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professoras do
Infantil aos pais

Bom dia queridos!

Todos os dias nos lembramos de vocês e

rezamos para

que todos estejam bem.

Vamos encaminhar uns textos para refletir e

ajudar nestes dias de quarentena. Esses textos

foram

elaborados pelas professoras do infantil.

Sabemos e confiamos que cada um de vocês

tem a sua maneira

de conduzir em casa as atividades com as

crianças. Todos nós um dia fomos crianças e

nada

mais oportuno nestes dias do que lembrar de

quais brincadeiras nós gostávamos e revivê-

las com nossos amados filhos. Temos a

grande oportunidade de estarmos juntos sem

pensar que não temos tempo.

Hoje Deus nos deu essa grande oportunidade

de olhar para nós e para eles com tempo.

Confiem pois o coração de pais que vocês

têm é muito poderoso e sábio.

Um grande abraço para todos e um beijo

especial para as crianças.
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Ritmo no Jardim

Bom dia, familiares do nosso jardim.

Como vocês sabem, nossas atividades pedagógicas na educação infantil são baseadas na

compreensão e observação das leis rítmicas, que são essenciais para o desenvolvimento

humano.

Observamos no nosso dia a dia ritmos fluidos na rotina diária, empenhando-nos em

desenvolver tarefas que hora privilegiem a concentração, como por exemplo nas atividades

de preparação dos alimentos, desenhos, arrumação da sala, pinturas, modelagem, rodas

rítmicas e o momento de contar estórias; e que ora privilegie atividades de expansão, como

brincar livre e caminhadas.

Estruturamos essas atividades em um ritmo semanal e marcamos cada dia da semana com

uma atividade específica. 

Cultivamos também a relação com as épocas e estações do ano marcando-as em nossos

cantos de épocas, lanches, histórias e rodas rítmicas.

A criança nos primeiros 7 anos de vida é muito moldável pelo ambiente, sua força de

aprendizagem vem de uma intensa atividade interna, que é a IMITAÇÃO.

Seus sentidos captam todo o ambiente através de cada gesto e ação em toda sua essência e

essa percepção forma os órgãos físicos que ainda são maleáveis e imaturos.

 

"Se a imitação vem de modelos saudáveis em tal atmosfera de amor é possível, então a

criança está no elemento correto. (Rudolf Steiner: A Educação da Criança sob a Luz da

Antroposofia).

 

É através da sua vontade e ação que se dá o desabrochar do desenvolvimento da criança.

Nós adultos deveríamos ter consciência de que somos os modelos para esse

desenvolvimento. Nossas tarefas diárias enchem as crianças de matéria viva de modelação.

Os brinquedos são muitas vezes oriundos da natureza e são feitos de materiais como lã,

feltro, madeira, tecido, cestas com peças coloridas e afins. 

As crianças se nutrem quando acompanham um adulto e são convidadas a participar do

fazer de um brinquedo simples ou mesmo de uma atividade doméstica.

Com os contos e canções, os teatros de bonecos, a euritmia e o cântele - que fazem parte da

rotina diária ou semanal - criamos um ambiente de acolhimento e serenidade.

Gestos simples e voz suave trazem calor emocional e proteção aos medos destes tempos e,

como já comprovado pela ciência, reforçam nosso sistema imunológico gerando

interiormente forças e vínculos profundos.

 

"As três regras de ouro:

Acolher a criança com devoção

Educá-la com amor

Dispensá-la em liberdade"

(Rudolf Steiner: GA 269, S 179)



Ritmo diário

 

PARA CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS

 

Começamos o dia preparando o ambiente no qual acontecerá o brincar dentro ou fora,

inclusive preparando as atividades de trabalho, como fazer o lanche da manhã, cuidar do

quintal ou outras tarefas manuais - muito parecidas com as de uma casa, sendo que as

crianças, de modo geral, gostam muito de ajudar nestas atividades práticas. 

