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“Dia ap s dia, m s ap s m s,ós dia, mês após mês, ês após mês, ós dia, mês após mês, ês após mês,
at  que a quarentena termine de uma vez!é que a quarentena termine de uma vez!
Ap s celebrar Pentecostes, com luz no ós dia, mês após mês,
pensamento,
uma chama ardente brota em meu 
cora ãoção
preparando o pr ximo acontecimento.ós dia, mês após mês,

 a fogueira de JoãoÉ a fogueira de João
que vem me trazer alento.”
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~



O per odo do ano que contempla as festas juninas íodo do ano que contempla as festas juninas 
nos remete a vida de São João Batista, aquele que viveu 
por muito tempo recolhido no deserto, alimentando-se 
de frutas e mel, se preparando para anunciar a vinda do 
Cristo, o ser solar que trouxe o impulso para o novo ser 
humano, lhe doando os atributos para, a partir de então, 
desenvolver o caminho da auto educa ão, auto ção
consci ncia.ês após mês,

Desde antes mesmo do tempo de João, nos 
prim rdios dos primeiros agrupamentos humanos, a ós dia, mês após mês,
fogueira se manifesta como um elemento agregador e 
purificador, representando tamb m uma ponte de é que a quarentena termine de uma vez!
comunica ão entre o ser humano e a divindade, entre ção
terra e c u.é que a quarentena termine de uma vez!

Quando Isabel, a mãe de João Batista, estava 
prestes a dar à luz, combinou com Maria que a chegada 
do beb  seria anunciada atrav s do acendimento de ês após mês, é que a quarentena termine de uma vez!
uma fogueira, para que então Maria pudesse lhe auxiliar 
nos primeiros dias de sua chegada. Esta era uma 
tradi ão naquele tempo.ção

A gesta ão de João Batista representou uma ção
mudan a marcante na vida de sua mãe, pois a mesma ção
já estava com idade avan ada e não acreditava mais ser ção
poss vel tal acontecimento. Zacarias, seu esposo, chegou íodo do ano que contempla as festas juninas 
a duvidar da companheira ao receber a not cia, e por íodo do ano que contempla as festas juninas 
isso ficou af nico.      ônico.      

“A celebra ão ao redor da fogueira tamb m pode ção é que a quarentena termine de uma vez!
nos fazer refletir sobre a palavra fogo. Poder amos fazer íodo do ano que contempla as festas juninas 
alguma rela ão do fogo com foco? Em muitas culturas, ção
quem cuida e mant m este fogo são as mulheres – é que a quarentena termine de uma vez!
templos vivos de calor, vida e luz. Que lindo recado nos 
dá Isabel, com toda sua idade, teve a vitalidade para 
gerar o pequeno João. Salve Isabel! Salve Maria! E todas 
as mulheres, por serem esse foco, esse fogo que nos 
impulsiona à transforma ão.”ção
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Muitos fatos poder amos citar para elucidar a íodo do ano que contempla as festas juninas 
importância deste homem no processo de 
desenvolvimento espiritual da humanidade, por m é que a quarentena termine de uma vez!
podemos destacar que João representa este ser 
humano em transi ão, disposto a abandonar os velhos ção
hábitos e anunciar, mesmo sem ter clareza do devir, o 
novo passo para a humanidade.

Das festas cristãs, o per odo junino  o nico em íodo do ano que contempla as festas juninas é que a quarentena termine de uma vez! único em 
que a humanidade celebra a si mesma.  luz do Cristo, o À luz do Cristo, o 
ser humano tem oportunidade de olhar para si mesmo, 
sua rela ão com a terra e reverencia os frutos de seu ção
trabalho provenientes de sua atua ão com os reinos da ção
natureza, orientado pelo sol e os astros.  

Aqui no hemisf rio sul a festa acontece no per odo é que a quarentena termine de uma vez! íodo do ano que contempla as festas juninas 
do inverno, tempo de colheita, de fartura, momento do 
ano em que temos mais propens es a nos sentirmos ões a nos sentirmos 
plenos e gratos com o resultado de nossas a es que çãoões a nos sentirmos 
foram impulsionadas a partir de nossa rela ão com os ção
recursos naturais de nossa região. Tempo de deixar 
queimar na fogueira o que não serve mais e olhar para o 
futuro com coragem e entusiasmo.

 com muito carinho que n s professores da Escola É a fogueira de João ós dia, mês após mês,
Waldorf Rural Turmalina, lhes convidamos a apreciarem 
estas hist rias e atividades, para que possamos juntos, ós dia, mês após mês,
unindo nossos cora es, criar uma grande fogueira, uma çãoões a nos sentirmos 
radiante egr gora luminosa, emanando alegria e é que a quarentena termine de uma vez!
devo ão para al m de nossos n cleos familiares e nossa ção é que a quarentena termine de uma vez! único em 
comunidade escolar. 

