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Queridos pais,
Esperamos que todos estejam bem e vivendo o momento atual
com muita força e serenidade.
Nesta semana estamos enviando um texto sobre a importância
dos quatro sentidos básicos que são desenvolvidos na primeira
infância. É importante falar que Rudolf Steiner escreveu vasto
conteúdo sobre os doze sentidos. Quem quiser se aprofundar no
tema, a livraria antroposófica tem o livro: Os doze sentidos e os Sete
processos vitais, com os textos de Rudolf Steiner.
O

Dr.

José

Carlos,

médico

antroposófico,

também

nos

presenteou com um texto carinhoso para encaminhar para a nossa
comunidade escolar.
Junto com todo esse material escrito mandamos

outras

inspirações para ajudar a todos nos desafios do dia a dia familiar.
A nossa maior alegria neste momento é saber que estamos de
mãos dadas, não no sentido literal, mas unidos emocionalmente para
ganharmos força e esperança.
Com carinho,
Professoras e auxiliares da Educação Infantil

Os sentidos no 1° Setênio
O ser humano possui doze sentidos que o ajudam na interação
do mundo interior com o mundo exterior. Apesar de nascermos com
todos os sentidos, esses evoluem em ritmos diferentes. Até os sete
anos as crianças estão em pleno desenvolvimento físico e os sentidos
básicos são os que mais progridem durante esse período. Os
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sentidos básicos são o tato, o equilíbrio, o vital e o do movimento.
Steiner descreve esses sentidos como sendo os sentidos do “meu
mundo

interno”,

pois

eles

proporcionam

vivências

vinculadas

diretamente com o corpo físico. A vontade é a principal atividade
destes sentidos e eles têm ligação com o sistema metabólico motor.
A partir do amadurecimento pleno dos sentidos básicos é que os
outros sentidos se desenvolvem. No segundo setênio, temos os
sentidos intermediários, que são o olfato, o paladar, a visão e o calor,
que têm relação com o mundo, com o sistema rítmico e com o sentir.
E por último, no 3° setênio, temos um maior aprimoramento dos
sentidos superiores, que são o sentido da audição, o verbal, o do
pensamento e o do Eu. Estes estão ligados ao mundo cultural e ao
sistema neurossensorial. Sendo assim, em cada setênio as crianças
percebem o mundo de uma forma diferente. Então a aprendizagem
no 1°setênio se dá através do movimento/ação, no 2° setênio por
meio

da

arte/imagem

e

no

3°

setênio

por

intermédio

do

pensar/audição.
Como nossas crianças ainda estão no primeiro setênio, vamos
trazer um pouco de cada um dos sentidos básicos.
O sentido do tato
Com o sentido do tato percebemos força, peso, textura,
densidade e viscosidade e é por intervenção dele que temos o
primeiro contato com o mundo exterior.

Com ele experimentamos

medo e segurança, pois conhecer coisas novas e superar o medo
proporciona à criança segurança e amparo. Quanto mais a criança
experimentar o mundo, mais ela desenvolve esse sentido. Oferecer
um ambiente de segurança tátil, como pequenos espaços, cabanas,
redes de panos, cestas e contato físico amoroso, como embalar a
criança, brincar de panqueca (como mandamos o exemplo no vídeo)
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ou fazer massagem, também podem ajudar no desenvolvimento
saudável do tato.
O sentido do equilíbrio
O sentido do equilíbrio nos permite vivenciar e conhecer a
situação do nosso corpo com o espaço que nos circunda. É um
sentido de orientação, onde percebemos a relação entre o nosso
corpo com o centro de gravidade da Terra. Por conta do sentido do
equilíbrio é que nós podemos superar a gravidade e andar ereto. O
movimento também é a melhor forma de desenvolver plenamente o
sentido

