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Poemas 

11Com clareza no pensar 

Posso enfim iluminar 

Aquilo que em minha alma 

No escuro se ocultou. 

E que coragem há de ter 

Ao então reconhecer 

Que o dragão ali criado 

Somente por mim 

Pode ser transformado". 

(Elisa Manzano) 

11As forças do amor despertam, 

O dia se enche de luz. 

Nós te saudamos, São Micael 

Teu signo é a vitória. 

Novo dia a surgir 

Nos dê Micael, novas forças 

Que criem obras de bondade 

E combatem toda a maldade. 

Guerreiro divino, forte e 

Audaz, 

(Micael, anjo que a espada 

Traz, Dê-nos a vitória!" 

Heinz Ritter) 



Forjando a armadura 

"Nego-me a me submeter ao 

medo 

Que me tira a alegria de minha 

Liberdade, 

Que não me deixa arriscar 

Nada, 

Que me torna pequeno e 

Mesquinho, 

Que me amarra, 

Que não me deixa ser direto e 

Franco, 

Que me persegue, que ocupa 

Negativamente minha 

Imaginação, 

Que sempre pinta visões 

Sombrias. 

No entanto não quero levantar 

Barricadas por medo 

Do medo. Eu quero viver, e 

não quero encerrar-me. 

Não quero ser amigável por 

Ter medo de ser sincero. 

Quero pisar firme porque 

Estou seguro e não 

Para encobrir meu medo. 

E, quando me calo, quero 

Fazê-lo por amor 

E não por temer as 

Conseqüências de minhas 

Palavras. 

Não quero acreditar em algo 

Só pelo medo de 

não acreditar. 

Não quero filosofar por medo 

Que algo possa 

Atingir-me de perto. 

Não quero dobrar-me só 

Porque tenho medo 

De não ser amável. 

Não quero impor algo aos 

Outros pelo medo 

De que possam impor algo a 

Mim; 

Por medo de errar, não quero 

Tornar-me inativo. 

Não quero fugir de volta para 

O velho, o inaceitável, 

Por medo de não me sentir 

Seguro de novo. 

Não quero fazer-me de 

Importante porque tenho 

Medo 

De que senão poderia ser 

Ignorado. 

Por convicção e amor, quero 

Fazer o que faço e 

Deixar de fazer o que deixo de 

Fazer. 

Do medo quero arrancar o 

Domínio e dá-lo ao amor. 

E quero crer no reino que 

existe em mim." 

(Rudolf Steiner) 



Para esta época de Micael 

"Temos de erradicar da alma, 

com a raiz, 

Todo o medo e temor daquilo 

que do futuro, 

Vem ao encontro do homem. 

Serenidade em relação a todos os sentimentos e 

Sensações 

Perante o futuro, o homem 

Deve adquirir. 

Encarar com absoluta 

Equanimidade tudo aquilo que 

Possa vir 

E pensar somente que o 

Que vier 

Virá a nós de uma direção 

Espiritual plena de Sabedoria. 

É isto o que temos que aprender em nossa época: 

Viver em plena confiança sem 

Qualquer segurança na 

Existência. 

Confiança na ajuda sempre 

Presente do mundo espiritual. 

Em verdade, nada terá valor 

Se a coragem nos faltar. 

Disciplinemos devidamente 

Nossa vontade 

E busquemos o despertar 

Interior, 

Todas as manhãs e todas as noites". 

(Rudolf Steiner) 



Época de Micael 

Cada época do ano traz suas festividades e, normalmente, encontramos um modo de cele

brá-las, pois são uma reconexão com forças maiores, com a natureza, com a família ou até com 

uma tradição. Somos nós em sintonia com o grande respirar da Terra, do Sol, do Cosmos. 

Quando chega este tempo de primavera, final de setembro/outubro, as escolas Waldorf têm 

como prática trazer o tema São Micael. 

Confesso que muitas vezes não é fácil para os familiares compreenderem esse tema e nem tão 

fácil para nós professores o explicarmos, sem que seja apenas um conteúdo colocado de forma in

telectual. 

Em se tratando das crianças do jardim, se o professor tiver o tema trabalhado internamente, 

elas não questionam e mergulham nas imagens de dragão, princesa, príncipe, desafios, espada, 

fogo, temor, coragem, ajuda celeste e superação. 

