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Cântico XIII
Renova-te.
Renasce em ti mesmo.
Multiplica os teus olhos, para verem mais.
Multiplica os teus braços para semeares tudo.
Destrói os olhos que tiverem visto.
Cria outros, para as visões novas.
Destrói os braços que tiverem semeado,
Para se esquecerem de colher.
Sê sempre o mesmo.
Sempre outro. Mas sempre alto.
Sempre longe.
E dentro de tudo.
Cecília Meireles

Capa: A Hare in the Forest, Hans Hoffmann, 1585.
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SOBRE A PÁSCOA
A observação das dores deveria significar a ressurreição do ser
espiritual. No sentido mais profundo, deveria estar diante do homem em
imagens, o que, em palavras simples, poderíamos expressar assim: Ao seu
prazer você pode dever muito em sua vida; mas se você conseguiu sabedoria,
conhecimento em questões espirituais, então você deve estes ao seu
sofrimento, à sua dor. Você deve ao fato de não ter sucumbido às dores e ao
sofrimento, mas por ter tido a força de superá-los. Por isso nos antigos
mistérios a imagem do Cristo sofredor era substituída pela outra imagem do
Cristo triunfante, que olha abaixo de si para o Cristo sofredor como para o
que foi superado.
Temos que achar novamente a possibilidade de ter o Cristo
triunfante diante de nossa alma e, especialmente, no nosso querer. É isto que
devemos ter diante de nós no presente e, especialmente: que queremos fazer
neste presente, para poder obter um futuro humano sadio?! Mas jamais
poderemos compreender este pensamento da Páscoa, este verdadeiro
pensamento da Páscoa, se não pudermos compreender que temos de olhar
para além do puramente terrestre, para o cósmico, quando de alguma forma
queremos falar do Cristo.
O pensamento moderno nos fez do cosmo um cadáver. Hoje vemos
as estrelas e calculamos tudo. Isto é, calculamos alguma coisa sobre o cadáver
do mundo – e não vemos, como nos astros vive a vida e como nos
movimentos dos astros expressam-se as intenções do espírito cósmico. O
Cristo desceu para a humanidade para ligar as almas humanas a este espírito
cósmico. E somente é um verdadeiro pregador do evangelho do próprio
Cristo, aquele que indica que o que aparece de forma físico-sensível no sol é a
expressão externa do espírito do nosso mundo, do espírito ressurreto do
nosso mundo.
ExtraÍdo da palestra de Rudolf Steiner proferida em Dornach,
no domingo de Páscoa, 27 de março de 1921.
Contribuição: professora Ana Cairello
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PÁSCOA
A quaresma, ou época da Paixão de Cristo, tem seu início na quartafeira de cinzas e culmina na Semana Santa. Nesses 40 dias após a terça-feira
de carnaval, inicia-se uma época em que se vive um sentimento de dor e
tristeza, é uma época de espera. É muito comum as pessoas fazerem algum
tipo de sacrifício ou abstinência, renunciando a algum tipo de prazer. Uma
das tradições ainda lembrada é a de não se comer carne na Sexta-Feira da
Paixão e também há quem guarde o silêncio neste dia. Em outros países, a
Festa da Páscoa é tão ou mais importante do que o Natal.
Segue aqui um breve resumo sobre a Semana Santa e algumas
atividades que podem ser vividas em casa com as crianças e trechos da Bíblia
que podem trazer à família um grande alimento.
Semana Santa
A Semana Santa tem seu inicio no Domingo de Ramos.(...) O Cristo
entra na cidade Santa de Jerusalém. Sua entrada provoca um êxtase na alma
da multidão, como o antigo êxtase solar das festas pagãs da primavera, sendo
que os ramos das palmeiras sempre foram considerados símbolos do sol
natural.(...) “Quantas maravilhas nos doa o sol quando nasce pela manhã!”
Mas este sol natural que provoca entusiasmo do homem apenas corpóreo,
põe-se todas as tardes. Cristo atravessa esse entusiasmo em silêncio. Ele sabe
que vai transformar o mundo pela base, vem trazer o sol espiritual, que nunca
se põe, é permanente. Ele traz para o mundo em ocaso a nova Jerusalém,
ascende no mais íntimo da Terra e da humanidade o novo sol, quando o
espiritual se enraíza no humano.
Uma atividade que pode ser feita em casa com as crianças como
forma de vivenciar este dia é fazer trançados em folhagens, palhas
confeccionando pequenas cestinhas para que no próximo domingo possa se
encher de ovinhos coloridos ou tecer em linhas, lãs, teares etc.
Sugestão de leitura Bíblica para este dia: Mateus 21,1-11
Na segunda-feira, dia da Lua, Cristo condena a figueira, símbolo da
antiga clarividência, enlevo sonambúlico da natureza inconsciente e ligada à
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corporeidade física. Essa antiga clarividência era uma intervenção das forças
lunares na natureza humana. O que Jesus ensina aos discípulos é que virá
uma nova forma de vidência, cujo germe é a fé, “a fé que desloca
montanhas”, as montanhas do mundo espiritual que, ultrapassadas, deixarão
ver a essência das coisas, sua origem divina. A nova vidência será de natureza
solar. Na expulsão dos vendilhões do templo, também as antigas forças
lunares estão sendo despedidas, para que se renovem.
Como sugestão de atividade a ser feita com as crianças, a de
jardinagem é uma boa opção, tirar matos e plantar algo novo. Uma outra
sugestão é a de se fazer uma faxina retirando tudo o que não se usa mais,
dando uma boa arrumação! Lembrando: “Dai a César o que é de César, dai a
Deus o que é de Deus”.
Leitura Bíblica para este dia: João 2,23-31 ou Mateus 21,12-17
Na terça-feira, quando Cristo teve que discutir com os adversários,
que chegavam em grupos para induzi-lo a cair em erro, quando ele teve de
lutar com a arma do verbo espiritual e quando finalmente, no ressoar
vespertino dessas lutas, ele se retirou com os discípulos para o Monte das
Oliveiras e lhes abriu a visão profético-apocalíptica do futuro, o espírito de
Marte também recebeu,por sua vez, o cunho solar de Cristo.No trecho “O
que fizestes a qualquer um destes irmãos pequeninos a mim fizestes”; Ele
revela que a capacidade de amar do homem pode mostrar se o caminho de
sua alma e de seu espírito está sendo trilhado corretamente.Todo verdadeiro
esforço em direção ao espírito começa com a coragem interior e desemboca
no amor. Os poderes marciais da 3ª feira recebem então os raios solares do
Cristo, quando todas as palavras da luta espiritual culminam na palavra
AMOR.
Uma atividade para este dia poderia ser um exercício de perdão e
uma visita a uma família necessitada, onde poderíamos levar um pouco de
amor e compaixão.
Trecho Bíblico: Lucas 20 ou 25,1-13.
Na quarta-feira, dia de Mercúrio, antigo Deus da cura dos romanos,
reúnem-se em Betânia os três amigos íntimos de Jesus que dele receberam a
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cura: Lázaro, ao ressurgir, libertou o espírito; Maria Madalena, pelo
exorcismo narrado, purificou a alma; Marta (a mulher hemofílica) recebeu, da
proximidade do Cristo a força de coesão que lhe curou o corpo. Madalena,
tipo mercurial, inquieto, unge o Cristo, pois conseguiu transformar as forças
do amor natural na devoção sacramental. Judas, outro mercurial, inquieto,
rebelara-se, não transforma a sua inquietação. É a encruzilhada do meio da
