O Ritmo
na infância
-época do outono-

RITMO - O Grande Maestro que Organiza e Promove Saúde
Tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Podemos perceber que tudo que TEM
VIDA tem um TEMPO e um RITMO.
Na natureza encontramos os reinos mineral, vegetal e animal, cada qual com
características próprias. O mineral não possui a capacidade de crescimento por si
próprio. Já no reino vegetal, encontramos essa característica de crescimento; uma
pequena semente pode transformar-se em uma enorme árvore. No crescimento da
planta encontramos os polos vertical e horizontal: o caule cresce na vertical, e as folhas
e galhos na horizontal. Nesse processo também se alternam momentos de contração e
expansão. No reino animal, encontramos crescimento e contração e expansão também
na respiração. Tudo que tem VIDA, apresenta polaridades, ritmo, tempo para se
desenvolver... O ritmo está presente em muitos fenômenos na natureza. O ritmo é a
característica central dos organismos vivos.
O ser humano cresce como a planta e respira como os animais. No ser humano há
momentos de crescimento, denominados estirões, e há momentos em que o corpo se
alarga, encorpa. O ser humano também respira e, ao respirar, ele coloca o ar para dentro
e para fora, e há uma pausa entre esses dois movimentos, há RITMO.
Se considerarmos a criança como uma semente, podemos dizer que ela amanhece os
tempos. A semente da vida humana é a criança e vale refletir como estamos preparando
esse lugar para que essa semente possa germinar.
Nas próximas páginas, vocês encontrarão textos, dicas e sugestões de como organizar o
cotidiano familiar, promovendo saúde e bem estar nos dias de hoje. Também
encontrarão contos próprios da época do outono e algumas inspirações para abrirem o
baú de lembranças e fantasias individuais, resgatando as mais belas canções, histórias e
brincadeiras de “quando éramos crianças”.
Iniciaremos com um capítulo do livro “A Arte de Educar em Família” da pedagoga
Waldorf Rosemeire Leviano e da psicóloga Sandra Stirbulov. A partir dele, descortinará
um lindo cenário com belas paisagens.
Desejamos uma boa leitura e que este material possa verdadeiramente auxiliar na
organização de um ritmo familiar neste período de distanciamento social.
Colegiado de Professores

“O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí
afrouxa, sossega e depois desinquieta.
O que ela quer da gente é coragem.”
João Guimarães Rosa

RITMO COMO ORGANIZADOR DA VIDA E
PROMOTOR DE SAÚDE
“Somos o que repetidamente fazemos.
A excelência, portanto, não é um feito,
mas um hábito”
Aristóteles

a arte de
educar em
família

Pare para pensar: o tempo é mesmo absoluto? Por qual razão
determinados momentos se arrastam, ao passo em que outros
parecem que passaram voando? Isso acontece porque o tempo é
relativo, é uma das dimensões do mundo em que vivemos. Mas o
relógio que nos acompanha dia a dia não mede esse tempo de forma
precisa. Medir as horas é uma criação humana. O relógio é um
artefato para orientar dentro dessa complexa medição do tempo. O
tempo e o espaço são as dimensões que determinam e direcionam
os seres humanos.
Para a criança, a compreensão das dimensões do nosso mundo não
é inerente, ela deve ser desenvolvida. Isso é mais fácil de perceber
quando pensamos nas dimensões espaciais – largura, altura e
profundidade, ou direita/esquerda, frente/atrás, em cima/embaixo.
Leva algum tempo até que a criança tenha a noção de distância,
aprende a se localizar no espaço e, depois, adquire a noção do
tempo. Essas são as primeiras dimensões aprendidas: tempo e
espaço.

Sandra Stirbulov
Rosemeire Leviano

Estabelecer relação entre essas duas dimensões, tempo e espaço, é
o que nos dá ritmo. O que é melhor para nos mostrar o que é ritmo
senão a própria natureza? Observem a alternância entre dia e
noite, as marés, as fases da lua. Até nós somos guiados por ritmos,
por exemplo: a respiração e os batimentos cardíacos. O ritmo é
essencial para que a vida se desenvolva na superfície terrestre.
Uma característica que também devemos ressaltar quando falamos
em ritmo é a alternância de duas polaridades, e a expansão
intermediadas pela pausa. Esta é a base da respiração. Uma vida
ritmada nada mais é do que sintonizar nossa frequência com a da
natureza. Esta sintonia é capaz de diminuir o desgaste de qualquer
um, pois gera vitalidade.
Outra característica importante do ritmo é a repetição: essa
cadência permite que a pessoa tenha segurança no futuro.
Recorramos mais uma vez a natureza. As estações do ano são uma
grande prova de como o ritmo influencia o nosso viver. Basta
observar. Depois do outono, com o seu céu azul, já nos
encapotamos para passar o inverno. E que bom é saber que, depois
do frio, despontarão as flores da primavera e escutaremos o canto
do sabiá. Em seguida, chegam os dias de calor e nos preparamos
para ir as praias. Depois, percebemos as folhas caindo e o céu de
um azul límpido, ou seja, novamente o outono. Como diz o ditado:
“Nada melhor que um dia após o outro",

