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Queridas famílias, 

Fomos todos pegos de surpresa por algo sobre o qual não temos controle. Saímos de nossa rotina, nos 

desestabilizamos e precisamos encarar um grande desafio. Por mais inquietante que possa parecer, 

temos também, diante de nós, uma valiosa oportunidade que chega em um momento propício para 

transformações: a quaresma. Nos voltamos para dentro de nós, dos lares, e é preciso buscar equilíbrio e 

alguma tranquilidade para com-viver. 

Neste sentido, o grupo de professores do ensino infantil da Escola Waldorf Aurora elaborou uma 

proposta daquilo que pensamos ser um ritmo saudável para toda a família. Aqui encontraremos 

atividades, leituras e reflexões com a intenção de mantermos acesa a chama da alegria, da confiança e da 

coragem, tão necessária para enfrentar os desafios que agora nos acometem. 

Primeiramente, devemos pensar que o lar é um mundo inteiro para uma criança de primeiro setênio e, 

portanto, viver neste ambiente com presença e experimentando todas as possibilidades que o dia a dia 

podem lhe proporcionar, já é uma grande riqueza para o seu desenvolvimento em todos os âmbitos. As 

atividades cotidianas que à primeira vista podem parecer “banais” para os adultos, provêm à criança 

movimento e vivência dos sentidos e das imagens que as nutrem. Todas as tarefas que envolvem o cuidar 

do lar e de si - como varrer, lavar, cozinhar, regar, limpar, organizar, decorar, entre tantas outras - têm 

sentido; e fazê-las de forma presente e com verdadeira entrega pode atrair a atenção dos pequenos 

levando-os a imitar algo que é vital. Ou seja, nem sempre precisamos criar atividades “artificiais” para 

proporcionar oportunidades de aprendizagem, tudo aquilo que mencionamos acima são momentos reais 

que sanam as necessidades de nutrição do corpo, da alma e do espírito de uma criança.  É uma experiência 

humana e tanto! 

Desta forma, ao nos depararmos com o desafio de propor atividades pedagógicas para esse período de 

quarentena, não pudemos deixar de pensar sobre este ritmo saudável de contração e expansão, e sobre 

como esta rotina da casa já seria uma maravilhosa vivência para os pequenos. Além disso, também 

traremos um pouco sobre a época que estamos neste momento - Quaresma e Páscoa - e atividades que 

podem ser realizadas com as crianças para que elas possam vivenciar esses dias com grande 

encantamento.   

Estaremos sempre à disposição para ajudá-los e continuamente enviaremos outras sugestões. 

Com carinho, Professores da Educação Infantil da Escola Waldorf Aurora  
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Desde a quarta-feira de cinzas estamos no período da Quaresma, depois da intensa expansão do 

Carnaval entramos numa época longa de mais de 40 dias, um chamado para a contração, para a 

interiorização e preparo para o que virá na Semana Santa. É um período de purificação, quando surge 

em nós um crescente chamado ao recolhimento. No 

hemisfério sul, aos poucos, a natureza nos mostra os 

sinais deste “esmaecer”: a temperatura começa a cair, 

a luz do Sol tem um brilho mais suave e os dias têm 

uma cor diferente. Muitas nuvens formam no céu azul 

seus desenhos, e a maioria das árvores deixa para trás 

o alegre vigor do verão, soltando suas folhas que 

dançam no ar embaladas pelo vento, e que no chão vão 

fazendo uma linda colcha de outono para a Mãe Terra.  

Este momento em que nos encontramos na Quaresma de 2020 traz um questionamento profundo sobre 

a natureza humana e, também, sobre o homem e sua ação no mundo, sobre nossas relações familiares, 

profissionais e amorosas, sobre nossos valores, e sobre o cuidado que temos com a natureza. E, claro, 

envolvendo tudo isso, também paramos para refletir sobre o espiritual que tudo mantém. Aproveitemos 

este período de confinamento para nos conectar com o que realmente importa, cultivando nossos afetos, 

dedicando-se ao trabalho interior, à meditação e à reflexão, para que o recomeço seja cheio de significado. 

Nesse sentido, a observação é especialmente recomendável. Em primeiro lugar, observem seus filhos 

cuidadosamente, em diferentes momentos, como se dedicam às simplicidades, do que eles mais gostam, 

como eles falam, comem e interagem. Quais são as coisas que realmente os deixam felizes e alimentados 

por dentro? Se puderem, façam um registro de tudo isso e verão o quão precioso ele será! 

Também observem as mudanças na natureza com todo o encanto da nova estação chegando de 

mansinho, e os sinais que cada novo dia nos traz sobre essas transformações. Parem e observem, se 

entreguem para este exercício com prazer e vocês verão como as crianças se encantarão. Um verdadeiro 

presente! 

