
As épocas do ano e a
expressão da diversidade

cultural brasileira na
educação infantil

Waldorf

online
via zoom

Inscrições abertas!
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Federação das Escolas Waldorf no Brasil
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fewb.org.br cursobrasilidades�

CONTRIBUIÇÕES
em 5 ou 10 vezes

sem juros!

Básica
5x R$320 ou 
10x R$160

Ideal
5x R$400 ou 
10x R$200

Solidária
5x R$360 ou 

10x R$180



“As épocas do ano e a expressão da diversidade cultural brasileira na 
educação infantil Waldorf do Brasil“ é um curso de complementação para 
educadoras e educadores antroposóficos da educação infantil atuantes no 
Brasil. 

Tem como intuito investigar, compartilhar e legitimar nossa identidade 
brasileira, buscando inspirações pedagógicas ancoradas nos princípios 
antroposóficos e na antropologia da criança.

Serão 10 módulos que abordarão as épocas vividas nos jardins de infância, 
trazendo elementos característicos das nossas diversas raízes culturais.  
Os módulos serão conduzidos por professoras com formação em 
Pedagogia Waldorf, atuantes na educação infantil e pesquisadoras das 
nossas “Brasilidades“ e por  mestres e mestras dos saberes populares, 
afrodiáspóricos e pindorâmicos do Brasil. 

É um convite para abrirmos novos caminhos, afinar nossa observação 
fenomenológica e pesquisar o Brasil, cultivando terreno fértil no 
propósito de construir uma pedagogia antroposófica que brote do solo 
brasileiro.
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Lígia Brasileiro

Gisela Pelizzoni

Gabriela Francischinelli

Vanda Elisa Raulino

Talyene Melônio

Mako'Yilè ÌYabasse

Caixeiras do Divino da Família Menezes

Glauce Kalisch Rosa Maria Crsitina Velasquez

Tamires Silva Itanife Luciana Sapia

Marli Aparecida Pereira

Tião Farinhada

Mestre Renato

Adelsin Severiá Idioriê Karajá

CULTIVADORAS, DOCENTES e MESTRAS (ES)



CARGA HORÁRIA: 
 
Módulos mensais às sextas e sábados, com 3 aulas de 1h40min 
totalizando 5 horas por módulo.

PROGRAMAÇÃO:
sextas-feiras das 19h30 às 21h10
sábados de manhã 09h30 às 11h10
pausa para almoço 11h10 às 14h30
sábados à tarde: 14h30 às 16h10

Os módulos serão conduzidos por 
professoras Waldorf com experiência na 

educação infantil e pesquisadoras das 
nossas “brasilidades“ em parceria com 

mestres e mestras dos saberes populares, 
afrodiáspóricos e originários do Brasil. 

/

10
módulos

 

50 
horas|aula

Fevereiro a
novembro
de 2023

PLATAFORMA E FORMAS DE ACESSO:
As aulas acontecerão online, via zoom, serão gravadas e ficarão 
disponíveis por tempo determinado.



CALENDÁRIO
MÓDULO I     [10 e 11 de fevereiro]
A natureza cósmica do verão e a celebração popular do carnaval

MÓDULO 2    [3 e 4 de março]
A natureza cósmica do outono e a celebração da páscoa

A natureza cósmica do inverno e as celebrações de São João no Brasil
MÓDULO 4    [26 e 27 de maio]

Um pouco da arte indígena no Brasil
MÓDULO 5   [30 de junho e 1 de julho]

Pedrinhas miudinhas sobre o mês de agosto
MÓDULO 6   [4 e 5 de agosto]

Tempos de reinados
MÓDULO 8   [29 e 30 de setembro - a confirmar]

Imaginários de Natal e os folguedos natalinos
MÓDULO 10   [24 e 25 de novembro]

Advento: tempo de honrar o sagrado feminino em nós
MÓDULO 9   [27 e 28 de outubro]

Imaginações cósmicas de primavera e a celebração popular de Ibejis e 
Cosme e Damião

MÓDULO 7   [1 e 2 de setembro]

MÓDULO 3    [14 e 15 de abril]
Pentecostes: a vida em comunidade, o encontro e a vivência do Espírito 
Santo, celebrando o que está por vir



INVESTIMENTO:
Temos 3 valores de mensalidade, inspirados na Economia Fraterna:

Contribuição básica:  5x R$ 320       ou   10x R$ 160
Contribuição solidária:  5x R$ 360       ou 10x R$ 180 
Contribuição ideal:  5x R$ 400       ou 10x R$ 200 

VALORES PARA GRUPOS:
Incentivamos a criação de grupo de estudo em sua instituição com 
o intuito de repensar as imagens e realizar novas práticas.
Para cada grupo de 5 inscrições da mesma escola, 1 inscrição 
terá desconto de 50%.
Para isso, 1 pessoa do grupo ficará responsável pelo pagamento 
das parcelas.
Interessados, favor enviar e-mail para fewb@fewb.org.br ou 
mensagem whatsApp (11) 97608-6261 

fewb.org.br cursobrasilidades/
Inscrições
abertas!

Informações: cursobrasilidades@fewb.org.br
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