Época outono/ páscoa

Quarentena 2020

A nossa pedagogia tem como
pano de fundo, principalmente na
primeira infância, as estações do ano e
as festas cristãs. É dessa maneira que
vivenciamos o ciclo anual, e cada
momento desses traz um colorido
diferente para a nossa alma e também
vivências de contração ou expansão,
introspecção e meditação ou alegria e
êxtase.
Agora no outono, o sol aos poucos não
mais queimará com tanto ardor. Muitas
plantas estão com seus frutos maduros,
mostrando o ápice de sua existência, e
se preparando para dias mais frios e
secos. Os animais também se
preparam,
formigas
trabalhadeiras
levam o que podem para suas casas,
lagartas ficam gordinhas e se fecham
em seus casulos, passarinhos preparam
seus ninhos.
Mas o que aparentemente parece um
fim, um encerrar-se em si, aponta para
frente, com a esperança que o novo virá depois de um sono profundo. Nos
frutos maduros, residem as sementes. Nas lagartas em seus casulos, as
borboletas. Nos ninhos dos pássaros, estão seus ovos. E assim, na nossa festa
de páscoa outonal, assistimos o fim de um ciclo, o repouso e o apontar para o
renascimento.
Olhar para isso tudo, é uma forma para ressignificar a Páscoa, é preencher de
significado a nossa vida. É ter a convicção que ao encerrar um ciclo, teremos a
semente/gérmem para um recomeço. Depois de cada noite, vem um dia.
Depois do dormir, o acordar. Depois da morte da matéria, vem a ressurreição
do espírito. E quantas vezes na nossa vida não morremos e renascemos?
Quantas vezes não precisamos deixar o passado para caminhar para o futuro?
As crianças são os seres humanos que entendem isso mais naturalmente, e se
alegram quando possibilitamos vivências preenchidas desse sábio significado.
Seus corações se enchem de alegria nos mais diversos momentos: ao
cantarem as músicas dessa época, ao colorirem os ovos de galinha para serem
enfeites, ao observarem as lagartas que elas mesmas fizeram e de repente,
num amanhecer estão encasuladas e no domingo de Páscoa se transformaram

em borboletas, ao se encantarem com a história do ciclo da água, ao moerem o
grão para fazerem a farinha e com essa fazer o pão, etc. Todos esses temas e
muitos outros são imagens arquetípicas que nos auxiliam a aproximarmos da
atmosfera pascal, do renascimento.
Assim, quando essas crianças tornarem-se adultos poderão buscar, lá na caixa
dos tesouros do coração, a certeza que após uma finalização de ciclo sempre
haverá um recomeço. Trazendo a confiança que há o renascer a cada manhã.
E o outro aspecto bem importante, que se lembrem da busca pelos ovos. Pois,
esse é um momento na infância muito esperado e apreciado.
O ovo traz consigo a analogia para a possibilidade da vida. E o “ovo da vida”,
não é algo que se ganha, e sim, que se almeja e impulsiona para uma ação.
Quando adultos o procuramos e muitas vezes, é necessário haver uma
verdadeira vontade e presença, pois ou está muito bem escondido ou tão perto
que não o vemos. E é muito gratificante o encontrar, ter a convicção da
conquista. Isso nos preenche e fortalece como ser humano. Reafirmando
nossas memórias da infância e nossas crenças.

Viver a quarentena
Também é tempo da Quaresma!
Tempo de reflexão, de recolhimento. O momento atual clama por isso, clama
para que paremos.
O que significa essa pausa? Estamos mesmo parados?
Qual o nosso compromisso enquanto seres humanos com relação ao planeta?
Com o nosso entorno?
Quais sentimentos surgem? Quais necessidades não estão sendo atendidas?
Quantas dúvidas, quantas incertezas, quantas transformações, quantos
aprendizados...
Nós, professoras da Educação Infantil, estamos com muitas perguntas de
como e quais ferramentas podemos usar para uma interação mais humana e
calorosa possível. Há uma grande preocupação para que as crianças de 0 a 7
anos não estejam expostas à tecnologia. Elas precisam ser preservadas. No
final desse texto há indicações de alguns sites para que possam consultar e ver
como cada órgão de saúde e a Seção Pedagógica Antroposófica olham para
essa questão da tecnologia na vida infantil.
O momento nos convida a olharmos para isso com abertura e curiosidade para
os fenômenos que estão por trás. Não é uma tarefa simples, exige estudo,
tempo, conversas e trocas.
Neste momento acreditamos que esse material, com as nossas práticas do dia
a dia, servirá de inspiração e apoio. Assim como os vídeos e áudios que
receberam e receberão. No entanto, vale ressaltar que são para os adultos,
como inspiração para criar ou ampliar o repertório.
Saboreiem tudo isso, deixem fluir o que está vivo em suas memórias da
infância, na essência de cada um. Com certeza farão boas e belas
descobertas.
Fiquem à vontade para pedir sugestões e trocas através da sua professora de
classe. Acreditamos que oferecer a nossa parte mais humana, nossa escuta,
nosso apoio individual, seja o essencial.
Até breve.
Carinhosamente,
Professoras Adelaide, Adriana, Bibiana, Cristina R., Cristina S., Daniela,
Fernanda, Lucélia e Renata.