“tudo o que vai, volta”. Esta segurança é fundamental para que um
ser humano consiga atuar no mundo de forma mais tranquila e
equilibrada. Isso nos acalma, porque estamos em um fluxo de vida.
Equilíbrio está diretamente relacionado com calma interior.
Notar estas repetições cíclicas no mundo chega a ser fácil. Mas
deixar que elas influenciem as nossas vidas está cada vez mais
difícil. No tempo dos nossos avós, deitava-se com o cair da noite e
levantava-se com o cantar do galo. Mas as coisas não são mais as
mesmas. Os avanços tecnológicos fizeram com que o homem
perdesse a sintonia com os ritmos naturais, passando a viver de
forma mecânica. Assim, sem perceber, tornamo-nos reféns do
tempo e do espaço, aprisionados pelo relógio.
Aplicando às nossas vidas as mesmas repetições cíclicas que se vê
na natureza, seus movimentos de contração e expansão devem
refletir em nossas agendas. Isso significa que são necessários
momentos de introspecção, calma ou uma simples pausa no nosso
acelerado cotidiano.
Quando se fala em ritmo, frequentemente vêm à cabeça noções de
rotina. Aliás, vale uma pausa para reflexão. Quando se pensa em
rotina, vem logo à cabeça um ciclo que pode tornar-se desgastante
e levar à mecanização dos atos. Entretanto, a rotina ordena a vida
e é saudável, se prestarmos atenção nas coisas que fazemos
repetidas vezes. Ritmo e rotina são diferentes, mas ambos são
importantes, complementares e proporcionadas pela repetição.
Vamos fazer uma analogia com o compasso e a melodia de uma
música: enquanto a rotina ordena, dá o compasso, o ritmo traz uma
respiração, é a melodia.
Veja na tabela abaixo as principais diferenças:

Rotina com ritmo

Rotina sem ritmo

Orgânica
Revitaliza
Proporciona maleabilidade
Está relacionada à vida

Mecânica
Desgasta
Causa endurecimento
Não passa de repetição idêntica

Graças a sua dinâmica, uma vida com rotina ritmada traz mais
maleabilidade, ou seja, o que chamamos de “jogo de cintura”. No
caso da criança, a rotina com ritmo diminuía ansiedade e traz
segurança. Toda situação nova gera um “friozinho” na barriga”.
Imagine, no dia a dia, a criança nunca saber o que vai acontecer em
seguida. Ficará o tempo todo com a sensação: “O que será que vem
agora?”. A criança que possui uma vida com rotina ritmada se sente
segura e tem a possibilidade maior de adaptar-se às novidades,
quando surgem.

RELAÇÃO ENTRE RITMO E ROTINA
A vida e a natureza humana já vêm providas de ritmos, e aí que vive
a grande possibilidade para a renovação. Temos que aprender a não
contrapô-los, a respeitar o tempo, não forçar a fazer antes, nem
procrastinar, deixar para depois. Ou pior ainda: fazer várias coisas
ao mesmo tempo. Quando você vive com ritmo, equilibrando as
solicitações exteriores com as verdadeiras necessidades interiores,
a vida fica mais fácil e saudável. Cria-se uma sintonia entre a
natureza interior e exterior, gerando o equilíbrio e a calma tão
importantes para a saúde física e emocional. Precisamos fazer
ajustes e adaptações, para pautar o dia de acordo com os ritmos da
natureza exterior e interior.
Vamos parar e observar: hoje em dia, temos diversos instrumentos
e tecnologias para facilitar a vida e economizar tempo (veículos,
eletrônicos, internet, eletrodomésticos e outros). Entretanto, uma
das queixas mais frequentes é a falta de tempo, o cansaço e a
sensação de nunca dar conta do recado...
O desafio que estamos vivendo hoje é aprender a viver entre os
variados ritmos e as solicitações da época atual, preservando o
nosso equilíbrio interior. Sofremos uma pressão externa que nos
impõe o que devemos fazer, sem nos darmos conta do que
realmente somos e quais são as nossas reais necessidades. Isso
desgasta nossa vitalidade, parece que sempre estamos na reserva
da nossa energia.
Propor um retorno total a uma época que já passou, ou negar-se a
viver os avanços que a atualidade nos proporciona seria uma
insanidade. Porém, cada vez são mais comuns as queixas de
distúrbio de sono, depressão, stress, transtorno de déficit de
atenção, crises de pânico, ansiedade, agitação e outras
manifestações. Poderíamos dizer, por vezes, que a origem destes
problemas pode estra na falta de uma vida com rotina ritmada.
Mas como ter uma vida ritmada para nós e nossos filhos, e não cair
na aceleração? Está aí nosso grande desafio: saber lidar com as
cobranças e solicitações, buscando um ponto de equilíbrio entre o
tempo e o espaço, entre o ritmo externo e o ritmo interior.
O balanceamento entre o ritmo externo e o ritmo interno garante a
reposição da vitalidade. Mas estabelecê-lo exige determinação por
parte dos adultos. Já nas crianças, o processo é mais fácil se o
adulto estabelecer o ritmo saudável para ela. Quanto menor for a
criança, maior é a capacidade de internalizar ritmos.
Além do ritmo, existem outras três formas de repor a vitalidade
para o desenvolvimento saudável: sono, alimentação e afeto.

