâmetros, as regras, para que a disciplina 

ocorra. A disciplina, junto com os limites, é que vão formar o caráter da criança e determinar sua 

personalidade. Segundo o dicionário Aurélio, a disciplina é a submissão a um regulamento, é autocontrole. 

Toda criança é hedonista por natureza, isto é, busca espontaneamente aquilo que lhe dá prazer, 

que satisfaz seus desejos, sua curiosidade e suas necessidades. 

Imatura ainda em sua consciência, a criança não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. 

Estando na fase do egocentrismo e incapaz de pensar ou sentir pelo outro. Até os 3‐4 anos a criança está 

voltada para si e não divide nada com ninguém, pois a consciência do outro ainda não chegou e isso 

depende do amadurecimento do sistema nervoso central que leva muito tempo para ficar maduro. 

Por ser a criança pequena movida por impulsos volitivos muito fortes que ela ainda não controla, 

sozinha ela não é capaz de frear suas vontades, birras e teimosias. Por essa razão é que necessita do 

adulto, para educá‐la. Aos pais cabe ir mostrando à criança o que pode e o que não pode, como pode, 

porque sim e porque não (de maneira econômica). Ensinar e não explicar. Lembrem‐se de que ela ainda 

não tem consciência para raciocinar. 

Estabelecer limites aos filhos não é tarefa nada fácil; demanda muita paciência e firmeza dos pais, 

pois nesse mundo da pressa e do consumo desenfreado tudo é para ontem e as ofertas ao nosso redor 

não cessam de acontecer… 

Os pais necessitam de intuição, conhecimento, firmeza, coerência, consistência, paciência, 

perseverança e, acima de tudo, amar seu filho. PÔR LIMITES É UM ATO DE AMOR. 

Cabe aos pais, com amor e determinação, sinalizar o que é correto (aceito socialmente, 

convencionado), sendo necessário muitas vezes que a segure firmemente, olhando em seus olhos e com 

calma e firmeza dizer “isso não pode” fazer. 
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Tudo na vida tem limites e sentir frustração e raiva faz parte da educação. A criança educada num 

ambiente de amor e de parâmetros cresce com segurança e confiança, pois a falta de limites na educação 

torna a criança insegura, confusa, com dificuldades na socialização e na aprendizagem escolar e, muitas 

vezes, déspota. 

Com autoridade e amor ajudamos a desenvolver na criança o autocontrole, o caráter, a 

consciência, as regras, o limite, a disciplina e a obediência às normas e leis. Por amor aos pais, a criança 

obedece e aprende a controlar seus impulsos e sua raiva. É preciso que ela sinta que seus pais ficaram 

aborrecidos com sua atitude inadequada. Precisa ficar claro para a criança que aquilo que ela fez 

desagradou, feriu ou entristeceu seus pais. Dessa forma, por querer e necessitar de seu amor e 

compreensão, a criança tentará cada vez mais se controlar e agir de forma correta e aceitável. 

Padrões de comportamento, desenvolvimento social, inibição dos impulsos e anseios não se 

desenvolvem sozinhos. É preciso ensinar tudo isso à criança. E, não é nada fácil desagradá‐la, frustrá‐la, 

impedi‐la, mas essa é a função dos pais: a de dar um “norte”, um rumo, um leito seguro e um solo firme 

porque na vida tem‐se que estar seguro e confiante para poder enfrentar todas as vicissitudes que por 

ventura surgirem. 

Muitos pais têm dificuldades em impor limites aos filhos porque eles próprios não os têm. Bebem 

e comem demais, correm demais, veem televisão demais, trabalham demais, consomem demais, estão 

‘plugados’ na mídia demais etc. Também, muitos pais não dão limites por culpa de não estarem mais 

presentes na vida dos seus filhos e acham que se os repreenderem serão menos amados por eles. 

Mas, uma coisa é certa: se os pais não derem limites aos seus filhos, não se ocuparem efetivamente 

da educação deles, outros se ocuparão em fazê‐lo, como os programas de televisão, os videogames, o 

consumismo, as más companhias etc. Afinal, o filho é de quem?
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Um dos grandes propósitos da época Pentecostes é transmitir às crianças a ideia da diversidade 

que há no mundo: de línguas, de povos, de indivíduos, de manifestações culturais, etc. E para que eles 

vivenciem essa pluralidade tão rica que existe na terra podemos cantar músicas em diferentes idiomas, 

trazer refeições de diferentes países, contar histórias de outros povos, enfim, há uma infinidade de 

maneiras de trazer a diversidade para os pequenos.  

Neste caderno vamos explorar, sobretudo, as músicas e as receitas.  

  

A música Frére Jacques, tradicionalmente cantada em francês, é um recurso interessante para 

essa época, porque além de mostrar um idioma diferente às crianças, também pode ser traduzida para 

outras línguas, trazendo a ideia da unidade em meio à diversidade, ou seja, como uma mesma melodia se 

mostra diferente dependendo da língua em que cantamos. 

  

Francês: 

Frère Jacques, Frère Jacques 

Dormez-vous? Dormez-vous? 

Sonnent les matines, Sonnent les matines 

Ding, ding, dong, Ding, ding, dong 

 

Alemão: 

Bruder Jakob, Bruder Jakob 

Schläfst Du noch? Schläfst Du noch? 

Läute die Morgenglocke! Läute die 

Morgenglocke! 

Ding Dang Dong. Ding Dang Dong 

 

Português: 

Irmão Jorge, irmão Jorge, 

dormes tu, dormes tu? 

Já soam os sinos, já soam os sinos, 

Ding dang dong, ding dang dong. 

 

Inglês: 

Are you sleeping? are you sleeping ? 

Brother John, brother John,  

Morning bells are ringing! morning bells are 

ringing! 