Verso Semanal (para adultos)
“A Luz do sol
Passada a noite,
Vai clareando o dia.
A Alma acorda
Com força nova
Do sono que dormia.
Tu, minha alma,
Dê graças pela luz,
Pois dentro dela
O poder de Deus reluz;
Tu, minha alma,
No dia a ressurgir,
Sê capaz de agir! "
Rudolf Steiner - Oração Matinal

Segunda-feira:
“A fala. Dos lábios de quem aspira a um desenvolvimento superior só deve
emanar o que tiver sentido e significado.
Todo falar somente por falar- por exemplo, com a intenção de fazer passar o
tempo- é nesse sentido prejudicial.
Devemos evitar o tipo comum de conversa onde se fala de qualquer assunto,
numa mistura inconsequente, por outro lado, não devemos excluir-nos da
convivência com nosso próximo.
É justamente no contato com os outros que a conversa deve assumir caráter
de significância. Que se dê resposta a qualquer interlocutor, mas de forma
pensada em todos os sentidos! Gostar de silenciar. Procure falar nem demais
nem pouco. Primeiro escutar, depois digerir. Esse exercício é chamado
Palavras Certas”.

Terça -feira:
“As ações exteriores não devem perturbar o nosso próximo. Quando nosso ser
íntimo (consciência) nos leva a atuar, devemos ponderar cuidadosamente
sobre a melhor maneira de corresponder ao bem do todo, à felicidade
permanente do próximo, à essência eterna.
Quando atuamos a partir de nós mesmos, por uma iniciativa própria, pesar de
antemão a fundo os efeitos de nossa atuação.
Este é chamado também de AÇÃO CERTADA”.

Quarta-feira:
“A organização da existência. Viver de acordo com a natureza e o espírito; não
se dissipar nas futilidades exteriores da vida. Evitar tudo que traz inquietude e
agitação. Não atuar apressadamente, mas também não ser indolente.
Considerar a vida como um meio para a atividade, para a elevação e agir em
consequência.
Chama-se neste sentido também de PONTO DE VISTA CERTO”.

Quinta-feira:
“A ASPIRAÇÃO HUMANA. Devemos ter cuidado de não empreender nada que
ultrapasse as nossas forças, mas tão pouco deixar de fazer o que estiver
dentro delas. Olhar além do imediato e do dia a dia, fixar metas (ideais) unidas
com os deveres mais elevados do Homem, por exemplo, buscar desenvolverse por meio dos exercícios indicados com a finalidade de poder ajudar e
aconselhar ao próximo mais intensamente, embora não seja num futuro
imediato.
Isto pode ser resumido em TRANSFORMAR TODOS OS EXERCÍCIOS
PRECEDENTES EM DISPOSIÇÃO DURADOURA”.

Sexta-feira:
“A disposição de aprender da vida o mais possível. Nada acontece que não se
nos preste a experiências úteis na vida. Se fizermos algo de forma errada ou
incompleta, isto será um motivo para fazer algo semelhante, numa ocasião
posterior, correta e perfeitamente.
Vendo agir os outros, devemos vê-los sob o mesmo critério (embora sempre
com um olhar carinhoso). Não devemos fazer nada sem lembrar vivências que
possam ser uma ajuda em nossas decisões e realizações. Pode se aprender
muito de qualquer ser humano, inclusive de crianças.
Este exercício é chamado de MEMÓRIA CERTA, isto é, a lembrança certa da
experiência que se teve”.

Sábado:
“Prestar atenção às representações mentais (pensamentos). Ter somente
pensamentos relevantes, aprender a distinguir paulatinamente nos
pensamentos entre o essencial e o acessório; entre o eterno e o efêmero; entre
a verdade e a mera opinião.
Ao escutar o discurso do próximo, procurar permanecer calmo em intervir e
renunciar a todo consentimento e, principalmente a todo juízo negativo (crítica,
negação), também nos pensamentos e sentimentos.
Esta é a chamada OPINIÃO CERTA”.

Domingo:
“Decidir-se ainda nos atos mais insignificantes, somente com base numa
ponderação total. Afastar da alma todo atuar impensado, todo fazer desprovido
de significado. Deve-se ter, para tudo, razões bem ponderadas. Deixar de fazer
aquilo que carece de um motivo significativo.
Se estamos convencidos da retidão de uma decisão tomada, devemos nos ater
a ela com toda a firmeza de ânimo.
Este é o chamado JUÍZO CERTO que não depende de simpatia ou antipatia”.

Ritmo Semanal
SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

Brilho

Kantele

Euritmia

Pão

Aquarela

Arroz

Granola

Painço

Pão

Torrada + Pipoca

Ritmo diário
(Jardim com a recreaçÃo)
8h
8h10
9h
9h15
9h30
10h
10h30
10h30
11h30
11h45
12h

Chegada/ Acolhimento
(brincar dentro) brinquedos, bonecas, tecidos , etc...( Nesse horário acontece a atividade do dia)
Chá
Arrumar a sala
Roda Ritmica
Lanche
Os ajudantes do dia ficam com a professora para arrumar a mesa do almoço e lavar a louça
(Brincar fora) Livre
Guardar os brinquedos - ir ao banheiro
Roda de História
Despedida / Almoço

(RECREAÇÃO)

13h
13h40
14h
15h
15h10
15h40
17h30

Escovar os dentes / Acolhida/ Soninho
Acordar as crianças / Guardar os colchões
(Brincar dentro) a cada dia da semana, uma atividade especial: desenho livre, culinária e brincadeiras de roda.
Arrumar a mesa do lanche / Música rítmica: o conteúdo das épocas do ano, com movimento, dança, gestualidade e fala.
Lanche
(Brincar fora) ajudar na jardinagem, observar a natureza e colher seus frutos.
Encerramento do período: depois de muita brincadeira no quintal, é hora de repousar no lar com a mamãe e o papai.