É bom que a manhã tenha um equilíbrio entre atividades que acontecem dentro da casa e

atividades que aconteçam ao ar livre.

Ao brincar as crianças podem demandar, por um tempo, a nossa participação na

brincadeira e isto é bem gostoso; mas também é bom que elas percebam que nem sempre

o adulto tem disponibilidade para brincar, pois tem suas atividades de adulto para realizar.

A vida já mostra isto claramente, então não se trata de explicar nada para as crianças,

apenas de viver assim, entre brincar e trabalhar. Elas mesmas ficam inspiradas no brincar

pelas atividades de trabalho do adulto. 

A hora do lanche é um momento especial no qual partilhamos um alimento que

preparamos com as nossas mãos, estas mãos que fazem tantas coisas e que também sabem

se unir numa oração de agradecimento. 

Segue um tempo de mais trabalho e brincadeiras e, no final da manhã, temos um momento

de ouvir historinhas, contos rítmicos ou mesmo uns “brincadedos”, canções e a finalização da

manhã (em casa, seria o almoço e o descanso na cama com uma pequena canção de ninar).

 

PARA CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS

 

Ao deixar o ambiente do brincar e as atividades de trabalho preparadas, as crianças vão

chegando nas salas e já percebem a atuação do adulto no ambiente que as aguardam. Essa

atividade pode ser pensada em casa, quando os pais já sabem no dia anterior o que vão

servir no café da manhã, e como as crianças podem ajudar neste momento de preparação

do desjejum e também no almoço. 

As atividades da casa são oportunidades incríveis de colaboração, uma qualidade

importante que as crianças desenvolvem e levam para a vida toda. Porém, é preciso que seja

um momento prazeroso, tornando o convite ao trabalho o mais atraente tanto mais o

próprio adulto esteja sinceramente aberto para receber ajuda, contando que a criança fará o

seu melhor para colaborar; e, quando não sair a contento, não se aborrecer, pois haverá

outra oportunidade no outro dia. Crianças pequenas nem precisam de convite para ajudar,

mas algumas maiorzinhas precisam ser estimuladas e quando já com mais de 5 anos

precisam mesmo ajudar, mesmo que não estejam tão dispostas, cabendo aqui uma

conversa amorosa e firme sobre as tarefas da casa. 

 

 



As crianças precisam também brincar ao ar livre, correr, pular, balançar, sentir a terra, Na

sala de jardim, alguns brincam e outros ajudam no lanche, sendo que a professora sempre

cuida para que todos tenham uma tarefa de colaboração na preparação do lanche; e

também propicia a participação em trabalhos artesanais, que correspondem a faixa etária

da criança.

O brincar em sala é sempre muito criativo. Com bons brinquedos as crianças não precisam

de muito, não precisam de um quarto cheio deles, elas só precisam de brinquedos

realmente interessantes e pouco elaborados, mas que deem asas à criatividade infantil. (a

simplicidade das crianças é um aprendizado enorme para nós adultos).a água - todos os

maravilhosos elementos da vida neste planeta. Elas precisam, como o ar que respiram, do

movimento, exigido por seu corpo de forma orgânica. Então, é importante não descuidar

disso e, na medida do possível, propiciar estes momentos para elas. 

 Sempre alternado contração e expansão, ora no quintal, ora dentro de casa. 

À noite, no recolhimento, todos os dias, contar uma história antes de dormir. Observando

que sua rotina no dia facilita o descanso noturno. Antes do jantar o banho, depois um

pequeno intervalo de arrumação da cozinha e ir para a cama com histórias.

As histórias salvam não só as crianças, também nós mesmos viajamos nos encantos dos

contos de fadas. E neste tempo atual, tão conturbado, ao contar histórias para os nossos

filhos, vamos cada vez mais subindo nosso bom astral, até as estrelas. Isso pode ajudar

muito não só a vibração individual, como também o nosso redor ao criarmos um campo de

luz que atrai bons ventos. 