i!Ói!
E não esque am de fazerem suas simpatias, ção

de deixar a sandalha brilhado pra no salão deslizar, 
preparar aquele p  de moleque, a canjica, o aluá, é que a quarentena termine de uma vez!

contar uma boa anedota ou simplesmente prosear... 
independente do espa o que se tem, sempre dá pra ção

improvisar... 
e n s at  vos desafiamos a essa rima continuar,ós dia, mês após mês, é que a quarentena termine de uma vez!

mas por enquanto, vamos deixar de conversa, que o fole 
come ou cantar... ção

E viva a Santo Ant nio!ônico.      
Viva a São Pedro!!
Viva a São João!!! 
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 A brincadeira dessa vez  fazer a é que a quarentena termine de uma vez!
festa acontecer em casa, então depois 
de preparar todos os enfeites  hora é que a quarentena termine de uma vez!
de organizar as barracas.

Tem muita brincadeira animada no 
São João, quais a gente consegue 
fazer em casa?

✗ Pregar o rabo no burro
✗ Pescaria
✗ Corrida de saco
✗ Pau de sebo
✗ Pegar a ma a com a bocação
✗ Pau de fita
✗ Pular fogueira
✗ Quadrilha
✗ Quebra Panela
✗ Tomba lata
✗ Argola
✗ Cabo de guerra

Segue um tutorial para algumas 
brincadeiras e um painel de fotos, pra 
todo mundo poder se inspirar e 
brincar.

~

~ ~









Cancioneiro



























A ão Socialção~



Na fogueira da minha casa,"Na fogueira da minha casa,
Eu queimo o passado e encanto o futuro.

Eu movimento as minhas mãos
que juntas se tornarão

agulhas
dos fios do destino."Na fogueira da minha casa,

Quanto calor pode existir em um ato de doa ão? A ção
quem posso fazer chegar o calor das minhas mãos?

Percebendo a importância das a es solidárias çãoões a nos sentirmos 
nesse momento atual de grande desafio social, e 
sentindo o calor da fogueira ardente de São João que 
quer queimar como todos os anos, os professores 
sugerem que cada fam lia de nossa comunidade se íodo do ano que contempla as festas juninas 
disponha a realizar atos de doa ão em prol daqueles que ção
necessitam.

A ideia que tivemos foi a de ajudar idosos que 
vivem no Lar Cazuza Pinheiro, em Paudalho, pr ximo à ós dia, mês após mês,
escola. Essas pessoas estão precisando de cuidados e 
de calor. Muitos não estão recebendo visitas nesse 
per odo de quarentena e vários sentem frio demais íodo do ano que contempla as festas juninas 
nesta poca do ano. Seria timo para eles receber é que a quarentena termine de uma vez! ós dia, mês após mês,
cachec is ou gorros, assim como mantas, cobertores e ós dia, mês após mês,
meias. A ideia  que as pr prias crian as te am, é que a quarentena termine de uma vez! ós dia, mês após mês, ção ção
tricotem ou crochetem cachec is e gorros, e que os ós dia, mês após mês,
professores recebam essa produ ão para combinarem ção
entre si o momento da entrega.

Tamb m  poss vel contribuir com dinheiro, é que a quarentena termine de uma vez! é que a quarentena termine de uma vez! íodo do ano que contempla as festas juninas 
alimentos, fraldas geriátricas e produtos de limpeza.

Acreditamos que nisso tamb m vive o prop sito de é que a quarentena termine de uma vez! ós dia, mês após mês,
nossa fogueira! Vamos assim celebrar os frutos do nosso 
trabalho e nossa habilidade em cuidar do pr ximo.ós dia, mês após mês,

Para auxiliar a produ ão manual das crian as, ção ção
nossas queridas professoras de trabalhos manuais 
produziram os tutoriais abaixo
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Hist riasós dia, mês após mês,









































Xangônico.      