SugestÃO de Ritmo EM CASA
O Jardim de Infância é uma grande extensão da casa da criança e nesse
momento, elas estarão integralmente nesse ambiente.
Desta maneira, o que é mais importante para o seu desenvolvimento é o
aspecto do Ritmo da CONTRAÇÃO E EXPANSÃO, seguido da conquista de
AUTONOMIA CORPORAL através das atividades primordiais e cotidianas de
um lar.
A criança quer ver como se vive nesse lar, tudo que o adulto faz é um
ensinamento para ela.
As melhores brincadeiras são aquelas que a criança realiza com o corpo todo!
Elas adoram brincar na terra ou areia (para quem tem em casa), balançar na
rede ou no balanço, correr... Para quem tem pouco espaço, valem brincadeiras
onde eles possam criar: cabana, tecidos (um lençol velho vira um lindo véu ou
uma capa de príncipe), bacia com água, toquinhos de madeira. Também vale
ajudar na cozinha, fazer pão, bolo...
Os contos de fadas clássicos (procure os originais!) são um presente para a
alma, com o bem vencendo o mal de forma leve e natural.
Contar histórias positivas ou engraçadas da sua infância também será ótimo,
tanto para quem conta quanto para quem ouve. Músicas bonitas, que falem
sobre a natureza e o universo da criança também são muito bem-vindas!
Ah, uma dica: coloque seu filho para brincar perto de você enquanto você
realiza suas tarefas. Se estiver tranquila pela realização das suas obrigações,
ele também ficará.
Assim, seguem alguns momentos importantes no ritmo que o adulto precisa
estar atento para proporcionar à criança seu amadurecimento e crescimento
físico e emocional.

* Acordar e arrumar a sua cama.
* Ajudar a preparar o café ou a colocar e retirar a mesa. Lavar algum item da louça.
* Tomar um café gostoso.
* (CONTRAÇÃO) todas as atividades no ambiente interno: Brincar livre, desenhar, pintar, limpar a
a casa, fazer o pão, culinária, cuidar das plantas, etc.
* Guardar os brinquedos no lugar (tudo que sai, precisa voltar para "sua casa".)
Manhã * (EXPANSÃO) Tomar sol, caminhar (se for possível), olhar o céu, pular corda, encontrar elementos
da natureza e pequenos tesouros.
* Ajudar na preparação do almoço, o “pica-pica” e colocar a mesa.
* Sentarem juntos à mesa, partilhar um momento de verso ou um brincadedo antes do almoço.
* A criança ter autonomia para se servir.
* Almoçarem em paz. Momento de conexão.
* Ritual de agradecimento pela comida.
* Retirar a mesa, ajudar a lavar algum item da louça.

Tarde

Noite

* Um momento de Soneca ou só ficar descansando.
* (CONTRAÇÃO) Brincar dentro, desenhar, etc.
* Momento de lanchinho.
* (EXPANSÃO) Brincar fora, correr, pular amarelinha, construir cabana, se enrolar em panos,
esconde-esconde e etc.
* Tomar um banho, os maiores podem tomar banho sozinhos e ter a supervisão dos adultos.
* (CONTRAÇÃO) Ajudar na preparação do jantar. Iniciar um ambiente mais calmo e de recolhimento.
* Ter um verso para iniciar o jantar.
* Jantar calmo.
* Agradecer pela comida.
* Preparar o dormir da criança. Ambiente mais calmo, luzes mais baixas, fala mais baixa.
* Conduzir a criança até o seu quarto. Contar uma história, ter um momento para agradecer pelo dia e
ela entrará no mundo do sono de maneira calma e serena.

A contração e expansão também estão nas formas de atividades, visto que em
alguns casos seja inviável sair para a rua ou algum espaço aberto. A expansão
pode ser na forma de arrastar os móveis para as crianças terem um espaço
amplo, dançar, cantar, pular, dar cambalhota, brincar de circo, ter colheres e
papelão para criar uma percussão.

O que se pode fazer em cada dia?


Dia do Brilho- O que fazer?

O dia do brilho é o momento que todos juntos na sala cuidamos do ambiente
seja limpando ou arrumando. Alguns limpam as tábuas de desenho e aquarela,
outros lustram as madeiras, cuidam das portas e janelas, limpam as paredes
com água e sabão. Consertam brinquedos quebrados ou móveis. Costuram
algo rasgado, lavam os panos ou as galochas.
Em casa pode ser planejado um dia para fazer uma limpeza maior ou incluir um
pouquinho em cada dia como varrer, tirar o pó, lavar alguma peça de roupa na
mão, arrumar a gaveta e etc.


Dia do Kântele - O que fazer?

No dia do Kântele as crianças pré-escolares saem da sala e vão para um local
especial na escola para essa “aula” dos maiores. As crianças menores brincam
livremente. Na chegada todos são recebidos em uma roda bem calma,
cantamos canções de ninar, esquentamos as mãos, a professora passa nas
mãos de cada criança óleo de lavanda. Quando as mãos estão bem
quentinhas, eles escolhem uma massinha e modelam o que quiser.
Em casa pode ser o dia de ouvirem juntos uma música instrumental sem canto,
ou cantarem juntos ou alguém da família tocar um instrumento para todos.
Pode também fazer junto com as crianças uma massinha caseira e elas
modelarem.