SONO E SAÚDE
Um dos momentos mais revitalizantes para qualquer pessoa é o
sono. Uma noite dormida é responsável por grande parte da
disposição do dia seguinte. Quando dormimos, no nosso organismo
acontecem vários processos metabólicos necessários ao equilíbrio
do todo. Horas de sono desperdiçadas prejudicam importantes
funções do corpo, como, por exemplo, os reflexos.
Cabe aqui ressaltar que quando falamos de dormir, estamos nos
referindo ao sono noturno, que traz saúde. O ser humano é um ser
diurno e suas principais funções de regeneração ocorrem a noite.
Um bebê deve dormir em média 18 horas, sendo que períodos de
vigília alternam-se com os de sono, sendo, claro, que os períodos de
sono são maiores. Isso vai modificando conforme a idade. A criança
de 3 anos já passa a maior parte do seu dia acordada, mas, além das
10 a 12 horas de sono a noite, deve também ter em torno de uma
hora de soneca a tarde. Dos 4 aos 6 anos, ela precisa de 10 a 12
horas de sono noturno, e não tem mais necessidade de sono a
tarde. Dos 7 aos 12 anos, precisa dormir em torno de 8h.
Assim sendo, a criança deve ser como um passarinho: dormir logo
que anoitecer e acordar com o nascer do sol. O motivo é fisiológico.
Estudos revelaram que certos hormônios só são liberados
adequadamente no organismo se está acordado durante o dia, e
outros só quando se está dormindo o sono noturno, respeitando-se
os ciclos naturais. Há substâncias que preparam para acordar, o
cortisol, e para adormecer, a melatonina. Quando as crianças ficam
acordadas até altas horas da noite, estas substâncias acabam
transformando-se em agitação. Aí, quando os pais demonstram
sinais de extremos cansaço, a criança parece que está ligada na
tomada ou irritada, e isto pode gerar um desgaste. Uma criança que
dorme tarde, e acorda no meio ou final da manhã, tem alterados os
seus ritmos biológicos, e isto não é saudável, inclusive para
aprendizagem. Deitar-se cedo permite que a criança durma as
horas necessárias para acordar disposta no dia seguinte.
O ritmo saudável contribui para que os processos de crescimento,
restauração e maturação ocorram. O ritmo biológico do sono
acompanha o ciclo da natureza: dia e noite.
Devemos dormir a noite e estar acordados de dia! Parece óbvio,
mas temos que ter a consciência da importância deste ciclo para
qualquer um de nós, independentemente de ser criança ou adulto.
O sol da manhã é essencial para todos.
É importante certificar-se de que a criança estará na cama no
horário proposto. A criança deve dormir na mesma hora todos os
dias, seguindo, preferencialmente, sempre a mesma sequência,

como por exemplo: tomar banho, vestir o pijama, jantar, escovar os
dentes, ouvir uma história e “boa noite!”. Chega a ser
inacreditável, mas a experiência mostra que, por volta de um mês,
até os mais rebeldes acabam se rendendo ao ciclo pedindo para ir
pra cama.
A criança acostumada a dormir e levantar-se cedo beneficia não só
a ela, mas também a seus pais. Isso porque chega um momento no
dia que os pais devem repousar para o lugar ao casal.
Quando um ritmo saudável é criado, os pais não precisam se
desgastar, argumentando para fazer com que os filhos acatem sua
decisão. Na hora de dormir, naturalmente vão para a cama, sem
precisar forçar. Com o passar do tempo, esta rotina ritmada se
tornará um hábito saudável.

O RITMO E AFORMAÇÃO DOS HÁBITOS NA VIDA PRÁTICA
Neste momento você deve estar se perguntando: como levar uma
vida ritmada e formar bons hábitos na sua vida familiar?
Para isso, é necessário abrir espaço e, com consciência, criar um
fluxo rítmico no dia. A diferença essencial está na atitude interior
com a qual eu vivo cada uma das situações. E os hábitos adquiridos
na infância serão carregados para a vida adulta, contribuindo como
pilares na estrutura da organização do Eu.
O ritmo resulta em hábitos que tornarão a vida mais tranquila para
a criança e para os pais. A repetição sucessiva dos atos funciona
como se fossem as infinitas tentativas que a criança, por exemplo,
faz ao andar, quando um novo esforço sempre gera um impulso.
Essa repetição do ato, “fazer de novo”, fortalece sua vontade, gera
persistência para transpor obstáculos e estabelece o hábito: “Água
mole em pedra dura, tanto bate até que fura”...
O acordar, tomar café da manhã, almoçar, brincar e diversos
outros momentos são excelentes oportunidades para vivermos com
ritmo, em vez de cairmos na rotina, que é uma repetição mecânica.
Devemos buscar a melhor forma de viver estes momentos e, nessa
hora, deixar a criatividade fluir.
Para que estes momentos se tornem conquistas efetivas, a
persistência é necessária e importante. Se repetirmos a ação
diariamente, durante uma semana, atuaremos na organização
anímica. Se repetirmos durante um mês, essa repetição atuará na
organização vital. Se o fizermos durante um ano, atuaremos na
nossa organização física. Se reafirmarmos a nossa decisão e
realizarmos a ação com presença efetiva todos os dias, estaremos
atuando no EU, fortalecendo a vontade e a individualidade.
Ao realizar qualquer ação, tanto consigo mesmo ou com o outro, é
importante que estejamos vivenciando a situação de “corpo e
alma”.
Do livro: A Arte de Educar em Família