Din, dan, don; din, dan, don 

Ilustração: Luana Aversa 
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 (música tradicional de Ghana) 

 

Kokoleoko mama koleoko 

Kokoleoko mama koleoko(2x) 

Aba mama aba, aba mama koleoko 

Aba mama aba, aba mama koleoko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Mborai Marae)  

Canção indígena - Compositor Wanderley Moreira 

Melodia: https://www.youtube.com/watch?v=mjE1F_cRbFs 

 

Tangara Mirin,Tangara Mirin 

Nhamandu ouare tamae taetcha 

Nhanderu nhanderu nhanderu  

Tangara Mirin,Tangara Mirin  

Nhamandu ouare tamae taetcha 

 

Tradução 

Pequeno Tangará 

Pequeno Tangará 

Quando o Sol se levanta 

Canta e dança 

Reverencia nosso Primeiro Pai 

Nosso Primeiro Pai 

Nosso Primeiro Pai 

 

 

 

 

 

 

 

 

(é a musica de um pássaro australiano)  

 

Kookaburra sits in the old gum tree, 

Merry, merry king of the bush is he, 

Laugh kookaburra, laugh kookaburra, 

Gay your life must be. 

 

Kookaburra sits in the old gum tree, 

Eating all the gumdrops he can see, 

Stop kookaburra, stop kookaburra, 

Leave some there for me. 

 

Kookaburra sits in the old gum tree, 

Counting all the monkeys he can see, 

Laugh kookaburra, laugh kookaburra, 

That's not a monkey, that's me. 

 

Ilustração: Luana Aversa 
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As músicas de trem são muito utilizadas nas rodas rítmicas na 

época de Pentecostes, pois também transmitem a imagem de 

unidades (vagões) que juntas formam uma unidade (trem). 

Durante a música pessoas de diferentes povos também podem ir embarcando no trem, saudando em seu 

próprio idioma.    

 

O trenzinho vai soltando, 

a fumaça pelo ar.  

Vai descendo a montanha,  

pra no vale enfim chegar… 

 

E vejam quem vem chegando, é seu João com seu chapéu na mão. 

Seu João: Bom dia!!! Como estão todos??  

 

O trenzinho vai soltando, 

a fumaça pelo ar.  

Vai descendo a montanha,  

pra no vale enfim chegar… 

 

E olha só quem está também, se não é o Pablo de sombrero, vejam bem 

Pablo: Buenos días. Todo bien? 

 

O trenzinho vai soltando, 

a fumaça pelo ar.  

Vai descendo a montanha,  

pra no vale enfim chegar… 

 

Que alegria, Miss Mary and little John are coming too 

Good morning, everybody. How are you? 

(E assim o trenzinho pode ir passando e recebendo os passageiros de vários países, dependendo das 

línguas que os pais conhecem). 

 

 (outra música de trem 

que pode ser usada como a de cima) 

 

O trem de ferro quando sai de 

Pernambuco 

Vai fazendo fuco-fuco 

Até chegar no Ceará 

Rebola pai, rebola mãe, rebola filha 

Eu também sou da família 

Também quero rebolar 

Ilustração: Luana Aversa 

Ilustração: Ísis Della Preve 
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Achando que estava mais que na hora do seu filho se casar, um velho rei convidou princesas de 

todos os cantos do mundo para uma grande festa. Como o príncipe não simpatizou com nenhuma delas, 

o monarca o mandou procurar sozinho uma jovem que lhe agradasse. 

O rapaz montou em seu cavalo e partiu. Não demorou para chegar a uma floresta, 

onde se deparou com uma laranjeira da qual pendiam três laranjas de ouro. Colheu-as e 

prosseguiu.  

Logo depois sentiu sede, pois fazia muito calor. Então sacou sua faca e descascou 

uma laranja e a cortou no meio. Pois não é que da laranja saiu uma linda moça de olhos 

cor do céu e cabelos cor do sol?   

- Um gole de água, por favor, ela implorou. 

O príncipe não pôde atender o seu pedido, e a moça desapareceu. 

O sol estava ardente, e o viajante não demorou a cortar mais uma laranja. 

Uma jovem de olhos verdes como uma lagoa da floresta e olhos vermelhos como uma flor de 

hibisco lhe pediu um gole de água, e como não recebeu sumiu. 

O príncipe seguiu viagem e por fim encontrou uma fonte, onde saciou sua sede. A essa altura já 

estava com fome e então cortou a terceira laranja. Uma moça de cabelos negros como o corvo e o rosto 

branco como jasmim, lhe suplicou: - Um gole de água por favor 

O rapaz juntou as mãos em concha, encheu-as na fonte e lhe deu de beber. Assim a livrou do 

encantamento de uma bruxa, que a aprisionara nas laranjas mágicas. 

O príncipe e a moça se casaram e pouco depois subiram ao trono. 

Quando a bruxa soube correu até a cidade, foi até o portão do palácio e se pôs a apregoar: - 

Grampos! Lindos grampos! Quem quer comprar? 

A rainha ouviu seu pregão e mandou entrar. A falsa vendedora lhe mostrou então um grampo que 

tinha uma pérola na ponta e pediu para colocá-lo em seus cabelos. A jovem soberana, se abaixou, e a bruxa 

lhe espetou o grampo com toda força. No mesmo instante a rainha se transforma numa pomba branca e 

voou para floresta. 

O rei estava ali caçando, e capturou a linda ave com a intenção de oferecê-la a sua esposa. No 

entanto, ao voltar para o palácio, procurou a rainha por toda parte e não a encontrou. 

Nos meses seguintes seu único consolo foi a pomba branca, que lhe lembrava seu amor perdido. 

Um dia acariciando a cabeça do animalzinho, sentiu uma coisa dura: era a pérola do grampo. Puxou-a 

imediatamente e diante de seus olhos sua bela rainha tomou o lugar do pássaro. 