do

equilíbrio,

devemos

oferecer

às

crianças

desafios

corpóreos no brincar, sempre trazendo a possibilidade de explorar os
três planos (rastejar no chão no plano inferior, correr no plano médio
e escalar/subir em coisas no plano superior). Brincadeiras como
correr, subir em árvores e brincar na água são ideais. Hoje, com a
falta de possibilidades de brincar fora, algumas brincadeiras que
trouxemos anteriormente podem ajudar bastante, tais como os
circuitos, a teia de aranha, a amarelinha e o pular corda .
O sentido do movimento
O sentido do movimento nos liberta, trazendo incontáveis
possibilidades. Ele nos possibilita agir no mundo e por meio dele
todos os outros sentidos se desenvolvem. O seu desenvolvimento não
exige muito, pois praticamente toda criança se movimenta com
prazer, principalmente no maternal, onde elas são puro movimento.
O que precisamos zelar é pelo repouso adequado, pois a percepção
de movimento requer a percepção de repouso. Ele se desenvolve
trazendo as habilidades motoras fina e grossa, a autoimagem
corporal, o esquema corporal, organizado pela experiência do próprio
corpo e a geografia corporal trazendo a lateralidade e a percepção
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das direções. Temos que ter atenção com a intelectualização precoce
da criança, que acaba subtraindo as forças do movimento. As
crianças perguntam muito em um período da infância, e fazem isso
por que gostam de nos ouvir falar. Temos que cuidar das explicações
para que estas não tirem a atenção do seu desenvolvimento corpóreo
que é tão significativo no primeiro setênio e proporciona um
desenvolvimento posterior no âmbito do “sentir”.
O sentido vital
O sentido vital nos traz a sensação de fome, sede, cansaço,
fraqueza, vigor...

Ele nos traz informações sobre nosso corpo.

Portanto, normalmente só percebemos sua atuação quando não
estamos bem e algo não está funcionando em nosso corpo. Ele ajuda
as crianças a perceberem que elas e o corpo físico são um só.

O

sentido vital também pode ser chamado de sentido da vida. Educar
este sentido de forma eficaz é principalmente confortar a criança
quando acontece algum desconforto. O conforto é precioso, mas o
mimo é prejudicial. Por exemplo, uma criança que tem uma dor de
barriga por comer muito doce, precisa ser confortada na dor. No
entanto, deixar que a criança coma muito doce mesmo que ela enjoe
traz para a criança a sensação de que não precisa prestar atenção ao
seu sentido vital, nas informações que seu corpo lhe dá.
O sono é um componente significativo deste sentido, e
deve ser bem cuidado neste período de quarentena. Já que não
temos a cotidiana correria matinal, precisamos cuidar para que a
criança tenha qualidade em seu sono, que ele seja restaurador e
possa atuar no desenvolvimento sadio da criança. O tempo excessivo
na frente das telas, pode prejudicar o sono e deixar a criança irritada
ao longo do dia.
O adulto deve zelar pela alimentação, sono, atividades e
vestimenta da criança.
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Outono
Em uma floresta encantada

As manhãs são mais suaves

Que o sol de outono dourou

As frutas tem mais sabor

Caem folhas espalhadas

Tem mais brilho as sementes

Que forram o chão de cor

O campo tem outra cor

São folhas que balançam

As mexericas tem um cheiro bom

Com o vento frio da tarde

Nunca vi nada assim

Deixando tudo alaranjado

Sinto o cheiro de longe

Da cor do fogo que arde

Ele vem do meu jardim.
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Aproveite o dia
Por Dr. José Carlos Machado

Olá como vai?
Eu vou indo e você, tudo bem?
Tudo bem eu vou indo correndo Pegar
meu lugar no futuro e você/ Tudo bem, eu
vou indo em busca de um sono tranquilo,
quem sabe... Quanto tempo...
Pois é...
Quanto tempo...
Essa música de Paulinho da Viola (Sinal Fechado, 1969),
composta há quarenta anos atrás, se referia a outro cenário, outra
época, mas como se torna atual quando percebemos (nem todos,
infelizmente...) que “correr para pegar o lugar no futuro” se projeta
no agora e o amanhã nunca esteve tão incerto como hoje, ou seja,
que garantias de um futuro tranquilo teremos? Não se trata de
pessimismo, ao contrário, porque exaltando o presente garantimos
que o que virá daqui para frente poderá ser de muita significação,
justamente por estarmos atentos àquilo que estamos fazendo hoje,
prestando atenção no tempo que agora parece andar lentamente e
desacostumados com isso ainda o desperdiçamos “buscando o sono
tranquilo” que ainda não chegou, porque esquecemos de relaxar e
dormir.
O que acontece atualmente não tem precedentes na história do
homem contemporâneo; temos recursos tecnológicos sofisticados,
remédios e tratamentos formidáveis, informações e conhecimentos
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avançados, mas a solução dessa crise é de que precisamos higienizar
bem as mãos e nos isolarmos dentro de casa, de um afastamento
social, até de muitas pessoas que sentimos afeto, porque precisamos
conter

a

pandemia

independentemente

de

que

acomete

credo,

o

raça

ou

planeta

inteiro,

religião.