semana. Judas, incapaz de transformar seu anseio de amor, inquieta-se e trai
o Cristo. Nesta encruzilhada encontramo-nos antes de podermos esperar ser
admitidos à esfera da 5ª feira santa.
Atividade: Um banho de ervas bem cheirosas, purificar o lar ou
alguma atividade que nos leve a transformações.
Trecho Bíblico: Marcos 14, 1-11 ou Mateus 26, 1- 16.
Na quinta-feira, dia de Júpiter, no cenáculo, sede do círculo sagrado
dos essênios no antiquíssimo Monte Sião, reúnem-se Jesus e seus discípulos.
O antigo sacrifício pascal do cordeiro é então transformado. O cordeiro se
transforma em puro símbolo do amor divino que se sacrifica. O pão e o vinho,
agora, são mais que símbolos; transformando-se em corpo e sangue da alma
de Cristo. Os sacrifícios lunares são substituídos pelo sacrifício solar. São
quatro as etapas da 5ª feira: O lava-pés, doação de amor que a morte na cruz
selará; o cordeiro pascal; pão e vinho e discurso de despedida. Em tudo, a luz
sapiencial de Júpiter recebe um novo fulgor.
Atividade: Fazer um delicioso e simples pão com as crianças e comêlo acompanhado de suco de uva e um respeitoso silêncio será sem dúvida
uma rica vivência.
Trecho Bíblico para ser lido neste dia: Lucas 23, 13-32.
Na sexta-feira dia de Vênus, ocorreu a mais milagrosa elevação de
tudo o que pudera significar para o homem a ideia da deusa do amor, Vênus
ou Afrodite. Deu-se um ato de amor maior que qualquer ato de amor
possível. O sacrifício de amor no Gólgota foi a transformação do princípio de
Vênus pelo princípio solar de Cristo.
Atividade: Aproveitando o silêncio (pelo menos até ao meio-dia),
uma gostosa atividade é a de colorir ovos (de galinha) com tinta, lápis de cor,
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papel crepom, ovos que deverão ser guardados para aparecerem como
decoração para o Domingo de Páscoa.
Trecho Bíblico: João 19, 1-5.
No sábado, dia de Saturno, estamos diante do sepulcro, numa
atmosfera pesada (como chumbo), saturnina. No decorrer dos séculos, os
homens se encarnavam cada vez mais fundo. Após a morte, ficavam presos a
uma esfera de sombras cada vez mais intransponível. A humanidade corria o
risco de perder a verdadeira imortalidade, a consciência que sobrevive a
morte. Então, na escuridão saturnina da esfera dos mortos, brilha uma luz.
Entrou no reino dos mortos alguém que não está dominado pela força mágica
da morte, mas que é livre de todo o torpor. Ele atravessa a morte trazendo a
sua plena luz solar. Enquanto na terra reina o escuro sábado sepulcral, nasce
o sol no reino dos mortos. É este o sentido da descida do Cristo ao reino das
sombras. Quando na terra ainda era sábado, no reino dos mortos já era
Páscoa.
Atividade: Lembrar de uma pessoa querida que já se foi, lembrar das
coisas que ela mais gostava, como eram seus bons hábitos também pode ser
muito gratificante. É importante lembrar de trazermos em nossos corações a
memória dessas pessoas para a nossa Páscoa.
Trecho Bíblico:João 19, 16-42.
Domingo de Páscoa: finalmente a própria oitava do sol nasceu no
firmamento, o sol do Cristo, que vencera todas essas etapas de luta. O
significado da vitória pascal é que, doravante, o corpo espiritual do Cristo
poderá reluzir em tudo o que é terreno. O sepulcro vazio significa que o
túmulo de Cristo não é o sepulcro doado por José de Arimatéia, mas sim toda
a Terra. De dentro para fora, a escuridão saturnina é iluminada pelo sol
pascal.
Atividade: Acordar antes do sol nascer, buscar água numa fonte,
simbolizando a água da nova vida, permanecendo em silêncio até a chegada
do novo sol, também pode ser uma grande experiência para quem tiver ainda
por perto uma fonte de água pura. Outra atividade bem gostosa pode ser a
de esconder das crianças os ovos de páscoa, para serem procurados assim
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que acordarem. Enfeitar a mesa com belas cestinhas e enchê-las
las com os ovos
pintados na sexta-feira
feira também trarão a este dia uma grande alegria!
Trecho Bíblico: Marcos 16.
“Ao amanhecer
Iluminando estará o sol
Aberta estará a flor
Límpida estará a fonte
E venerando todas estas maravilhas, estará o meu coração”.
FELIZ PÁSCOA!
Fonte: Coletânea de textos de Páscoa trabalhados no curso - Páscoa e
Arte na Escola Waldorf Guimarães Rosa
Contribuição : Salete da Silva
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..................................................................... O ESPAÇO É DELES
Aqui estão alguns relatos de alunos do sétimo ano que visitaram um sítio em
Ratones. O passeio foi organizado pelo professor de Jardinagem, Marcelo
Fillippini.
Depois de comer fomos ver as abelhas. Vimos duas colmeias. As duas
eram de espécies brasileiras e, por isso, não tinham ferrão. Existem poucas
abelhas como essas. Há apenas 400 espécies de abelhas brasileiras (nenhuma
tem ferrões). Antigamente havia 1000. As abelhas que normalmente vemos
vieram da Europa e foram trazidas por causa da produção de cera, para fazer
velas.
Júlia
Eu e minha turma fomos para um sítio em Ratones. Lá conhecemos o
Pedro, ele é o dono desse sítio. Ele é bem bacana!
Ele nos mostrou a horta que não tinha só hortaliças, mas frutas,
como o figo, araçá e outras. Ele nos contou que conheceu um índio guarani
que lhe deu umas sementes de milho azul, achei bem engraçado esse tipo de
milho.
Vitor
Fomos direto para o bambuzal para combinarmos o que íamos fazer.
Resolvemos já ir lanchar, pois estávamos famintos. Chegando lá, que
maravilha! Uma mesa cheia de alimentos orgânicos! Todo mundo adorou,
inclusive eu! Comemos todos os pães! Em seguida cantamos para agradecer e
o Pedro nos ensinou sobre as abelhas.
Manuela
Então fomos ver a horta. Eu reparei que havia várias árvores
frutíferas como: pitangueira, bergamoteira, laranjeira e outras. Eu aprendi
que as plantas precisam de três coisas para crescer: nitrogênio, fósforo e
potássio. Pedro fez uma cobertura em cima das plantações, essa cobertura
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era composta de folhas, palha e grama. Plantar vários tipos de plantas
diferentes é bom, pois umas fortalecem as outras.
Laura C.
No começo do dia estava chovendo, mas como o sétimo ano não
desiste por qualquer coisinha, fomos do mesmo jeito. Chegamos lá e
encontramos o Pedro junto com seus cachorros: Pretinha e Negão. Ele nos
explicou um pouco sobre a própria vida e fomos comer. Pedro havia
preparado um lanche todo de coisas que ele mesmo fez ou plantou. Havia
mandioca (a primeira colheita do ano), um delicioso patê de cenoura e
orégano que tinha gosto de pizza, pão caseiro, manteiga, mel, bolo de
beterraba, chá e um deliciosíssimo bolo de milho azul que os índios Guarani
plantam. Depois ele nos explicou sobre as abelhas sem ferrão. (...) O gosto do
mel de abelhas sem ferrão tem um sabor mais suave do que o do mel normal.
Arthur
Uma horta limpa de folhas, matos e gramas não é tão boa e no final
pode acabar precisando de agrotóxico. O milho azul (que na verdade é roxo)
veio dos índios e é uma delícia. É importante não ter apenas um tipo de
alimento no canteiro, mas sim uma variedade e ter a terra bem adubada e
não usar veneno.
Yasmin