INSPIRAÇÕES PARA OS RITMOS DA VIDA:
RITMO DIÁRIO
Todos os dias o sol “acorda” e “adormece”
• Ao acordar, podemos estimular a criança a arrumar a sua cama
ou ajudar o adulto a arrumar; trocar a sua roupa, dobrar o seu
pijama, ajudar a colocar a mesa do café, preparar o café... e
degustar a primeira refeição em família. Nesse momento é
possível conversar sobre os sonhos e de como foi a noite.
• Após o café, a criança deve ter um momento de brincar
livremente dentro de casa. A sala ou o quarto pode se
transformar. Oferecer panos (pode ser lençóis) para a
construção de barracas, prendedores de roupa, fitas, cordas,
bolas de lã ou de meias, tocos de madeira...
• Após a organização do espaço do brincar, a criança pode
auxiliar nos afazeres da casa, pular corda na rua (se possível),
movimentar o corpo...
• Preparação do almoço e arrumar uma linda mesa para a
refeição.
• Almoço em família – nesse momento podemos fazer um
agradecimento (veja as sugestões no anexo) e acender uma vela
para acalentar esse momento.
• Retirar a mesa do almoço, lavar a louça, varrer a sala...e
descansar um pouco.
• Fazer pão, bolo, biscoitos, pinturas...
• Lanche;
• Brincar livremente;
• Organizar a casa, tomar banho e se preparar para o Jantar. A
partir desse período o interessante é embalar a casa para um
recolhimento (apagar um pouco as luzes, falar mais baixo,
diminuir os estímulos...)
• Jantar (pode ser temático, especial, jantar do silêncio, jantar
da alegria, jantar à luz de velas...)
• História (veja as indicações por faixa etária) e adormecer.
Nesse momento pode ser feito uma massagem com óleos
essenciais, um pequeno ritual para levar a criança para o sono.
Resgatar histórias da nossa infância e todos os contos que façam
sentindo para nós.

A contração e expansão também estão nas formas de
atividades. Em alguns casos será inviável sair para a rua ou
algum espaço aberto. Assim, 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,
percursos...

RITMO SEMANAL
A cada dia da semana podemos fazer algo de especial que marque aquele
dia e que viva no ritmo diário
• Domingo – planeta: Sol; cereal: trigo. Almoço especial e brincadeiras em família
(resgatar aquelas brincadeiras de “quando éramos crianças”).
• Segunda – feira – planeta: Lua; cereal: arroz. Nesse dia podemos fazer um bolo
delicioso com farinha de arroz; aproveitar a qualidade da lua e lavar roupas e fazer
escalda-pés.
• Terça – feira – planeta: Marte; cereal: cevada. Dia de FAZER algo especial, mexer na
terra. O planeta Marte traz a qualidade da AÇÃO.
• Quarta – feira – planeta: Mercúrio; cereal: painço. Dia da poesia, das canções em
família, de um pequeno sarau.
• Quinta -feira – planeta: Júpiter, cereal: centeio.
Podemos preparar um delicioso pão (veja receitas nas
redes sociais da escola).
• Sexta – feira – planeta: Vênus; cereal: aveia.
Aproveitar a qualidade do planeta Vênus e deixar a casa
bonita, embelezar o nosso lar, colher flores, organizar,
fazer um bolo ou cookies deliciosos de aveia para o final
de semana.
• Sábado – planeta: Saturno; cereal: milho. Talvez fazer
uma comida especial e um jantar temático.

RITMO MENSAL
As épocas e estações do ano

• Para cada estação do ano podemos fazer um cantinho da
época. Esse cantinho pode contar um pouco sobre a
estação em que estamos vivenciando e a época que se
aproxima. Pode ter panos fazendo o céu e a terra, pedras,
folhas secas...Sempre que possível, os quatro reinos
devem estar representados (mineral, vegetal, animal e
humano). Tendo criatividade e beleza tudo vale!
• A história que será contada antes da criança adormecer,
permanecerá a mesma ao longo de toda a época, bem como
as canções, brincadeiras e versos.

RITMO ANUAL
A grande respiração da Terra através das
4 estações e das festas anuais
• Comemoração do aniversário – mais um ano de vida – mais uma volta completa ao redor
do sol.
• Festas que acontecem em determinadas épocas e que
acontecem uma vez por ano (Páscoa, Festa Junina,
Micael, Natal).
• A criança vivencia o ciclo anual o perfazendo com todo
seu ser, como se fizesse parte da natureza.

AJUDANDO COM AS TAREFAS DOMÉSTICAS
Tarefas domesticas são outra parte previsível do ritmo do dia/semana que pode ser
usado para ajudar a criança a sentir-se segura. É importante envolver as crianças nos
afazeres domésticos. Todos os dias, a família poderá cuidar da louça do café juntos, por
exemplo. Neste momento, envolvendo a criança e ser o modelo do afazer. Com o passar
dos meses/anos, ela poderá fazer a tarefa sozinha enquanto o adulto trabalha (sempre
levando em consideração a segurança e o que é apropriado para a idade). Estes
momentos podem ser extremamente agradáveis e repletos de VIDA e humor! Lembre-se
que a criança está aprendendo. Não exija a perfeição e alegre-se com as pequenas
conquistas.