Dia da Euritmia- O que fazer?

Nesse dia, recebemos a visita da professora que em cada época nos conta
uma história usando todo o corpo. A Euritmia auxilia na apropriação da
linguagem falada e escrita, pois permite à criança “dançar a palavra” já que,
para cada letra, para cada fonema, existe uma relação com gestos e
movimentos corporais. Permite também fortalecerem a conexão com a
unidade, desenvolverem a inteligência emocional e perceberem as três forças
da alma humana: querer, sentir e pensar.
Em casa pode ser o dia do movimento, dançar, pular, rolar, o adulto amassar
todo o corpo da criança, girar, saltar, usar todos os espaços alto, médio e
baixo. Brincar com os tempos rápido, lento, imitar os animais e seus sons,
brincar de vivo ou morto, pular elástico, corda, amarelinha, fazer brincadedos.



Dia do Pão- O que fazer?

Fazer o pão é um ato social. Cantamos enquanto amassamos o pão e logo
após o deixamos descansar e ir para o forno quentinho. Aos poucos, a sala
toda se enche com o calor e o delicioso aroma da bondade. O ato de fazer pão
está envolto de paciência e nos faz recordar de nossa conexão com a terra.
Não podemos deixar de sentir neste ato um exemplo de transformação da
generosidade da Mãe Terra nas mãos amorosas de seres ávidos.
Para as crianças, fazer pão é uma alegria e uma bela oportunidade para fazer
um trabalho intencional e profundamente satisfatório para todos.
Mas que aprendizado há nessa atividade tão primitiva? Podemos aí chamar a
atenção para os sentidos. Fazer pão anima diretamente os sentidos inferiores e
alguns intermediários do corpo .Entre eles:








O Tato;
O Sentido da Vida;
O Sentido do Equilíbrio;
O Sentido do Movimento;
O Olfato;
O Paladar;
O Térmico;

Para os pequenos, se trata de uma atividade completa e prazerosa. Comer o
pão feito por nossas mãos é doce para a alma e fornece nutrientes para todo o
organismo.
Essa é uma atividade de extrema importância para se fazer em casa em
qualquer dia e horário. Pode ser apenas uma vez por semana, mas essa
atividade traz para o entendimento completo para a criança do PROCESSO:
começar, continuar e terminar.
Começar- preparando os ingredientes, a mesa, a roupa, as mãos bem lavadas
e a alma com as canções.
Permanecer ou continuar- experimentar os ingredientes, juntar todos e ver a
mistura acontecer, usar a força das mãos para amassar e sovar, ver
transformar cada ingrediente no todo, preparar a forma com óleo e colocar para
assar.
Terminar- limpar a mesa, os utensílios, lavar a louça, varrer o chão e aguardar.
O tempo mágico e necessário da espera. Nem tudo na vida é instantâneo, cada
coisa tem seu tempo e elas aprendem isso com o pão.
Celebrar- compartilhar um pão quentinho com todos, oferecer o seu trabalho
ao outro, ao mundo.



Dia da Aquarela- O que fazer?

A aquarela é a vivência das cores na alma da criança. É fluida com a água e
por isso, não existem formas e nem linha nesse momento. O fluir é como as
cores que estão no céu e na natureza. Por isso, usamos apenas as cores
primárias: azul, amarelo e vermelho.
Em casa pode se fazer usando aquarela pastilha, ou caseira, papel canson
com gramatura acima de 150g.
Outra opção é o desenho com giz de cera, deixar a criança desenhar
livremente.


Brincar livre- O que fazer? É possível brincar sozinho?

“Deixe
(proporcione
que)
seu
filho
brinque
sozinho.
As crianças tem uma capacidade imaginativa muito maior do que a nossa, elas
são capazes de se envolverem na brincadeira e ficar longos períodos de tempo
sem demandar atenção de um adulto. A brincadeira da criança não precisa
fazer sentido para os adultos. Deixe que seu filho brinque e não pergunte do
que
ele
está
brincando.
Se seu filho tem dificuldade de brincar sozinho, proponha algo e comece a
brincar junto é uma boa ideia e depois retire-se lentamente. Em algumas
situações você precisará dizer algo como: “finge que o papai ia lavar a louça”,
entrando na brincadeira, mas se retirando do ambiente. Ou “faz um macarrão e
um suco, quando estiver pronto quero experimentar” e assim vai. Cada
momento exige uma maneira de propor ou se retirar de uma brincadeira.
Lembre-se também que objetos simples proporcionam maior imaginação às
crianças, a gama de possibilidade aumenta para que eles possam criar! Agora
é um ótimo momento para dar um descanso aos brinquedos que fazem por si
só todo o trabalho da brincadeira. Disponibilizem panelas, colheres, potinhos,
paninhos, cadeiras, tapetes, caixas... e vejam a imaginação acontecer” .
Fonte: Jardim das Amoras

Época do outono
O Outono representa uma época que apela à coragem para enfrentar a
escuridão das longas noites e da aparente morte que se vai manifestando na
natureza. Tudo nela inspira recolhimento, para que o cultivo da luz interior
permita o encontro consigo próprio, num processo de interiorização consciente
dos processos de vida.

Atividades

Móbile:
Que tal construir um móbile com as folhas secas junto com as crianças?
Elas adoram procurar os tesouros da natureza!
Este foi feito com um galho, folhas e flores secas, linha de costura marrom e
uma agulha de costura (para perfurar as folhas secas e montar o móbile).
Abuse da criatividade!
Uma linda e gostosa maneira de se vincular com esta época do ano!