Ao descobrir que tudo aquilo fora obra da bruxa, o monarca mandou que seus homens a 

prendessem. Mas chegando à cabana da megera, a guarda real só encontrou cinzas e um rolo de fumaça 

escura que parecia uma forma de uma bruxa. 
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(Para ler no dia de pentecostes – 31 de maio)
 

Era uma vez um rei que tinha treze filhos. Um dia os doze maiores partiram em busca de fortuna, 

mas o décimo-terceiro filho ficou em casa. Era muito jovem para acompanhar seus irmãos. 

Ao lombo de doze formosos cavalos, os doze irmãos foram cavalgar pelo vasto mundo. Chegaram 

a um país que estava coberto por todos os lados de rochas e lascas, pedras e penhascos. Ali viram uma 

velha que estava sentada no chão, esfregando os joelhos. Mas os doze príncipes estavam tão atarefados 

guiando seus cavalos por entre as pedras que não tiveram tempo de falar com a anciã. 

Seguiram caminhando e chegaram a um pais que estava coberto por toda a parte de poças e 

charcos, pântanos e lagoas. Ali viram uma velha metida até a cintura num pântano. Mas os príncipes 

estavam tão atarefados guiando seus cavalos por entre as águas que não tiveram tempo de falar com a 

anciã.  

De novo seguiram cavalgando, e chegaram a um país onde o vento e o ar sopravam e corriam de 

tal modo que tiveram que segurar seus chapéus e seus casacos, e até tiveram que segurar seus cavalos 

para evitar que voassem. Viram uma mulher que vinha precipitadamente, quase voando, com o lenço por 

cima da cabeça e agarrada a uma sombrinha virada do avesso. Parecia como se em qualquer momento a 

velha fosse desaparecer no céu. Mas os doze príncipes estavam tão atarefados guiando seus cavalos 

através do vento que não tiveram tempo de falar com a anciã.  

Seguiram cavalgando e chegaram por fim a um castelo. As paredes desmoronavam, as pedras 

tombavam, todo o castelo parecia estar tomado pela hera que cobria por toda a parte, e inclusive, trepava 

pelas janelas.  

Os irmãos estavam sedentos depois de tão longa viagem e foram buscar água no poço do pátio. 

Mas o poço estava seco, e não puderam tirar uma gota para matar a sede. Entraram no castelo. Estava 

muito escuro por causa da hera que cobria as janelas, e ainda estava úmido e quase não se podia respirar. 

Tentaram abrir as janelas, mas estavam enferrujadas e não se moviam. O maior deles quebrou um vidro, 

mas a veneziana se fechou com o golpe e a escuridão se fez ainda maior. 

Os príncipes entraram no salão de banquete. Havia uma comprida mesa preparada com comida e 

bebida, decorada com flores brancas e douradas, e doze velas. Os pratos e os copos eram de ouro. O rei 

do castelo estava sentado em seu trono presidindo a mesa, usava uma coroa de ouro, e estava 

profundamente adormecido. Os príncipes tentaram despertá-lo, mas não conseguiram. Então se 

sentaram para comer na escuridão. Mas antes que pudessem provar um pedaço, começaram a adormecer 

pouco a pouco e cada vez mais, até que ficaram profundamente adormecidos.  

Como os doze príncipes não voltaram para a casa, o irmão menor correu ao seu pai, o rei, e lhe 

pediu permissão para ir buscar seus irmãos. No princípio o rei não quis deixar, porque não queria separar-

se do único filho que lhe restava, mas finalmente lhe deu permissão. 
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O jovem príncipe chegou a um país que estava coberto por todos os lados de rochas e lascas, 

pedras e penhascos. Ali ele viu uma velha que estava sentada no chão esfregando os joelhos. O jovem 

deteve o seu cavalo e perguntou: 

- Posso ajudá-la? 

- Ai! disse a anciã - caí e machuquei meus joelhos. 

O príncipe desmontou do cavalo imediatamente e fez um 

curativo nos joelhos da velhinha. Colocou-a no cavalo e levou-a 

para sua casa. Então a mulher lhe agradeceu e disse:  

- Pegue esse punhado de argila. Com ele poderás consertar 

qualquer pedra quebrada.  

O príncipe guardou o presente e cuidadosamente, despediu-se 

da mulher e seguiu seu caminho. 

Chegou então a um país que estava coberto por toda a parte 

de poças e charcos, pântanos e lagoas. Ali viu uma velhaque 

estava metida até a cintura no pântano. O jovem príncipe 

deteve o seu cavalo e perguntou: 

- Posso ajudá-la? 

- Ai! disse a anciã, afundei-me nesse charco e não consigo sair. 

O príncipe desmontou de seu cavalo imediatamente e foi pisando e saltando de um lado a outro até 

que chegou aonde a anciã estava. Colocou-a em seus ombros e quando a deixou sã e salva, a velhinha 

agradeceu-lhe e disse: 

- Toma esse pequeno cantil de água. Com ele poderás matar muita sede. 

O príncipe guardou cuidadosamente o cantil. Despediu-se da anciã e seguiu seu caminho. Depois de 

muito viajar chegou a um país onde o vento e o ar sopravam e corriam de tal modo que teve que segurar 

seu chapéu e seu casaco, e até teve que reter seu cavalo para evitar que voasse. Viu uma mulher que vinha 

precipitadamente, quase voando, com o lenço por cima da cabeça e agarrada a uma sombrinha voltada do 

avesso. O jovem príncipe deteve seu cavalo e perguntou: 

- Posso ajudá-la? 

- Ai! disse a anciã - não consigo parar. 

O príncipe correu atrás dela antes que viesse outra lufada de vento, segurou-a fortemente e deixou-a 

protegida numa torre perto dali. Então a velha agradeceu-lhe e disse:  

- Toma essa lâmpada de azeite. Com ela poderás trazer luz onde há escuridão. 

O príncipe guardou o presente, despediu-se da anciã e prosseguiu seu caminho. 