Contribuição: professora Ana Luiza Versiani, do sétimo ano/2014
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A GALINHA FELIZBERTA E O GALINHO VELELOSO
Era uma vez uma vovó chamada Rosa e um vovô chamado Lirinho,
que viviam num sítio.
Todos os dias, assim que acordava, o vovô perguntava à vovó:
“Passou bem a noite, minha esposa?”
E ela respondia: “Sim, meu marido. E você dormiu bem?”
Muito bem, dizia ele, e se levantavam os dois. A vovó ia cuidar do
café da manhã e vovô ia no galinheiro ver se tudo estava bem.
Lá no galinheiro moravam uma galinha de nome Felisberta, ai ai ai
como é esperta, e um galinho de nome Veleloso, ai ai ai como é charmoso.
Os dois no terreiro ciscavam, ciscavam, o dia inteiro.
Ciscavam aqui,
Ciscavam acolá,
Ciscavam tanto até cansar.
De tanto Felizberta ciscar, seu papinho ela encheu
E ao seu poleiro ela se recolheu.
A galinha Felizberta, ai, ai, ai como é esperta!
Quietinha ela ficou, psiu!!!!!!!!!!!! (2x)
E não demorou, a todos anunciou:
“Cocorocó, cocoriquí, um lindo ovo coloquei aqui”.
No outro dia de novo,
Quietinha ela ficou, psiu!!!!!!!!!!!! (2x)
“Cocorocó, cocoriquí, um lindo ovo coloquei aqui”.
E assim se sucedeu que o ninho de ovos se encheu!
A galinha Felizberta, ai, ai, ai como é esperta!
Do ninho não mais saia, pois sabia que algo ali aconteceria.
O galinho Veleloso, ai ai ai como é charmoso
Muito gentil e educado
Minhocas para a galinha trazia e ela assim a ele retribuía:
“Obrigada galinho Veleloso, percebo bem como você é bondoso”.
11

A galinha Felizberta, ai, ai, ai como é esperta!
Quietinha ela ficou, psiu!!!!!!!!!!!! (2x)
Não demorou o que foi que ela escutou?
Crac, crac, piu piu, piu um pintinho dali saiu!
Crac, crac, piu piu, piu mais um pintinho dali saiu!
Crac, crac, piu piu, piu e mais um pintinho dali saiu!
O galinho Veleloso, ai ai ai como é charmoso,
Com a chegada dos pintinhos também se alegrou e aos 4 cantos
bradou:
“Venham todos ver o que aconteceu
Três novos pintinhos em nosso galinheiro hoje nasceram !!!!! “
E foi assim que patos, gansos, marrecos para lá correram!!!!!
A galinha Felizberta, ai , ai, ai como é esperta!
De seus pintinhos não mais se separava
Debaixo de sua asa os aconchegava (pode cantar uma canção de
ninar)
E o galinho Veleloso, ai ai ai como é charmoso, de cima de seu
poleiro
o galinheiro vigiava e assim cantava:
“Cococo ricó, cococo riquí,
Sou o galinho mais feliz daqui”.
(Abaixo está um fim opcional para fazer uma relação com a Páscoa).
Vovô Lirinho, sabendo que a Páscoa não tardaria a chegar, as cascas
dos ovos ele separou, e no jardim ele as deixou, será que o coelho da Páscoa
as encontrou?
Esta é história do galinheiro do vovô Lirinho e da vovó Rosa.

História escrita pela professora Silvia Jensen, Páscoa de 2014.
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A FORMAÇÃO DE HÁBITOS E A IMITAÇÃO NA CRIANÇA PEQUENA
O período da primeira infância, que vai do nascimento até a troca
dos dentes, por volta por 6, 7 anos, é a chegada da criança na terra, é o
tempo que ela tem para se adequar fisicamente ao mundo, construir seu
corpo físico , ter seus primeiros contatos sociais. O que ela tem disponível em
si para este aprendizado?
Sabemos que o mundo é cheio de novos começos. Não só a criança,
mas todos nós temos que viver nos adequando. Ao ingressarmos em um novo
emprego, num curso, sempre há algo para alinharmos, como horário, a
vestimenta, hora das pausas, local etc.
Entrar num Jardim de Infância é também um novo começo, e que
começo! Como a criança se encaixa nele? Pode ficar gritando o tempo todo,
falando alto, comendo quando quiser, desarrumando o que os outros
construíram, não ficar sentada à mesa na hora da refeição, usar o banheiro
indevidamente?
Com certeza, não!
Como é que ela vai sabendo onde estão os limites? O que a norteia?
Parece complicado, mas não é. Quem é o modelo para ela crescer em
harmonia com o social são os bons exemplos que ela tem ao seu lado. A
faculdade que ela traz consigo do berço é a da imitação e, através disto, ela
se torna o que ela é, isto é: ela é o que ela imita. Diferentemente do adulto
saudável, que já tem as três qualidades da alma em equilíbrio, que são o ato
de pensar, de sentir e de agir, a criança nesta idade conta com o apoio do
agir, porém ainda sem direção. É isto que ela trabalha nesta primeira fase da
vida. Através do agir, do movimento, ela exercita seu sistema nervoso que,
por sua vez, vai se maturando e trazendo “luz” a esta região da cabeça.
Conexões vão sendo feitas e ela vai dando sentido e significado aos seus atos.
Isto é um processo que demanda tempo e exige uma atmosfera de “sonho”,
no sentido de não ficar perguntando tudo para a criança e, sim, o adulto
sendo o exemplo e sabendo o que é certo na hora certa.
Numa sociedade onde mais e mais estamos rodeados por
tecnologia, como pode a criança aprender processos com começo, meio e
fim? A resposta é simples: somente se nós adultos reconhecermos nisto um
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sentido de valor positivo e passarmos a exercitar na frente da criança
atividades passíveis de serem imitadas: como varrer a casa com vassoura ao
invés de aspirador de pó, lavar a louça com esponja e sabão, ao invés da
maquina automática, lavar o carro com balde, água e pano, e não levar ao
posto da lavação de carro, amassar o pão com as mãos e não comprar o pão
da padaria da esquina e assim por diante. Não quero dizer, com isto, que
neguemos a tecnologia, que veio muito a nosso favor, mas que as atividades
possam também ser feitas a mão, no passo da criança, para o bem dela, de
seu desenvolvimento. Ela tem que ter modelos a serem imitados para usar
seu potencial de movimento com sentido. O que mais vemos hoje são
crianças se movimentando de modo caótico, não sabendo coordenar mãos,
pés, batendo nos outros e nem percebendo o que fizeram , atirando e
gritando. É isto que queremos para nossas crianças?
Aprender e educar significa repetir, uma, duas, três, muitas vezes a
mesma atividade. Vocês já devem ter percebido que criança não cansa de
tentar?!