E, finalmente, e provavelmente o exercício mais difícil, se observem atenta e honestamente: o que 

pensam, como falam, sua postura, seus gestos e suas intenções. Quais são as coisas que realmente os 

deixam felizes e alimentados por dentro, e o que nos seus hábitos é vazio e sem sentido. Nem todos terão 

condições de dedicarem-se a isso, mas se puderem parar um pouquinho e dar um tempo para este 

recolhimento e reflexão, com certeza encontrarão o sentido da Quaresma e da Páscoa em suas vidas. 
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Para a criança, o ritmo é uma proteção, um abraço caloroso que auxilia na saúde e vitalidade. Buscar 

estabelecer um ritmo diário em casa é extremamente saudável e recomendável. Enquanto família, o ritmo 

nos dá segurança, nos ajuda na convivência saudável, na organização e no bem-estar. Mesmo em casa é 

possível manter uma rotina saudável para toda família durante esse período de quarentena, organizando 

o dia de maneira que ele converse com as passagens do Sol e da Lua, com os espaços que temos, com os 

momentos de alimentação, de sono, de higiene e com as outras atividades diárias. Tornando a rotina algo 

orgânico para a criança. 

Neste sentido, não propomos um manual a ser 

seguido, mas algumas sugestões práticas que 

podem contribuir na organização diária. A 

intenção aqui é que possamos ajudar a criança 

nessa “expiração e inspiração” que deve se 

intercalar. Por mais estranho que possa 

parecer, os adultos também estão ensinando a 

criança a respirar, e a rotina do dia é uma das 

principais formas de manter essa respiração 

saudável.  

Começando o dia...  

A criança é um ser solar, ela naturalmente desperta com o nascer do dia.  É importante para sua saúde e 

bem-estar manter um horário para acordar, de preferência quando o Sol ainda está ameno. Uma música, 

cantada pela própria voz, que acompanhe esse momento também é aconselhável, algo que deseje um bom 

dia para a criança, para os pais, irmãos, avós, amigos, para os elementos da natureza, a Terra, o Sol, os 

animais e as flores, por exemplo.  

No primeiro momento da manhã, dependendo da idade da criança e daquilo que ela já consegue realizar, 

o adulto pode oferecer algum tipo de atividade de curta duração. Essa atividade, para as crianças menores 

de três anos, não deve durar mais do que 15/20 minutos, o que vai aumentando à medida que ela vai 

crescendo. Claro que o objetivo é tentar deixar a criança cada vez por mais tempo tranquila e concentrada 

em uma atividade, no entanto, isso não deve ser motivo de ansiedade nem frustração para nenhum dos 

lados (pais e filhos). O tempo irá se estender com a repetição (à medida que eu faço a mesma atividade ao 

longo das semanas); e também com a percepção do adulto sobre a adequação da atividade àquela criança, 
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ou seja, algo que seja muito difícil para ela realizar pode levar ao desinteresse rapidamente, assim como 

uma atividade que não coloque nenhum desafio pode causar o mesmo efeito.   

Após essa atividade dirigida, naturalmente surge o livre brincar. Vale ressaltar que o papel do adulto 

neste momento é de observador, presente, disponível caso necessário, mas que não sugere nem induz a 

um brincar específico. Aproveite para escutar em silêncio os sons do brincar do seu filho/filha. Intervenha 

o mínimo possível para que a criança realmente se aproprie dos seus movimentos e de suas próprias 

criações.  

Enquanto isso, você poderá estar engajado em algum afazer da casa, como limpeza ou com a próxima 

refeição. Essa tarefa deve ser feita de maneira a permitir que a criança veja esse movimento, envolvendo-

se com ele caso se sentir convidada à isso. Uma dica, o cantar ajuda no envolvimento da criança e deixa 

tudo mais prazeroso. 

Início da tarde… 

Aqui é um momento de descanso, onde muitas crianças 

dormem. Podemos tirar um tempinho para ficar na cama, ler 

um livro, fazer um embalinho na rede.  

Durante a tarde o brincar livre, e no cair do dia vamos nos 

recolhendo, voltando ao ninho. 

A noite... 

O horário de dormir também deve ser, na medida do possível, 

sempre o mesmo. Aqueles minutinhos antes de adormecer 

devem vir acompanhados de uma história bem quentinha e 

que também pode se repetir por, pelo menos, um mês. 

Sugestões preciosas: 

Os momentos de contração à mesa (café da manhã, almoço, janta) deveriam acontecer, 

preferencialmente, com os outros integrantes da casa. Quando todos sentam juntos à mesa esse período 

se torna muito mais prazeroso e facilita a compreensão da criança de que “agora estamos todos aqui”. 

Isso é algo importante, sempre que a criança quiser levantar ou sair da mesa, devemos usar o coletivo 

para convidá-la a permanecer. Por exemplo: “Estamos todos sentados? Estamos todos com as costas bem 

encostadas na cadeira? Vejo que o papai está bem retinho em sua cadeira, poderia até mesmo colocar 

uma coroa! ”. Também é interessante que os alimentos já estejam prontos para serem consumidos, 

diminuindo o tempo de permanência na mesa e evitando situações de stress. Uma canção ou uma oração 
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para iniciar e finalizar a refeição também ajuda, pois, a criança consegue compreender o início e o fim 

daquele momento. Um objeto, como uma vela ou um vaso de flores, que é colocado em cima da mesa 

também pode funcionar. Tudo isso evoca na criança um sentimento de respeito e devoção por aqueles 

minutos sentados à mesa. 

Devemos saber que são os adultos que conduzem a rotina da criança e que não precisam ficar a todo 

momento lembrando a ela qual é o próximo passo ou dando-lhe ordens: “Agora vamos fazer isso, depois 

aquilo, depois aquilo”, se a criança fizer a mesma coisa todos os dias e tiver músicas ou sinais - como lavar 

as mãos, ou um objeto que muda de lugar - ela lembrará das transições e a rotina vai se interiorizando, até 

a hora em que seguirá como uma dança entre adultos e crianças. 