Nesta quaresma de quarentena, em família, juntinho dos nossos filhos, teremos mais tempo

e mais calma para - em oração - nos levarmos ao nosso Anjo da Guarda.

Que seja bom!



Sugestão de Rotina

 

 

Hora de levantar

 

 

Café da manhã

 

 

Brincar livre

 

 

Lanche matinal

 

 

Brincar livre no quintal

 

 

Almoço

 

 

Ajudar a arrumar a cozinha

 

 

Descanso

 

 

Lanche da tarde

 

 

Brincar no quintal

 

 

Recolher

 

 

Banho

 

 

Jantar 

 

 

Preparar para dormir

 

 

 

Queridas famílias essa é uma sugestão de

rotina, cada família se adequa conforme a

idade das crianças, se tem irmãos, se é filho

único, daí a vida fica diferente para cada um. É

importante que as crianças possam ajudar nas

tarefas domésticas sempre que possível, como

tirar a mesa, arrumar a cama, guardar o pijama,

arrumar o quarto, guardar os brinquedos, regar

as plantas, retirar lixo, enxugar e guardar a

louça, etc.

No momento de brincar livre, cada família

pode se adequar em relação  ao brincar dentro

de casa ou fora de casa (quintal), para quem é

possível. 

Nesse momento mais livre, as famílias podem

fazer atividades com as crianças. Temos várias

sugestões que estão apresentadas nesse

material, mas o mais interessante é fazer

atividades que vocês gostem, assim a criança

vai gostar também!

A hora do descanso é a hora da pausa. Para

quem consegue tirar uma soneca, ótimo, caso

não, pode ficar desenhando ou fazendo

alguma manualidade para descansar.

No momento de brincar no quintal é hora de

gastar energia, como pular corda, correr, subir,

etc. Também é hora de observar a natureza,

catar bichinhos, colecionar os objetos preciosos

dos quintais.

No final do dia é hora de recolher, tomar

banho, jantar, preparar para dormir, agradecer

o dia e contar uma boa história que pode ser

da sua infância, as crianças adoram!



HISTÓRIAS

 

PEDRO O COELHINHO 

(AUTOR IRMÃ WILDE - LIVRO CONTE OUTRA VEZ de KARIN STASCH)

 

Pedro, o coelhinho, um dia saiu de sua cama com o pé esquerdo. Estava realmente de mal

humor, desobediente, teimoso, manhoso. Não quis lavar seu rosto nem suas longas orelhas

sedosas, e fez cara feia quando sua mãe lhe serviu um prato cheio de alfaces e cenoura,

coisa que normalmente gostava muito de comer. Empurrou seu prato que caiu no chão e se

quebrou. Isto foi demais para paciência de sua mãe:

- Está bem, Pedro - disse ela. - Você pode sair e ver se consegue coisa melhor. E só volte

quando tiver aprendido a ser bonzinho e obediente.

Pedro achou ótimo e saiu saltitando. Pensou onde poderia ir tomar seu café da manhã.

Lembrou-se do cachorrinho que morava na fazenda, e aos pulos, foi até lá.

Bom dia, cachorrinho – disse Pedro.   – Queria saber se você tem algo de comer para um

amigo faminto.- Ah, você chegou na hora certa, acabei de desenterrar um osso – disse o

cachorrinho. -  Quer roer um pouco?

- Não, obrigado – disse Pedro – Não gosto muito de ossos velhos.

E rapidinho saiu pulando. Então encontrou-se com o bezerro.

- Muh, Muh, - chamou o bezerro. – Acabei de tomar o meu leite, mas posso dar-lhe algo

desse belo feno.

- Não, obrigado – disse Pedro – o feno me dá cocegas no nariz.

Que tal um pouco de aveia, Pedro? – perguntou o potrinho.

-Não, obrigado querido potrinho, acho a aveia muito seca.- Béh, béh, fez a ovelhinha... Essas

florzinhas estão deliciosas, muito docinhas. Sirva-se!