Com certeza, o mundo seria muito diferente se nós adultos

tivéssemos a mesma persistência que tínhamos quando éramos crianças.
Partindo de algo que foi muitas vezes repetido surge o hábito. Pode
ser um bom ou mau hábito. Tomemos como exemplo a criança que se
acostumou a ganhar do adulto o que quer chorando, esperneando, fazendo
manha... Isto é um bom hábito?
Por outro lado, ela pode tirar o calçado e colocá-lo na sapateira ao
entrar na casa, isto é um bom hábito? Como diz Dr. Schoorel, o hábito ganha
carona na imitação e ali se instala. Deste modo, cada hábito que instalamos
em nossa vida nos convida a refletir se ele faz sentido ou não, se ele liberta
ou escraviza. Já diz o ditado popular: “é de pequeno que se torce o pepino”,
não é?
Então está nas mãos dos pais e educadores o discernimento do que é
bom para o crescimento da criança. Posso dizer, através de minha prática,
que incentivar uma criança a comer frutas, legumes e saladas, mesmo que, a
princípio, ela faça cara feia, quando ela conquista este hábito, sai fortalecida,
sente-se inclusive vitoriosa, reconhecida pelos colegas, sua autoestima
aumenta. O mesmo com saber dobrar uma roupa e colocá-la no cesto, tirar o
prato da mesa, enxugar a louça, varrer o chão, guardar os brinquedos de volta
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em seu lugar depois de brincar, usar o banheiro de modo que os outros o
encontrem em bom estado, e assim por diante.
Esta nossa conversa é um convite para olharmos quais valores
estamos passando aos nossos filhos, como estão nossos hábitos, pois a partir
deles é que vivemos.
O que é a vida se não um grande exercício social em que temos que,
o tempo todo, ver até onde estamos colaborando ou não para o bem do
todo?! Com certeza, educar crianças é uma tarefa muito nobre, pois ali reside
o futuro: o nosso e o deles.

Silvia Jensen, educadora Waldorf
Março de 2014
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O QUE É EURITMIA?
A Euritmia, como matéria, faz parte do currículo das Escolas Waldorf
desde o jardim de infância até o final do segundo grau. É uma arte de
movimentos que existe há mais de cem anos. A Euritmia não se baseia em
experiências milenares como a música ou a pintura. Estas artes estão
inteiramente integradas na nossa cultura e, por séculos, elas têm constituído
um fenômeno diário. A Euritmia ainda se encontra totalmente em
desenvolvimento e tem, consequentemente, permanecido como uma
matéria específica das Escolas Waldorf.
A Euritmia requer que nos tornemos internamente móveis. Quando
ouvimos sons, somos compelidos a uma continua mudança, do alto para
baixo, e de piano para forte. Também somos levados no curso de uma
melodia por mudanças e por estímulos melódicos. O mesmo vale para as
sutilezas da língua falada. Na Euritmia, estas mudanças e seus movimentos
internos são manifestados exteriormente por movimentos do corpo, isto é,
feito tanto individualmente, quanto em grupo. Assim, fazendo Euritmia, o
corpo se torna um instrumento, tornando visível, o que, de outro modo, seria
somente audível, as mencionadas música e linguagem.
Primeiro fazer, depois pensar
A consciência do próprio corpo é o começo da autoconsciência. Esta
consciência é adquirida pela atividade, pelo movimento. Para as crianças, isto
significa que através do movimento elas se tornam conscientes do seu
próprio funcionamento. Através do movimento e da atividade elas passam a
conhecer o seu próprio meio ambiente. Elas travam conhecimento com as
coisas ao seu redor pela maneira inquisitiva de interagir com elas. Em todos
os seus movimentos, nos quais elas interagem com os diferentes ambientes,
os próprios corpos são os pontos fixos de referência.
Enquanto pensamos, também nos movimentamos. Não fisicamente,
mas mentalmente. Os movimentos internos que fazemos enquanto
pensamos, podem ser comparados com os externos que fazemos enquanto
exploramos algo fisicamente. Na educação Waldorf, estes dois processos
estão continuamente interligados. Não somente porque crianças gostam de
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se movimentar, através do que suas motivações para ir à escola e aprender
são expandidas, mas especialmente porque o processo de aprendizagem
acompanhado de movimento ganha significado. Consequentemente,
podemos observar numa Escola Waldorf, por exemplo, que as crianças
praticam salto à distancia na época em que estão aprendendo a medir.
Pensar e agir estão conectados. Conceitos adquirem mãos e pés.
Neste tipo de educação, entrelaçado com movimento, as aulas de
Euritmia são complementares e dão uma
ma sustentação extra. Através do
movimento, linguagem e música se tornam percepções imediatas.
Autor: Grupo Holandês de Projeto para Euritmia nas Escolas Waldorf,
responsável Helga Daniel (Formação de Professores de Euritmia, Hogeschool
Helicon , Holanda)
Holanda
Tradutor: Jorge do Nascimento Brunis
Revisão: Regina Berti e Veronika Brunis
Contribuição: Tatiana Alcântara, professora de euritmia do 1º ao 4º
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................................................... PARA SEU LIVRO DE RECEITAS
CUPCAKES
(Receita: Cheff Bia Gonzaga)
Ingredientes:
3 1/2 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de cacau em pó
2 xícaras de açúcar cristal ou demerara ou mascavo
1/4 de xícara de óleo vegetal
2 xícaras de água morna
1 colher (sobremesa) de essência de baunilha (ou canela, cardamomo, cravo)
1 colher (sopa) de fermento químico em pó
1 pitada de bicarbonato de sódio
15 forminhas para cupcake
Rendimento: 15 unidades
Custo: R$ 0,60
COBERTURA DE CHOCOCATE
(Receita da Nutricionista Thaisa Navolar)
1 abacate maduro
1 ou 2 colheres de sopa de cacau em pó1 colher de sopa de melado ou açúcar
demeraraTâmaras ou ameixa preta sem sementes hidratadas (opcional)Bater
tudo no liquidificador até deixar homogêneo, se precisar acrescentar frutas
secas até obter o ponto de confeitar.
Rendimento: 12 - 15 unidades
Custo: 0,20
Enfeitar os cupcakes com morango, farofa de amendoim, coco ralado e/ou
frutas secas.
Contribuição: nutricionista Thaisa Navolar
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ASTRONOMIA: A LUA
Inicialmente, recordemos de uma vivência bem simples, que toda
criança sabe muito bem: quando fazemos um passeio em noite de luar, a Lua
anda junto com a gente. Ela não fica parada junto a árvores e casas da beira
da estrada; fiel vem sempre junto conosco. Se ora desaparece por detrás de
algum obstáculo e continuamos alegres nosso caminho, logo ela surge de
novo – invisivelmente ela nos acompanha. Como isso pode acontecer?
A Lua está tão longe da gente, que não podemos simplesmente
deixá-la par trás como deixamos as outras coisas da beira do caminho. Este é
o grande segredo. E não é só a Lua que nos acompanha; também as estrelas e
até mesmo o Sol. Com as estrelas nem notamos, pois elas são tão
pequeninas; e o Sol é claro demais para olharmos para ele.
Se no céu vemos nuvens que passam ligeiras ao lado da Lua,
podemos pensar que ela se apressa para logo “atravessar” as nuvens. Claro
que isso é uma ilusão. A Lua caminha muito mais devagar que as nuvens. E de
vez em quando observamos a Lua perto do horizonte e achamos que ali ela é
bem maior do que quando aparece alta no céu. Outra vez uma ilusão. De fato,
ela muda um pouquinho de tamanho aparente, mas não no decorrer de uma
metade da noite. Num próximo ‘Colibri’ conversaremos mais sobre isso.
É muito impressionante observar a Lua com uma luneta ou um
telescópio. O mais interessante são nas fases de meia Lua, quando nos limites
da sombra aparecem muitas crateras especialmente nítidas.
A Lua ainda nos mostra outras particularidades: A mais eminente
delas é a mudança de sua forma, o jeito como ela cresce e diminui. E para
melhor compreendermos esse fenômeno, antes vamos conhecer alguns de
seus movimentos básicos no céu.
Naturalmente, a Lua também participa do giro diário, isto é, ela
nasce no leste, culmina no céu ao norte e se põe no oeste, como acontece
com todos os astros. Sua trajetória no céu assemelha-se à do Sol. Sempre
encontramos a Lua na região do Zodíaco. E assim como o Sol, também a Lua
desloca-se pelas doze constelações zodiacais, dia a dia, em sentido contrário
ao do giro diário, isto é, de oeste para leste. Porém, ela percorre todo o
Zodíaco cerca de treze vezes mais rapidamente do que o Sol; a cada hora, ela
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Figura 1: O deslocamento da Lua de um dia para o outro.