Xang  era filho de Oranian, valoroso guerreiro, cujo corpo ônico.      
era preto à direita e branco à esquerda.
Homem valente à direita, homem valente à esquerda.
Homem valente em casa, homem valente na guerra.
Oranian foi o fundador do Reino de Oy , na terra dos ós dia, mês após mês,
iorubas.
Durante suas guerras, ele passava sempre por Emp , em ês após mês,
territ rio Tapá, tamb m chamado Nup .ós dia, mês após mês, é que a quarentena termine de uma vez! ês após mês,
Elemp , o rei do lugar, fez uma alian a com Oranian e deu-ês após mês, ção
lhe, tamb m, sua filha em casamento. Desta união nasceu é que a quarentena termine de uma vez!
este filho vigoroso e forte, chamado Xang . Durante sua ônico.      
infância em Tapá, Xang  gostava de testar sua for a. ônico.      ção
Facilmente se zangava e era impaciente, adorava dar 
ordens e não tolerava reclama ão. ção
Xang  gostava de brincar de lutas e realizar desafios.ônico.      
Crescido, seu caráter valente o levou a partir em busca de 
aventuras gloriosas.
Xang  tinha um Ox  – machado de duas lâminas; tinha, ônico.      é que a quarentena termine de uma vez!
tamb m, um saco de couro, pendurado no seu ombro é que a quarentena termine de uma vez!
esquerdo. Nele encontravam-se os elementos do seu 
poder ou ax : aquilo que ele engolia para cuspir fogo e é que a quarentena termine de uma vez!
amedrontar, assim, seus adversários, e a pedra de raio 
com as quais ele destru a as casas de seus inimigos.íodo do ano que contempla as festas juninas 
O primeiro lugar que Xang  visitou chamava-se Koss . A  ônico.      ônico.      íodo do ano que contempla as festas juninas 
chegando, as pessoas assustadas disseram:

“Quem  este ser?”é que a quarentena termine de uma vez!
“Ele  forte demais!”é que a quarentena termine de uma vez!

“Não o queremos entre n s!”ós dia, mês após mês,
“Ele vai atormentar-nos!”

 “Ele vai espalhar a desordem na cidade!”
“Não o queremos entre n s!”ós dia, mês após mês,

“Xang  os amea ou com seu ox .ônico.      ção é que a quarentena termine de uma vez!

Sua respira ão virou fogoção
e ele destruiu algumas casas com suas pedras de raio.
Todo mundo de Koss  veio pedir-lhe clem ncia, gritando:ônico.      ês após mês,
Kabiyei Sango, Kawo Kabiyei Sango Obá Koss !ônico.      
“Vamos todos ver e saudar Xang , Rei de Koss !”ônico.      ônico.      

~ ~



Quando Xang  tornou-se rei de Koss , ele pos-se à obra.ônico.      ônico.      
Contrariamente ao que as pessoas desconfiavam e 
temiam, Xang  fazia as coisas com alma e dignidade. Ele ônico.      
realizava trabalhos teis à comunidade. Mas esta vida único em 
calma não convinha a Xang . Ele adorava as viagens e as ônico.      
aventuras. Assim, partiu novamente e chegou à cidade de 
Ir , onde morava Ogum.ês após mês,
Ogum o terr vel guerreiro,íodo do ano que contempla as festas juninas 
Ogum o poderoso ferreiro.
Ogum morava com Iansã, senhora dos ventos e das 
tempestades. Ela ajudava Ogum em suas atividades. Toda 
manhã, Iansã o acompanhava à forja e o ajudava, 
carregando suas ferramentas. Era ela, ainda, que acionava 
os sopradores para ati ar o fogo.ção
O vento soprava e fazia: fuku, fuku, fuku.
E Ogum batia sobre a bigorna: beng, beng, beng…
Xang  gostava de sentar-se ao lado da forja para ver ônico.      
Ogum trabalhar. Vez por outra, ele olhava para Iansã. Iansã, 
tamb m, espiava Xang . Xang  era vaidoso e cuidava é que a quarentena termine de uma vez! ônico.      ônico.      
muito da sua apar ncia, a ponto de tran ar seus cabelos.ês após mês, ção
Ele fizera furos nos lobos de suas orelhas, onde pendurava 
argolas. Usava braceletes e colares de contas vermelhas e 
brancas.
Que elegância!
Muito impressionada pela distin ão e pelo brilho de Xang , ção ônico.      
Iansã foi para longe com ele e tornou-se sua primeira 
mulher.
Xang  voltou por pouco tempo a Koss , seguindo depois, ônico.      ônico.      
com seus s ditos, para o reino de Oy , o reino fundado, único em ós dia, mês após mês,
antigamente, por seu pai Oranian.
O trono estava ocupado por um meio-irmão de Xang , ônico.      
mais velho que ele, chamado Dadá-Ajaká – rei pac fico, íodo do ano que contempla as festas juninas 
que amava a beleza e a arte. Xang  instalou-se em Oy , ônico.      ós dia, mês após mês,
num novo bairro que chamou de Koss .ônico.      
E conservou, assim, seu t tulo de Obá Koss  – “Rei de íodo do ano que contempla as festas juninas ônico.      
Koss ”.ônico.      
Xang  guerreava para seu irmão Dadá. O reino de Oy  ônico.      ós dia, mês após mês,
expandia-se para os quatro cantos do mundo.
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Ele se estendeu para o Norte.
Ele se estendeu para o Sul.
Ele se estendeu para o Leste e ele se estendeu para o 
Oeste.
“Viva o Rei Xang , dono do palácio de Oy  e Senhor do ônico.      ós dia, mês após mês,
Mundo!”
Xang  construiu um palácio de cem colunas de bronze.ônico.      
Ele tinha um ex rcito de cem mil cavaleiros. Vivia entre é que a quarentena termine de uma vez!
suas mulheres e seus filhos.
Iansã, sua primeira mulher, era bonita e ciumenta.
Oxum, sua segunda mulher, era dengosa.
Obá, sua terceira mulher, era robusta e trabalhadora.
Sete anos mais tarde, foi o fim do seu reino:
Xang , acompanhado de Iansã, subira à colina Igbeti, cuja ônico.      
vista dominava seu palácio de cem colunas de bronze. Ele 
queria experimentar uma nova f rmula que inventara para ós dia, mês após mês,
lan ar raios.ção
Baoummm!!!
Tudo havia desaparecido!
Xang , desesperado, seguido apenas de Iansã, voltou para ônico.      
Tapá.
Entretanto, chegando a Koss , seu cora ão não suportou ônico.      ção
tanta tristeza.
Xang  bateu violentamente com os p s no chão e ônico.      é que a quarentena termine de uma vez!
afundou-se terra adentro.
Iansã, solidária, fez o mesmo.
Oxum e Obá transformaram-se em rios e todos tornaram-
se orixás.