REFEIÇÕES EM FAMÍLIAS
As refeições são o momento perfeito para começar a estabelecer um ritmo. Refeições
geralmente ocorrem ritmicamente durante o dia e são uma experiência social e previsível
que as crianças já sabem que irá acontecer. Sempre que
possível, agradeça antes das refeições. A gratidão é uma
qualidade que devemos deixar como legado. Abaixo,
segue alguns versos para esse momento:

“Ao sol, a lua, a água, a terra e ao vento
Agradeço por este alimento
A quem plantou, a quem colheu
A quem o preparou
E a Deus,
Agradeço por esse momento”

“Terra que esses frutos deu,
Sol que os amadureceu,
Nobre Terra, nobre Sol,
Jamais os esqueceremos”

O CONTAR HISTÓRIAS E A IMPORTÂNCIA DA REPETIÇÃO
A repetição diária do conto é importantíssima para que a criança possa aproveitar
plenamente o que a história tem para lhe oferecer, ajudando na compreensão do mundo e
de si própria. A história é um alimento anímico
para as crianças, alimentando a alma da criança,
tendo grande importância para a sua formação
ética
e
moral,
e
também
para
o
desenvolvimento da linguagem e da imaginação.
O narrador precisa preparar-se, com um
trabalho interior, antes de contar uma história,
para conseguir transmitir com profundidade,
serenidade e respeito a imagem representada
por ela. A história embala a época e se repete
por quatro semanas o mesmo conto.

CONTOS RECOMENDADOS PARA A ÉPOCA DO OUTONO:
A ÁRVORE DAS CRIANÇAS – Ursula Wolfel
(para crianças de 1 a 2 anos)
Certa vez uma pequena menina ganhou um balão amarelo, mas o vento arrancou-o
de sua mão.
- Pare, pare! – gritou a menina, e a árvore segurou o balão.
A pequena menina subiu num banco, e do banco trepou na árvore, e segurou o balão
com as duas mãos.
- Desça! – chamaram as outras crianças.
Mas a pequena menina respondeu:
- Não consigo, tenho que segurar o balão!
Então um menino subiu na árvore.
- Agora desçam! – chamaram as outras crianças.
Mas o menino respondeu:
- Não consigo, tenho que segurar a pequena menina e a pequena menina tem que
segurar o balão!
Então uma menina grande subiu na árvore.
- Desçam agora! – chamaram as outras crianças.
Mas a menina grande respondeu:
- Não consigo, tenho que segurar o menino, e o menino tem que segurar a pequena
menina e a pequena menina tem que segurar o balão!
Então um menino grande subiu na árvore. Primeiro ele pegou o balão e desceu da
árvore.
Depois desceu a menina grande. Depois desceu o menino e por fim desceu a
pequena menina que ficou muito contente por ter seu balão amarelo de volta.

O GATINHO E O RATINHO - Conto Inglês
(para crianças de 2 a 3 anos)
Era uma vez um gatinho e um ratinho que viviam juntos. Um dia, o gatinho mordeu o
rabo do ratinho.
E o ratinho disse:
– Por favor, querido gatinho, devolva-me o meu rabinho.
Mas o gatinho respondeu:
– Não, pequeno ratinho, não lhe devolverei o seu rabinho. Primeiro você terá de ir
falar com a vaca e trazer leite para mim.
E o ratinho saiu, pulou, correu, sentou-se nas patinhas traseiras, e pediu:
– Por favor, querida vaquinha, você poderia me dar leite para o gatinho, que assim
devolverá o meu rabinho?
Mas a vaca respondeu:
– Não, pequeno ratinho, não lhe darei leite. Primeiro você terá de falar com o
fazendeiro e trazer feno para mim.
E o ratinho saiu, pulou, correu, sentou-se nas patinhas traseiras e pediu:

– Por favor, querido fazendeiro, você poderia me dar feno para a vaquinha, que me
dará leite para o gatinho, que assim devolverá o meu rabinho? Mas o fazendeiro
respondeu:
– Não, pequeno ratinho, não lhe darei o feno. Primeiro você terá que ir falar com o
açougueiro e trazer carne para mim.
E o ratinho saiu, pulou, correu, sentou-se nas patinhas traseiras e pediu:
– Por favor, querido açougueiro, você poderia me dar carne para o fazendeiro, que
me dará feno para a vaquinha, que me dará leite para o gatinho, que assim
devolverá o meu rabinho?
Mas o açougueiro respondeu:
– Não, pequeno ratinho, não lhe darei a carne. Antes você terá de ir ao padeiro,
trazer pão para mim.
E o ratinho saiu, pulou, correu, sentou-se nas patinhas traseiras e pediu:
– Por favor, querido padeiro, você poderia me dar pão para o açougueiro, que me
dará carne para o fazendeiro, que me dará o feno para a vaquinha, que me dará o
leite para o gatinho, que assim devolverá o meu rabinho?
O padeiro era um bom homem, e disse:
– Pequeno ratinho, eu lhe darei o pão, mas não venha mais lambiscar da minha
farinha!
E o padeiro deu o pão ao ratinho que o levou ao açougueiro que lhe deu a carne que
levou ao fazendeiro que lhe deu o feno que levou à vaquinha que lhe deu o leite
para o gatinho.
E aí o gatinho devolveu ao ratinho o seu rabinho. E o ratinho ficou todo contente!