Estamos

absolutamente rendidos a um vírus que fez e continua fazendo
grandes estragos na humanidade.
Existem as explicações científicas, as análises econômicas, as
decisões políticas e suas contradições, as justificativas teológicas e
filosóficas, muitas teorias e elucubrações, mas aí quando ficamos sós
diante do espelho nos perguntamos: – Quanto tempo... pois é...
quanto tempo... e o que vai ser daqui pra frente?
Ócio em família
Se as crises provocam mudanças uma transformação que essa
doença

trouxe

forçada

do

incomodados
grande
tanta

foi

a

tempo,
e

obrigados

a

mesmo

achando

desperdício,
coisa

imposição

para

afinal

fazer,

ficar

um

em

com

somos
casa

e

usufruir desse tempo, que agora
parece sobrar e que zomba das
nossas inabilidades em aproveitálo.

Esse

é

um

desafio

a

ser

enfrentado, desfrutar daquilo que
está acontecendo agora o “lugar
no futuro” é aqui, no que estamos
fazendo e isso é tão absolutamente
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banal e simples
que não parecia tão relevante como nessa atualidade.
Ouve-se falar: – Isso vai passar! Como um estímulo, uma
espécie de alento para que tenhamos calma até que o prazo de
quarentena se esgote e o mundo caoticamente volte a ser como era,
mas novamente essas projeções futuristas nos roubam do presente e
não ensina aquilo que os antigos já diziam: CARPE DIEM (APROVEITE
O DIA), ou seja, não temos a menor ideia do que está para
acontecer, na verdade nunca tivemos, então talvez seja o momento
de avaliar as coisas de uma outra forma, até por ser algo mais seguro
e sensato a se fazer agora, enfim aproveitar melhor o tempo que
temos disponível e agora. Não displicente ou alienadamente, mas
podendo resgatar o sono tranquilo adiado, ler o livro guardado,
resgatar projetos antigos e, principalmente, readquirir o sentimento
de família.
Para quem tem crianças pequenas deve ter reparado na alegria
que ficam podendo ter os pais mais disponíveis dentro de casa, essa
disponibilidade já é excelente
se for aproveitada; mas vale a
pena

combinarmos,

precisa

ser verdadeira, se lamentar e
maldizer a vida não ajuda a
“passar o tempo”, contar os
dias que faltam para as aulas
começarem e poder sair de
casa,

também

não,

senão

esse período fica trágico e a
criatividade se transforma em
tédio e aí complica tudo de
novo...
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Aproveitar o dia é tentar fazer algo criativo, é trabalhar a
mente e o corpo e envolver as crianças e a família em projetos e
resgatar coisas já esquecidas. Que tal desligar a TV e contar uma
história de quando éramos crianças, falar dos avós e dos nossos
tempos de escola, de como os pais se conheceram, de quando os
filhos eram bem pequenos, das dificuldades, angústias e dos medos
das doenças dos primeiros meses de vida (sobre isso eu tenho um
monte de histórias para contar...), da escolha dos nomes, daqueles
parentes engraçados que toda família tem, enfim agora temos tempo
para cultivar esse dom precioso e muitas vezes esquecido que é a
grande oportunidade de ficarmos juntos em família, mesmo quando
nem todos podem estar próximos podemos mandar uma mensagem e
dizer: – Quanto tempo... pois é... mas eu quero dizer que sinto muito
a sua falta!
Isso é aproveitar bem o dia.
Então, nesses novos tempos cabe algumas recomendações:
lavar bem as mãos, ficar em casa e também: aproveitem bem o
tempo, CARPE DIEM!!!

Dr. José Carlos Machado é pediatra antroposófico e médico escolar.

/AntroposofiaEmDia
/AntroposofiaEmDia
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Histórias
Do menininho que queria ser levado
a todas as partes
Imaginem só, o menininho saiu a passear sozinho. Os coelhinhos
pulavam, os passarinhos cantavam. Então o menininho riu cantando, e
disse:
— Aqui é tão lindo, quero continuar andando!
Assim o menininho foi passeando sozinho. Mas depois cansado
ficou e suspirou:
— Ah, se alguém passasse e me levasse!
Chegou o riachinho e levou o menininho. Sentado no riachinho,
pensou o menininho:
— Assim é bom viajar!
Mas a água era fria, e o menino não queria passar frio neste dia.
E logo assim dizia:
— Ah, se alguém passasse e me levasse!
Chegou um barquinho que levou o menininho. Sentado no
barquinho, pensou logo o
menininho:
—

Assim

é

bom

viajar!
Mas o barquinho era
tão pequenininho, que o
menininho teve medo de
cair, e logo foi dizendo:
—
quero sair!