-Não, obrigado, não como flores. Não gosto de flores – disse Pedro.

Pedro então pulou até o laguinho e perguntou aos patinhos se não teriam algo de comer

para ele.

-Quá, quá – disseram os patinhos – Pule na água, aqui há suficiente para todos.

- Ih, não – disse Pedro. – Eu não sei nadar e não gosto de mingau de pato.

- Que fome! – pensou Pedro. – Que devo fazer?

Talvez seja melhor ir para floresta, talvez possa comer algo lá.

Um passarinho desceu voando do seu ninho.

- Posso tomar café da manhã com você? – perguntou Pedro.

O passarinho tirou uma longa minhoca da terra.

- Por favor, sirva-se! Dividirei tudo com você com muito prazer – disse gentilmente o

passarinho.

 



HISTÓRIAS

 

Pedro se sacudiu:   - Mas eu não como minhocas!   Chegou um veadinho e disse: - Eu acho

melhor é você ir para sua casa e pedir à sua mãe que lhe de algo de comer, pois ela sabe o que

você gosta!  - Isto é realmente uma boa ideia – disse Pedro e foi embora saltitando – Estou com

uma fome de alface e cenoura!

Pula, Pula, Pula e já estava em casa. Sua mãe  abriu a porta:

- Eh! meu pequeno Pedrinho – disse ela – achou algo para comer ? -Não, mamãe – respondeu

Pedro.  –   E agora sei que um grande prato de alface e cenouras é melhor refeição para um

pequeno coelhinho faminto.

 

 

 

 

A NUVEM 

EXTRAÍDO DO LIVRO: VIVER A PÁSCOA

 

Num dia quente de verão, uma pequena nuvenzinha subiu do mar e, leve e alegre com uma

criança em flor a brincar, passou pelo céu azul e sobre a extensa terra seca, jazia queimada e

triste.

Estando a nuvenzinha assim a flutuar, avistou lá embaixo os pobres seres humanos

trabalhando com o suor do seu rosto e se esforçando, cheios de preocupações, ao passo que

de preocupações nada sabia e era levada simplesmente por uma leve brisa da manhã, sem ter

de dar nada de si. “Ah”, disse ela” pudesse eu fazer alguma coisa por essa boa e pobre gente lá

embaixo, aliviar seu esforço, dissipar suas preocupações, propiciar alimento aos que têm

fome, refrescar aos que tem sede! “

E o dia continuou a passar, e a nuvem foi ficando cada vez maior e, conforme crescia seu

desejo de se dedicar aos homens ia ficando cada vez mais forte.

A terra, porém, estava cada vez mais quente, o sol abrasador ardia e pesava penosamente

sobre os homens em seu trabalho, e eles quase desfaleciam, mas tinham de trabalhar. E

lançavam um olhar súplice á nuvem lá no alto, como se quisessem dizer: “Ah, se pudesses nos

ajudar!”

“Sim, eu quero ajudar-vos”, disse a nuvem; e logo em seguida começou a se inclinar para baixo

suavemente em direção á terra. Nisto, porém, lembrou-se do que ouvira no regaço do mar,

quando ainda era criança; que as nuvens, quando mergulham demais em direção á terra,

encontram a morte. Por um momento ela vacilou e se deixou levar para cá e para lá seus

pensamentos, mas por fim ficou quieta e disse, ousada e alegremente: “Ó homens, haja o que

houver, eu vos ajudarei”.

 

 



HISTÓRIAS

 

Esse pensamento a tornou subitamente enorme, forte e poderosa. Ela mesma nunca

imaginaria que fosse capaz de atingir esse tamanho. Seu esplendor era tanto que homens e

animais se assustaram com ela, e as árvores e as graminhas se inclinaram diante dela, mas

presenteiam que ela era sua benfeitora.