Este ano estas vivências serão trazidas somente por meio de histórias, uma vez que não nos 

encontramos em sala de aula. Como nós, adultos, podemos nos trabalhar para passar esse con

teúdo de forma verdadeira às crianças? 

Particularmente estamos num período bem difícil como humanidade. Migrações humanas em 

busca de tratamento digno, catástrofes imensas acontecendo por negligência humana, desde um 

porto que explodiu em Beirute, incêndios sem fim arrasando o Pantanal, animais selvagens deses

perados em fuga. A floresta amazônica sendo derrubada por tratores, indígenas sendo dizimados, 

aquecimento global, enfim, assim seguindo, haveria muito mais a descrever. Infelizmente. 

Quem tem coração para segurar tudo isso? Qual é o nosso papel diante dessas ocorrências? 

Fechar os olhos, pois ainda temos teto, comida no prato, carro na garagem, uma família saudável 

ou aparentemente saudável? Ou reagir? De que modo? Que abrangência teria um ato meu se eu 

me colocasse em ação? 

Confesso que não é fácil. 

Como pano de fundo temos a grande epidemia, que se estende há meses, com cada um tendo 

que ficar isolado, dentro de seu mundo. Para muitos, esse ambiente já está saturado; é urgente 

a necessidade de contato humano, de respirar outros ares. 

Mas onde buscar forças de esperança para a situação em que nos encontramos como humani-. . . -
Temos ao nosso redor crianças que necessitam ver em nós a crença na ESPERANÇA de 

um mundo melhor. 

Com certeza temos que nos mover, acreditar que algo pode ser feito e, quem sabe, 

começar consigo mesmo. Parece ser este um bom início . 



Tenho que escolher onde atuar. Ter clareza nas minhas intenções e, com as forças da von

tade, concretizar neste mundo o que idealizo. 

Na primavera, além das boas sementes, brotam ao lado delas as ervas que não desejamos ali. 

Como escolher o que quero deixar crescer no meu jardim interior? Essa escolha é um ato meu 

em liberdade e muitas vezes necessito de ajuda para ter forças e cuidar dessas novas sementes, 

desses novos impulsos. Preciso de muita força . 

Micael, o arcanjo, que se encontra "à direita do Senhor", como é citado na Bíblia, também é 

chamado "A face de Cristo" no esoterismo. É um ser de grandeza cósmica, que se coloca à nossa 

disposição, uma vez que decidamos optar em trazer para a terra atos bons, contribuindo para 

um bem maior. 

Em silêncio ele espera pelo nosso pedido de ajuda. Muitos dos versos em sua homenagem 

referem-se à imagem da luta com as forças do mal, com um dragão. LUTA, em latim, deriva da 

palavra lucta, que, por sua vez, deriva do primitivo luita, que significa esforço, dedicação, traba

lhar despendendo força e energia para alcançar determinado fim, opor-se fortemente a alguma 

coisa que se considere nociva, injusta, negativa . 

Micael está ali, esperando pelo nosso pedido de ajuda. Confiamos nele? Como entrar em 

contato com essa força? Sei pedir ajuda a ele? Entrego-me às forças maiores? 

Reservo tempo para mim para serenar e conversar com o divino? Sabemos que antes de 

adormecer é um bom momento para rever como decorreu nossa atuação diurna. É hora de gra

decer pelo dia, revisar como ele transcorreu e, caso haja perguntas pendentes, deixá-las "de

baixo do travesseiro". Cultivar a confiança e a entrega em uma condução superior plena de 

sabedoria que possa nos orientar pelos melhores caminhos. Surge então, à noite, o período do 

sono, período de reparação de forças físicas . Desperto renovado e, uma vez acordado, desen

volvo audição para escutar como a sabedoria noturna atuou em mim? Estou renovado de espe

ranças e de força de vontade para lidar com o que o novo dia me traz? 

Coragem, força e propósito interno para agir em nome do bem, do social. Essas são as quali

dades que deveríamos deixar viver em nós neste período. 

(texto de Silvia Jensen) 



Girassol e Abelhas 

Uma bela Imagem de Micael para as crianças pequenas. 

O girassol, altivo, forte, resistente e com uma ligação solar radiante. 