Ilustração: Bijde Hansje 
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Finalmente chegou a um castelo. As paredes tombavam, todo o castelo parecia estar tomado pela hera 

que o cobria por toda a parte e que inclusive trepava pelas janelas. Então lembrou-se do presente da 

primeira anciã e pegou um punhado de argila. Untou um pouco sobre a primeira pedra e imediatamente 

ficou reparada. Continuou tapando os buracos com pedacinhos de argila até que todas as pedras do 

castelo estivessem fortes e bonitas. 

O príncipe tinha sede, e foi ao poço do pátio, porém estava seco. Então lembrou-se do presente da 

segunda anciã e pegou o cantil de água. Derramou o conteúdo dentro do poço e imediatamente começou 

a sair água e mais água, até que o poço ficou cheio, e a água voltou a correr. O príncipe se inclinou, bebeu 

a água viva e matou sua sede. 

Então o príncipe entrou no castelo. Estava úmido e quase não se podia respirar e também estava 

escuro por causa da hera que cobria as janelas. Lembrou-se do presente da terceira anciã e pegou a 

pequena lâmpada de azeite. Esta brilhou e iluminou seu caminho até chegar ao salão de banquetes. Ali 

encontrou seus doze irmãos sentados ao redor da mesa, profundamente adormecidos, e o rei do castelo 

presidindo a mesa, também profundamente adormecido. Tentou despertá-los, mas não conseguiu. Não 

houve palavra ou carinho capaz de movê-los. Então viu, entre os pratos e copos de ouro e as flores 

brancas e douradas, as doze velas. Com a ajuda da lâmpada de azeite o jovem príncipe acendeu uma por 

uma. Quando acendeu todas as velas, as janelas se abriram e através uma delas entrou voando uma 

pomba branca como a neve que pousou no ombro do jovem príncipe. Então os doze irmãos e o rei 

despertaram. Levantaram-se para dar as boas-vindas ao décimo-terceiro príncipe e lhe agradeceram por 

haver-lhes livrado de seu encantamento. Comeram e beberam todos juntos e os treze príncipes 

regressaram para junto de seu pai, e houve muita alegria.  
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As histórias são como remédios para a alma. Se uma história nos faz rir ela nos faz bem; se nos faz 

chorar, o choro pode ser terapêutico; se nos faz dormir pode embalar sonhos bons. Contos de fada, 

lendas, fábulas ou qualquer história que brote do nosso coração, pode curar ou oferecer esperança e 

coragem para enfrentar os desafios da vida, e ajudar quem a escuta a encontrar caminhos para superar 

algo. Como um abraço caloroso que recebemos em momentos difíceis. Por isso, pensamos que uma 

história poderia ser uma maneira carinhosa de acalentar as crianças neste momento tão desafiador. 

A história que propomos aqui foi escrita por Susan Perrow, e era contada por ela aos seus filhos 

nos momentos em que eles apresentavam problemas para dormir ou pesadelos. Diz a autora, que isto 

ajudava a acamá-los, proporcionando imagens que levam crianças assustadas a voltar à “doce terra dos 

sonhos”. Para as crianças menores de quatro anos a história pode ser encurtada e simplificada conforme 

os pais acharem necessário.    

  

Você já se perguntou onde Deus mora? Tente imaginar a casa dele, não uma casa como a que você 

mora, mas em um lindo jardim que Deus chama de “céu”. Aqui as plantas têm folhas de prata, prateadas 

como a luz do luar no escuro do mar, e suas pétalas de flor são de ouro, tão douradas como o sol. Há muitos 

jardins de flor no céu, cada um numa ilha diferente feita de 

nuvens brancas, como pontes de arco-íris estendendo 

suas cores brilhantes de uma ilha a outra. Há tantas coisas 

bonitas no jardim de Deus que seria impossível descrevê-

las para você esta noite. 

Porém, há uma coisa que eu quero contar para 

você. Entre os jardins de plantas douradas e prateadas 

corre um pequeno riacho vívido, um riacho não de gotas 

de água como os rios e riachos do nosso mundo. Este 

riacho é cheio de milhares de pequeninas luzes de 

estrelas, pulando e se empurrando e se revirando juntas. 

O riacho tece seu caminho até o jardim de Deus, depois 

de viajar pelos distantes cantos do céu noturno, 

coletando novas luzes de estrelas pelo caminho. Quando 

chega ao centro do jardim, o jardim do céu, esse riacho 

transforma-se em uma grande cachoeira. Todas as 

pequenas luzes de estrelas terminam por cair num lago 

cheio de luz das estrelas faiscantes e que brilha como o 

sol – quase se fica cego com seu brilho radiante! Ilustração: Luana Aversa 



 

24 
 

Bem, como você pode imaginar, todas as pequenas luzes de estrelas que se reviram na cachoeira 

sentem-se muito entusiasmadas e privilegiadas por ser parte desse maravilhoso lago de luz. Elas se 

lembram das histórias que suas mães estrelas contam muitas vezes, sobre a grande jornada que elas 

tiveram que fazer para chegar a esse lugar muito importante, e sobre os grandes anjos brancos que 

circundam o lago com seu abraço amoroso. As pequenas luzes de estrelas podem vê-los agora – em todo 

lugar, à beira do lago de luz, com suas asas brancas brilhantes estendidas tocando umas nas outras, 

dispostas em magnífico esplendor. Você consegue imaginar essa bela visão? 

As luzes de estrelas não estão entusiasmadas apenas por estar aqui, mas com a nova jornada e 

tarefa que se apresentam a cada uma delas. Elas sabem que os pássaros, anjos brancos, são mensageiros 

especiais de Deus. Perto da beira do lago, os pássaros-anjos esperam pela notícia da terra distante de que 

um novo bebê, menino ou menina, está para nascer no mundo. Ao ouvir tais notícias, um dos pássaros-

anjos voa até o lago de luz e acolhe uma pequena luz de estrela. Segurando-a em um berço de seda, ele 

então parte para além do jardim de Deus e através do céu noturno – voando numa longa viagem para 

descer à terra. 