 A depender da idade da criança, ajudar com tarefas simples antes e depois da refeição, como colocar 

alguns objetos na mesa, cortar alguns legumes, colher uma flor para enfeitar a mesa, retirar seu prato ou 

lavar a louça estimula bons hábitos e atua no querer, na vontade deste ser que está em desenvolvimento.  

É importante que os pais tenham muita paciência para insistir nisso, lembrando que as palavras de ordem 

nessa idade são REPETIÇÃO e IMITAÇÃO. É a repetição que traz segurança e tranquilidade para os 

pequenos; e é pela imitação que acontece o aprendizado.  

Sobre a repetição, é interessante manter uma rotina semanal de alimentação, de atividades e de sono. No 

primeiro caso, estamos falando sobre os alimentos que serão oferecidos, ou seja, todas as segundas-feiras 

comeremos a mesma coisa, assim como em todas as terças, quartas e assim por diante. Já sobre as 

atividades, vale a mesma lógica, por exemplo: na segunda sempre cuidaremos do jardim, na terça sempre 

lavaremos nossas roupas, na quarta faremos algum trabalho manual, na quinta faremos o pão e na sexta 

teremos modelagem livre. Buscando respeitar o horário de dormir e acordar para permitir que a criança 

descanse apropriadamente. 

 É importante que o adulto orquestre momentos de brincar livre dentro e fora de casa (para aqueles que 

têm essa possibilidade) ou que mudem, pelo menos, o espaço onde esse brincar acontece.  

Embora possa parecer impossível no começo, acreditem, as crianças vão aos poucos se apropriando da 

rotina e isso irá facilitar muito a fluidez do dia. O adulto precisa se organizar e manter com disciplina o 

ritmo que ele planejar, é isso que vai gerar segurança na criança e vai tornar o dia muito mais prazeroso 

para todos. 
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Já refletimos um pouco sobre o ritmo e sua importância para a saúde integral do ser humano. Também, 

percebemos que nosso próprio organismo pulsa em ritmos: da respiração (inspiração e expiração), da 

pulsação cardíaca, da vigília e sono, por exemplo. Assim como todos os dias o sol nasce e se põe 

anunciando a noite, a semana, as épocas, as estações do ano também mostram seu ritmo.  

Todos estes ritmos repercutem em nós e nos proporcionam dinâmicas de funcionamento a nível 

biológico, afetivo, mental e espiritual. Por isso, vivenciar esses ritmos e as potencialidades que eles 

trazem, é algo que possibilita o bom funcionamento vital do ser humano e o desenvolvimento das suas 

capacidades. Quanto mais vivermos conforme os ritmos naturais, mais saudáveis nos manteremos, física, 

anímica e espiritualmente.  

O guardião do ritmo da criança de primeiro setênio é o adulto. É ele que sinaliza para ela as atividades 

necessárias para o bom andamento do dia e da noite. É preciso buscar respeitar o horário das refeições, 

do banho, do despertar e do adormecer, pois é necessário que a criança saiba o que vai acontecer e se 

sinta segura e tranquila para fluir. Ritmos diários, semanais e sazonais são as âncoras que proporcionam 

segurança e felicidade nas crianças. 

Nesse sentido, o ritmo substitui a força. Tudo que acontece de forma regular requer muito menos força 

do que se acontecesse em uma ação única. Com 

ritmo, as atividades diárias simples (tarefas 

domésticas, autocuidado, refeições, descanso) 

tornam-se hábitos e momentos de prazer. É 

importante salientar que cada atividade tem seu 

tempo de preparação, desenvolvimento e 

finalização e este tempo nem sempre condiz com o 

tempo de concentração da criança na atividade. No 

entanto, é importante que o adulto siga todas as 

etapas e que a criança, se não estiver realizando 

algo, possa observar todo o desenrolar. 

Assim, elaboramos uma sugestão de ritmo diário e semanal para ser adaptado por cada família. O 

importante é buscar equilíbrio e repetir processos: 
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ATIVIDADES COTIDIANAS ENSINAM 

Cuidar do lar, da nutrição e de si, são exemplos 

extremamente necessários. Ter um adulto a ser imitado é 

uma grande escola, por isso o cuidado com o que fazemos, 

por mais trivial que possa parecer, é o maior presente que 

uma criança pode receber. Sendo assim, é importante que a 

criança não seja afastada das atividades domésticas, 

tampouco obrigada a fazê-la como uma imposição 

desagradável. Para os pequenos, poder observar a atuação 

dos pais, professores, ou de quem estiver responsável, e ter 

liberdade de imitá-los já é algo valioso para o seu 

desenvolvimento. Para as crianças maiores de cinco anos, serem convidados a realizar pequenas tarefas 

com o adulto é estimulante e os permite desenvolver habilidades motoras e o sentimento de participação.  

 

LIVRE BRINCAR E ATIVIDADES COM MOVIMENTO 

“Criança desconhecida e suja brincando à minha porta, 
Não te pergunto se me trazes um recado dos símbolos. 

Acho-te graça por nunca te ter visto antes, 
E naturalmente se pudesses estar limpa eras outra criança, 

Nem aqui vinhas. 
Brinca na poeira, brinca! 