Volta-se ao sol diariamente desde o amanhecer até o entardecer. Esparge sua luz e seu calor 

à todos seres viventes, lhes ofertando sua força de vida. 

As abelhas e sua perfeita sociedade. Que além de polinizarem infinitas plantas, trabalham em 

conjunto para um bem maior e a produção desse néctar da vida, fonte de calor e bem estar o 

"Mel de abelhas." 

Desde 1997, tenho usado essa imagem de Micael com as crianças. 

Neste período ainda com uma turma de jardim, comemorei a primeira festa de Micael pre

senteando as crianças com um favo de mel. Em um caminho em formato de caracol, margeado 

com ramos verdes, onde ao centro havia um vaso com um grande e vistoso Girassol, a bandeja 

com favos e uma vela de cera de abelha acesa. Lá as crianças adentravam para buscar o seu favo. 

Momento solene e de muita alegria também. 

O radiante girassol e o cheiro do mel que rescendia na sala, criavam uma atmosfera muito 

agradável e calorosa. 

Em 1999 ao assumir as crianças do Maternal, vi que fazia mais sentido ainda, essa imagem 

vívida maravilhosa do Girassol e das Abelhas. 

(texto de Luise Hardt Zastrow) 



Girassol 

11 O coração que amou de fato jamais esquece, mas continua amando até o fim. 

Como o girassol volta a seu deus, quando ele se põe, o mesmo olhar que lhe dirigiu quando ele 

nasceu. 11 

O girassol certamente tem o direito de se sentir altivo, pois ele é, sem dúvida, a planta mais alta 

do jardim. 

Seu tamanho porém, não é o seu único trunfo, pois cada parte da planta é utilizada de alguma 

forma: 

A semente para alimentação e fabricação de óleo e sabão; as folhas e talos, para forragem e 

para confecção de tecidos e até mesmo como substitutos para o tabaco. 

O nome do gênero, Helianthus, vem de duas palavras gregas, helios que significa II sol" e anthos, 

que quer dizer "flor". 

Ele foi venerado como símbolo do sol pelos Incas do Peru e mais tarde, pelos índios norte ameri

canos. 

Entre outros nomes, incluim-se margarida-do-peru e sol índio, mas um dos melhores é mesmo 

girassol, porque as flores de fato viram suas cabeças para seguir o curso diário do sol de leste a 

oeste. 

(Thomas Moore, 1779- 1852} 



A Caminhada da mel é assim 

As plantas banhadas na luz e no calor do sol, retiram das profundezas da terra os sais minerais, 

levando-os a circular ao longo de seus vasos. 

As plantas enriquecem esses sais pela fotossíntese, acrescentando-lhes inúmeros componentes 

orgânicos, porque banhadas na luz e no calor do sol, conferem cor, cheiro e sabor ao néctar deposi

tado nas suas flores. 

As abelhas ao metabolizarem esse néctar em suas entranhas, adicionam valores anímicos e os 

depositam no mel nos espaços hexagonais dos favos das colméias . 

As abelhas trabalham em pleno calor e intensa luz solares acrescentando ao mel a doçura. 

O apicultor é o artista generoso que nos dias ensolarados, coleta e entrega essa doçura do mel 

aos seres humanos. 

Dos minerais, aos vegetais, aos animais, aos seres humanos, isto é, do reino mineral ao reino veg

etal, ao reino animal, ao reino humano, assim caminha no âmbito solar o mel doçura . Partindo do 

centro da terra para aquecer nossos corações e iluminar nossas cabeças. 

(Rudolf Steiner) 
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a Jardim da Ciirassal 

Que lindo jardim de flores! 

Bem no meio do canteiro ... 

Histórias 

um pequeno girassol todos os dias olha para o sol, 

desde o amanhecer até o entardecer. 

Pede ao sol querido 

para ser tão alto quanto uma palmeira e tão forte quanto uma figueira 

E o sol que é seu amigo atendeu o seu pedido 

O girassol foi crescendo, crescendo ... 

Ganhou uma linda coroa de ouro 

e um cesto cheio de sementes, o seu tesouro! 

O girassol tem muitos amigos no jardim. 

