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Outono
No brilho do sol,
No frio da manhã,
Brisa suave,
É outono.
O vento traz a estação.
Vento que balança as árvores
E embaraça os cabelos das crianças.
Folhas secas caem ao chão,
Amarelas, laranjas e marrons.
.
No outono,
O tempo fica mais curto,
Faz silêncio no coração.
Silêncio dos homens,
Silêncio dos pássaros
Em seus pequenos ninhos.
O vento canta, o vento dança,
Acalma a chuva de verão,
Verde ausente no chão.
E no tempo, o vento mostra a estação.

Cantinho Vazio
"Presta atenção nas pausas, as pequenas,
que inesperadamente o destino te concede.
Um dia, "o-que-virá", surgirá assim."
de Friedrich Doldinger

O outono chega e anuncia um tempo de pausa na natureza entre a
expansão do verão e a contração do inverno, e é nesta pausa que
vivenciamos a Semana Santa, onde cada um dos seus dias nos
remete a reflexões sobre a nossa própria vida. O sábado desta
semana, tornou-se um dia de profundo silencio, um intervalo entre o
tempo que passou e o tempo que virá. Um intervalo de
interiorização.
A pausa, o intervalo, o vazio, o nada, o silencio, tem grande valor na
vida, nenhuma planta floresce o tempo todo; a pausa faz parte da
música assim como a nota musical; o ser humano pode aprender o
valor do silêncio quando se permite a pausa, pode encontrar na
meditação o seu cerne eterno e indestrutível.
Quando preparamos nossas mesas de época, também podemos
cultivar um intervalo entre uma mesa e outra, possibilitando a
vivencia de um pequeno período de repouso, onde a mesa fica vazia,
sem nada. E depois desse tempinho, vem a alegria do novo que
surge, que pode acontecer aos pouquinhos, cada dia uma coisa,
reverenciando cada elemento que aparece. As crianças a tudo
acompanham e se envolvem com admiração e devoção.

Vivenciando o Outono em casa
Penduricalho do Vento
Esta é uma atividade para ser
feita junto com as crianças.
Acompanhando essa semana que
inicia, chegou uma frente fria e
com ela os primeiros ventos do
outono.
Para
proporcionar
momentos de aprendizagem,
alegria e aconchego entre vocês,
as professoras Elis (trabalhos
manuais) e Daniella (do 1º ano)
elaboraram uma atividade manual
para celebrar a chegada desse
friozinho.

https://bit.ly/3ekHU74

Materiais necessários:
- 15 Galhos pequenos ou gravetos de tamanhos diferentes.
(aproveite aquela caminhada no quintal e recolha os gravetos com as
crianças)
- Linhas, barbantes ou lã coloridas
- 1 pedra ou pinha para fazer peso (ou algo de sua escolha)
- Cola
- Tesoura (sem ponta)
Escolha um fio e corte-o num tamanho aproximadamente três vezes
maior que o graveto. Em seguida, enrole o fio (linha, barbante ou lã)
no graveto para encapá-lo. Para fazer o acabamento pode-se utilizar
cola ou simplesmente amarrá-lo na ponta com um nó.
Repita este processo com todos os gravetos recolhidos.

Vivenciando o Outono em casa

Separe 3 gravetos maiores e
forme um triângulo. Junte as
pontas com um barbante para
fixar e formar a base. Depois,
separe. Escolha um fio comprido
e vá amarrando o restante dos
gravetos. É importante deixar um
palmo de distância entre cada
graveto, amarrando-os de forma
equilibrada.
Amarre uma das pontas deste fio
à base do triângulo e, na outra,
amarre o peso escolhido.

https://app.bitly.com/

Corte mais um fio de 30cm e amarre em uma das pontas do
triângulo.
Pendure-o onde quiser. Eles ficam lindos em varandas ou
janelas. Observe a chegada dos ventos do outono!
Há outros modelos de
penduricalhos feitos com
esses mesmos materiais.
Confira nos links ao lado e
inspirem-se.
Bons Ventos!
https://bit.ly/3a0gUq9

https://bit.ly/2V5m0gT

Que tal uma história?
Panelinha
Era uma vez, uma senhora muito
pobre que morava em uma casinha
em cima de uma montanha, e o que
tinha era uma panelinha de ferro. Ela
quase já não tinha o que comer,
pegou as últimas coisas que tinha
em seu armário preparou uma
sopinha, comeu e depois lavou sua
panelinha de ferro e colocou na
janela para que secasse.

https://bit.ly/3ejZpVp

O sol veio e com seus raios aqueceu a panelinha. Quando a panelinha
se sentiu aquecida pelo sol pulou da janela e rolou e rolou. Passou pelo
jardim, desceu a montanha, passou pela floresta, atravessou a ponte e
chegou na loja da mulher que vendia sopa, a panelinha ficou bem
quietinha até que a mulher a encheu de sopa. Quando a panelinha se
sentiu bem cheia voltou para casa. Passou pela floresta, passou pela
ponte, subiu a montanha, passou pelo jardim e chegou na porta da
velhinha.
A velhinha foi ver quem estava lá e viu a panelinha cheia de sopa. A
velhinha que ficou muito feliz, depois de comer toda a sopa lavou a
panelinha e a colocou para secar novamente na janela, e então a
panelinha na manhã seguinte quando o sol com seus raios secou e a
aqueceu, pulou da janela, rolou novamente, passou pelo jardim, desceu
a montanha, passou pela floresta, passou pela ponte, passou pela loja
da mulher que vendia sopa e chegou na feira onde um homem vendia
feijão, a panelinha ficou bem quietinha enquanto o homem separava os