"Sim, eu vos ajudo!” Exclamou a nuvem mais uma vez. “Tomai-me! Morrerei por voz!” Era

uma vontade imensa que a sacudia, uma luz superior que a abrasava, um trovão que

ressoava através dela, um amor infinito que a atravessava. Ela mergulhou, e desceu sobre a

terra, e se desmanchou em benfazeja chuva.

Essa chuva foi a sua ação, essa chuva foi a sua morte, nela ela seria transfigurada. Sobre toda

a  terra, até onde a chuva se derramara, elevou-se um arco-íris formado do mais puros raios

do céu; era a última saudação de um grande amor que se doou por sacrifício. Também o

arco-íris   em pouco tempo se desvaneceu, mas a benção da nuvem ficou entre os homens

agora salvos e felizes.

 

 

 

 

O COELHO QUE QUERIA SER REI

autor Philippe Corentin  tradução Ana Flavia Basso, FONTE: https://anaflaviabasso.com.br/

 

Certa vez, um pequeno coelho quis se tornar rei. Numa manhã de verão em que podia-se

sentir o cheiro da grama úmida, ele saiu de sua toca e correu até a clareira dos coelhinhos,

todo empolgado. Ele gritava:

– Coelhinhos, coelhinhos, está decidido: eu serei rei!

– Há, há, há! – gargalharam os coelhinhos. Mas você não tem uma coroa, você não pode ser

rei.

Longe de sentir-se desencorajado, o pequeno coelho se pôs a caminho e partiu em busca de

uma coroa de rei.

Caminho percorrido, ele encontrou o esquilo sobre o maior galho de um carvalho, o qual lhe

perguntou:– Para onde você corre assim, pequeno coelho?

– Eu estou à procura de uma coroa de rei. Você saberia onde eu posso encontrar uma? –

perguntou o pequeno coelho.

O esquilo refletiu por um instante e, como se fosse fazer uma revelação, disse:

– Procure aqui e procure acolá. Depois, ele se virou e entrou em seu buraco.

Então, o pequeno coelho colheu alguns galhinhos e ramos. Ele os juntou e os colocou sobre

a cabeça. Sem esperar, voltou para a clareira dos coelhinhos, todo animado. E falou bem

alto:– Coelhinhos, coelhinhos, olhem, eu sou o rei!
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– Há, há, há! – gargalharam todos os coelhinhos. Mas para ser rei, é preciso uma coroa e um

cetro de rei. E você não tem um cetro, você não pode ser um rei.Longe de sentir-se

desencorajado, o pequeno coelho se pôs a caminho e partiu em busca de um cetro de rei.

Caminho percorrido, ele encontrou um cachorro que farejava e procurava um osso.

Escutando o coelho se aproximar, ele levantou o focinho e lhe perguntou:

– Para onde você corre assim, pequeno coelho?

– Eu estou à procura de um cetro de rei. Você saberia onde eu posso encontrar um? –

perguntou o pequeno coelho.

O cachorro refletiu por um instante e, como se fosse fazer uma revelação, ele disse:

– Procure aqui e procure acolá. Depois, ele se virou e retomou sua procura.

Logo ele desenterrou um belo osso e o entregou ao coelho.

– Tome, pequeno coelho, é para você – disse o cachorro.

– Muito obrigado, mil obrigados, respondeu o pequeno coelho e, sem esperar, voltou para a

clareira dos coelhinhos, todo animado. E falou bem alto:

– Coelhinhos, coelhinhos, olhem, eu sou o rei!

– Há, há, há! – gargalharam todos os coelhinhos. Mas para ser rei, é preciso uma coroa de rei,

um cetro de rei e os guardas do palácio. Mas você não tem guardas do palácio, você não

pode ser rei.

Longe de sentir-se desencorajado, o pequeno coelho se pôs a caminho e partiu em busca

dos guardas do palácio.

Caminho percorrido, ele encontrou o cavalo, a galinha, o cachorro e o esquilo. Todos o

olhavam se aproximar e lhe perguntaram:

– Para onde você corre assim, pequeno coelho?– Eu estou à procura dos guardas do palácio.