Lá no céu as abelhinhas, zumzunindo, 

borboletas farfalhando, beija -flor beijocando 

Aqui na terra a minhoca minhocando, 

Juca besouro besourando, grilo cri cri criquilando, 

caracol caracolando, mas ele tinha uma amiga, a mais querida Dona lagarta ! 

Lagarteando, ia passeando por todas as flores do jardim, pelo cravo, pela rosa, 

margarida, dália, jasmim e alecrim .... 

Depois de comer muitas folhinhas se recolhia numa linda casinha. 

Quando a lagarta se recolhe, 

ela dorme e se envolve, 

num casulo delicado ....... 

Óh! Que quietinha dorme, dorme a lagartinha 

veio o vento, a chuva e um raio de sol que aqueceu sua casinha 

e lá de dentro vejam só quem saiu ... 

Uma linda borboleta! 

Borboleta sorrindo 

Pelo céu vai surgindo 

Borboleta multicor vai pousar naquela flor. 

O girassol foi ficando velhinho e cabisbaixo. 

Deitou sua coroa de ouro no chão e 

seu tesouro espalhou e dele todo mundo se alegrou. 

No meio do canteiro, muitos pequenos girassóis 

brilham o dia inteiro! 



O sol todo faceiro, chama as abelhinhas ligeiro. 

Doce néctar vão buscar e para a colméia vão levar. 

Como pequenas abelhinhas 

sempre contentes a trabalhar, 

já colhemos nosso alimento 

e prá colméia vamos retornar. 

Mel, de ouro puro vamos ter! 

Para as queridas abelhinhas 

daremos um presente, 

um Jardim repleto de flores, 

para ficarem bem contentes! 

(História de Luise Hardt Zastrow) 

Escute aqui a história 

https://drive.google.com/file/d/1o5NatNbn0Y59v0FaNRZYTcY4dzC5y70N/view?usp=drivesdk


História da menina que na árvore subia 
Escute aqui a história 

• 

ilustração: Luiza Retz 

https://drive.google.com/file/d/1vhnxj2xB3VyEnOOhWQ2wbYm8j3kP_aQ-/view?usp=drivesdk


As Lágrimas da Dragão, Rai lrumi 

Em um lugar muito longe, em um país estranho, vivia um dragão. Sua casa ficava em 

uma caverna funda, encravada na montanha, de onde seus olhos brilhavam como faróis. 

Quando algumas pessoas que viviam nas proximidades estavam reunidas à noite ao redor 

do fogo, alguém costumava falar: - Que o dragão terrível vive perto de nós! E outra pessoa 

concordava, dizendo: - Alguém precisa matá-lo! 

Sempre que as crianças ouviam sobre o dragão ficavam apavoradas. Mas havia um ga

rotinho que nunca se amedrontava com essas histórias. Todos os vizinhos diziam: - Que ga

rotinho engraçado! 

Quando se aproximou do aniversário dele, sua mãe lhe perguntou: 

- Quem você gostaria de convidar para seu aniversário? 

E o garotinho disse: 

- Mãe, eu gostaria de chamar o dragão! 

Sua mãe ficou muito surpresa, e perguntou: 

- Você está brincando? 

Ele respondeu muito decidido: 

- Não, eu falo sério: quero convidar o dragão. 

Assim, no dia anterior ao seu aniversário o garotinho saiu furtivamente da casa. Ele 

caminhou, caminhou e caminhou até alcançar a montanha onde vivia o dragão. 

- Olá! Senhor Dragão! - o garoto chamou do vale, gritando o mais alto que pôde. 

- Qual é o problema? Quem está me chamando? - rugiu o dragão saindo de sua ca-

verna. 

O garotinho disse: 

- Amanhã é meu aniversário, e haverá um monte de coisas boas para comer. Por favor, 

venha à minha festa. Eu percorri todo esse caminho até aqui para lhe convidar. 

Primeiro, o dragão não pôde acreditar no que ouvia, e continuou rugindo para o 

garoto. Mas o menino não estava assustado, e continuou dizendo: 

- Por favor, Senhor Dragão, por favor, venha à minha festa! 

Finalmente, o dragão entendeu que o garoto estava sendo sincero e realmente queria 

que ele, um dragão, fosse à sua festa de aniversário. Então, o dragão parou de rugir e 

começou a chorar. 