Do

barquinho
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— Ah, se alguém passasse e me levasse!
Chegou um caracol que levou o menininho dentro de sua casinha
bem protegido do sol. E o menininho pensou:
— Assim é bom viajar!
Mas o caracol é muito devagar... E o menininho começou a
reclamar:
— Assim não quero mais viajar!
— Ah, se alguém passasse e me levasse!
Chegou

um cavalinho que levou

o menininho.

Sentado no

cavalinho, pensou logo o menininho:
— Assim é bom viajar!
Mas o cavalinho galopava rapidinho e o menininho mal conseguia
se segurar.
— Pare— gritou— não vou aguentar!
Mas o cavalinho não quis parar e o menininho— pimba! Foi-se ao
chão!
— Ah, se alguém passasse e me levasse!
Chegou um pastor que levou o menininho. Agora, eram dois
andando pelo caminho. A ovelhinha deitou-se e na relva acomodou-se. O
pastor falou:
— A noite está escura, mas não temas. As estrelas velam por nós.
Durma bem!
De manhã cedinho, acordou o menininho.
—Escute, quem está chamando? Olha, quem vem chegando?
— É a mãezinha querida!
Ela abraça seu filhinho e o menininho agora diz:
— O melhor lugar para ficar é com a mamãe. Agora estou feliz.
(Conto rítmico de Karin Stasch)
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Pimpernello