Vocês saberiam onde eu posso encontrá-los? – perguntou o pequeno coelho.

O esquilo, o cachorro, a galinha e o cavalo, responderam todos num só coro:

– Pequeno coelho, nós seremos os guardas do seu palácio.

– Muito obrigado, mil obrigados, respondeu o pequeno coelho e, sem esperar, ele voltou

para a clareira dos coelhinhos, todo animado. E falou bem alto:

– Coelhinhos, coelhinhos, olhem, eu sou o rei!

Atrás dele vieram o esquilo, o cachorro, a galinha e o cavalo. Ele tinha o osso em uma das

patas como seu cetro e, sobre a cabeça, a coroa de galhos.

– Há, há, há! – gargalharam todos os coelhinhos. Mas para ser rei, é preciso…

– Parem agora! Gritou o pequeno coelho muito bravo. Eu consegui uma coroa de rei, um

cetro de rei e os guardas do palácio. E vocês não querem que eu seja o rei? Guardas!

Prendam os coelhinhos!

Então, os guardas prenderam os coelhinhos e os fecharam dentro de suas tocas. E

montaram guarda para não escaparem!
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O pequeno coelho rei ficou sozinho na clareira dos coelhinhos.

Foi muito bom ter se tornado rei, mas ele ficou entediado. O que ele poderia fazer? Ele

procurou, procurou e finalmente, ele encontrou uma bola entre os arbustos.

Rapidamente, ele correu em direção às tocas dos coelhinhos, todo animado. E falou bem alto:

– Coelhinhos, coelhinhos, está decidido, eu serei árbitro de futebol! Guardas do palácio,

libertem os coelhinhos!

– Há, há, há! – gargalharam todos os coelhinhos. Mas para ser árbitro de futebol, é preciso uma

equipe e muitos jogadores.

– É… bem… justamente… – disse o pequeno coelho. Vocês são muitos coelhinhos…– E nós

seremos os espectadores, disseram o esquilo, o cachorro, a galinha e o cavalo.

E todos falaram bem alto:– Viva o árbitro! Viva os coelhinhos jogadores de futebol!

E o pequeno coelho colocou a bola no meio da clareira.

 

 

 

A COELHA E A ESTRELA 

(FONTE: https://anaflaviabasso.com.br/)

 

Na floresta, no meio da noite, ouviu-se um grande “bum”. Uma estrela havia caído…

Uma coelhinha, que tinha visto toda a cena, se aproximou e disse à estrela:

– “Mas o que aconteceu com você?”– “Eu fazia uma corrida com o meu irmão, trombei com um

planeta e caí”.– “E está tudo bem? Você se machucou?”– “Na verdade, não, mas eu tive muito

medo”.– “Como você se chama?” – perguntou a coelhinha.

– “Eu me chamo Lume. E você?”– “Nadine!” – respondeu a coelhinha.

– “É preciso que eu volte para o céu agora. Minha mãe ficará preocupada”, disse Lume. “Lance-

me no ar!”

Nadine pegou Lume e a lançou o mais alto possível. Bum! Ela caiu novamente.

Lume chorou mais forte ainda do que na primeira vez.“Eu nunca mais verei minha mãe

novamente. Eu ficarei sozinha para sempre e eu vou morrer!”, soluçou a estrelinha.

Nadine a consolou como pôde:

“Não, veja só, eu estou aqui. Venha, vamos ver o vovô Coelhudo! Ele, que sabe de tudo, nos dirá

o que fazer”.

O vovô Coelhudo era o mais velho e o mais sábio coelho de toda a floresta.

As duas novas amigas partiram, então, em direção à toca do vovô. Quando elas chegaram, o

vovô dormia profundamente. Nadine o sacudiu para todos os lados.

“Vovô! Vovô! O senhor tem que ajudar Lume a voltar para o céu”, disse Nadine.
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Estupefato, esfregando os olhos – porque pensava estar sonhando – o vovô viu Lume.