Essa luz de estrela é um presente do céu que Deus dá a cada criança nascida na terra. O pássaro-

anjo, ao chegar ao mundo depois de sua longa viagem, vindo do jardim do céu, dá esse presente 

maravilhoso ao novo bebê e lá ela fica para sempre, quente e brilhante. Aqui está uma pequena prece para 

a luz de estrela dada a cada criança nascida. 

  

Estrelinha, que de longe vem 

Guie meu caminho, seja minha companheira 

Estrelinha, quente e brilhante como a chama da vela 

Na escuridão, seja luz que por mim zela. 

  

Pergunto-me que pequena luz de estrela foi escolhida para você quando você nasceu. Talvez Deus 

tenha dado a cada um de nós uma pequena luz de estrela de seu lago de luz no céu porque Ele quer 

compartilhar seu próprio jardim, sua própria casa com todos nós. Portanto, se você se pergunta onde 

Deus mora, sua casa nunca é muito longe: todos nós temos uma pequena parte dessa casa bem aqui 

dentro de nós, bem aqui na terra.  

 

 

 

Fonte: Perrow, Susan. Histórias curativas para comportamentos desafiadores. Tradução Joana Maura Falavina. - 

2a ed. - São Paulo: Antroposófica, 2013. 
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Mês de Maio de louvor 

Pela mãe e seu amor 

O outono está no ar 

Tantas folhas a bailar 

Se eu tivesse um cavalinho 

Eu iria passear 

Levaria minha mãe 

Pras montanhas ou pro mar. 

Num galope bem ligeiro 

Num atento cavalgar 

Voltaria para casa 

Pra dormir e descansar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pombinha branca voou voou  

Caiu no laço e se embaraçou  

Me dá um abraço que eu 

desembaraço  

A pombinha branca  

que caiu no laço 

 

 

The itsy bitsy spider  

went up the water spout. 

Down came the rain,  

and washed the spider out. 

Up came the sun,  

and dried up all the rain, 

and the itsy bitsy spider  

went up the spout again. 

 

 

Així fan fan fan, els petits bonics titelles 

Així fan fan fan, fan tres voltes i se'n van. 

Tot picant de mans, els petits bonics titelles 

Tot picant de mans, els titelles es fan grans. 

Sobre el prat florit, els petits bonics titelles 

Sobre el prat florit, un a un s'han adormit. 

 

 

Con mi martillo con mi martillo, 

martillo, martillo 

con mi martillo, martillo yo 

con mi serrucho, serrucho, serrucho, 

con mi serrucho, serrucho yo 

con mi cepillo, cepillo, cepillo, 

con mi cepillo, cepillo yo 

 

 

Tapent tapent petites mains 

Tourne tourne jolie moulin 

Vole vole petit oiseau 

Nage nage petit matelot 

Petites mains ont bien tapé 

Jolie moulin a bien tourné 

Petit oiseau a bien volé 

Petit matelot a bien nagé 
Ilustração: Bijde Hansje 

Ilustração: Tijana Draws 
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Quem quer de brincar de cabana põe o dedo aqui ... 

Alguns panos, barbantes, prendedores de roupa, o fio 

amarrado no trinco da porta e no trinco da janela, o pano 

jogado por cima, calçado no sofá, ou por cima da mesa ...e a 

mágica acontece!  

O brincar protegido num cantinho dá dimensão para a 

fantasia, a concentração também é naturalmente abrigada 

debaixo de um telhadinho de pano e permanece por mais 

tempo nesse acolhimento. Todo o empenho na montagem observando onde o fio pode ser amarrado, 

jogando por cima o pano, esticando, dando nós, colocando prendedores ... tudo isso estimula a 

criatividade engenhosa, a coordenação e motricidade grossa, média e fina. 

Depois de montada a cabana os brinquedos especiais que farão parte da brincadeira serão escolhidos, é 

um vai e vem de coisas ... 

Agora é só espiar de tempo em tempo para ver se está 

tudo bem debaixo do telhadinho e depois começar a 

desmanchar (não é destruir!)  e tudo volta ao seu lugar na 

mesma ordem reversa, tiram-se os brinquedos para não 

caminhar por cima, depois ir soltando os prendedores, 

nós e fios e por último dobrar os panos . 

“Pontinhas com pontinhas nós vamos dobrar, nós somos 

formiguinhas sabemos trabalhar” Et voilá !!  

 

Material: todos os móveis da casa 

Como brincar: 

Como as crianças pequenas precisam explorar todos os 

movimentos do seu corpo, aqui a imaginação comanda. Pode-se 

posicionar cadeiras uma ao lado da outra para formar um túnel 

(passar por baixo) ou uma ponte (passar por cima). Fazer túneis 

com caixas de papelão. Enrolar tapetes para caminhar por cima 

se equilibrando. Empilhar almofadas para passar por cima. Fazer 

um caminho com os carrinhos para desviar. Fazer um caminho no 

chão com fita crepe ou barbante. Enfim, tudo vale, com 

segurança. É legal ter um ponto de partida e um de chegada 

assim as crianças podem ir “completando” o circuito. 

Foto: Valéria Tholozan 

Foto: Valéria Tholozan 

Ilustração: Luana Aversa 
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Material: qualquer objeto que possa ser escondido pela casa. 

Como brincar: 

Um dos participantes esconde o objeto enquanto o(s) outro(s) viram de 

costas ou tapam os olhos. Quando o objeto já estiver escondido o jogador 

dá o sinal e o(s) outro(s) partem em busca do tesouro. 

Variações: Pode-se esconder mais de um objeto. O jogador que escondeu 

pode ir dando dicas.  

Material: 1 caneca de plástico, 1 rolo de barbante, 2 baldes e objetos que sirvam de obstáculo, como mesa, 

cadeira, galhos de árvores, troncos de madeira, etc. 