Era uma vez um homem e uma mulher, que tinham um
filhinho, que era tão pequeno quanto um polegar, mas tão alegre
quanto um peixinho n'água. A mãe e o pai gostavam muito do
pequeno e chamavam-no de Pimpernello. Carregavam-no para a
floresta, onde Pimpernello olhava à sua volta com olhos brilhantes.
Quando ouvia os passarinhos cantarem, jubilava de alegria.
Enquanto a sua mãe cuidava dos afazeres de casa, o pai
brincava com Pimpernello. Quando o pai saia para trabalhar, a mãe
cantava para o pequeno adormecer.
O tempo foi passando e Pimpernello pulava feliz por todo lado.
Mesmo que tivesse ficado pequenininho, era ágil e alegre como um
mosquitinho.
Quando o pai saia para a floresta, levava Pimpernello e
sentava-o numa arvorezinha. Pimpernello balançava-se nos galhos,
ria e assobiava alegres melodias, e o pai nem sentia o tempo passar,
o seu trabalho lhe parecia fácil.
Ao anoitecer, o pai dizia:
—Venha, Pimpernello, vamos para casa, com certeza a mãe já
está esperando por nós.
Em casa, Pimpernello pendurava-se no avental de sua mãe e
queria participar de tudo. Se ela estivesse cozinhando uma gostosa
sopa, Pimpernello ficava rodeando a panela, até que ela o elevasse
para que pudesse olhar dentro da panela.
Uma vez a mãe teve que sair. Pimpernello brincava com o
gatinho. E então um cheiro doce lhe subiu ao nariz. Que vontade lhe
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deu de olhar dentro da panela! Esticou-se, estirou-se, subiu no
banquinho até que conseguiu por o seu nariz por cima da borda da
panela. Mas a sopa estava fervendo. E como chegou muito perto da
panela, o vapor envolveu-o e levou-o pela chaminé acima.
O pequeno cavalgava no vapor através do ar, subindo cada vez
mais, até que conseguiu segurar-se num ramo de um alto pinheiro. Ali
ficou sentado e chamou em sua aflição:
— Papai, mamãe, venham buscar-me!
Mas ninguém ouviu.
— Hu, hu, estou com frio, estou com fome, hu, hu.
Finalmente um esquilinho ouviu seus gritos e seu choro e saltou
lá para cima.
— Sente-se em mim e segure-se firmemente.
E desceram pelo tronco.
Como ficou feliz o pequeno ao sentir a terra firme de baixo de
seus pés! Tirou uma noz de seu bolso e deu-a para o esquilo.
Mas agora Pimpernello sentiu a sua barriguinha vazia e
exclamou:
— Será que não mora alguém por aqui, que pudesse dar-me
algo de comer?
Logo sentiu um cheiro de pão fresquinho. Seguiu o cheiro e
chegou a uma padaria.
A mulher do padeiro estava na janela.
— Será que não tem trabalho para mim, senhora padeira?
A mulher olhou e olhou, procurando de onde vinha aquela voz.
Finalmente descobriu Pimpernello.
— Você, pequena pulguinha, o que poderá fazer, um tiquinho
desses não me será útil!
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Mas Pimpernello começou a assobiar uma melodia alegre,
atraindo as crianças da mulher que começaram a dançar e pular e
não queriam deixar Pimpernello ir embora.
— Ei— pensou a padeira— Este daria uma boa babá, e não vai
precisar muito para comer e beber!
E deixou que Pimpernello ficasse.
A padeira era uma mulher avarenta e só dava cascas de pão
duro a Pimpernello. Quando fazia panquecas, levava todas a um
quartinho e trancava a porta. Pimpernello começou a sentir o cheiro
doce e ficou com raiva:
”— Ei, dona padeira,
Como é avarenta,
Senta na cadeira
Vê se ela aguenta!”
A padeira ficou vermelha de raiva, pegou um trapo na mão e
quis dar no pequeno. Mas este era ágil como um ratinho — fiumm —
estava escondido debaixo do dedal.
“— Ei, aqui, olha, avarenta,
Guarde tudo, coma tudo,
Se comer mais arrebenta!”
Finalmente Pimpernello saiu pela porta aberta.
”— Tchau, tchau, avarenta,
Com você ninguém aguenta!”
Foi-se embora, para dentro da grande floresta, totalmente só.
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— Ah, se alguém passasse e me levasse!
E que fome sentia! Nisso viu um moranguinho na grama.
— Quem botou a mesa para mim?— exclamou Pimpernello.
Sentou-se num tronco e começou a comer. E depois assobiou
uma cançãozinha.
Mas o tronco começou a mexer-se e um gigante elevou-se da
grama.
— Onde está o passarinho que sabe cantar tão bonito, para que
eu o pegue e leve para minhas crianças?
Pimpernello continuou a assobiar alegremente. Então o gigante
avistou-o e quis pegá-lo.
— Espere, espere!— gritou o pequeno— Você irá amassar-me
com suas mãos grossas! Sente-se que eu subirei em você!
O gigante sentou-se na grama e rapidamente Pimpernello já
havia subido nos seus ombros. Gostou muito daquele lugar, e
continuou cantando e gorjeando como um passarinho.
— Hum, hum— fez o gigante— Estou com fome.
— Tenho uma ideia— disse Pimpernello.
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— Leve-me à casa da padeira, lá poderá saciar a sua fome. Ela tem
centenas e centenas de panquecas num quartinho.
O gigante ficou com água na boca. Estalou a língua de
contentamento e correu o quanto suas compridas pernas podiam.
Ao escurecer, chegaram à padaria. Pimpernello entrou pelo olho
da fechadura no quartinho.
— Atenção!— ele gritou— Iuhuu!
E começou a jogar aquelas deliciosas panquecas a janela. O
gigante mal conseguia pegar e enfiar as panquecas na sua grande
boca. Quando o quartinho ficou vazio, Pimpernello saltou para fora.
— Isso me fez bem— disse o gigante— Peça-me o que quiser,
que eu farei.
— Eu quero voltar para casa, quero estar com papai e mamãe,
disse Pimpernello— Se apenas soubesse o caminho!
O gigante riu então:
— A sua casa eu conheço bem, sente-se nos meus ombros, logo
você estará lá.
Com

passos

de

sete

léguas

foram

através

da

floresta.

Pimpernello olhava em volta encarapitado no seu alto assento. Então
avistou a casa de seus pais.
— Está ai, está ai!— gritou.
Desceu do gigante como um vento e correu para os braços de
sua mãe. O pai foi correndo encontrá-lo também e a felicidade do
reencontro era sem fim.
O gigante riu contente e voltou para as suas montanhas.
(Conto de fadas de Suse König)
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Móbile de folhas secas


Folhas secas



Fio de nylon



Agulha



Tesoura

Este é um móbile muito fácil de
fazer e que fica muito bonito. Basta
passar o fio de nylon pelas folhas com a
agulha, se tiver pode adicionar também
frutas secas, contas e pinhas no final.
Você pode amarrar os fios em um galho
ou em um bastidor. Pronto, você terá
um lindo móbile para enfeitar sua casa
no outono.
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Transparência