Aprecio a tua presença só com os olhos. 
Vale mais a pena ver uma coisa sempre pela primeira vez que conhecê-la, 

Porque conhecer é como nunca ter visto pela primeira vez, 
E nunca ter visto pela primeira vez é só ter ouvido contar. 

O modo como esta criança está suja é diferente do modo como as outras estão sujas. 
Brinca! Pegando numa pedra que te cabe na mão, 

Sabes que te cabe na mão. 
Qual é a filosofia que chega a uma certeza maior? 

Nenhuma, e nenhuma pode vir brincar nunca à minha porta”. 
 

Fernando Pessoa 
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O brincar é a atividade mais natural e espontânea da criança, essencial para seu desenvolvimento 

saudável. No brincar a criança se reconhece e também descobre, compreende e dá significado ao mundo 

e aos outros. No entanto, em tempos de telas e pressões conteudistas, a brincadeira livre e espontânea 

parece estar perdendo seu lugar. E algo, aparentemente tão “simples”, já não parece tão fácil assim, sendo 

cada vez mais comum encontrarmos crianças que não sabem “brincar”. Isso levanta a reflexão, por parte 

dos adultos, de que o “brincar também se aprende” e sobre a importância do contato com a natureza, do 

respeito pelos ritmos internos e externos e dos espaços e tempos destinados a ele.  

Podemos dizer, rapidamente, que do nascimento até, 

aproximadamente os sete anos, o brincar da criança passa 

pelas seguintes fases: dos zero aos três anos o brincar se 

concentra na movimentação/percepção, que leva à 

descoberta de si; dos três até os cinco anos, mais ou 

menos, a imaginação entra em cena e começa a se 

estabelecer a relação “o eu e os outros”; e, por fim, dos 

cinco aos sete anos a criança já consegue representar e 

começa a colocar intenção levando à conquista do “nós, 

do coletivo”. Tudo isso é um processo de aprendizado 

que a criança faz por si mesma e que será a semente de 

tudo que ela conquistará enquanto adulto. Assim, o 

impulso, a vontade de brincar se transformará em 

verdadeiro querer humano (ou seja, em metas, 

objetivos, alvos a serem seguidos), elementos que nos colocarão na vida social e em contato com nosso 

eu mais íntimo. 

E como mães e pais, como podemos facilitar o brincar? Mesmo sendo uma atividade inerente à criança, 

requer condições para que aconteça. 

Se você mora em uma casa com jardim e quintal, é realmente mais fácil, mas se não for o caso, propomos 

que, durante estes dias atípicos, você transforme seu apartamento como for viável. Crie o máximo de 

espaço possível removendo objetos do ambiente, como mesas laterais, luminárias ou qualquer objeto que 

interrompa o tráfego no espaço de brincar, ou mesmo entre espaços diferentes. Se você tiver muitos 

brinquedos, guarde alguns, já que neste momento vamos priorizar deixar espaços livres na casa, para que 

as crianças possam transitar com maior fluidez.  

Algumas ideias e propostas que podem ser preparadas antes do livre brincar e que trabalham o 

movimento e a motricidade grossa: 
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- Afaste o sofá da parede para criar um corredor onde eles possam passar ou se esconder. 

- Deite as cadeiras (de maneira que elas fiquem apoiadas em horizontal com segurança) para que possam 

subir, entrar, sair, etc. 

- Facilite estruturas que permitam entrar e sair: construa casas, castelos, barcos com papelão, almofadas 

ou o que você tiver em casa. Para isso, podemos aproveitar cobertores, lençóis, toalhas ou pedaços de 

tecido. Se cobrirmos as laterais da mesa com um lençol grande, por exemplo, criamos um espaço mágico 

que eles podem desfrutar. 

- Forneça lenços leves e paninhos para dançar, jogar e se movimentar com eles. 

- Se você tiver uma caixa de papelão ou algo em que eles possam entrar e sair, é ideal. Uma gaveta de 

madeira também pode ser ótima. 

- Em momentos de interação com o adulto, amarrar em um dos extremos e bater corda (ou um lençol de 

casal enrolado na diagonal) para a criança pular ou, no caso das mais novas, fazer “cobrinha” (mover a 

corda fazendo ondas horizontais e verticais no chão) e “boca da baleia” (bater a corda de forma lenta e 

ampla para que a criança passe correndo para entrar na “boca da baleia”), amarrar a uma altura baixa para 

que rastejem como lagartixas passando de baixo da porta, etc. 

 

MONTANDO A MESA DE ÉPOCA 

Uma mesa de época é mais que uma decoração, ela conta 

para as crianças a história do tempo que passa, das 

estações da natureza e das festas cósmicas que 

celebramos ao longo do ano.  

Este cantinho especial da casa pode ser uma fonte de 

inspiração para a imaginação e o brincar das crianças. 

Podemos escolher uma mesinha de canto ou uma 

prateleira que esteja na altura do olhar confortável deles, 

ou mesmo um centro de mesa como uma bandeja, e fazer 

algo muito simples e pequeno. O importante é o valor que 

se dá para esta pequena representação artística do que o 

cosmos está nos contando. 

Começar colocando um pano representando a terra, pendurar outro representando o céu, um móbile 

feito com um galho bonito. Colocar elementos de todos os reinos, pedras, conchas, folhas, sementes, 
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plantas, flores, animais de todo tipo e finalmente o Homem sempre dedicado a algum trabalho ou a 

celebração.  