A HISTÓRIA DE HENNY – PENNY - Conto Inglês
(para crianças de 2 a 3 anos)
Era uma vez uma galinha chamada Henny-Penny. Um dia, durante o outono, quando
Henny-Penny ciscava grãozinhos, caiu-lhe uma castanha na cabeça.
- Ei! - disse Henny-Penny - o céu está caindo! Tenho que ir correndo avisar ao rei
que o céu está caindo!
E pôs-se a caminho. Nisso encontrou Cocky-Locky. Ele era o galo, sabiam?
- Ei, Henny-Penny, aonde vai com tanta pressa?
- Tenho que ir avisar ao rei que o céu está caindo!
- Posso ir junto? - perguntou Cocky-Locky.
- Mas é claro, venha também!
E assim continuaram andando. Nisso encontraram Ducky-Daddles. Ele era o pato,
sabem?
- Ei, bom dia Henny-Penny e Cocky-Locky! Aonde vão com tanta pressa?
- Estamos indo avisar ao rei que o céu está caindo!
- Posso ir junto? - perguntou Ducky-Daddles.
- Mas claro, venha também! responderam Henny-Penny e Cocky-Locky, e foram
andando.
Nisso encontraram Goosy-Poosy. Ele era o ganso, sabiam?
- Ei, bom dia Henny-Penny, Cocky-Locky e Ducky-Daddles! Aonde vão com tanta
pressa?

- Estamos indo avisar ao rei que o céu está caindo!
- Posso ir junto? - perguntou.
- Mas claro, venha também! responderam Henny-Penny, Cocky-Locky e DuckyDaddles. E assim continuaram andando todos juntos. Nisso encontraram TurckeyLurckey. Ele era o peru, sabiam?
- Ei, bom dia Henny-Penny, Cocky-Locky, Goosy-Poosy e Ducky-Daddles! Aonde vão
com tanta pressa?
- Estamos indo avisar ao rei que o céu está caindo!
- Posso ir junto? - perguntou Turckey-Lurckey.
- Mas claro, venha também! responderam Henny-Penny, Cocky-Locky, Goosy-Poosy
e Ducky-Daddles.
E assim continuaram andando todos juntos. Nisso encontraram Foxy-Woxy. Ele era
a raposa, sabiam?
- Mmmh - disse Foxy-Woxy - mmmh Henny-Penny, Cocky-Locky, Goosy-Poosy e
Ducky-Daddles, aonde vão todos juntos?
- Estamos indo avisar ao rei que o céu está caindo!
- Ei - disse Foxy-Woxy - isto é um longo caminho, mas eu sei um atalho que posso
lhes mostrar.
Todos então deram meia volta e foram atras da Foxy-Woxy: primeiro TurckeyLurckey, depois Ducky-Daddles, depois Cocky-Locky, depois Goosy-Poosy e por
último Henny-Penny.
Mas Foxy-Woxy levou-os à uma caverna escura.
- Vocês terão que passar por aí - disse Foxy-Woxy e foi na frente. Vupt! - ele puxou
Turckey-Lurckey para dentro, e Vupt! - puxou Ducky-Daddles para dentro, e Vupt! puxou Cocky-Locky para dentro. Mas Cocky-Locky ainda teve tempo de gritar:
- Kikerikiki!
Henny-Peny ouviu isso e disse:
- Ei! Cocky-Locky está cantando, é hora de botar um ovo!
Rapidinho Henny-Penny coreu para o galinheiro e Foxy-Woxy não conseguiu agarrála. Mas Henny-Penny também nunca chegou a falar com o rei para avisar-lhe que o
céu estava caindo.

HOMENZINHO DE OUTONO
(para crianças de 4 anos a 6 anos)
Ocorreu em um dia caloroso de março, que o vento do leste, sem se dar conta,
levava em seu abrigo de vento um pequeno homenzinho consigo. Sua madeixa era
vermelha como o fogo e sua barba também. Levava um casaquinho de mil cores. Os
gnomos e os elfos o chamavam o Homenzinho do Outono. Ninguém sabia de onde
vinha, mas a aparição do homenzinho desencadeava sempre grandes preparativos
de viagem. Para sua chegada, todos se preparavam para ir ao interior da terra.
Era divertido observar o Homenzinho do Outono, agarrado às dobras do abrigo do
vento. Olhava com olhinhos alegres e negros a seu redor. Quando o vento do leste
passava por cima de uma amoreira silvestre, o Homenzinho deu um pulo e saltou em
cima de uma folha de amoreira. Suavemente a acariciou com seus pequeníssimos

dedos toscos e, lentamente, o verde se transformou em um vermelho profundo. Ao
lado do arbusto estava uma lagartixa tomando sol e, de prazer, à maneira das
lagartixas, riu vendo a maravilhosa mudança, e a amoreira mesma pareceu desfrutar
da pintura encantadora do Homenzinho do Outono porque alargou seus ramos às
mãozinhas toscas do ser multicor. Logo brilharam muitos ramos de vermelho
profundo; algumas só tinham pontinhos e manchas amarelas no verde das folhas,
mas isso não bastava para o Homenzinho. Agilmente, saltou a uma árvore que
crescia ao lado da amoreira em uma pendente. O Homenzinho tocava folha a folha e
transformava a cor das folhas em amarelo reluzente. Toda a árvore se alegrou de
seu novo esplendor e os raios do sol bailaram entre os ramos e iluminaram a árvore
de ouro. Assim, o Homenzinho pulou de arbusto em arbusto, de árvore em árvore e
transformou o bosque inteiro. Às vezes, pulava no alto de uma árvore e o tingia de
cor ouro. Às vezes, sussurrava às folhas verdes:
– Virei mais tarde com vocês, não fiquem tristes.
As folhas se moviam com o vento, conheciam o Homenzinho e sabiam que iam
manter sua palavra. Assim, durante muitos dias ele se dedicou ao divertido jogo.
De vez em quando, o outono olhava através das árvores e observava sorridente a
seu fiel ajudante. Mas, logo, chegou maio e trouxe consigo as névoas, as chuvas e o
frio. Desapareceu o esplendor. As folhas marrons caíam no chão em silêncio. Todos
os animais se esconderam em suas casas e esconderijos secretos. Os pássaros se
ocultaram em seus ninhos. Ontem, ainda, um velho corvo tinha visto o Homenzinho
do Outono – mas hoje havia desaparecido. Onde havia ido? Ninguém sabe.
Entretanto, no próximo ano virá de novo.