Papel vegetal ou manteiga



Papel de seda de várias cores



Cola bastão



Papel cartão

Corte
colorido

o

em

papel
vários

de

seda

pedaços

pequenos de diferentes formatos.
Pegue o papel vegetal e nele vá
colando

os

pedaços

de

seda

formando um fundo. Você pode
pensar em um fundo que combine
com a imagem que vai cortar no cartão ou apenas um fundo bem
colorido. As crianças adoram ajudar a colar os pedaços de seda. Depois,
do fundo pronto cole outro papel vegetal do mesmo tamanho na frente.
Então,
uma

moldura

papel

cartão

corte
no
e

a

imagem que deseja
na frente.
As transparências
são

uma

gostosa
junto

atividade
de
com

fazer
as

crianças e que tem
um efeito maravilho.
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Receitas
Sopa de abóbora com gengibre
Ingredientes
½ abóbora japonesa
1 pedaço de 5 cm de gengibre
1 cebola
3 dentes de alho
3 talos de capim-santo
1 ½ litro de água
azeite a gosto
Modo de preparo
Lave bem a metade da
abóbora sob água corrente. Numa panela, coloque 2 xícaras de água,
a abóbora e leve para o fogo médio. Deixe cozinhar por 10 minutos isso fará com que a casca saia facilmente.
Enquanto isso, lave e fatie o gengibre. Descasque o alho e a
cebola. Corte a cebola em 4 partes. Transfira a abóbora pré-cozida
para uma tábua e, com o descascador de legumes, retire a casca.
(Deixe reservada a panela e a água que cozinhou a abóbora, pois
você irá reutilizar).
Corte a abóbora em cubos e volte à panela com a água. Junte o
gengibre, o alho, a cebola, o capim-santo e o restante da água. Leve
ao fogo médio e, assim que começar a ferver, tampe a panela e deixe
cozinhar por 40 minutos.
Retire os talos de capim-santo. Transfira o cozido para um
liquidificador. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.
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Sopa de legumes da escola
Ingredientes


2 batatas doces



1 chuchu



2 inhames



2 fatias de abóbora



2 cenouras médias



1 cebola picada



1 alho porró picado



1 tomate picado



½ xícara de salsinha picada



2 colheres de óleo ou 2 de manteiga para refogar



2 folhas de couve manteiga, ou a verdura de sua preferência
para finalizar



1 xícara de macarrão para sopa

Modo de preparo
Refogue no óleo ou na manteiga, a cebola picada, o alho porró
e o tomate, em seguida acrescente os legumes picados e mexa um
pouco, coloque 2 litros de água mais ou menos e deixe ferver.
Quando os legumes estiverem ao ponto acrescente o macarrão e
mais um pouco de água se necessário, por último acrescente a couve
e a salsinha picada.
Sugestão: use os legumes de sua preferência
Sirva a sopa ainda quente, acompanhada de pão caseiro ou
torradinhas.
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Sopa cremosa de brócolis
Ingredientes


1 cebola bem picada



3 dentes de alho amassados



550 g de brócolis



450 g de batatas, em fatias finas



2 xícaras de caldo de legumes sem sal



1 xícara de leite desnatado



Sal, pimenta-do-reino, pimenta caiena e manjerona a gosto



2 colheres (sopa) de creme de leite azedo light



2 colheres (chá) de farinha de trigo e queijo cheddar a gosto

Modo de preparo
Em uma panela antiaderente grande, aqueça o azeite em fogo
médio, sem deixar fumegar. Refogue a cebola e o alho. Separe os
buquês de brócolis e descasque os talos e corte-os em fatias finas.
Coloque a batata na panela e misture bem. Acrescente os talos
e os buquês de brócolis, reservando 1 xícara, e misture bem.
Adicione o caldo de legumes, 1 xícara de água, a manjerona, o sal e a
pimenta-do-reino. Abaixe bem o fogo, tampe a panela e cozinhe até a
batata e os talos de brócolis ficarem tenros. Enquanto isso escalde os
brócolis reservados. Coloque a mistura de hortaliças no liquidificador
e bata até conseguir um purê liso. Recoloque a sopa na panela,
misture o leite evaporado e a pimenta-caiena e espere ferver. Em
uma tigela pequena, misture o creme de leite azedo com a farinha:
ponha essa mistura na panela, juntamente com os brócolis. Cozinhe
por cerca de 1 minuto, sempre mexendo, até engrossar um pouco.
Salpique com o queijo cheddar e sirva.