Devemos ter cuidado para que este lugar seja seguro e que eles aprendam a tocar só em presença e com 

a permissão do adulto, pois é para a contemplação, não para brincar. Se esse respeito for conquistado 

pode-se colocar uma vela para lembrar nossa conexão com o mundo espiritual. 

Quando as crianças ou nós acharmos alguma coisa especial no jardim, ou mesmo nos nossos pertences, o 

tempo para, nos debruçamos diante deste altarzinho e pedimos para a criança achar um bom lugar para 

colocá-lo com muita devoção e delicadeza: uma folha, um galho, um ninho de passarinho, uma pedra ou 

uma pena… tantos tesouros que são tão valorizados pelas crianças, especialmente quando nós nos 

dedicamos a admirar suas belezas. E então, envoltos nesta atmosfera, admiramos a mesa de época juntos! 

As vezes acontecem surpresas, aparecem ou desaparecem coisas do nada! Coisa de fada, de duendes ou 

até de coelhinhos!!! 

Na mesa de época do outono usamos tons terrosos, ocres, vermelhos e alaranjados, também os verdes 

mais escuros. Como a festa cósmica celebrada é a Páscoa, incluímos os símbolos como o coelho, galo, 

galinha, ovos, lagartas e depois do Domingo de Páscoa as borboletas aparecem no lugar das lagartas. A 

mesa se transforma aos pouquinhos para fazer a época viver plenamente na casa. E com o mesmo cuidado 

que a montamos nós a desmanchamos ou a transformamos na próxima história que ela vai contar, de 

preferência, sem as crianças, para que ela seja uma linda surpresa, um encantamento mágico, motivo de 

celebração. 

 

DESENHAR, PINTAR, RECORTAR: VIVENCIAR AS CORES E IMAGENS! 

Desenhar de forma livre, com os materiais que tivermos em casa - como blocos de cera, aquarela ou 

guache - é uma atividade que ajuda as crianças a transpor para o papel, tanto aquilo que ela está passando 

internamente no seu desenvolvimento físico, anímico e espiritual, como o que foi vivenciado ao longo dos 

últimos dias. Como adultos que acompanham, é bom sermos conscientes de que a busca se centra na 

vivência das cores e do movimento dos braços (balanço, pontilhado, riscos, traços, etc.), a forma e os 

desenhos mais figurativos, principalmente para os mais novos, têm um papel secundário neste momento. 

Realizado com constância, é outra atividade que ajuda a dar forma ao ritmo da semana, com cor, 

movimento e sentido. 
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Outra atividade simples e divertida é fazer recortes de papel para decorar as 

janelas e paredes. Para isso, pegue um papel e dobre bem certinho muitas vezes 

como uma sanfona (nisso as crianças maiores podem ajudar), faça um desenho de 

um coelho, por exemplo, cuidando para que o focinho, o rabinho e a ponta das 

orelhas cheguem bem nas laterais do papel. Recorte cuidando para não cortar 

essas partes que se tocam. Dê para a criança abrir cuidadosamente e voilá!! Cole 

na janela e deixe a luz transpassar.  

 

OVOS DECORADOS 

Lá na Europa, é comum as mesas de Páscoa serem enfeitadas com ovos de galinha decorados. Nesses 

casos o ovo é cozido e consumido durante as refeições de páscoa. Para esses fins a maneira saudável de 

colorir os ovos sem torná-los tóxicos, é usar tingimentos naturais, ou 

seja, de outros alimentos.  

Para essa atividade você vai precisar de ovos crus para cozinhar, 

pequenas folhas e flores, corantes naturais, um pedaço de voal ou de 

meia-calça fina e barbante. 

Para obtermos as cores podemos usar: 

● Cúrcuma ou açafrão para amarelos ou alaranjados 

● Beterraba ralada para rosas e violetas 

● Cascas de cebola comum para beges 

● Urucum para marrons-avermelhados 

● Espinafre ou Erva-mate para os verdes 

● Couve roxa para os azuis 

Aqui, daremos o exemplo de como fazer usando cascas de cebola: 

1º Separe cascas de cebola, mais ou menos 3 punhados. Coloque em 

uma panela com 3 xicaras de água, 1 colher de sopa de sal, 1 colher 

de sopa de vinagre. Misture todos os ingredientes e ferva por 30 min.  

2º Enquanto isso, coloque os ovos crus dentro de meias finas ou voal 

dispondo folhas de diferentes formas para fazer desenhos e amarre 

firme com o barbante. 

3º Cozinhe os ovos na tintura por 30 min.  
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MASSA DE MODELAR CASEIRA 

1 ½ Xícara de Farinha de Trigo Branca 

1 ½ xícara de sal 

½ xícara de água 

Misturar tudo até dar liga. 

 

COELHINHO DE MEIA 

Você vai precisar: Uma meia, copo, arroz, tesoura e barbante. Veja:  
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PÃO DE PÁSCOA 

 

No domingo de Páscoa não nasce somente o Sol no firmamento, também nasce o Cristo-Sol. Os cereais 

para o pão são plantas que têm uma extrema ligação com a luz. 