Figura 2: O fino anel crescente nos primeiros dias da Lua Nova logo após o pôr do Sol.
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anda um pouquinho mais que o seu próprio diâmetro. Por pouco mais de dois
dias, a Lua permanece em cada uma das doze constelações zodiacais.
Esse deslocamento pelo Zodíaco pode ser bem acompanhado dia
após dia. Para isso, precisamos apenas de um céu limpo por duas noites
seguidas e uma estrela bem brilhante pertinho da Lua. Observamos as
posições da Lua e da estrela no primeiro dia e desenhamos um esboço de
suas posições. No dia seguinte, a Lua estará mais a leste a uma distância um
pouco maior que a largura de um punho com o braço esticado à nossa frente
(Fig. 1).
Da combinação dos dois movimentos, resulta que o giro diário da Lua
é claramente mais lento que o giro diário das estrelas. Em consequência
temos um “atraso” diário da Lua.
As fases da Lua
As diferentes formas em que a Lua aparece iluminada no céu
proporcionam as “fases lunares”. O “meio anel” fininho e crescente da jovem
Lua aparece no poente dois dias depois da Lua Nova. Ele está voltado para o
Sol que acaba de se pôr. Podemos vê-lo no oeste por pouco tempo, pois ele
se põe sob o horizonte logo depois do Sol (Fig. 2).
Às vezes, especialmente quando o anoitecer é de céu limpo e claro,
podemos até perceber o lado não iluminado da jovem Lua Crescente.
Falamos de uma “luz cinzenta” que ilumina a face da Lua não iluminada pelo
Sol. Na verdade, trata-se da própria luz do Sol que incide na Terra e é refletida
por essa para a Lua (luz cinérea).
Diariamente, a distância angular entre a Lua e o Sol vai
aumentando. A parte iluminada cresce e se intensifica; a Lua se põe todo dia
um pouco mais tarde, isto é, podemos vê-la sempre um pouco mais durante o
anoitecer. Uma semana após a Lua Nova, ou cinco dias depois da primeira vez
em que ela ficou visível, temos a Lua em quarto crescente. Nesta forma, ela
nasce ao meio dia e podemos vê-la no céu durante toda a tarde. Na hora do
pôr do Sol ela culmina ao norte e brilha durante toda a primeira metade da
noite. Seu lado iluminado “olha” o tempo todo para o oeste (para a
esquerda). O ângulo entre o Sol e a Lua é um ângulo reto (de 90 graus). Os
astrônomos chamam isso de “quadratura” (Fig. 3). Fala-se também do
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Figura 3: Lua em quarto crescente na hora do pôr do Sol.

“primeiro quarto” da Lua, pois até aí ela percorreu um quarto de sua volta
completa.
Nos dias seguintes, a Lua vai sempre aumentando a distância angular
para o Sol e ficando cada vez mais iluminada. Novamente uma semana
depois, ou duas semanas após a Lua Nova, vemo-la
la toda iluminada: é Lua
Cheia. Na Lua Cheia, ela está bem defronte ao Sol; falamos de uma
“oposição”.
ção”. A Lua Cheia nasce bem quando o Sol se põe (Fig. 4) e ela se põe
quando o Sol nasce. Ela clareia durante a noite inteira com toda a força e à
meia noite está bem alta no céu (culmina).
Depois da Lua Cheia, ela continua seu caminho pelo zodíaco, sempre
de oeste para leste. Agora medimos sua distância angular para o Sol pelo
outro lado; ela vai de novo se aproximando do Sol. Então, ela começa a
diminuir, isto é, lentamente a Lua vai minguando. Uma semana após a Lua
Cheia, ela chega ao terceiro quarto de sua volta completa pelas fases; falamos
que a Lua está em quarto minguante. Nesta fase, ela brilha na segunda
metade da noite e na manhã seguinte ainda podemos vê-la
la no céu. Sua parte
iluminada está sempre ainda voltada para o Sol, agora virada para o leste.
lest
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Figura 4: A Lua cheia nasce quando o Sol se põe e vice-versa.

À meia noite ela nasce, e quando o Sol nasce cedinho, ela já vai bem
alta no céu (Fig. 5) e, ao meio dia, ela se põe. Temos de novo uma posição de
quadratura – um ângulo reto entre o Sol e a Lua.
A Lua caminha adiante, vai diminuindo o seu ângulo para com o Sol,
de novo vai transformando sua aparência até um meio anel fininho e vai
nascendo cada vez mais próximo da hora do nascer do Sol. Dois dias antes da
Lua Nova, temos a oportunidade de vê-la
la pela última vez neste período. Está
bem fininha, agora com o anel voltado para o leste, um pouco antes de o Sol
nascer. Estamos diante do momento em que logo a Lua será ocultada pelo Sol
(Fig. 6).
Por três ou quatro dias, a Lua é então ocultada a nóss pela luz do Sol.
É tempo da Lua Nova. As noites são sem luar – uma boa oportunidade para
observarmos estrelas durante a noite inteira. Durante o dia, a Lua viaja pelo
céu nas proximidades imediatas do Sol. Lua e Sol se encontram, temos uma
“conjunção”.
Posteriormente, vivenciamos outra vez, pouco após o pôr do Sol no
oeste, o ressurgir da Lua na forma do meio anel fininho. Vai começar um novo
ciclo das fases lunares. Tudo de novo, mas mesmo assim, de outra forma,
afinal neste meio tempo o sol já se deslocou
cou uma constelação zodiacal
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adiante. Observaremos cada fase da Lua também deslocada uma constelação
do zodíaco no sentido do leste.
De: Kraul, Walter. Erscheinungen am Sternenhimmel. Stuttgart: 2002
Tradução, adaptação ao hemisfério sul e inserções: Prof. José Irineu Zafalon

Figura 5: Lua em quarto minguante na hora do nascer do Sol.

