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O QUE FOI TRABALHADO

Até dia 17 de março, estávamos trabalhando a transição das
estações do ano, nos despedindo do verão e recebendo os
primeiros sinais do Outono. A Páscoa também se anuncia
lentamente: nos passinhos das lagartas que começaram a surgir
nas mesas de época e nas rodas rítmicas de nosso Jardim. Nos
dias subsequentes o misterioso ciclo da borboleta avança; até a
chegada da Páscoa, quando lindas borboletas irão colorir toda a
natureza.
Com a chegada do Outono, um clima mais introspectivo adentra o
Jardim de Infância, as brincadeiras das crianças estão
conectadas aos ritmos da natureza e começam a ficar mais
‘entocadas’ como um preparo para o Inverno.
Neste
momento
nossas
crianças
vivenciam
múltiplas
experiências: aquarela, euritmia, canto, música, culinária,
trabalhos manuais, brincadeiras rítmicas e corporais da cultura
popular. No Jardim de infância Waldorf muitas dessas atividades
são incorporadas ao ritmo de maneira orgânica, como uma avó
carinhosa que tricota ao lado dos netos. A valiosa orientação de
Rudolf Steiner é que as crianças tenham vivências, e não aulas. E
é nesse sentido que estruturamos nosso cotidiano para que as
crianças estejam confortáveis em todas as atividades.

Também estávamos em processo de reformulação do cardápio do
lanche com a introdução dos grãos conforme as forças
planetárias de cada dia da semana. Deixaremos uma sugestão
abaixo...
Assim, podemos dizer que a pedagogia Waldorf ‘empresta’ alguns
saberes do cotidiano familiar para estruturar a rotina. Muitos
desses conhecimentos são milenares, e atravessam os tempos
perfumando as casas com deliciosas culinárias. Assim como os
ofícios manuais que passavam de mãe e pai para as filhas e filhos
criam um ambiente anímico seguro para nossas crianças.
Nossa sugestão é que busquem na história de cada família as
relíquias que permeiam a infância de cada um de nós. Lembremse das receitas que gostavam que os adultos fizessem para você,
puxem pela memória as histórias da sua infância e as
brincadeiras do seu tempo. Tragam esses tesouros como um
presente para as crianças em casa. É muito salutar convidar as
crianças para contribuir nos afazeres e responsabilidades da
casa. Vamos aquecer nossos lares com o resgate dos saberes
familiares.
A antroposofia nos traz um vasto conhecimento das forças
planetárias que regem e organizam muitas de nossas atividades,
alimentação, saúde, etc. Segue abaixo um esquema sintético de
como organizamos nossos dias atualmente *.

*essa é uma estrutura de base que pode sofrer alterações conforme as
necessidades pedagógicas de cada grupo.

Músicas e versos
Lagarta arrasta-se no chão
Comendo folhinhas de montão
Come, come e não para não.
Mas um dia a lagarta parou
Pois com muito sono ficou.
alho alto ela se segurou
E num casulo se enrolou.
O sono era tão profundo
Que para ela acabou-se o mundo.
Parecia até que a lagarta morreu
Pois nenhum sinal de vida mais deu.
Passou-se o tempo e um belo dia
A lagarta tão leve se sentia.
É que um grande milagre aconteceu.
Uma linda borboleta da lagarta nasceu!
Elisa Manzano / Paula Mourão - CD
Cantar o Mundo

O outono entrou
Folhas vão cair,
Vou me agasalhar
Frio não vou sentir
E o inverno então
vai se aproximar
E em meu coração o
sol vai brilhar
Autoria desconhecida

Todo ano ele vem e volta no ano que vem
Vem acalmando, vem resfriando
É a natureza se renovando
Os parques mudam o colorido
Para tons de vermelho e marrom
As folhas caem mas tem um motivo
Renascer é sempre bom
Outono, outono, é outono, outono, é outono

Trecho da música Vai e Vem das Estações – Palavra
Cantada

Recomendações
Como o pulsar do coração e os movimentos respiratórios a
educação na pedagogia Waldorf é orientada por momentos de

contração e expansão, que no jardim refletem-se nas atividades
dentro e fora da sala. O cuidado com o ritmo diário é
extremamente importante para o desenvolvimento saudável de
nossas crianças.