JOÃOZINHO SEMENTE DE MAÇÃ - lenda dos colonizados norte-americanos
(para crianças de 4 a 7 anos)
Era uma vez, um menino chamado Joãozinho, ele gostava muito de comer maças e
ficava muito feliz aos ver as pequenas sementinhas marrons e lustrosas que
dormiam lá dentro. Um dia sua mãe lhe contou que cada uma dessas sementinhas
poderia transformar-se numa macieira, se fosse posta na terra, aquecida pelo sol,
regada pela chuva e abençoada por Deus.
Joãozinho então começou a juntar as sementinhas e todo o mundo chamava-o
Joãozinho Semente de Maçã. Quando já havia juntado uma boa porção, pediu a sua
mãe:
- Por favor, mãezinha, costura-me uma bolsinha para que eu possa guardar as
minhas sementes!
A mãe pegou um retalhinho de pano e costurou uma bolsinha onde Joãozinho os as
sementes. Quando a bolsinha ficou cheia, ele foi falar com sua mãe:
- Por favor mãezinha, costure uma bolsa maior para minhas sementinhas!
A mãe pegou um retalho maior, costurou uma bolsa maior e Joãozinho pôs as
sementinhas nela. E quando essa bolsa também ficou cheia, Joãozinho foi pedir mais
uma vez à sua mãe:
- Por favor, mãezinha, costure uma bolsa maior para minhas sementinhas!
Depois que a bolsa ficou cheia ele foi pedir mais uma vez à sua mãe, e ela então
pegou um pano bem grande e costurou um grande saco. Quando este saco ficou

cheio, Joãozinho já era João, um jovem, e disse aa sua mãe:
Agora irei pelo mundo e plantarei as sementes, para que todas as crianças possam
se alegrar com as maçãs. E preparou-se ara a viagem: sapatos ele não tinha, mas
estava acostumado a andar descalço e as solas de seus pés estavam bem grossas; na
cabeça pôs uma panela; numa mão levou um bastão; e no ombro o saco com as
sementes. Mas levava também um livro cheio de orações e histórias santas para
pedir a benção de Deus. Assim, disse adeus à sua mãe e saiu cantando:
“O bom Deus cuida de mim
e vou cantando assim:
Agradeço seus presentes
a chuva, o sol e as sementes.”
Por onde João Semente de Maçã passava, ele plantava as sementinhas. Às vezes, ele
passava a noite numa fazenda ou ficava uns dias ajudando por lá. Quando se
despedia espalhava as sementinhas de maça em volta da casa. Eles teriam um belo
pomar um dia!
Ele continuou caminhando, caminhando, caminhando, sempre seguindo o sol, até
que um dia não pôde continuar: ele havia chegado ao mar e o saco estava vazio.
Durante o inverno ficou morando com uns amigos e na primavera quando tomou o
seu caminho ara voltar para casa, a primeira plantinha de maçã que encontrou já
havia crescido e não era maior que seu dedo mindinho. As próximas plantinhas já
tinham o tamanho de seu dedo anular, outras estavam como o dedo médio e algumas
já tinham o tronco da grossura do seu polegar. Continuou andando e foi
encontrando árvores cada vez maiores, primeiro do tamanho de sua mão, depois do
comprimento do seu antebraço, e do comprimento do braço todo. E cada vez
maiores estavam, até que ele chegou em casa. Lá as árvores estavam da altura dele.
Sua mãe ouviu-o chegar cantando:
“O bom Deus cuida de mim
e vou cantando assim:
Agradeço seus presentes
a chuva, o sol e as sementes.”
Ela correu a encontrá-lo e deu-lhe uma maçã que havia amadurecido nas suas
árvores. Essa e a história de Joãozinho Semente de maçã.

AS TRÊS LINGUAGENS – IRMÃOS GRIMM
(PARA CRIANÇAS DE 5 A 7 ANOS)
Era uma vez um conde muito velho que vivia na suíça. Esse conde tinha apenas um
filho que não conseguia aprender coisa alguma.
Certo dia, o seu pai lhe disse:
-Escuta, meu filho. Por mais que eu tenha me esforçado, não consegui te ensinar
coisa alguma. Terás que sair daqui. Vou te entregar aos cuidados de um professor