Figura 6: O fino anel da Lua minguante às vésperas da Lua Nova pouco antes do nascer do Sol.
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A PRINCESA E O PRÍNCIPE LEBRE
Conto popular espanhol
Era uma vez um homem que, caminhando pelas ruas de uma cidade
com um cesto das mais belas flores, ia apregoando:
“Quem quer comprar dores? Quem quer comprar tristezas?”
Todos os que ouviam riam dele e ninguém comprava suas flores,
apesar de serem muito belas. Pois quem iria querer comprar dores e tristezas
se já tem suficiente no mundo? Mas isso não preocupava ao homem que
continuava caminhando pelas ruas oferecendo sua mercadoria:
“Quem quer comprar dores?, Quem quer comprar tristezas?”
Desta maneira, o estranho vendedor passou diante do palácio do rei.
A princesa ouviu gritar e, cheia de curiosidade, olhou pela janela. Quando viu
as belas flores no cesto, decidiu que devia tê-las e o chamou:
“Espere um momento bom homem, eu comprarei suas flores!”
Jogou-lhe uma moeda de ouro e mandou sua dama de companhia
buscar as flores. Eram realmente belas e ninguém no palácio jamais havia
visto flores assim. Inclusive o jardineiro real sacudia a cabeça maravilhado,
enquanto as plantava cuidadosamente no jardim. A princesa estava tão
encantada com elas que ficou todo o longo dia no jardim admirando-as. Na
manhã seguinte, quando voltou com a sua dama de companhia ao jardim, viu
uma lebre branca sair do meio das flores, e era tão encantadora que a
princesa ansiava tê-la para si e disse à sua dama:
“Rápido, caça ela para mim!”
Mas o encantador animalzinho veio correndo até ela por ele mesmo.
A princesa amarrou uma fita em volta do seu pescoço para que não pudesse
fugir e foi passeando com a lebre por todo o jardim. Quando voltaram ao
castelo, a princesa estava cansada por causa do passeio e a lebre se soltou
desaparecendo com a linda fita. Indignada estava a princesa por ter perdido
sua linda fita e ainda mais desesperada por ter perdido a sua lebre. Estava tão
desesperada que não dormiu nem um pouquinho nessa noite, por causa da
tristeza.
Na manhã seguinte, voltou a passear com a sua dama pelo jardim
para ver as flores; e eis que veio a lebre saltando novamente por entre as
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flores. Não necessitaram pegá-la, ela se aproximou por ela mesma. A princesa
amarrou seu lencinho de seda ao redor do seu pescoço de jeito que não
pudesse fugir e depois foi passear com a lebre por todo o jardim. Mas no
caminho, voltando ao palácio, a lebre se libertou de novo, desaparecendo
com o lencinho de seda.
A princesa estava indignada por ter perdido seu lindo lencinho, e
mais desesperada ainda por ter perdido sua lebre. De pena, não fechou os
olhos a noite toda. Na manhã seguinte, foi direto com sua dama ao jardim e
mais uma vez a lebre saiu saltando por entre as flores. Mais uma vez se
aproximou da princesa por ela mesma. Desta vez ela colocou seu cinto ao
redor do pescoço de forma que não pudesse escapar e esteve o dia todo
passeando com a lebre. Voltavam ao castelo quando já estava ficando tarde;
então a lebre se soltou novamente e desapareceu com o cinto.
A princesa estava indignada por ter perdido seu cinto, porém mais
desesperada estava por ter perdido sua lebre e, mais uma vez, não conseguiu
dormir nem um minuto em toda a noite, de tanta tristeza. No quarto dia, a
princesa se sentiu doente pelo grande desejo de ter com ela a lebre. Sentia-se
tão fraca e deprimida que não podia se levantar da sua cama. Então percebeu
quanta dor e tristeza havia comprado com aquelas flores. A princesa
permaneceu doente na sua cama; os mais famosos médicos vieram e a
examinaram. Depois de longas consultas, todos concordavam de que nenhum
mal físico atingia a princesa, mas sua alma estava doente de saudades.
Eles indicaram passeios, distrações, canções e danças para que
pudesse esquecer a lebre branca. De longe e de perto vinham músicos,
cantores e contadores de histórias e, em pouco tempo o castelo era como
uma feira. Mas toda essa folia, todas as distrações, todos os contos e histórias
contadas não puderam ajudar a princesa. Ali estava ela pálida e triste no meio
de suas almofadas. Olhava com ansiedade à distância, como se estivesse
esperando alguém.
Naquele tempo, duas irmãs anciãs viviam num pobre campo e, certo
dia, ouviram falar da estranha doença da princesa. Uma das irmãs falou para
a outra:
“Que pensas irmã? Não deveria eu ir ao palácio e animar um pouco
a princesa? Talvez ela se anime se eu conto a ela um conto de fadas”.
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“É, acredito que a princesa está justo esperando a ti e teus contos
de fadas. Todos vão rir de ti”, respondeu sua irmã.
Mas isto não incomodou em nada a outra irmã e ela pensou que
devia tentar. Assim, pegou um pedaço de pão e um pouco de peixe assado,
colocou num lenço e saiu.
Era longo o caminho até a cidade e a velha, cujas forças não eram
mais como quando era jovem, tinha que descansar de tanto em tanto.
Sentava-se sob a sombra de uma árvore, de preferência sobre uma pedra de
moinho, ao lado do caminho. Uma vez estando sentada em uma dessas
pedras de moinho, algo muito estranho aconteceu, pois justo quando se
levantava para continuar seu caminho, de repente abriu-se o chão e na sua
frente apareceu um burro com dois alforjes de ouro sobre seu lombo. O burro
era conduzido por duas mãos que levavam as rédeas, mas não se via
ninguém.
A velhinha ficou com a boca aberta, muito assustada, pois tais coisas
nunca haviam acontecido em nenhum conto de fadas que ela conhecesse - e
eram muitos. Por ser curiosa e querer saber o que era aquilo, decidiu esperar
que o burro voltasse. Esse não tardou muito em regressar. Então a anciã se
agarrou firmemente a um dos alforjes e, assim, foi com o burro para baixo da
terra. No início, tudo era escuro ao redor dela, mas logo viu um campo
brilhando à luz do sol, e no campo se erguia um magnífico palácio. E foi para
lá que foram.
Na primeira habitação do palácio, havia uma mesa preparada e,
quando a velhinha entrou e se sentou, uma mão colocou sopa no seu prato,
outra mão colocou carne assada na sua frente e uma terceira serviu-lhe
vinho, sem que ela pudesse ver de quem eram aquelas mãos.
Quando já havia comido suficiente, foi até a habitação ao lado e viu
que ali havia uma cama branca preparada. Uma mão ajeitou os travesseiros,
uma segunda abriu o lençol e uma terceira lhe deu uma vela. Fora das mãos
não se via uma pessoa. A anciã deitou na cama e dormiu profundamente.
Na manhã seguinte, bem cedo, se levantou e novamente viu algo
estranho; do jardim veio correndo uma lebre branca e pulou dentro de um
tanque com água que estava num canto da sala. Quando a criatura saiu do
tanque não era mais uma lebre, mas um jovem e belo príncipe. Este ficou na
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frente do espelho, pegou um pente e começou a pentear os cabelos, falando
com uma voz bem triste:
“Oh espelho! Podes me mostrar quem está com tanta tristeza por
minha culpa?”
Então o jovem novamente pulou no tanque e saiu, de novo, como
uma lebre branca. A anciã, assustada, só ficou sacudindo a cabeça por um
longo tempo. Depois voltou à mesma habitação, teve um belo desjejum e
ficou esperando que aparecesse o burro e fossem para cima novamente.
Então se pendurou num dos alforjes e, em poucos minutos, estava de novo ao
lado da pedra do moinho, no caminho que conduzia a cidade.
Uma vez no caminho, foi direto ao palácio e disse aos guardas que
queria alegrar a princesa com seus contos de fadas.
“Ela nunca ouviu uma história como a que eu vou lhe contar”,
afirmou a anciã.
“Bem, então vá e tente”, disse o chefe dos guardas e a deixou
entrar.
Nesses tempos, os pensamentos da princesa não estavam para
contos de fadas. Deitada na sua cama, dando as costas, nem sequer
agradeceu a boa mulher os cumprimentos. Mas a velhinha não estava nada
incomodada com isto e começou a contar seu conto.
Falou-lhe de como ela vinha caminhando para a cidade e estava
sentada numa pedra de moinho quando de repente a terra se abriu; e contou
como havia ido com o burro para baixo diretamente a um palácio
subterrâneo e que ai, “tu não vais crer nisto!”, e contou que tinha visto uma
lebre branca.
Assim que a anciã falou na lebre a princesa ficou alegre, levantou a
cabeça e quis logo saber o que aconteceu depois. Assim, a anciã teve que
continuar contando sobre a lebre que tinha pulado num tanque com água,
transformando-se num jovem e belo príncipe.
“Eu quero ver isso com meus próprios olhos”, exclamou a princesa e
pulou da cama como se nada tivesse acontecido com ela antes.
No dia seguinte, a anciã conduziu a princesa e sua dama de
companhia até a pedra de moinho do caminho. Ali esperaram até que o burro
com os alforjes de ouro apareceu e foram com ele para baixo da terra.
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No início estava escuro ao redor delas, mas logo viram o campo
brilhando à luz do sol e no campo um palácio. No lugar muitas mãos estavam
trabalhando muito abrindo portas, servindo convidados, mas não podiam ver
a quem pertenciam aquelas mãos. Então a anciã, a princesa e a dama
andaram por todo o palácio e em nenhum lugar conseguiram ver uma alma
vivente. Quando entraram na última habitação, as três gritaram de susto, pois
ai estava uma figura morta, metade lebre, metade homem.
O coração da princesa ficou cheio de compaixão pela figura morta,
tão abandonada, sem uma única flor, vela ou uma oração pela salvação da
sua alma. Ela se aproximou, tirou uma flor do seu cinto e colocou-a sobre o
peito da criatura, acendeu uma vela e se ajoelhou para fazer uma reza. De
repente, quando somente havia pronunciado a primeira palavra, o corpo se
moveu voltando à vida; e na sua frente estava um jovem e belo príncipe que,
levantando a cabeça, olhou nos seus olhos.
Com o príncipe o palácio todo voltou à vida. Por todos lados iam e
vinham pessoas muito atarefadas. O príncipe lebre se ajoelhou perante a
princessa e lhe disse:
“Obrigado, bela jovem! Com a flor, a vela e sua oração quebraste o
malvado encantamento que caia sobre mim e todo meu reino. Como posso te
recompensar? Então a levou por todo o palácio e mostrou todos os tesouros,
falando que podia pegar o que mais lhe agradasse. A princesa não tinha visto
tal riqueza nem no palácio do seu pai, mas nada do que viu ela queria como
queria ao próprio jovem príncipe.
Ficou deslumbrada pelas maravilhosas habitações e salões que
estavam agora cheios de serventes e cortesãos.
“Por que estão tão atarefados, príncipe?” perguntou.
“Estão preparando tudo para meu casamento, respondeu o príncipe
com tristeza.
Então a princesa também sentiu como se um punhal a machucasse,
pois seu coração havia sido tocado por este belo jovem. E o príncipe
continuou:
“Tu és a mais doce das jovens, mas está escrito nas estrelas que
depois que fosse quebrado meu encantamento teria que me casar com
29