- Que coisa boa que aconteceu! - gemeu o dragão. 

- Eu nunca tinha recebido um convite de ninguém antes. As lágrimas do dragão 

escorreram e escorreram, até que finalmente formaram um rio. E o dragão disse: 

- Venha, suba em minhas costas, e eu lhe darei uma carona de volta para casa! 



O garoto subiu bravamente nas costas do dragão feroz, que seguiu adiante nadando cor

renteza abaixo no rio formado por suas próprias lágrimas. Mas, na medida em que seguia, 

seu corpo mudou de forma e tamanho em um passe de mágica. 

E de repente - quem pode explicar! 

O garotinho estava navegando bravamente rio abaixo em direção à sua casa como 

capitão de um barco-dragão a vapor! 

Por Hirosuke Hamada 

Extraído do livro "As historias preferidas das crianças japonesas". 



A Princesa do Castelo em Chamas 

Era uma vez um homem que tinha tantos filhos quantos furos tem uma peneira . Todos os 

homens da aldeia já eram seus compadres. Ao nascer-lhe mais um filho, sentou-se na estrada 

para pedir ao primeiro transeunte que fosse padrinho da criança . Vinha então descendo a es

trada um velho com um manto cor de cinza, ao qual ele fez o pedido, aceitou com prazer. 

Seguiram juntos o caminho, e o velho ajudou a batizar a criança. Deu, então, de presente ao 

pobre uma vaca e um bezerro nascido no mesmo dia em que seu afilhado. O bezerro tinha na 

testa uma estrela dourada e deveria pertencer ao menino. 

Quando o menino cresceu, o bezerro se havia tornado um enorme touro, e juntos iam ambos 

todos os dias ao pasto. O touro sabia falar e, quando chegavam ao topo da montanha, dizia ao 

menino : 

- Fica aqui e dorme. Enquanto isso, vou procurar meu pasto. Assim que o pastor dormia, o 

touro corria como um raio até o grande pasto celest e e comia flores douradas de estrelas. 

Quando o sol se punha, ele voltava para acordar o menino, e iam, então para casa. Isto se repetiu 

todos os dias até o menino alcançar a idade de vinte anos. Um dia, disse-lhe o touro: 

-Senta-te agora entre os meus chifres e eu te levarei até o Rei. Pede-lhe uma espada de ferro 

do tamanho de sete varas e dize-lhe que queres salvar sua filha. 

Logo eles estavam no castelo real. O pastor desceu e foi ter com o Rei; este lhe perguntou o 

motivo de sua vinda. Após ouvir a resposta, deu-lhe com prazer a espada desejada, mas sem 

muita esperança de poder rever sua filha. Muitos jovens audaciosos tinham em vão ousado liber

tá-la. Ela fora raptada por um dragão de doze cabeças, que morava muito, muito longe. Ninguém 

podia chegar até lá, pois no caminho para seu castelo se encontrava uma serra imensamente 

alta, intransponível; e, mais além, um grande mar bravio. Adiante dele morava o dragão, em seu 

castelo de chamas. Mesmo se alguém conseguisse transpor a serra e o mar, ninguém lograria 

passar pelas chamas poderosas; e, mesmo tendo-as vencido, teria sido morto pelo dragão. 

Quando o pastor obteve a espada, montou novamente entre os chifres do touro, e num instante 

eles se encontraram diante da serra imensa. 

-Podemos voltar- disse ela ao touro, pois achava impossível transpô-la. 

O touro respondeu-lhe: 

-Espera apenas um instante! 

E desceu o rapaz ao chão. Mas tinha feito isso, deu um impulso e moveu, com seus chifres po

erosos, a serra inteira para o lado; e eles puderam seguir em frente . 

O touro assentou o pastor novamente entre os chifres, e logo eles alcançaram o mar. 

-Agora podemos voltar - disse o jovem-, pois ali ninguém consegue passar. 

Espera apenas um instante - retrucou-lhe o touro-, e segura te bem em meus chifres. 



Então inclinou a cabeça até a água e bebeu o mar inteiro, e assim prosseguiram eles em 

chão seco, como sobre uma gramada. logo chegaram ao Castelo de Chamas. Mas, já de longe, 

sentiram um calor tão imenso que era quase insuportável ao rapaz. 