Cantinho de época:
Vamos fazer um cantinho especial? Que ajude as crianças a perceberem as
mudanças e o tempo da natureza externa e interna. Pode chamar esse
cantinho de várias formas: Cantinho de época, cantinho da paz ou cantinho do
delicado.
- Para começar procurem um galho bem especial (as crianças vão amar);
- Tenha em mãos galhos, um pote, areia ou terra, tecidos com cores mais
terrosas.
- Escolha um local especial na sua casa onde esse cantinho irá habitar.
- Monte com os tecidos e coloque o galho.
- Podem chegar os elementos aos poucos como a preparação de algo que está
por vir. Na Quaresma existe uma espera e a explosão de cores vem com a boa
nova: a Páscoa.
- Cada dia pode chegar os elementos de um reino:
Reino mineral: pedras; Reino vegetal: galhos, folhas, flores; Reino Animal:
lagartinhas, depois coelhinhos, galinha e passarinhos; Reino Humano:
pessoas;

Brincadeira:
A chuva molha a janela
E as folhas estão a cair.
Os bichos entram nas tocas.
Toc, toc, toc, toc...
O João de barro é quem canta,
As canções que o vento leva.

Música:
A pombinha branca no céu anuncia
O azul que traz a bela calmaria
As folhinhas caem e o vento esfria
O gatinho mia e o pintinho pia
O cachorro late faz-se a sinfonia
As folhinhas caem e o vento esfria.

História:
A BORBOLETA
“Havia uma vez uma borboleta que voava com as asas bem cansadas sobre
um prado. Uma fria garoa pingava do céu, molhando-se as vestes coloridas.
Sentiu suas asas pesadas e se deixou cair entre as folhas da grama. O pó
solar de suas asas foi levado pela água. Mais uma vez ela tentou levantar vôo,
mas sem sucesso. Mais tarde, foi até uma plantinha de folhas largas e, debaixo
de uma delas, depositou alguns ovinhos branquinhos, bem pequenininhos.
Como as asas fracas já não a carregavam, elas as dobrou e ficou quieta
sonhando com flores e com raio de sol. Veio a chuva e a borboleta morreu com
o vento frio do anoitecer.
Os pequenos ovinhos que foram deixados no coração quente da Mãe Terra,
foram bem cuidados. De dia o sol lhes enviava seu calor e a noite o calor da
terra os envolvia. A folha larga os protegeu da chuva. A luz da vida da velha
borboleta havia se apagado, porém em cada ovinho que ela havia botado
brilhava uma faísca de vida. Depois de alguns dias algo começou a mexer
dentro da pele delicada de um, e um raio de sol brincava com a folha,
percebendo a nova vida nos ovinhos chamou.
- Vem pra fora, vem pra fora!
O ovinho mexeu, a pele rasgou e saiu uma pequena lagarta, amarelinha, de
pele sedosa e com umas pintinhas escuras. Alastrou-se a uma folha verde que
se tornou seu jardim, sua mesa, sua casa. Ela gostou de beliscar as bordas
das folhas e quando e, quando já estavam esburacadas, o raio de sol lhe
cantou: - Continuando pelo verde mundo.
E assim a lagartinha foi rastejando de planta em planta e, depois de umas
semanas, já era lagarta grande com pelinhos nas costas.
O verão estava chegando ao fim e o vento do outono trouxe dias frescos, então
o raio de sol disse para a lagarta:
- Procura um lugar quieto, um cantinho para descansar.

Entre pedras e folhas, vagarosa a lagarta desceu para se entregar a Mãe
Terra. A escuridão lhe assustou e ela cochichou:
- Mãe Terra acolhe-me, o sol mandou eu abandonar o mundo verde.
E do fundo surgiu a voz consoladora da Mãe Terra:
- Não fique triste de ter perdido o mundo verde, minha filha, o raio de sol te deu
um bom conselho. Fica comigo, tira sua veste que é velha e encolhida. Durma
querida, as minhas fadas querem tecer lindos sonhos para ti.
Quando a lagarta abandonou suas vestes, ela sentiu uma sensação estranha.
Sua pele endureceu. Ela se sentiu presa, tinha medo de morrer asfixiada e
queria chamar:- Socorro, estou morrendo. Mas já caiu num sono profundo
como a morte. A sua pele se tornou um caixão duro e lenhoso.
Enquanto passa o inverno, no céu da noite chovia de estrelas cadentes.
Aconteceu um milagre no casulo da lagarta. Com mãos misteriosas as fadas
teceram uma veste celestial no túmulo escuro. Teceram o brilho das estrelas e
as cores do arco-íris nos delicados fios da nova roupa. Com o sol da primavera
a Terra esquentou e, nos campos, o sol abriu as flores para a luz. O casulo na
terra abriu. No túmulo da lagarta acordou uma borboleta. Com passo leve saiu
em direção à luz que cantava: - Vem conosco, vem conosco!
Eram canto das flores. Elas haviam pedido ao sol:
- Oh sol, como gostaríamos de voar contigo e criar um jardim celestial entre
seus raios.
Disse então o raio de sol:
- Eu devo viajar por mares e terras. Espera um pouco e vira conosco o meu
pássaro solar que vos contará sobre as estrelas e arco-íris!
Neste momento a borboleta se levantou da pedra para o ar, voou até as flores
e se tornou a sua mais querida irmã”.