Como brincar: 

1) Encha um balde com água e amarre na alça uma das pontas do 

barbante; 

2) Passe a outra ponta do barbante por todos os obstáculos, de 

maneira complicada e prenda-o no outro balde vazio; 

3) Um dos jogadores pega a caneca e mergulha no balde para 

enchê-la de água; 

4) Depois, com muito cuidado, anda por cima do barbante, 

passando por cima de todos os obstáculos até chegar à outra ponta 

e jogar a água no balde vazio; 

5) Será que conseguirão fazer isso sem deixar cair nenhuma 

gosta de água?! 

Variação: ao invés de caminhar com uma caneca, pode-se caminhar 

com uma almofada na cabeça, passando por cima do barbante da 

mesma forma, sem deixar a almofada cair 

Material: almofadas 

Como brincar: 

1) Marque uma linha de partida e outra de chegada 

2) Os jogadores serão caracóis. Para começar os caracóis 

devem se posicionar na linha de partida, apoiar as mãos e 

os joelhos no chão e colocar a almofada nas costas. 

3) Quando o sinal for dado todos os caracóis devem 

engatinhar o mais depressa possível em direção à linha de chegada, sem deixar a almofada cair. 

Quem deixar cair volta à linha de partida.  

Ilustração: Luana Aversa 

Ilustração: Luana Aversa 

Ilustração: Luana Aversa 



 

28 
 

Interações entre o adulto e a criança 

 

1) A criança deita de barriga para cima e o adulto segura seus pés; 

2) Recite a parlenda e em casa verso faça as ações indicadas: 

 

Vamos passear: Com o dedo indicador 

desenho um círculo na barriga da 

criança 

de bicicleta: Pegue nos pés dela 

Bi-ci-cle-ta, bi-ci-cle-ta: Faça-a 

movimentar as pernas, para cima e 

para baixo, como se estivesse 

pedalando. 

 

3) Enquanto repete a palavra “bicicleta” acelere o movimento das pernas. 

 

1) O adulto conta à criança a história de alguém que 

gostava muito de cozinhar. Fala de pratos que ele costumava 

fazer. Mas para fazer esses pratos tinha que picar cebola (ou 

algum outro alimento) e deixar a panela esquentando.   

2) O adulto canta a parlenda fazendo os gestos: 

Pique, pique, pique, pique: bate uma mão aberta e esticada na 

palma da outra mão. 

Sssssssss,sssssss,sssssss: mexe as duas mãos ao mesmo 

tempo com os dedos esticados, como se estivesse jogando a 

cebola na panela. 

Repete algumas vezes. 

3) Depois as crianças fazem junto com o adulto e vão 

acelerando o ritmo.  

 

 

 

 

Referências das brincadeiras e das ilustrações: 

Ripoll, Oriol. Jogos de todas as estações. Ilustrações: Francesc Rovina. São Paulo: Ciranda Cultural, 2002.

Ilustração: Luana Aversa 

Ilustração: Luana Aversa 
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 As atividades de dobrar e recortar ainda exigem demais das crianças, por isso, devemos avaliar o 

que conseguem fazer sem gerar frustração. Temos que entender que não desenvolveram algumas 

habilidades portanto, não tem porque se chatear. Mas se conseguirmos criar um clima de trabalho em 

equipe, coordenar e identificar no que eles podem ajudar, o resultado será um gostinho de quero mais! 

Na hora das ferramentas de corte as crianças não participam sozinhas, mas podem cortar os fios para 

pendurar os enfeites e também podemos deixá-los picotar os restos de papel: eles adoram! 

Podemos orientá-los a passar a cola, o fio no buraquinho e coisas mais simples. Sempre  

valorizando essa ajuda mesmo que não saia super bem! 

 

Use um papel grossinho e dobre ao meio; 

Copie o desenho deixando a dobra na base, na barriga 

da pomba; 

Depois recorte ao redor; 

Com um estilete, vaze a gota do meio das asas e faça o 

corte que segue; 

Separe e dobre as asas e o rabinho como no desenho; 

Cole todo o resto, inclusive a alça para pendurar. Assim 

fica mais forte para passar o fio. E pronto! 

Pegue uma folha de ofício e dobre ao meio no sentido 

mais comprido; 

Depois dobre mais uma vez de cada lado fazendo uma 

sanfona (4 partes); 

Fica um retângulo onde podemos fazer 3 desenhos de 

pombinhas, um embaixo do outro; 

Pode usar um desenho como guia ou pode inventar sua 

própria pomba O importante é cuidar para que as 

extremidades do desenho – que podem ser as asas, o 

bico, ou o rabinho – fiquem bem na dobra lateral da   

sanfona. Cuidado para não separar na hora de recortar. 
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Os elementos da natureza que representaram o outono na mesa de época agora deixam lugar para 

alguns símbolos da época cósmica que se aproxima, o mais importante deles é a pombinha branca como 

imagem do Divino Espírito Santo. 

As cores que representam o fogo podem ser usadas 

aproveitando o laranja do outono, mas vamos valorizar 

especialmente o branco e um pouquinho de dourado para 

sinalizar a mudança de época e a luz que vem da clareza 

espiritual. 

Usamos um tecido branco fino que pode ser preso na 

parede e deixar cair e colocamos a imagem do Divino pendurada 

nesse fundo branco, pode se conseguir algumas pombinhas 

muito lindas em artesanato. 

Para as crianças maiores existe a possibilidade de fazer 

uma mesa mais solene com uma vela branca um pouco maior, 

num castiçal diferente rodeada por 12 velas menores. Os 

preparativos com tantas velas podem ser percebidos como um 

sinal de que algo importante está para acontecer e podemos envolvê-los nesse cuidado.  

As velas menores podem ser colocadas em suportes muito simples feitos de argila, faz-se uma 

bolinha depois com jeitinho afunda-se a vela que será usada para dar a forma na argila, deixa-se secar e 

depois pode-se pintar cada um de uma cor diferente com tinta guache, acrílica ou aquarela.Também 

podemos colocar flores do tipo que têm suas sementes agrupadas no miolo como o girassol, as 

margaridas, as sempre vivas ... 