-Para - gritou ele ao touro-, não vás em frente, senão vamos morrer queimados. 

O touro, porém, correu até bem perto e cuspiu de uma vez por sobre as chamas o mar que 

havia bebido, e elas rápido se apagaram. E logo uma fumaça enorme se elevou, enevoando 

todo o céu . Então, do vapor medonho, saltou o dragão de doze cabeças, enraivado. 

-Agora é tua vez - disse o touro a seu amo. - Vê se consegues cortar todas as cabeças do 

monstro de um só golpe. 

Ele juntou toda a sua força, tomou a espada poderosa com as mãos e golpeou tão rapida

mente o monstro que todas as cabeças rolaram ao chão. O animal se contorceu e se debateu 

contra a terra com ta l força que ela t remeu. O touro apanhou o corpo do dragão com seus chi

fres, arremessando-o ás nuvens; e nada mais se viu dele. 

O touro disse ao pastor: 

- Minha tarefa chegou ao fim. Vai até o castelo, e lá encontrarás a princesa. Leva-a de volta 

a seu pai. 

Tendo dito isto, correu para o gramado celeste, e o rapaz nunca mais o viu . 

O jovem se dirigiu ao castelo, onde encontrou a princesa, que se alegrou muito por estar 

livre do terrível dragão. 

Regressaram ambos então ao pais da princesa, onde se casaram; e uma enorme alegria in

vadiu todo o reino. 

(Conto da Transi lvânia, Romênia) 



Músicas 

Caracol 

O Girassol 

As abelhas 

Gira Girassol 

Abelhinha zumbe ~ ./'-.... 

Como pequenas abelhinhas 

São Micael 

Herói Invicto 

Eu crescendo 

Lá vai galopando 

Abre-se o portal do céu 

)i Escute aqui 

https://drive.google.com/drive/folders/1jK-6lQRRk72kgNcLMSY0pi5IqVE4ssRL?usp=sharing


Atividade Manual 

Na época de Micael trazemos imagens para nossas crianças onde a relação com o céu e a terra 

estão muito presentes. Bem como, a busca entre a força e a cautela, a coragem e o medo, o equilí

brio entre os opostos. 

Com a "estrela cadente" podemos vivenciar tais e lementos de forma divertida e gostosa! 

Vamos? 

Estrela Cadente 

Material: 

*Pedaço de tecido de mais ou menos 15cm XlScm 

* Tesoura 

*Agulha e Linha 

*Material para encher, como arroz, painço, areia ... 

*Fitas de cetim fininhas ou tiras de tecido 

Modo de Fazer: 

1- Riscar uma estrela no lado avesso do tecido duplo escolhido; 

2 - Costurar as duas partes, deixando uma lateral da estrela para que possamos virar; 

3 - Recortar as sobras de tecido; 

4 - Desvirar o tecido, deixando-o do lado certo; 

5 - Encher com areia, arroz, painço, linhaça, ou qualquer outro material que dê peso; 

6 - costurar a abertura e prender alguns fitilhos coloridos ou tiras de tecidos. 

Agora é só brincar!!!! 



Brincadeiras para Época de Micael 

Na época de Micael somos convidados a superar nossos medos e nos desafiarmos. Seja isso 

com alguma firme determinação como praticar algum exercício durante um período ou deixar 

de comer algo, pelo exercício de nos desafiarmos e exercitar nossa vontade e cuidado consigo. 

Com as crianças não é diferente! No jard im nessa época sempre propomos desafios corporais, 

que geram força e coragem, trabalhando neles a superação. 

Propomos aqui algumas ideias de desafios que podem ser adaptados de acordo com cada idade 

das crianças. 

•pularem um só pé, 10 vezes; 

• virar cambalhotas; 

• fazer corrida de obstáculos. Esses podem ser com bambo lês, pedras, cadeiras .. . 

• comer alguma fruta ou verdura que a criança geralmente não come. Pode ser um pequeno pedaço 

apenas; 

• andar pé ante pé sobre uma corda esticada ao chão; 

• pular corda com variações; 

• correr até o portão ida e volta; 

• brincar de esconde esconde no lusco fusco 

Tais desafios buscam desenvolver a alegria da conquista e da superação. Incentivar e torcer para 

que consigam superar-se é bem vindo! Que todos possamos fazer bons propósitos e com coragem 

possamos cumpri-los! 

