Mensagem de
Páscoa
"A nossa mais elevada tarefa deve
ser a de formar seres humanos livres
que sejam capazes de, por si
mesmos, encontrar propósito e
direção para suas vidas."
(Rudolf Steiner)

Como encontrar
simplicidade e quietude
Querida Comunidade da Escola Waldorf Pomar,
Como muitos sabem, nossa pedagogia contempla muito além das
capacidades intelectuais, físicas e artísticas de nossas crianças e
jovens. A Pedagogia Waldorf também atua no mundo espiritual.
No traçado arquetípico do caminho de Cristo na Terra buscamos
as forças anímicas para nosso ofício, desenvolvimento pessoal e
como comunidade. No sentido espiritual, Páscoa significa
Passagem, remonta a celebração do povo judeu em memória da
passagem do Mar Vermelho, a saída da condição de escravidão
para a liberdade. Os cristãos seguiram esta tradição tendo como
imagem a ressurreição de Cristo, a transformação da morte para
a vida.
E, para que o ser humano possa também atingir o estado de
liberdade, a Semana Santa, tempo que precede o grande Evento,
nos convida ao exercício do silêncio e introspecção, ao mergulho
nas profundezas internas do ser. Não é um convite fácil, mas não
é que em 2020 a ‘Grande Pausa’ veio imposta pelo mundo externo.
Alheia à vontade humana nos impele a submergir ao mundo
interior. As escolas se fecharam, os comércios, as casas não
recebem visitantes.

Tudo sugere intensificar as vivências da Semana Santa para que
nos encontremos do outro lado dessa travessia em plena
Liberdade.
Para as crianças, a densidade deste momento é transmutada em
leveza pelas imagens da natureza que a pedagogia Waldorf se
utiliza como símbolo dessa transformação. Como por exemplo, a
metamorfose da lagarta, dos girinos e do bicho da seda. Neste
momento, todos nós estamos em contração, construindo o próprio
casulo. Envolvidos e protegidos entramos em estado de sono
profundo para que então, ao

renascer, despertaremos como

lindas e coloridas borboletas prontas para voar.
Normalmente, nesta época do ano, a Escola inteira tem suas
atividades pedagógicas pontuadas pelas simbologias da Páscoa.
Neste ano, pedimos para que em união, numa espécie de oração,
guardemos em nossas mentes a imagem da escola inteira envolta
em seu casulo. Um invólucro tecido por todos nós: famílias,
educadoras e educadores e o corpo administrativo. Com a certeza
em nossos corações que ao despertar a Escola Waldorf Pomar
estará ainda mais fortalecida, bela e corajosa para seus lindos
voos em direção à luz, força e verdade.

Este momento exige a força e união de todos para que a Escola
Waldorf Pomar se mantenha saudável e forte durante todo este
processo tão desafiador. Agradecemos o valioso suporte de todas
as famílias. (Texto: Profa. Priscila Maranho)

Selecionamos abaixo, dentre muitas das nossas atividades
algumas sugestões de atividades tendo em mente a vida familiar,
a quietude e a simplicidade que o momento pede.

"Salutar só é, quando no
espelho da alma humana
forma-se toda a comunidade; e
na comunidade vive a força da
alma individual."
(Rudolf Steiner)

Sugestões de Atividades durante a Semana
Santa para a casa:
A ideia é ir organizando a casa durante a semana.
Como uma preparação para o Domingo de Páscoa.
Na prática você pode diminuir o uso das luzes elétricas
deixando todos os ambiente da casa mais escuro.

* Silenciar o uso dos dispositivos eletrônicos
restringindo seu uso o máximo que conseguir
* Usar velas pela casa cria um clima de aconchego e
introspeção
* Evitar o consumo de açúcar ajuda a diminuir a
ansiedade.
* Fazer Chás com ervas calmantes (dicas abaixo)
* Escalda pés relaxantes (dicas abaixo)
* Assar pães (segue receita abaixo)

Sugestões de Atividades para fazer com a crianças
Nesse momento a ideia é curtir um pouquinho de ócio,
cultivar um tempo tão raro nos dias de hoje, um tempo
vazio, de espera.
* Brincar de cabaninha/tocas/tendas
* Brincar com as crianças de se enrolar em
cobertas/edredons/lençóis/ tecidos
* Fazer o pão com as crianças
* Contar histórias

Sugestões de atividades para o Domingo de Páscoa
Após a Semana de preparo, finalmente chegará um dia
especial. Um momento para partilhar o alimento com
quem esteve com você neste período de recolhimento.
Esperamos que todos tenham momentos felizes nesta
Páscoa e que muito em breve possamos estar todos
juntos novamente!
* Inventar Borboletas de tecido (tutorial abaixo)
* Preparar e ajeitar a casa com as crianças
* Montar uma mesa linda
*Caçar ovos de Páscoa
*Brincar e cantar com as crianças

Dicas de escalda-pés e chás para toda a
família*
*Por Janaína Santina , doula, terapeuta e mãe do João Akira

Ervas: Lavanda, alecrim e camomila,
Preparo: Esquentar a água, desligar e colocar um
punhado de cada erva, (pode ser feito nos adultos
e crianças). Em dias quentes a água pode estar de
morna para fria. É importante emergir até a
perna (panturrilha) e deixar por no mínimo 15
minutos ou até a água começar a esfriar (Se
estiver mais quente).
A

lavanda

tem

propriedades

calmantes

e

relaxantes, o alecrim auxilia na concentração e
memória,

a camomila é

espasmódica.

calmante, relaxante e

Chás
Como chá, essas ervas podem ser consumidas por
adultos até 800 ml tanto lavanda, camomila e alecrim
a noite, pois auxiliam no relaxamento,

o alecrim

auxilia como diurético e depurador.
Preparo: para 1L de água usar 3 a 4 colheres de sopa
das flores de camomila, das folhas de alecrim ou
lavanda. Após aquecer a água desligar o fogo colocar a
erva, tampar e aguardar entre 8 a 10 minutos.

Os chás podem ser tomados frios. O consumo para as
crianças deve ser feito com cautela pois as ervas têm
propriedades que consumidas em excesso ou por um
período

prolongado

podem

ser

prejudiciais.

É

importante observar seus efeitos e em caso do uso de
medicamentos verificar a compatibilidade com as
substâncias do chá ou buscar orientação pediátrica.

RECEITA DE PÃO CASEIRO*
*Receita da Profas Jucielma e Luana Aparecida

1 quilo de farinha de trigo
1xícara de óleo
2 ovos
500ml de água morna
3 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (sopa ) de sal
2 sachês de fermento biológico seco.
Primeiro mistura todos os líquidos, depois vai
acrescentando a farinha. Sovar bem a massa,
deixar descansar por aproximadamente 2 horas
e colocar para assar.

Um lenço se transforma em borboleta
*Por Cinzia Amaral
Lá,lá,lá lá lá, lá, lá vai borboleta
Tá tá tá tá livre a voar
Flap, flap, flap
Cor de violeta

Uma flor voando pelo ar
(Palavra Cantada)

Durante toda a Semana Santa, todos os professores,
professoras estarão mais recolhidos, em meditação.
Iremos silenciar por estes dias atendendo às forças
de introspeção do momento.
"Gostaria de deixar o convite para que as famílias
registrem e compartilhem algum momento desse
período com a gente. Desejamos uma Feliz Páscoa
para todos" (Cinzia Amaral).
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