Para celebrar no domingo de Pentecostes contamos a história (O Conto de Pentecostes) tendo o 

cuidado de acender a vela central sem a presença das crianças e depois convidá-las para acender as 

outras velas na vela do meio. Uma vez que todas estejam acesas contamos a história e depois apagamos 

com muita calma e cuidado. 

O significado de Pentecostes que vive dentro dos adultos como uma compreensão da força que 

acolhe as diferenças e percebe a riqueza da diversidade na composição do todo, pode ser passado para 

as crianças trazendo imagens de diferentes etnias como na roda rítmica que fazemos na escola, onde um 

trem leva muitos estrangeiros e exploramos a riqueza dos idiomas e características de diferentes 

culturas. 

E essa é outra possibilidade de fazer a mesa de época, colocando bonecos variados que deem uma 

ideia de diversidade, se tiverem cores ou adereços que caracterizem diferenças étnicas e culturas fica 

melhor ainda. Dispomos os bonecos harmonicamente formando uma comunidade, cuidando para que 

fique belo e sempre cultivando uma reverência. Para finalizar pode ter diferentes modelos de pombinhas 

num galho acima da mesa, formando um móbile. 

Foto e composição: Valéria Tholozan  
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Aqui decidimos pegar carona com um delicioso cereal 

e dar uma voltinha pelo mundo. Veremos como o nosso 

conhecido e delicioso arroz se transforma dependendo da 

cultura em que é preparado. Adquire novos sabores, 

formatos e ainda assim agrada o paladar do mundo todo. O 

arroz, esse cereal lunar cheio de forças vitalizantes, é 

também um cereal agregador, ele sempre abraça seus 

acompanhamentos como um casamento perfeito. 

A época de Pentecostes que estamos vivenciando 

nos lembra que o coletivo tem em si uma força humana e 

espiritual muito potente. Esta época nos evoca o sentido 

social humano. Por isso, essas receitas, com esse ingrediente 

agregador, são para serem preparadas em conjunto, com as 

crianças, cada um com sua tarefa de acordo com suas 

possibilidades, para então, co-criarem um delicioso prato.  

 

 
Por Marcelo Miyashita, pai da Naluh 

 

Como fazer um delicioso arroz japonês? Você vai precisar apenas de arroz japonês  e Furikake. 

Dê preferência a uma panela grossa para o preparo do arroz japonês, procure usar água filtrada, 

pré-fervida ou mineral. No início, fogo baixo; no meio, fogo alto; quando a água tiver evaporado, diminua 

o fogo novamente e não destampe a panela. Quando perceber que a agua estiver abaixo do arroz apague 

o fogo e deixe cerca de 15-20 minutos descansando para fazer evaporar a umidade do fundo da panela 

antes de servir. 

 

A quantidade de água para cozinhar o arroz muda conforme a quantidade de arroz a ser cozido 

(não vai sal). 

Para 2 copos de arroz, use 1 copo e 2/3 de água. O tempo médio de cozimento sobe para cerca de 

15 minutos. 

Para 3 copos de arroz, use 2 copos e meio de água. O tempo médio de cozimento sobe para cerca 

de 17 minutos. 

 Para 4 copos de arroz, use 3 copo e 1/3 de água. O tempo médio de cozimento sobe para cerca de 

20 minutos. 

  A dica é comprar o tempero Furikake, um dos temperos japoneses mais populares. É uma mistura 

de ingredientes típicos do país oriental. 

* A maioria dos supermercados ou lojas que vendem produtos da culinária japonesa terá alguma versão 

do furikake.  

Shokuyoku! 

Ilustração: Tijana Draws 
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Por Jorge, esposo da professora Thaís, espanhol da gema! 
 

Ingredientes (para quatro pessoas): 
 Arroz do tipo Bomba (arroz arbóreo é o que mais se aproxima daqui), uma xícara por pessoa. 
 Caldo de peixe caseiro: o dobro da quantidade de arroz. Para cada xicara de arroz, 2 de caldo. Se 

quiser que a paella fique mais próxima a um arroz “meloso ou caldoso”, adicione 2 ½ xícaras a mais.  
 1 batata. 
 600 gr de camarão médio. 
 1,5 kg de lula. 
 300 gr de amêijoas (vongole ou mexilhão similar). 

 
Sofrito: 

 1 cebola. 
 1 Alho-poró. 
 3 Alcachofras. 
 3 tomates italianos. 
 Condimentos: açafrão, pimentão doce (páprica) e sal. 
 Azeite virgem extra. 

 
Elaboração: Despejamos uma quantidade generosa de azeite extra-virgem na panela de paella (paellera). 
Neste azeite, fritamos os camarões até ficarem rosados (não completamente prontos, simplesmente 
“marcados”). Apertamos as cabeças para que ele libere seu caldo no azeite. Retiramos os camarões e 
deixamos esfriar para posteriormente tirar as cascas. Reservamos cascas e cabeças e camarão de outro. 

Para o caldo caseiro: Em uma panela à parte, coloque água para ferver e coloque uma cabeça e espinha 
de alguns peixes (peça na peixaria ou congele de algum peixe utilizado em outra receita - que não seja 
salmão), bem como as cabeças e as peles dos camarões reservados anteriormente. Corte o alho-poró, 
separe e reserve a parte branca. Coloque a parte mais verde do alho-poró e uma batata descascada na 
panela. Deixe ferver por uma hora em fogo baixo para que o caldo ganhe sabor. 

Enquanto se reduz o caldo, continuamos: Pique a cebola, o alho-poró, limpe as alcachofras até deixar 
apenas os corações, retire a pele dos tomates e pique-os. Corte os anéis de lula até deixá-los em cubos ou 
pedaços pequenos. Coloque as amêijoas (vongole ou mexilões) em um prato fundo com água para que elas 
soltem a areia de dentro delas. 