O pão de Páscoa é feito à mão e formado por ela, pode ser salgado ou doce, grande ou pequeno. Um 

rolinho de massa pão pode tomar a forma, por exemplo, de um sol, nisso, as crianças gostam muito de 

ajudar. Esse pão pode ser comido como o nosso pão de cada dia ou pode, antes de ser comido, enfeitar a 

mesa do café da manhã da Páscoa ou ser um presente para alguém querido. 

Ingredientes: 

- Farinha de trigo: 4 xíc. (chá) 

- Leite: 180 ml 

- Açúcar: 35 g 

- Laranja, raspas e suco: 1 unidade 

- Fermento biológico seco: 1 envelope 

-  Manteiga: ½ xíc. (chá) 

- Ovos: 4 unidades 

- Sal: 1 pitada 

- Azeite: 1 colher de café 

 

Modo de preparo: 

Coloque a farinha de trigo em uma tigela grande e reserve. 

Aqueça o leite em uma panela pequena, leve ao fogo baixo, mexendo ocasionalmente até que ele esteja 

quente, mas não fervendo. A temperatura deve ser algo em torno de 50º. 

Enquanto o leite esquenta, coloque o açúcar em uma tigela pequena e adicione as raspas de laranja. Com 

as pontas dos dedos, esfregue o açúcar e as raspas de laranja até que estejam bem misturados. 

Quando o leite estiver morno, junte o açúcar e raspas, mexendo com uma colher para dissolver o açúcar. 

Adicione o fermento e deixe descansar por 10 minutos. 

Adicione o leite com fermento à farinha de trigo, e misture até formar uma massa (ela vai ficar um pouco 

esfarelada) 
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Em seguida, adicione a manteiga derretida e continue misturando. Agora, adicione o suco de laranja à 

massa e misture. 

Em uma tigela pequena, adicione os ovos, o azeite e o sal e bata ligeiramente com um garfo. Adicione essa 

mistura a massa e continue misturando todos os ingredientes. 

Neste ponto você pode precisar adicionar mais farinha de trigo caso sua massa esteja grudando muito 

nas mãos. Adicione aos poucos até que ela pare de grudar nas suas mãos. Uma vez que a massa se solte 

das suas mãos, transfira a massa para uma superfície levemente enfarinhada e sove por 5 minutos. 

Coloque a massa em uma tigela grande untada com um pouco de óleo, e cubra frouxamente com plástico 

filme. Deixe descansar em local seco e sem correntes de ar até dobrar de volume, aproximadamente 1 

hora. Enquanto isso, forre uma fôrma grande com papel manteiga. Reserve. 

Vire a massa sobre uma superfície limpa e corte ao meio. Estique os dois pedaços até que cada um tenha 

60cm de comprimento. Devagar, torça os dois pedaços juntos e una as duas extremidades formando um 

anel. Unte levemente o pão com manteiga derretida, e cubra com filme plástico sem apertar demais e 

deixe crescer novamente até dobrar de volume, cerca de 45 minutos a 1 hora. 

Enquanto a massa cresce, pré-aqueça o forno a 180º. Asse o pão até dourar por cima, de 30 a 40 minutos. 

Retire do forno e transfira para uma gradinha para que esfrie completamente. 

Uma vez que o pão esteja frio, você pode cobri-lo com calda de açúcar e confeitos (opcional). Misture o 

açúcar de confeiteiro com o leite. Usando um pincel culinário, espalhe a calda na superfície e laterais do 

pão, decore com confeitos coloridos. 

Fonte: Colibri, Ano XXII - Nº 1 - BOLETIM DA ESCOLA WALDORF ANABÁ - PÁSCOA - 2012  
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As histórias são sempre melhor contadas quando são memorizadas. De alguma forma, quando 

decoramos (que em latim remete a “guardar no coração”), nos apropriamos delas e estas passam a ser 

algo nosso, autêntico da nossa alma, ao invés de passar apenas pelo nosso intelecto (movimento mais 

comum quando apenas lemos e interpretamos). Não se preocupe em memorizar literalmente, basta ler 

as histórias algumas vezes em voz alta a noite, antes de dormir, que naturalmente ele vai se 

interiorizando. Logo, as próprias crianças estarão lá para você se lembrar.  Se você optar por contar uma 

história oralmente em algum momento do dia, escolha uma cadeira em casa ou um cantinho que seja 

especial “para contar histórias”. Peça às crianças que se sentem ou deitem em almofadas pertinho de 

você. Também é interessante que antes de uma história você diga um verso, cante uma música ou acenda 

uma vela, tudo isso ajudará a evocar atenção a este momento, criando um clima calmo e concentrado. 

Outra opção é reservar a hora da história para os instantes antes de dormir, assim ela se tornará um 

presente para o sono dos pequenos.  

 

O PEQUENO COELHO QUE PRECISAVA FICAR NA TOCA 

Adaptação do conto O Pequeno Gnomo que precisava ficar em casa de Susan Perrow – Março, 2020.  

Esta história foi criada para ser usada com crianças pequenas (3 a 5 anos) que precisam ficar em casa durante a Pandemia 

Covid-19 ou que tiveram sua liberdade severamente modificada (ex: talvez possam ir à escola, mas não possam participar 

de eventos especiais como festivais, eventos ou festas). A música no final foi deixada em aberto para pais e professores 

criarem mais versos com ideias das crianças. 