Época da páscoa
Um mistério na Natureza
Olha a planta.
Ela é a borboleta
Presa a Terra

Olha a borboleta,
Ela é a planta
Liberta pelo cosmo.
R. S t e i n e r

REFLEXÕES SOBRE A PÁSCOA
“Muitas festas cristãs acontecem em períodos semelhantes aos de antigos
rituais pagãos, e estes geralmente eram vinculados ao ciclo da natureza.
A festa da Páscoa como uma parte da história de mistérios da humanidade (GA
233) Rudolf Steiner menciona na festa de Adonis, o Deus que representava a
beleza, a força da juventude. Nessa ocasião uma estátua dessa divindade era
levada até o mar ou um lago, acompanhada de um culto que representava
grande luto e dor, e depois ela era imersa na água. Durante três dias essa
estátua ficava submersa, e a comunidade toda se mantinha em profundo
silêncio, numa atitude seria e grave. Passado os três dias, a estátua era
novamente tirada da água, e os cânticos de luto transformavam-se em cânticos
de júbilo, em louvor ao deus reaparecido. Segundo Steiner, esta cerimônia, um
ato exterior, apontava para o que acontecia na intimidade dos centros de
mistérios durante a iniciação, quando o iniciando, depois de rigoroso preparo,
era conduzido a um recinto escuro, cujas paredes eram pretas, onde ele
deitava em uma espécie de sarcófago, para lhe ser induzido o chamado sono
iniciático, com duração de três dias. O iniciado era tratado como alguém que
iria morrer; entoavam-se cantos fúnebres. No terceiro dia esses cantos
transformavam-se em cantos de júbilo, e o iniciado levantava-se do sarcófago.
Sua consciência passara por profunda transformação: ele havia experimentado

o que normalmente se experimenta apenas depois da morte. É importante
salientar que esta festividade acontecia no outono. Nessa estação do ano a
natureza começa a definhar, as folhas amarelam e caem, a natureza morre.
Nós primórdios o ser humano ainda era dotado de clarividência atávica, as
percepções que ele tinha provinham do seu interior, e ele tinha pouca
consciência do mundo ao seu redor. À medida que foi se desenvolvendo, a
humanidade foi voltando seus sentidos para o mundo exterior físico, com a
perda gradativa do contato com o mundo espiritual. Com o advento do
materialismo, atualmente toda a atenção está voltada ao mundo sensorial,
chegando-se a negar a existência de algo suprassensível ou espiritual. O
mundo material é o mundo morto, que pode ser pesado, medido e contado, e
ao qual se aplicam inexoravelmente as "leis" e condições da natureza.
A humanidade toda, tanto nos aspectos científicos quanto também nos
religiosos, está como morta, deitada num sarcófago. Nos dias atuais, porém
não há hierofantes para desperta-la com cânticos de júbilo. Isso tem que ser
feito individualmente em plena consciência e liberdade.
As sementes semeadas no outono precisam desintegrar-se para despertar
novamente e germinar na primavera. Trata-se de um sacrifício de uma parte da
natureza, para que possa surgir outra, nova. Na Páscoa convergem sacrifício e
vir a ser. Todos os guias da humanidade que sabiam que a vida espiritual
superior do ser humano desperta de sua natureza inferior compreendeu o
significado da Páscoa. Nesse contexto de sacrifício e vir a ser, depois do
advento Mistério do Gólgota, o Mistério da Morte e Ressurreição, a estação do
ano torna-se irrelevante.
Hoje em dia existe a possibilidade de cada um poder despertar em si a luz
espiritual, acordar para o espírito. Isso significa trabalhar arduamente em si
mesmo, no sentido de despertar o órgão de visão suprassensível, tornar-se
clarividente com plena consciência, seguindo as indicações que Rudolf Steiner
deu em várias de suas obras. Então será possível compreender plenamente o
significado do Mistério do Gólgota, superar a dor da Sexta - Feira Santa, da
lembrança do Cristo Jesus morto pendendo da cruz, e dar a devida importância
ao domingo de Páscoa, ao dia da ressurreição”.
(Trechos do artigo escrito pela Drª. Sonia Setzer)

O FOGO QUE NOS TRANSFORMA - 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, perdêla-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...

SÍMBOLOS DA PÁSCOA

COELHO
Frequentemente igualado à lebre, é um símbolo lunar porque dorme durante o
dia e fica acordado à noite e por ser muito fértil.
Nos contos de fada e nas lendas de muitos povos, a própria Lua é, por isso, um
coelho, ou então, indicam-se simbolicamente as manchas claras e escuras que
há nela como sendo coelhos.
Devido à sua fertilidade, eventualmente também por viver escondido em tocas,
o coelho está estreitamente ligado à Terra, entendida como “Mãe”, sendo por
isso um símbolo de constante renovação da vida.

OVO
Por ser o germe da vida, o ovo é um símbolo muito
difundido de fecundidade. Nas concepções místicas
de muitas culturas encontra-se o “OVO CÓSMICO”,
que, na qualidade de símbolo da totalidade dos
poderes criadores, aparece, nos primórdios,
frequentemente boiando nas águas primordiais;
dele nascem o mundo e todos os elementos, ou, a
princípio, somente o Céu e a Terra.
Na alquimia, a gema foi geralmente interpretada
como símbolo do ouro e a clara, como símbolo da
prata.
No cristianismo o ovo é considerado símbolo da
“Ressurreição para a Vida Nova”.