Voltando para a panela de paella: Começamos fritando, no mesmo azeite em que fritamos anteriormente 
os camarões, os dados das lulas e deixamos dourar, sem que se ressequem. Lembre-se de que os 
ingredientes estão sendo adicionados à fritura, para que, aos poucos, todos fiquem no ponto certo de 
cocção. Certamente você terá que adicionar mais azeite à medida que os ingredientes forem adicionados, 
uma vez que os diferentes alimentos o absorverão. E, ao mesmo tempo, você precisa temperar cada um 
dos ingredientes. Em seguida, adicione a cebola e deixe dourar levemente. Adicione o alho-poró e a 
alcachofra. Deixe dourar até que todos os três ingredientes estejam al dentes. Neste ponto, adicionamos 
o tomate e o deixamos até que a fritura esteja pronta.  

Aqui, adicionamos a páprica (pimentão doce), o açafrão à gosto e, por último, as amêijoas. Depois que 
parte da água do molusco desaparece, adicionamos as xícaras de arroz e deixamos dourar. 

Adicionamos o caldo coado (o dobro da medida que colocamos de arroz). Deixamos que se cozinhe por 
quinze minutos. Nos minutos finais de cozimento, adicione os camarões que descascamos anteriormente. 
Desligamos o fogo e deixamos o arroz descansar por cerca de sete minutos. 

Está pronto para servir! 

Buen Provecho! 
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Por Juliana e Fabiano, pais do Enrico 

Preparo: 15min 
Tempo de cozimento: 25min 
Tempo total: 40 min 
Rendimento: 4 porções  
 
Ingredientes:  

1 cebola pequena picada  

1 dente de alho picado 

400 gr de abobrinha cortada em cubos médios 

1 maço de rúcula  

80 gr de manteiga (40gr para iniciar e 40gr para finalizar)  

50gr de castanha do Pará picada grosseiramente 

100gr queijo azul 

50gr parmesão ralado  

60ml vinho branco seco 

200gr de arroz arbóreo ou carnarolle (arroz de risoto) 

2 litros de caldo de legumes (2litros água mais aparas dos legumes das sua preferência e ervas, ferver 

por 15min e coar) 

50ml de azeite  

 

Modo de preparo: 

Panela de fundo grosso, um fio de óleo, alho deixe dourar e grelhe rapidamente as abobrinhas e reserve. 

Iniciando o preparo do arroz, 40gr de manteiga, cebola e um fio de azeite. Refogue a cebola e acrescente 

o arroz, fogo alto e mexa por 1 min. Acrescente o vinho mexendo até secar, nesse momento coloque o 

caldo de legumes quente até cobrir o arroz, mexa sempre até secar. Repita acrescentando o caldo até 

secar novamente, sempre mexendo. Faça cerca de 4 vezes, para p arroz liberar o amido.  

Quando o arroz dobrar de tamanho, cheque o ponto de cocção do arroz (ao dente).  

Arroz ao ponto, acrescente mais 2 conchas do caldo, abobrinha grelhada, o queijo azul, parmesão, 

mexendo sempre (2min). 

Acrescente a manteiga, a castanha, ajuste o sal e tampe a panela, por 2 min.  

Pronto pra servir, rasgue as folhas de rúcula e azeite. 

Buon Appetito!!!! 
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Por Professora Valéria 

 

Ingredientes: 

1 xic arroz  

1/2 pote de creme de leite fresco 

5 1/2 xic de leite  

2/3 xic açúcar cristal  

1 bastão de canela  

1 fava de baunilha ou 1 col sobremesa de essência de baunilha natural 

 

Preparo: 

Colocar tudo junto menos o açúcar numa panela a fogo médio até ferver; 

Depois baixar o fogo, ir mexendo seguidamente. 

Passados 20’ ou 25’ tirar a fava de baunilha e acrescentar o açúcar e continuar mexendo até estar no 

ponto. Deve ficar cremoso, não esqueça que quando esfria fica mais firme. 

Servir com canela em pó por cima. 

 

 

Ingredientes:  

1 xícara de leite vegetal em pó (de arroz, de coco ou de soja) 

3/4 de xícara de açúcar demerara 

2 colheres (sopa) de óleo de coco derretido 

1/4 de colher (chá) de sal 

1/2 xícara de água quente 

 

Preparo:  

Você pode usar qualquer leite vegetal em pó. Os mais comuns são os leites de arroz, soja e coco. 

No caso do leite de coco em pó, a consistência do leite condensado pode ficar um pouco mais líquida (mas, 

na minha opinião, proporciona o melhor sabor). 

Em uma panela grande coloque o óleo de coco, leite de amêndoas e o açúcar demerara. Leve ao 

fogo médio e cozinhe por 40 minutos, sem parar de mexer até engrossar e reduzir o volume. É 

imprescindível que a panela seja grande para não derramar o leite quando levantar fervura. Um pouco de 

sal para cortar o doce e água se sentir que precisa mais tempo para ganhar consistência. Desligue o fogo 

e retire o pires da geladeira (colocado previamente para gelar). Pingue uma gota do leite condensado com 

o pires inclinado, se ele escorrer lentamente está no ponto. Caso contrário, continue cozinhando por mais 

alguns minutos até obter o ponto certo. O leite condensado quente é mais líquido mesmo, por isso o teste 

do pires para a consistência, quando esfriar ele ficará mais consistente. 

Transfira o leite ainda quente para uma batedeira ou liquidificador e bata por cerca de 20 minutos 

até amornar. Se estiver usando um liquidificador deixe a tampa aberta para sair o vapor. Esse processo 

serve para deixar o leite condensado mais aerado e aveludado. 
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Este material foi elaborado pelos professores da Educação Infantil da Escola Waldorf Aurora. 

 