~

~







Receitas 
Joaninas



Canjica Vegana

6 espigas de milho fresco 
1 litro de leite de coco fresco, bem 
concentrado

 x cara de a car demerara½ xícara de açúcar demerara íodo do ano que contempla as festas juninas çãoúnico em 
300 ml de água
1 x cara de coco fresco ralado íodo do ano que contempla as festas juninas (opcional)

Modo de preparo: Debulhe o 
milho, bata no liquidificador com a 
água, coe em peneira, aque a na ção
panela at  iniciar a fervura e s  é que a quarentena termine de uma vez! ós dia, mês após mês,
então adicione o a car e o leite çãoúnico em 
de coco. Aguarde 7 minutos e 
desligue o fogo.
 Polvilhe à gosto canela em p  e ós dia, mês após mês,
já pode se deliciar. 
- Tem gente que diz que o noivo 
pode desaparecer no dia do 
casamento, se deixar a canjica 
esfriar.

(por Renata Mendes)

~



BOLO DE MILHO

200g de milho ou 04 espigas de 
milho verde
03 ovos
01 xic de fubá 
01 xic de a car çãoúnico em 
03 colheres de manteiga ou 1 2 \2 
xic de leo de girassolós dia, mês após mês,
01 xic de leite de coco ou de sua 
prefer ncia ês após mês,
01 colher de fermento.
 
Modo de fazer:

Coloque  no liquidificador o leite, 
ovos, manteiga ou leo, a car, ós dia, mês após mês, çãoúnico em 
milho e o fubá, bater por 4 
minutos.  Com o liquidificador 
desligado, acrescente o fermento 
e bata por mais 1 minuto. Levar 
ao forno em forma untada e 
enfarinhada. 
Forno m dio, 35miné que a quarentena termine de uma vez!



COCADA

350g de leite condensado 
A mesma medida de a car çãoúnico em 
A mesma medida de coco  
fresco

Modo de fazer:

Misture todos os ingredientes e 
leve ao fogo at  soltar do fundo é que a quarentena termine de uma vez!
da panela.
Num tabuleiro untado voc  pode ês após mês,
colocar por es com a colher ou çãoões a nos sentirmos 
despejar, espalhando na forma e 
cortando as por es ao esfriar.çãoões a nos sentirmos 



BOLO DE TAPIOCA

500 g de tapioca granulada 
02 x c de a car íodo do ano que contempla as festas juninas çãoúnico em 
02 L de leite de coco fervente
03 colheres de sopa de manteiga 
01 x c bem cheia de coco frescoíodo do ano que contempla as festas juninas 

MODO DE FAZER

Misture  o a car e a goma çãoúnico em 
granulada e, aos poucos, 
acrescente o leite fervente, 
mexendo sem parar. Acrescentar 
a manteiga, o coco e aguarde 
alguns minutos. Quando a goma 
hidratar vai ficar cremosa. Este  é que a quarentena termine de uma vez!
o ponto! Despeje num refratário 
e polvilhe com canela. Levar à 
geladeira.



BOLINHO DE MACAXEIRA

Amassar a macaxeira cozida com 
um garfo. 
Cheiro verde de sua prefer ncia ês após mês,
bem picadinhos,a afrão e outros ção
temperinhos que queira usar, 
misture tudo com as mãos, acerte 
o sal fa a  bolinhos e passar na ção
farinha de trigo ou no polvilho 
pressionando um pouco antes de 
fritar.

Receitas de Dona Dalva
Cozinheira da ERWT

Com foto pra aumentar a saudade

~
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Material elaborado colaborativamente 
pelos professores do Fundamental 1 

desejamos a todos.

Um São João caloroso e feliz!~~