ÁRVORE
Um dos símbolos mais significativos e difundidos representação poderosa do reino vegetal, foi
frequentemente venerada como símbolo de
substâncias divinas ou moradas de poderes
luminosos.
A árvore, com suas folhas que se renovam
anualmente, é sobretudo um símbolo do
nascimento da vida, que sempre vence a morte.
A árvore, com suas raízes presas a terra, com seu
tronco subindo verticalmente, e com sua copa
parecendo dirigir-se ao céu, tornando-se muitas
vezes um símbolo da ligação da vida entre a Terra
e o Céu.

GALO E GALINHA
Por anunciar o alvorecer de um novo dia, com sua crista vermelha, cor de fogo,
o galo para muitos povos é o símbolo do Sol e do Fogo.
A galinha como símbolo da maternidade cuidadosa e protetora de seus ovos.

HISTÓRIA

O Coelho da Páscoa
Era uma vez um pai coelho de Páscoa e uma mãe coelha de Páscoa que
tinham sete filhos. Ao aproximar-se a época da Páscoa, eles resolveram testar
os coelhinhos para ver qual deles era o verdadeiro “coelho de Páscoa”.
A mãe pegou uma cesta com sete ovos e pediu para que cada filho escolhesse
um para esconder.
O mais velho pegou o ovo dourado e saiu correndo por campos e montes até
chegar ao portão da escola, mas deu então um salto tão grande e tão
apressado que caiu de mau jeito quebrando o ovo. Esse não era o verdadeiro
coelho de Páscoa.
O segundo escolheu o ovo prateado e pôs-se a caminho. Ao passar pelos
campos encontrou a raposa. Esta queria comer o ovo e pediu-o ao Coelho. Ele
não lhe quis dar. A raposa prometeu-lhe então uma moeda de ouro,
conseguindo assim que o coelho a seguisse até sua toca. Chegando lá, a
raposa escondeu o ovo e, com cara feia, mostrou os dentes como se quisesse
comer o assustado coelhinho, que saiu correndo o mais que pôde. Esse
também não era o coelho de Páscoa.
O terceiro escolheu o ovo vermelho e pôs-se a caminho. Ao atravessar o
campo encontrou-se com outro coelho e pensou: “Ainda tenho muito tempo.
Vou lutar um pouco com ele”. Os dois coelhos lutaram e rolaram tanto pelo
chão que amassaram o ovo. Também esse não era o verdadeiro coelho de
Páscoa.
O quarto pegou o ovo verde e pôs-se a caminho. Quando passava pela
floresta ouviu o chamado da Pega (pássaro) que, pousada no galho de uma
árvore, gritava: “Cuidado! A raposa vem vindo!”. O coelho assustado olhou à
sua volta procurando um lugar para esconder o ovo.
“Dá-me o ovo que eu o esconderei em meu ninho”, disse a Pega. O coelho
deu-lhe o ovo, mas, percebendo que não havia raposa alguma quis o ovo de
volta. A Pega respondeu maldosamente: ”O ovo está muito bem guardado no
meu ninho. Vem buscá-lo se quiseres”. Esse também não era o verdadeiro
coelho de Páscoa.

O próximo escolheu o ovo
cinzento. Quando ia andando
pelo caminho chegou a um
riacho. Ao passar pela ponte
viu-se espelhado nas águas.
Ficou tão encantado com sua
própria imagem que se
descuidou do ovo, indo este se
espatifar numa pedra. Esse
também não era o coelho de
Páscoa.
O outro coelhinho escolheu o
ovo de chocolate e pôs-se a
caminho. Encontrou-se com o
esquilo, que lhe pediu para dar
uma lambida no ovo. “Mas
este ovo é para as crianças”,
disse o coelho.
O esquilo insistiu tanto que o
coelho deixou que ele desse
uma lambida no ovo. O esquilo
achou-o tão gostoso que o
coelhinho
resolveu
dar
também
uma
lambidinha.
Lambida vai, lambida vem, os dois acabaram comendo o ovo. Esse também
não era o coelho de Páscoa.
Chegou então a vez do mais jovem. Ele escolheu o ovo azul. Quando passou
pelo campo, veio-lhe ao encontro a raposa, mas o coelho não entrou na
conversa dela e continuou o seu caminho. Mais adiante encontrou o outro
coelhinho, que queria lutar com ele, mas ele não parou. Continuou caminhando
até chegar à floresta. Ouviu os gritos da pega: “Cuidado! A raposa vem vindo!”.
O coelho não se deixou enganar e continuou seu caminho. Chegou então ao
riacho e cuidadosamente atravessou a ponte sem olhar para sua imagem
refletida na água. Encontrou-se mais adiante com o esquilo, mas não lhe
permitiu lamber o ovo, pois este era para as crianças.
Chegou assim até o portão da escola. Deu um salto nem curto nem longo
demais, chegando ao outro lado sem danificar o ovo. Procurou um esconderijo
adequado no jardim da escola onde guardou cuidadosamente o ovo. Esse era
o verdadeiro “Coelho de Páscoa”!
(Conto russo traduzido por Christa Glass).