“Mas… mas… é impossível!”, gritou o coelho. “Uma estrela! Uma estrela aqui na terra!”

A pequena Nadine contou ao seu avô sobre a queda de Lume e perguntou a ele como enviá-la

novamente para o céu.

Vovô Coelhudo mexeu em sua barba, preocupado. Na verdade, ele não sabia o que fazer. Mas

como dizer isto à estrelinha que tinha lágrimas nos olhos?

“É preciso consultar os meus livros”, disse o homem sábio, voltando para a sua toca.

Poucos minutos mais tarde, Nadine gritou: “Vovô! Vovô! Venha depressa! Lume está se

apagando!

”O vovô Coelhudo saiu imediatamente para constatar que a bela luz prateada da estrela se

enfraquecia.

“Bem! Espere-me, eu vou olhar na minha biblioteca o mais rápido possível”, ele disse com uma

voz confiante.

Mais de uma hora se passou antes que o vovô retornasse.

Durante esse tempo, Lume ficou mais fraca.

Aproximando-se de Nadine, o vovô Coelhudo explicou tristemente que Lume morreria; ela

não poderia viver longe das estrelas, dos seus e que não havia nenhuma maneira de enviá-la

de volta para o céu.

À medida em que o velho coelho falava, a luz de Lume diminuía e Nadine se entristeceu tanto

que ela começou a chorar.

Então, o vovô Coelhudo segurou Nadine em cima de Lume, para que suas lágrimas caíssem

sobre a estrela.

De repente, a luz da estrela se avivou e Lume se elevou lentamente acima do chão.

“Ah! Eu me sinto bem melhor e eu vou voltar para casa”, disse ela com alegria.

Nadine aplaudia de felicidade, toda saltitante.

Depois, ela olhou para o seu avô que tinha um ar interrogativo.

O vovô Coelhudo explicou às duas pequenas que era preciso lágrimas puras e sinceras para

permitir que Lume retornasse ao céu.

Ele sentia muito por ter feito Nadine acreditar que sua nova amiga fosse morrer, mas era

necessária uma ‘verdadeira’ tristeza.

Nadine e Lume tiveram tempo de se despedir antes que a estrelinha voltasse ao céu.

Lume prometeu a Nadine que, todas as noites, ela iluminaria o seu quarto para que ela nunca

sentisse medo.E, desde então, Nadine olha para o céu e suas noites são tranquilas e sem

nenhum medo.



HISTÓRIAS

A LAGARTA

(autor desconhecido) 

Perto de uma linda floresta moravam Pedro e Maria com sua avó já bem velha. Todas as

manhãs, Pedro e Maria saiam para dar um passeio pelos arredores, mas tinham muita vontade

de ir para a floresta.

Um dia, pediram à avó que os deixassem passear pela floresta, e a vovó disse:

- Podem ir, mas não demorem muito.

E lá se foram os dois bem felizes passear na floresta adentro.

No caminho, paravam para olhar as lindas pedras, colhiam folhas, ficavam admirando os

bichos. Andaram, andaram, andaram e tão cansados ficaram que resolveram parar para

descansar.

Escolheram uma arvore bem frondosa e de tronco bem grosso para poderem se encostar.

Nem conseguiram falar de tão cansados que estavam e, como estavam bem quietos, podiam

ouvir os pássaros cantarem e os bichos andando pelas folhas. Mas de repente Maria começou

a ouvir um barulho estranho.

- De onde vem esse barulho, Pedro? – perguntou Maria.- Acho que é de lá de cima dos galhos

da árvore. Deve ser o vento. – disse Pedro.

Mas depois de algum tempo, Maria falou:

- Continuo ouvindo o barulho e não sinto nenhum vento.

- É mesmo. Vamos ver o que é? – disse Pedro.

Quando olharam para cima, viram uma enorme lagarta comendo muitas e muitas folhas.

- Nossa! Como ela come bastante! – disse Maria.

- Ela quer crescer e ficar forte! – disse Pedro.