Para aqueles que são novos nas “histórias curativas”, as histórias podem ajudar a trabalhar as emoções em diferentes 

situações de perdas e em situações desafiadoras. Permitindo, ao invés de resistir à verdade, vestir a verdade com tecidos 

da imaginação, e assim as histórias podem ajudar no processo de tecelagem da verdade nas situações do dia a dia, 

especialmente com crianças pequenas. 

O pequeno coelho estava confuso. Por que ele tinha que ficar na toca?  As pessoas não sabem como os 

pequenos coelhinhos amam passear por aí?  Ele não podia ir à escola de coelhos, não podia brincar com 

seus amigos na floresta e seus amigos não podiam visitá-lo.  

O pequeno coelho estava preso em sua casa na raiz de uma árvore.  

Pelo menos ele podia olhar para fora da janela através das pedras e das raízes da árvore. Ele estava 

surpreso como havia tanto para apreciar lá fora. Pequenas formigas correndo, besouros brilhantemente 

coloridos subindo e descendo nas folhas caídas no chão e gnominhos com seus gorrinhos vermelhos 
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trabalhando na terra. Mas mesmo com tudo isso para olhar, o pequeno coelho estava ficando impaciente. 

Por que ele precisava ficar na toca? Não fazia sentido para ele não poder passear pela floresta.  

Então, a Árvore Mãe sussurrou para ele: “As coisas não estão como costumavam ser – mas confie em mim 

– logo você estará livre – confie em mim, confie em mim”. O pequeno coelho sabia no fundo do seu coração 

que sempre poderia confiar na Árvore Mãe. A Árvore Mãe carregava a sabedoria de toda a floresta!  

A Árvore Mãe sabia tudo sobre todas as coisas. Os pássaros e o vento eram seus amigos e mensageiros. 

Eles a visitavam todos os dias compartilhando as notícias do grande mundo. O pequeno coelho podia 

ouvir quando os passarinhos apareciam. Ele podia ouvi-los cantando bem alto nos galhos da Árvore Mãe.  

O pequeno coelho podia ver quando o vento estava visitando. Ele podia ver os galhos balançando de um 

lado para o outro. Algumas vezes ele precisava fechar a portinha da sua toca para não entrarem as folhas 

e a poeira levantadas pelo seu amigo vento!  

Todos os dias a Árvore Mãe sussurrava para ele: “As coisas não estão como costumavam ser – mas confie 

em mim – logo você estará livre – confie em mim, confie em mim”  

Então o pequeno coelho tinha que confiar e o pequeno coelho tinha que esperar.  

Ele sabia que logo estaria livre novamente para deixar sua toca entre as pedras e as raízes da árvore. Ele 

sabia que logo estaria livre para novamente passear pela linda floresta.  

E enquanto esperava ele descobria tantas coisas que podia fazer em sua pequena e aconchegante 

casinha.  

O Pequeno coelho pode dançar                                                   

O Pequeno coelho pode cantar                                                   

O Pequeno coelho pode pintar e desenhar                        

E dar cambalhotas no chão  

O Pequeno coelho pode dançar                                                   

O Pequeno coelho pode cantar                                                   

O Pequeno coelho pode limpar e cozinhar               

 E admirar um livro repleto de lindas imagens  

O Pequeno coelho pode dançar                                                   

O Pequeno coelho pode cantar                                                   

O Pequeno coelho pode saltar e pular                             

E abraçar quem mora bem pertinho do coração  

 

Imagem: Pinterest 
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Para apropriar-se ainda mais da história, cada família pode modificar as duas últimas linhas das estrofes 

finais com atividades que os seus filhos realmente possam fazer nestes dias.   

Nota de Susan Perrow: Decidi escrever esta história com “estrutura de espelhamento” – a história simplesmente 

reflete a situação e se expande com imagens que ajudam a compartilhar uma mensagem que é muito forte para 

ser tratada diretamente com crianças pequenas. Nesta história eu não prometo nenhum tempo de duração 

(quanto tempo ficaria em casa) porque isso seria irresponsável, já que ninguém sabe quando irá terminar. O 

objetivo da história é incentivar a aceitação da situação atual de “distância social” e também para ajudar a 

motivar as crianças a descobrirem e aproveitarem atividades que podem fazer em casa.  

Fonte: www.susanperrow.com / Tradução Lis Barrales Faria  
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HISTÓRIA DO CARACOL ENROLADO* 

           “Eis que surge na floresta, borboleta, beija-flor A gotinha de orvalho, brilhou... Caracol vem se mostrar  

E a história começar...”  

 

Era uma vez, num cantinho da floresta, onde a 

copa de uma árvore faz uma boa sombra e onde 

muitas plantinhas de todos os tamanhos se 

encontram, ali bem pertinho das raízes...bem 

neste cantinho, moravam muitos bichinhos.  

Passarinhos em seus ninhos, borboletas a voar, 

formigas por todos lados a trabalhar, até 

lagartixas passavam por lá... Jabutis, sapos, 

lagartas e até um caracol bem enrolado que não 

gostava de se mostrar. Todos por ali eram muito amigos e gostavam de se ajudar, somente o caracol que 

mais preferia descansar, gostava de ficar em casa, brincar e tricotar, repousava e guardava suas energias. 

E, na verdade, pouco sabia das notícias do lugar.  