Que tal uma história?
feijões em sacos, o homem encheu a panelinha de feijão, quando a
panelinha se sentiu cheia voltou para casa, passou pela loja da mulher
que vendia sopa, subiu a montanha, passou pela ponte, passou pela
floresta, passou pelo jardim e chegou a casa da velhinha que ficou
muito feliz.
A velhinha cozinhou o feijão temperou e comeu. Lavou a panelinha e a
colocou novamente na janela para secar. No dia seguinte quando o
Sol com seus raios esquentou a panelinha, ela pulou da janela e rolou
pelo jardim, desceu a montanha, passou pela loja da mulher que
vendia sopa, passou pela feira pelo homem que vendia feijão e chegou
a uma casa onde vivia um homem muito rico que contava seu dinheiro
e colocava em montinhos em sua mesa, então a panelinha ali ficou
bem quietinha enquanto o homem contava o seu dinheiro, o homem
então encheu a panelinha de moedas e nem soube o porquê, quando
a panelinha se sentiu cheia voltou para casa, passou pelo homem na
feira que vendia feijão, passou pela loja da mulher que vendia a sopa,
subiu a montanha, passou pela ponte, passou pela floresta, passou
pelo jardim e chegou a casa da velhinha ela já esperava a panelinha na
porta e ficou ainda mais feliz.
A velhinha contou as moedas e novamente lavou a panelinha na
janela. Colocou-a para secar e quando sol aqueceu a panelinha ela
pulou da janela e rolou, passou pelo jardim, desceu a montanha,
passou pela floresta, passou pela ponte, passou pela loja da mulher
que vendia sopa, passou pelo homem que vendia feijão na feira,
passou pela casa do homem rico e chegou a uma construção na
estrada onde homens estavam trabalhando, então a panelinha ali
ficou bem quietinha, os homens encheram a panelinha de cinzas
quando a panelinha se sentiu cheia voltou para casa, passou pela casa
do homem rico, passou pelo homem que vendia feijão na feira,
passou pela loja da mulher que vendia sopa, passou pela ponte,
passou pela floresta, passou pela montanha e pelo jardim e chegou na
casa da velhinha.

Que tal uma história?
A velhinha já esperava a panelinha na porta e quando viu que ela
estava cheia de cinzas ficou muito brava nem lavou a panelinha e a
jogou no chão entrando em sua casa e fechando a porta.
A panelinha muito triste ficou. Então rolou novamente passou pelo
jardim, desceu a montanha, passou pela floresta, passou pela ponte,
passou pela loja da mulher que vendia sopa, passou pelo homem que
vendia feijão na feira, passou pela casa do homem rico, passou pelos
trabalhadores na estrada e assim seguiu pelo caminho pensando
assim:
- Se a velhinha não me quer mais vou encontrar alguém que me queira.
E se um dia você encontrar uma panelinha de ferro por aí, trate-a muito
bem.

Cantinho dos Pais

Nas próximas edições desta revista, reservaremos esta sessão para
que vocês, nossos queridos pais, possam compartilhar com toda a
comunidade da Educação Infantil Veredas o que desejarem.
Pode ser uma história, um conto, uma foto... deixem vossos corações
orientá-los. Saibam que cada material compartilhado durante esse
período de quarentena irá contribuir com o crescimento e
fortalecimento do nosso grupo.
A professora Flora, auxiliar do Jardim da Anita, estará disponível para
orientá-los a respeito do compartilhamento desses materiais. Não
deixem de procurá-la!

Professora Flora: (19) 99194-8683

Como está a sua Rotina?
Queridas famílias, recebemos lindas imagens direto de suas casas,
compartilhando conosco um pouquinho de suas rotinas. São imagens
cheias de vida, devoção e carinho com os registros de seus cantinhos
de época, pintinhos de lã, ovos coloridos... todos eles foram recebidos
com muita alegria e gratidão.
Somos muito gratas pelo retornos de vocês!
Para estreitar ainda mais nosso relacionamento neste período de
reclusão social, nós professoras, gostaríamos de agendar um
telefonema com cada família para que assim possamos ouvir a voz
um do outro.
Nós entraremos em contato ao longo desta semana, via WhatsApp,
para agendarmos o melhor dia e horário de nos falarmos.
Um grande abraço!
Professoras do Ensino Infantil da Veredas

Professora Anita: anita.mendez@escolaveredas.com.br
Professora Eliene: eliene.mendes@escolaveredas.com.br
Professora Sandra: sandra.cunha@escolaveredas.com.br
Professora Vanda: vanda.elisa@escolaveredas.com.br
Professora Vanessa: vanessa.jakowatz@escolaveredas.com.br