aquela com a qual estou comprometido pelo destino e quando olho nos teus
olhos, desejaria que não fosse assim”.
“Quem então tem que se casar contigo?” perguntou a princesa
sentindo novamente como que seu coração se desgarrava de tristeza.
“Tenho que me casar com aquela a qual estive amarrado por três
vezes enquanto estive encantado”, respondeu o príncipe.
“Mas tu estiveste amarrado três vezes a mim!”, exclamou a princesa
alegremente. “ Eu te tive amarrado com uma fita, um lencinho e com meu
cinto”.
“Então, tu serás minha esposa?!”, gritou o príncipe feliz.
Cheia de alegria, a princesa ofereceu-lhe sua mão e seu coração. O
príncipe lebre tomou sua mão e, caindo de joelhos, lhe prometeu todo seu
amor.
“Três dias depois, a boda foi celebrada e, desde esse momento, o
jovem casal viveu feliz e contente no palácio do príncipe. A princesa não teve
que sofrer nunca mais dores e tristezas por ter comprado a cesta de flores. A
anciã permaneceu com eles e eles a amavam muito, pois ela lhes havia
trazido a felicidade.
Um dia, a anciã quis voltar ao local onde nasceu. Desejava ver de
novo seu pobre campo e a sua irmã. O príncipe e a princesa tentaram
persuadi-la para que ficasse com eles, porém vendo as saudades que ela
tinha, enviaram-na a sua casa com uma carruagem dourada cheia de
presentes.
Contribuição: professora Ana Cairello
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...................................................................... APOIO CULTURAL
Para que o nosso Colibri possa ser lido por você e enviado para escolas Waldorf no Brasil e no
mundo, as pessoas e entidades abaixo o apoiam financeiramente. A elas nosso muito obrigado.

.................................................................................................. AGENTE DE VIAGENS
LUISA SODRÉ – AGENTE DE VIAGENS
Passagens aéreas, hotéis, aluguel de carros.
Telefone/fax: 3365-8336 / 9101-8336
luisasodre@terra.com.br skype: luisasodre 1
........................................................................................................... ALIMENTAÇÃO
CANTINA DO DINDO
Venda de lanches e sucos na Escola Waldorf Anabá.
Encomenda de congelados salgados.
Telefone: 9953-0140
cantinafamilia@hotmail.com
CASA DO PEIXE – Gastronomia Marítma
Alimentação saudável, produtos naturais e orgânicos.
Ambiente acolhedor com espaço ao ar livre em frente à praia.
Balneário São Miguel-Biguaçu Telefone: 3285-2361 casadopeixesc.com.br
CASARÃO – Empório natural
Empório e Padaria Orgânica certificada pela Ecocert. Integrante da Ecofeira da Lagoa.
Grande variedade de pães, bolos, integrais e orgânicos.
Av. Pequeno Príncipe, 1267, Campeche - Telefone: 3237-3077
FAMÍLIA LORENZI – Pães artesanais
Tradição italiana. Produção caseira, sem conservantes.
Rua Rui Barbosa, 256, Agronômica.
Telefone: 3228-0441
PÃO DE QUÊ? – Rafa e Dani
Feitos com ingredientes orgânicos e amor. Pães e bolos, pão de queijo (e sem queijo)
congelado. Vendas 3ª e 6ª no portão da Anabá e 4ª no Jardim. Aceitamos encomendas
para aniversários (bolo, pães, patês, cestas de frutas...) – tel.: 3234-3241 / 9607-1503
..................................................................................................................... ANIMAIS
ADESTRAMENTO - KATHIA POSSA
Zootecnista/Especialista em comportamento animal. Treinamento para problemas
comportamentais, terapia com Florais de Bach, passeios, atendimento domiciliar.
Telefone: (48) 9619-9262
kathiapo@yahoo.com.br
............................................................................................................. AUTOMÓVEL
SENNA AUTO CENTER
Balanceamento, geometria, pneus, suspensão, freio, rodas, escapamentos e troca de óleo