Por lá, todos gostavam de se encontrar e sempre estavam a comemorar, quando uma sementinha se 

recolhia na terra e se preparava para brotar era uma festa em todo lugar, o mesmo acontecia com uma 

florzinha a desabrochar. Tinha festa quando um bichinho nascia e até mesmo quando aprendia a se 

movimentar, festa até quando uma pedra saia do lugar... Mas o caracol nada queria comemorar, preferia 

ficar em casa sempre parado em um mesmo lugar. Ele dizia que era muito lento e que em nada podia 

ajudar.  

Mas um dia seu amigo jabuti foi lhe falar, explicou que nesta ideia não podia acreditar, pois todos podem 

ajudar e mesmo lento em algo ele poderia colaborar. O caracol duvidou do amigo jabuti e foi se esconder 

dentro de si...  

Acontece que um inverno chegou sem avisar e não deu tempo ninguém se preparar...todos correram de 

volta às suas casas...muito vento, chuva forte a até chuva de pedrinhas em todo lugar...  

O melhor lugar era o seu lar...  

Mas o que fazer? E quanto tempo esperar? Ninguém podia ir lá fora, pois com a chuva de pedrinhas 

poderiam se machucar...  

Imagem: Pinterest 



22 
 

Da sua casa o caracol estava a observar, percebeu que seus amigos não sabiam esperar.... Ficou 

preocupado ao notar que as borboletas queriam sair para voar e que as formigas queriam correr por todo 

lugar...  

O caracol então pensou: “Hum! Acho que posso ajudar!”, pois ele conhecia todos os segredos sobre em 

casa se guardar...ele sabia como era bom parar e descansar e em algum momento um rabo de tigre 

tricotar! Sabia também que lindos desenhos podiam desenhar, sabia de brincadeiras de dedos e histórias 

de todos os lugares. E agora ele sabia como podia ajudar...  

O caracol que carrega sua casa nas costas e que lá podia se proteger da chuva de pedrinhas foi até seus 

amigos para compartilhar, explicou a todos as maravilhas de em casa se guardar e esperar o momento 

certo para poder voltar. O caracol combinou com todos que na hora certa ia avisar, agora era hora de em 

casa brincar e repousar... Ele voltaria quando todo aquele inverno pudesse passar e junto com todos 

também queria aprender a comemorar.  

E assim aconteceu, depois que toda a chuva de pedrinha se foi, o caracol saiu a avisar.... Todos puderam 

voltar, passarinhos, formigas, borboletas e até o jabuti vieram comemorar e o caracol que agora também 

sabia festejar! Ele ficou feliz de ver todos juntos naquele lindo lugar, mas agora todos também sabiam o 

segredo do caracol..., o segredo de se guardar e de também saber em casa brincar! O cantinho da floresta 

festejou poder se encontrar e depois todos voltaram para casa em homenagem ao caracol que agora já 

dormia em seu lar.  

“Eis que surge na floresta Borboleta, beija-flor A gotinha de orvalho brilhou... Caracol vai se guardar... E a 

história terminar...”  

* História criada para as crianças do Jardim Flor de Mandacaru (João Pessoa. PB/ Março de 2020) Em 

tempos de se guardar! Texto de Luanna Souza, Dona Luanna. 

 

  



23 
 

No desenvolvimento da criança, contar histórias curtas acompanhadas de gestos feitos pelas mãos ou 

jogos de dedos com rimas auxiliam no desenvolvimento da linguagem e da memória, trabalham a 

motricidade fina, aumentam a consciência corporal, rítmica e a coordenação muscular. Este tipo de 

atividade pode ser usado como uma ferramenta de transição (de uma atividade para outra), como um 

redirecionamento (de comportamento que queremos “mudar o foco”, levar da agitação à calma, por 

exemplo) ou mesmo como uma história curativa para enfrentar um comportamento desafiador. Rimas 

com movimento estimulam um momento de interação amorosa e íntima entre o cuidador e a criança. 

 

CINCO HOMENZINHOS E O COELHINHO 

Flavia Betti - livro Cantarolã 2 

 

Cinco homenzinhos iam passear,  

o coelhinho queriam visitar. 

O primeiro era gordo e baixinho,  

Pensou que o coelhinho morasse dentro de um ninho. 

O segundo era mais esperto e disse: 

- Não, isso não está certo.  

O terceiro era compriiiido, 

Ele disse: - Psst! E aguçou o seu ouvido. 

- Parece que o coelhinho chamou!  

O quarto era choramingão e disse:  

- Ai, eu já cansei, logo para minha casa eu irei.  

O quinto disse: 

- Que bobagem, é preciso ter coragem.  

Olhou debaixo de um arbusto, 

Hah! Que susto! O coelhinho estava lá e pulou! 
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UMA VEZ VI UM COELHINHO 

 

Uma vez, vi um coelhinho 

E uma grande cabeça de repolho 

“Acho que vou comer, do repolho,  

um pouquinho”, 

Disse o coelhinho. 

E assim, ele se pôs a comer e a comer… 

De repente, levantou as orelhas, para dizer: 

“Agora, acho que já está na horinha 

De sair, correndo, pra minha casinha!” 

 

DUAS COELHINHAS 

Adaptação da rima “Las liebrecitas” de Tamara Chubarovsky 

 

Duas coelhinhas muito sonolentas 

em uma toca, 

no outono que já chega. 

Levantam suas cabeças, 

mexem suas orelhas, 

saltam, saltam pelas montanhas, 

e à noite,  se escondem. 

 

 

 

Imagem: Pinterest 
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