emérito, que verá o que pode fazer contigo.
O jovem foi mandado para outra cidade, e ali permaneceu durante um ano, findo
esse tempo voltou para casa.
-E agora, meu filho, o que aprendeste? perguntou o conde.
-Meu pai, aprendi o que dizem os cães quando latem.
-Deus! - exclamou o velho, desolado.
-Foi só isso que aprendeste em um ano? Vou mandar-te para outra cidade, para
estudares com outo professor.
E assim foi feito. E, nessa de outra cidade, o jovem ficou de novo durante um ano,
quando regressou ao lar, seu pai perguntou-lhe:
-O que aprendeste meu filho?
-Aprendi, meu pai, o que as aves dizem quando cantam - respondeu o filho.
-Passaste esse tempo todo e não aprendeste coisa alguma? - exclamou o pai
irritadíssimo. Não sentes vergonha? Vou mandar-te para outro professor, mas se
ainda dessa vez nada aprenderes, não serei mais teu pai!
O jovem ficou um ano inteiro com o terceiro professore, quando voltou para casa e
seu pai perguntou o que aprendera, respondeu:
-Desta vez, meu pai, aprendi o que dizem os sapos quando estão coaxando.
O velho conde, ao ouvir essa resposta, foi preso de uma raiva furiosa e chamando os
seus serviçais anunciou:
-Este homem já não é mais meu filho! Está expulso de casa e eu vos ordeno que o
leveis à floresta e o mateis.
Os criados levaram o jovem para floresta, mas se compadeceram dele; não o
mataram, e deixaram-no ir embora. O que mataram foi um veado, cujo os olhos e
cuja a língua levaram para o velho conde, como prova que haviam executado a
missão que os encarregara.
O jovem seguiu por uma estrada e acabou chegando a um castelo, onde pediu
pousada.
- Está bem - disse o castelão. Se queres pernoitar na torre velha, lá embaixo, podes
ir. Mas devo te prevenir que vais correr muito perigo. Lá está cheio de cães bravos,
que latem e uivam sem parar.
Realmente, todos os habitantes da região viviam apavorados, mas ninguém sabia
como acabar com a calamidade. O jovem forasteiro, no entanto, não mostrou medo e
disse:
-Dai-me algum alimento que possa lhes atirar, e eles não me farão mal.
Deram-lhe, então, algum alimento para os cães bravos e o levaram até a torre.
Quando ele entrou, os cães não o atacaram, e, ao contrário, se aproximaram dele,
amigavelmente, balançando as caudas, comeram o que ele trouxera, e não tocaram
em um fio de cabelo seu.
Na manhã seguinte, para o espanto geral, o moço saiu da torre são e salvo, sem um
só ferimento no corpo, e dirigiu-se ao castelão para dizer-lhe:
Os cães me contaram, em sua linguagem, porque eles vivem ali e espalham o terror
nesta terra. Foram enfeitiçados e obrigados a tomar conta de um grande tesouro,
que está enterrado embaixo da torre, e não podem descansar enquanto o tesouro
não for retirado. E fiquei sabendo, pelo que disseram, como se pode fazer tal coisa.
Todos que ouviram suas palavras se regozijaram, e o castelão declarou que o
adotaria como filho, se ele fizesse o que precisava ser feito para as suas terras
ficarem sem aquela praga. Ele voltou à torre e, quando ficou sabendo o que era
preciso fazer, ele o fez, e voltou ao castelo, levando consigo uma arca repleta de

ouro. A partir de então, não se ouviu mais o ladrar dos cães, desapareceram,
deixando aquela terra em paz.
Algum tempo depois, o jovem foi para Roma. No caminho passou junto de um brejo,
no qual havia muitos sapos, todos coaxando, fazendo uma barulheira infernal. O
jovem prestou atenção no que diziam, e o que ouviu o deixou muito preocupado e
triste.
Afinal, chegou a Roma, onde o Papa acabara de falecer, reinando muita dúvida entre
os cardeais, a respeito de quem deveria ser o seu sucessor.
Afinal, concordavam que seria escolhido aquele que fosse indicado por algum sinal
divino, milagroso.
E, justamente quando estavam decidindo, o jovem conde entrou na igreja, e, de
repente, duas pombas, brancas como a neve, pousaram em seus ombros e lá
permaneceram. Os eclesiásticos reconheceram então o sinal vindo do Céu e
perguntaram-lhe se ele queria ser Papa. O jovem ficou indeciso, sem saber se seria
digno de tão elevado posto. Mas as pombas aconselharam-lhe a concordar e ele
acabou concordando.
Foi, então, ungido e consagrado, cumprindo-se desse modo a profecia que ouvia no
coaxar dos sapos do brejo por onde passara: de que seria sua Santidade o Papa.
Teve, então, de dizer uma missa solene, e não sabia uma só palavra do ritual, mas as
duas pombas, sem saírem dos seus ombros, se encarregaram com seus arrulhos bem
perto dos ouvidos, de ensinar ao vigário de Roma não só o “Padre Nosso” como o
missal inteiro.

“Da cabeça aos pés sou a imagem de Deus
Do coração às mãos sinto o sopro de Deus
Se falo com a boca, sigo a vontade de Deus
Quando Deus avisto em todas as partes,
Em meu pai e em minha mãe,
Em todas as pessoas queridas.
No animal e na flor, na árvore e na pedra,
Não sinto medo de nada
Só amor a tudo que está ao meu redor.”
Oração noturna para as crianças
(Rudolf Steiner)
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“ T e m p o é o T e c id o d a n o s s a V i d a ”
Antonio Candido

Que possamos nos envolver na dimensão do TEMPO e envolver as crianças no tecido mais puro possível,
repleto de amor e vivências reais.
Desejamos que esse TEMPO, que hoje estamos vivendo em nossos lares, seja aproveitado da melhor maneira
possível, com pitadas de humor, leveza e entusiasmo!
Com carinho,
Colegiado de Professores
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