Rua Lauro Linhares, 113 – Trindade
Telefone: (48) 3248-4934 – Jean
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.............................................................................................................. BRINQUEDOS
BAZAR PERMANENTE DO ANABÁ
Brinquedos pedagógicos, livros infantis, livros da Ed. Antroposófica. Artesanato
variado, material escolar em geral.
Telefone: 3232-7152, com Daniela e Caciane das 7h às 12h30.
.................................................................................................................. COMÉRCIO
ZUN ZUM – Moda Jovem
Rua Conselheiro Mafra, 328, Centro, Florianópolis.
Telefone: (48) 3028-2838
Bem Linda – Moda, tendência, variedade, ótimos preços, tudo num só lugar!
www.fb.com/lojasBemLinda
Telefone: (48) 3024-8001
LÁPIS MÁGICO – Papelaria
Livros da Editora Antroposófica
Av. Pequeno Príncipe, 2120, loja 3, Campeche, Florianópolis
Telefone: (48) 3237-2148
..................................................................................................................... ESCOLAS
CASA AMARELA – Jardim de Infância Waldorf
Rua Elpídeo da Rocha, 200, Rio Tavares, Florianópolis
Telefone: 3237-4284
CASA AMETISTA – Jardim de Infância Waldorf
Proposta Waldorf para crianças de 2 a 6 anos.
Rua Victor Hugo, 250 – Bairro Petrópolis - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3023-7663
www.casaametista.com.br
JARDIM AMANAYÉ – Educação Infantil
Pedagogia Waldorf
Rua São Paulo, 107, Vargem Grande, Florianópolis
Telefone: (48) 3269-5775
jardimamanaye.blogspot.com.br
JARDIM DOS LIMÕES - Berçário, Maternal e Jardim de Infância
Fundamentado na Pedagogia Waldorf.
Rua das Cerejeiras, esq. com a Rua Flamboyant - Carvoeira – Florianópolis – SC
(48) 3333-5355 / 9957-7617 / 9944-1131 jardimdoslimoes@hotmail.com
RECREAÇÃO WALDORF - Um lugar onde seu filho pode brincar, cantar, desenhar,
ouvir histórias... Com almoço e lanche, para crianças de 3 a 8 anos, no Jardim de
Infância Anabá. Mais informações com Salete ou Patrícia, telefone: 96090404 e
88593566. esilvaesilva@hotmail.com
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................................................................................................................ FARMÁCIAS
FARMÁCIA WELEDA – Similibus Homeopatia
Homeopatia e Antroposofia.
Rua Lauro Linhares, 1.849, loja 4.
Telefone: 3234-3692
................................................................................................................... MEDICINA
Dra. MARISTELA FRANCENER
Medicina Antroposófica – Biografia Humana.
Rua Saldanha Marinho, 116, sala 1102 – 11º andar.
Telefone: 3225-0489 / 9903-3858
Dra. SÔNIA DE CASTRO S. THIAGO
Homeopatia – Clinica Geral
Rua Dona Antônia Alves, nº101, Itaguaçu – Telefone: 3249-2101
...................................................................................................................... MÓVEIS
MADEIRA VIVA
Renovação de móveis de madeira maciça: lixação, restauração e impermeabilização
com cera de abelha em peças de pequeno porte.
Contato pelo telefone 8413 8261
.................................................................................................................. NUTRIÇÃO
GRASIELA PÖPPER
Nutricionista clínica - Nutrição Funcional ampliada pela Antroposofia
Rua Saldanha Marinho, 116 - sala 1102 - Centro - Florianópolis - SC
(48) 9111-4234 grasiela.nutricionista@gmail.com
........................................................................................................... ODONTOLOGIA
ARTHEMISA - Clínica Estética Odontológica
Rua Pastor William R. S. Filho, nº 452, sala 204, Centro Comercial Via Norte, Itacorubi.
Telefone: 3334-5930
Dra. MARISA SALVADOR DOMINGUEZ
Odontologia da Família – Cirurgia-dentista / Odontopediatria.
Rua Dom Jaime Câmara, 179 - sala 1.201 - Centro - Florianópolis.
Telefone: 3224-1780
SOLANGE EZURE – Odontologia Antroposófica
Ortopedia Funcional - Ortodontia - ATM - Experiência Somática.
Rua Pastor William R. S. Filho, nº 452, sala 403, Centro Comercial Via Norte, Itacorubi.
Telefone: 3025-5425
.............................................................................................................. PROFESSORA
GABRIELA FALCÃO KLEIN
Professora de Língua Portuguesa. Revisão e acompanhamento de produção de textos.
Telefone: (48) 32093550 84255444 - gabi.falcao@gmail.com
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.................................................................................................................... TERAPIAS
ANA CLAUDIA J. ALLEOTI- Psicóloga (CRP 12/6139)
Abordagem Junguiana/análise de sonhos/ sandplay therapy
R: Francisco Goulart, 42 sl. 201-Trindade
Telefone: (48) 9113-3110 - alleottiac@gmail.com
ARIANA CLAUSEN – Fisioterapeuta (CREFITO 139221-F)
Pilates adulto e infantil aulas individuais e RPG- Reeducação Postural Global
PÁRAMO - Rua Lauro Linhares, 2123, sala 113 - Trindade Center, Torre A.
(48) 8429-6018 – arianaclausen@gmail.com – www.paramoautodesenvolvimento.jimdo.com

ASSOCIAÇÃO ATENÁ – Centro de Transformação Pessoal e Artística
Terapia Artística – Bazar Waldorf - Grupos de Estudo - Meditação.
Rua Elpídeo da Rocha (com Rua da Macela), 144, Rio Tavares, Florianópolis.
Telefone: 3237-4231 / 8406-9331
bazardascoresedossabores@gmail.com
FERNANDA DAMERAU CRUZ – Educação Terapêutica
Reeducação do Movimento e Dança Criativa.
Atendimento individual e em grupos para crianças e adultos.
Rua Juvêncio Costa, 108 – Trindade, Florianópolis. Telefone: (48)32344715 / 99690603
MANOELA CLAUSEN VIEIRA – Psicóloga Clínica (CRP 12/11875)
Atendimento adulto e infantil com base na abordagem da Gestalt Terapia.
PÁRAMO - Rua Lauro Linhares, 2123, sala 113 - Trindade Center, Torre A.
(48) 8403 1237 – manoelaclausen@gmail.com – www.paramoautodesenvolvimento.jimdo.com

MARISA CLAUSEN VIEIRA – Psicóloga – Biografia Humana (CRP 12/00295)
Auto-desenvolvimento + Conversas de Ajuda em Processos de Mudança.
PÁRAMO - Rua Lauro Linhares, 2123, sala 113 - Trindade Center, Torre A.
Telefone: (48) 3234-5069 – www.paramoautodesenvolvimento.jimdo.com
SIMONE DE FÁVERI – Terapia Artística
Atelier Paulo Apóstolo.
Rua Hermínio Millis, 42, Bom Abrigo, Florianópolis.
Telefone: 3249-8498 (tarde) simonedefaveri@gmail.com
TAISA BOURGUIGNON
PEDAGOGIA – Pedagogia Terapêutica e Psicomotricidade
Rua Lauro Linhares, 2123, Trindade Center, torre A, sala 608.
Telefone: 3234-2747
.............................................................................................................. TRANSPORTE
LAGOA TRANSFER – Transporte executivo com conforto, segurança, tranquilidade e
pontualidade. Passeios, viagens, eventos, ou ainda para tarefas cotidianas, ir ao
médico, buscar filhos na escola, receber encomendas... Consulte-nos: Transporte
executivo não custa mais caro. Tim (48) 99866414 - Nextel (48) 78125878
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............................................................................... EXPEDIENTE

Ano XXIV - Nº 1 – Páscoa - 2014
Boletim para a comunidade da Escola Waldorf Anabá,
de Florianópolis, e interessados na pedagogia Waldorf.

Atividade sem fins lucrativos.
Este boletim financia-se unicamente com o apoio cultural e doações.
A distribuição é dirigida.
Sugestões e colaborações são sempre bem-vindas.
Contatos na escola,
com Silvia (silvialcover@hotmail.com)
ou Patrícia (patica1@gmail.com)
Quer nos apoiar? colibri@anaba.com.br
Equipe desta edição: Gabriela Falcão Klein, Marli Henicka,
Patrícia Campos, Silvia Alcover
Quando necessário, nos reservamos o direito de corrigir pequenas falhas que
por ventura estejam presentes nos textos entregues para publicação neste boletim.
Agradecemos a todos aqueles que contribuíram nesta edição.

APOIO ESPECIAL: PostMix Soluções Gráficas
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