Atividade
Vamos pintar ovinhos para enfeitar nossa casa?
Primeiro, esvazie alguns ovos (os brancos pegam mais a cor). Faça um furinho
com arame ou ponta da faca em cada extremidade e assopre uma das duas
até sair tudo lá de dentro. Leva cerca de um minuto. Depois, encha o ovo com
água e vinagre e deixe de molho uma hora para limpar e não ficar um cheiro
ruim depois. Enxague e estão prontos para pintar.
Pode picar pedacinhos de papel crepom, umedecê-los e dar para as crianças
grudarem nos ovos. Quando estiverem secos, eles se soltam, deixando uma
cor bonita.
Pode também desenhar com giz de cera, ou pintar com tinta guache ou
aquarela.
Também existe a possibilidade de pintar com tinta e arroz- colocar em um
saquinho um pouco de arroz, umas gotinhas de tinta. Coloque o ovo e pode
sacudir, ficará um efeito especial.
Envolver o ovo com linhas e tecidos também é uma boa opção. Usem a
criatividade e os materiais que tiverem em casa.

Músicas
Olha lá como a lagarta vai andando, se arrastando.
E no escuro do casulo
Vai se enrolando
E quando o sol vem esquentar
Uma linda borboleta vai voar
E de flor em flor
Ela vai passear.

-------Quando a lagarta se recolhe
Ela dorme, se envolve
Num casulo delicado
E na escuridão nasce a luz
Que dá vida à borboleta
Voa cor de flor em flor.

-------Coelhinho está sentando
Num cantinho no jardim
Escondido lá embaixo
No raminho de jasmim.

Me olhou bem de pertinho
Deu um pulo e fez assim
Que sapeca é o coelhinho
Veja só fugiu de mim.

Receitas
PAINÇO
Ingredientes:
1 xícara de chá de painço já lavado e escorrido
1/2 cebola pequena picada
1 dente de alho espremido
Óleo de girassol suficiente para refogar a cebola e o alho (de 2 a 3 colheres de
sopa)
Sal a gosto
Para o Pica-pica (onde as crianças ajudam)
1 cenoura ralada
1 tomate picadinho em cubos
1 punhado de cheiro verde picado
1 pedaço de queijo mozzarella ralado

Modo de preparo:
Preparamos o painço da mesma maneira que se cozinha arroz:
Refogar no óleo a cebola e o alho até dourar um pouco e depois acrescentar o
painço, o sal e refogar.
Depois acrescentar o tomate picadinho, dar outra refogada e logo após
acrescentar água até cobrir o painço (não pode ser muita água para não ficar
papa).
Deixar cozinhar em fogo médio, com a panela tampada e quando a água ferver
abaixar o fogo - se quiser mexer melhor utilizar um garfo - e depois acrescentar
a cenoura e tampar até que o painço cozinhe por completo.
O cheiro verde é acrescentado quando estiver pronto.
O queijo ralado é servido por cima.

GRANOLA DA MANACÁ
Ingredientes:
400g aveia grossa/ fina
1/2 copo de linhaça
1/2 copo de chia
1/2 copo de semente de girassol
1/2 copo de gergelim
200g flocos de milho sem açúcar
100g manteiga
100g açúcar mascavo
100g de uva passa
100g de coco ralado

Modo de preparo:
Colocar em uma assadeira, flocos de milho, aveia, as sementes, em cima
colocar o coco ralado, açúcar mascavo e por último a manteiga. Deixar no
forno a 180 por 15 minutos. Retire do forno mexa bem para misturar tudo e
volte novamente para o forno até dar uma torradinha.( observar a mudança da
cor na aveia e nos flocos de milho, esses são os aspectos mais visíveis.)
Desliga-se o forno, acrescentar a uva passa, misturar bem e deixe esfriar. Bom
Apetite!

Biscoitinho salgado de queijo
Ingredientes
3 xícaras de chá de farinha de trigo
300 g de manteiga
150 g queijo parmesão ralado
Modo de preparo:
Junte todos os ingredientes, misturando bem até dar o ponto de soltar das
mãos. Se for preciso adicione um pouco mais de farinha de trigo.
Untar a forma com manteiga e farinha.
*Fazer bolinhas e com o garfo apertá-las.
*Levar ao forno por uns 20 minutos ou até dourar. Não deixe ficar muito
moreno.

PÃO
Ingredientes:
1 xícara de chá de chá de erva doce bem quentinho
1 xícara pequenina de óleo
2 colheres de açúcar
1 colher pequena de sal
1 sachê de fermento
Linhaça (à gosto)
Semente de girassol (à gosto)
Gergelim (à gosto)
2 xícaras de farinha integral
1 xícara de farinha branca

Modo de Preparo:
Colocar em uma tigela o chá de erva doce, o óleo, o açúcar, o sal e o fermento,
mexer com a colher, misturando esses ingredientes.
Depois acrescente a linhaça, a semente de girassol, o gergelim, a farinha
integral e a farinha branca, continue a mexer com a colher.
Conforme vai mexendo vai ficando mais consistente.
No toque das mãos que sentimos se colocamos mais farinhas ou não.
Tiramos da tigela e começamos a amassar e sovar.
Abra a massa e enrole no formato que achar melhor.
Deixe a descansar de 10 a 15 minutos.
Temperatura do forno: 180 graus
Quando estiver douradinho, já está prontinho para saboreá-lo.

Fontes para consultas:

OMS - https://nacoesunidas.org/oms-divulga-recomendacoessobre-uso-de-aparelhos-eletronicos-por-criancas-de-ate-5-anos/
SBP - https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/excesso-nouso-de-eletronicos-pode-prejudicar-desenvolvimento-reafirmaespecialista-da-sbp-em-evento-na-bahia/
SeçÃo PedagÓgica AntroposÓfica - https://nacoesunidas.org/omsdivulga-recomendacoes-sobre-uso-de-aparelhos-