Ficaram olhando encantados! A lagarta não parava de comer! Mas começaram a ter fome

também e trataram de voltar logo para a casa.

Andaram o mais depressa que podiam e quando chegaram em casa contaram tudo o que

tinham visto. Pediram para voltar outras vezes na floresta para verem a lagarta.

Alguns dias se passaram e, numa manhã, quando a neblina se foi, Pedro, Maria e vovó foram

para a floresta visitar a lagarta.

Ouviram o canto dos pássaros, o barulho dos bichos...

Andaram, andaram e quando chegaram até a árvore onde vivia a lagarta...

Que surpresa! A lagarta estava se enrolando! E enrola, enrola... que lindo casulo ela estava

fazendo!

Os três ali ficaram observando a lagarta. Mas, de repente, um vento frio começou a soprar, as

folhas secas das árvores começaram a cair. Vovó ficou preocupada e quis logo voltar, pois

quando o vento parasse, a chuva viria. Foram para casa e quando chegaram, começaram a

ouvir os pingos da chuva que se aproximava.
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Pedro e Maria ficaram preocupados com a lagarta. Ela ia tomar chuva, sentir frio, podia até

cair do galho. Mas a vovó disse que não deveriam se preocupar, pois a mãe Natureza é sábia e

nada aconteceria à lagarta.

Muitos dias depois, numa linda manhã de sol, Pedro e Maria pediram à vovó que os deixasse ir

para a floresta, pois queriam ver a lagarta em seu casulo. Vovó os deixou ir.

Iam bem depressa e contentes, cantando e pulando...

Mas, quando chegaram...

- Onde está a lagarta? – perguntou Maria.

O casulo está vazio! – disse Pedro.

De repente, viram algo se mexer e tentar voar.

Era uma linda borboleta. A lagarta tinha se transformado!

Correram felizes de volta para casa, para contar tudo para a vovó. A linda borboleta, por todo o

caminho, os acompanhou. E para a floresta, depois voltou.

 

 



 
ATIVIDADES

CANTOS DE ÉPOCA

 

Que tal fazer um canto de época com elementos do outono para sua casa? Com poucos

elementos como folhas secas, galhos e alguns panos as crianças podem vivenciar de

maneira concreta as épocas da natureza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte : www.pinterest.com 

 

POMPOM DE PINTINHO E COELHINHO

 

Coelhinhos e  pintinhos ajudam as crianças a vivenciarem a páscoa de forma mais simples a

verdadeira.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte : www.pinterest.com
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TEAR MANUAL 

FONTE: www.pinterest.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSA DE MODELAR DE FARINHA DE TRIGO
(DENTRO DE CASA)

FONTE: https://baudasdicas.com/massinha-

de-modelar-caseira/

 

 

1 xícara de sal
4 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de água
3 colheres de sopa de óleo
Corante alimentício
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloque os materiais secos em uma tigela e
misture, depois adicione o óleo e a água aos
poucos, misturando todos os ingredientes até
formar uma massa homogênea.

CANTIGAS INFANTIS (DENTRO E FORA
DE CASA)

 

https://www.youtube.com/watch?

v=_wv-pDQOBso&feature=youtu.be
 

 

As cantigas nos conectam com nossa
infância e trazem a cultura infantil viva
para as crianças.

 

http://www.pinterest.com/
https://baudasdicas.com/massinha-de-modelar-caseira/
https://www.youtube.com/watch?v=_wv-pDQOBso&feature=youtu.be


ATIVIDADES

MÓBILES
Sementes e pequenos enfeites podem ser colocados em galhos na sala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte : www.pinterest.com 

 

CANTOS NA NATUREZA (FORA DE CASA)

O quintal pode ser um espaço de cuidado e de encantamentos. Pintar pedras, plantar
suculentas, arrumar os galhos como pequenas casas deixam tudo mais bonito e exercitam a
nossa imaginação e criatividade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte : www.pinterest.com
 