Boas brincadeiras!!! 

I 



Salada Waldarf 

Ingredientes: 

1 Alface americana 

1 talo de Salsão (Aipo) 

1 maça 

¼ de xícara de nozes 

¼ de xícara de uva passa 

1 limão 

Receitas 

¼ de xícara de maionese caseira 

¼ de xícara de iogurte natural 

Sal e pimenta do reino a gosto 

Modo de preparo 

Corte as maças em tiras finas (pingue gotas de limão para a maça não escurecer), coloque em 

um recipiente, junte o talo do salsão cortado em pedaços pequenos e a alface cortada em tiras 

finas. Misture os ingredientes. 

Numa tigela pequena misture o iogurte com a maionese caseira, o azeite e o caldo de um limão. 

Temperar com sal e pimenta do reino a gosto. 

misture esse molho aos ingredientes cortados anteriormente, acrescente a uva passa e as nozes 

picadas para finalizar. 

Bom Apetite! 



Ingredientes: 

3 ovos inteiros 

3 colheres de manteiga 

{em temperatura ambiente) 

1 e½ xícara de açúcar 

4 bananas prata maduras 

2 e½ xícaras de farinha de trigo 

1 xícara de leite ou água 

1 colher de sopa de fermento 

Modo de preparo 

Pré-aqueça o forno a 180ºC 

Bala de banana 

\ 

Bata os três ovos inteiros com um garfo, acrescente o açúcar e a manteiga. Bata tudo até mis

turar bem todos os ingredientes. Amasse a banana com um garfo e junte a massa. Misture 

bem. Aos poucos acrescentar a farinha de trigo e misturar. Acrescentar uma xícara de 

leite/água e bater a massa do bolo até ficar homogênea. Acrescentar o fermento, misturar 

delicadamente. 

Transferir a massa para uma forma untada e enfarinhada e levar ao forno por volta de 40 

minutos. Quando o bolo estiver assado, retirar do forno e deixar esfriar antes de tirar da 

forma. 

Dica: Antes de assar, misturar uma colher de chá de canela em pó junto de duas colheres de 

chá de açúcar e polvilhar por cima da massa. 



Pãa de dragão 

Ingredientes 

· 2 xícaras de farinha de trigo branca 

· 4 xícaras de farinha de trigo integral 

· 1 colher de sopa de erva-doce 

·½xícara de uva passa 

· 1 ½ xícara de açúcar mascavo 

· Água morna (para dar o ponto de sovar) 

· 1 xícara de leite 

· 1 colher (sopa) de manteiga 

· 1 colher (sopa) de óleo 

· 1/2 colher (sobremesa) de sal 

· 1 ovo 

· 1 envelope ou 1 colher de sopa de fermento 

para pão (biológico) 

Modo de preparo 

Coloque o fermento para crescer com um pouco de água morna e um pouco de açúcar. 

Junte os demais ingredientes, acrescentando a farinha aos poucos. Por ultimo coloque o fermen

to crescido. 

Traba lhe bem a massa, primeiro na tigela e depois numa superfície enfarinhada . 

Sovar a massa até ficar homogênea e lisa. Deixar crescer numa tigela, coberto com papel filme 

plástico, por 1 hora. 

Sove a massa novamente e modele em forma de dragão. Agora é usar a criatividade para de

corar. (Podemos colocar amêndoas nas costas e garras, uva passa ou cereja nos olhos, damasco 

ou folha seca na língua, etc.). 

Colocar em uma forma untada e polvilhada com farinha de trigo. Deixar a massa crescer e 

assar em forno baixo, por volta de 30 a 40 minutos. 



Este periódico foi elaborado pela equipe de professoras da Educação Infantil da Escola Waldorf 

Anabá, para as famílias de Maternal e Jardim de Infância, durante o período de isolamento social, em 

outubro de 2020. 

Esperamos com este conteúdo contribuir para que seus corações se preencham de coragem e força 

para enfrentar situações desafiadoras. 

Saudosamente, 

Profª5
• Danielle, Flávia, Gisele, Luise, Luiza, Marielly, Merillyn, Patipado e Sílvia. 
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Arte final e diagramação: Luiza Retz 