Durante este período que estamos em casa, o ideal é manter uma

rotina equilibrada e saudável, tanto na alimentação quanto nos
hábitos, dormir cedo e evitar o uso de jogos eletrônicos e TV.

Especialmente para as crianças no primeiro setênio alertamos

para o cuidado com a exposição aos noticiários. Podemos realizar
todos os procedimentos recomendados pelos órgãos de saúde de

maneira lúdica. Assim, não perturbamos o imaginário de nossos
pequenos com excesso de medos e inseguranças.

As crianças nesta fase da vida precisam de uma base sólida e

segura, de um entorno acolhedor e repleto de bondade. Dessa

maneira no futuro poderão se tornar adultos emocionalmente
estáveis e com força para atuar no mundo.

Veja, abaixo alguns links de vídeos do nosso médico escolar Dr.
José Carlos Machado em seu canal no youtube: Antroposofia em
dia.
Qual é a Importância da Organização
na Rotina da Criança?
O que devo ler para meu filho
Qual é a Hora Certa de Criança ir Dormir?

Como Ocupar o Tempo Livre das
Crianças Pequenas?

Brincadeiras
Brincadedos - Uma Lagartinha
A Promessa - Páscoa História sobre
transformação

Rotina do Jardim

7h30 Acolhida com a professora assistente Luana
8h00 Penduramos as mochilas e entramos nas
salas
8h05 Roda rítmica
8h10 Atividade dirigida do dia
8h40 Brincar livre dentro
9h25 Arrumar a sala
9h30 Lanche
10h00 Escovar dentes
10h05 Brincar fora
11h15 Lavar as mãos
11h20 Momento da história
12h00 Almoço
12h30 Saída das crianças com irmãos no
fundamental
12h30 Escovação dos dentes para as crianças do
integral
12h30 Soninho para as crianças pequenas
13h00 Brincar fora para crianças do integral

História
Era uma vez um pai coelho da Páscoa e uma mãe coelho da 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 da
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 grande e tão
apressado que caiu de mau jeito, quebrando o ovo. Esse não
era o verdadeiro coelho da Páscoa.
O segundo escolheu o ovo prateado e pôs-se a caminho. Ao passar pelos
campos encontrou a raposa. Esta queria o ovo e pediu-o ao coelho. Ele não
quis dar. A raposa prometeu-lhe uma moeda de ouro, conseguindo assim
que o coelho a seguisse até a 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 da 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 da Páscoa.
O quarto pegou o ovo verde e pôs-se a caminho. Quando passava pela
floresta ouviu o chamado da pega (uma ave que leva objetos cintilantes
para seu ninho) 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. Venha
buscá-lo se quiseres”. Esse também não era o verdadeiro coelho da Páscoa.
O próximo escolheu o ovo cinzento. Quando ia passando 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 da
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 da 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 a floresta. Ouviu os gritos do pega:
-“Cuidado! A raposa vem vindo!”. O coelho não se deixou enganar e
continuou o seu caminho. Chegou então ao riacho e cuidadosamente
atravessou a pinte 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 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 da
Páscoa”!

(Texto da revista NÓS, da escola
Waldorf Rudolf Steiner, em São Paulo – Época de Páscoa 2006)
Retirada do site www.festascristas.com.bricionar um subtítulo

ORAÇÃO PARA O PRIMEIRO SETÊNIO
Da cabeça aos pés
sou a imagem de
Deus.
Do coração às mãos
sinto o hálito de Deus.
Quando Deus eu avisto
em todas as partes,
no pai e na 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.
Rudolf Steiner

Texto: Profa. Priscila Maranho
Supervisão e orientação: Cinzia Amaral

