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Páscoa

Educação Infantil
Ressurreição
Ruth Salles
Sobre o silêncio apagado de luzes,
a noite lentamente estende o escuro manto;
e lá debaixo dele, longe
dos olhos curiosos dos homens,
ela prepara o próximo e veemente
borbulhar de águas,
irromper de plantas,
despertar de almas.
E, quando ela se vai
com um leve gesto erguendo a sombra, desvendando a vida,
o dia, ainda trêmulo, escapa no horizonte,
e surge o sol,
surge o sol aclarante, inundante!
E na ordem do tempo se revela
a eterna luz
a eterna florescência!

S

ão várias as definições sobre a festa da Páscoa:

a) Na época pré-mosaica era a festa dos pastores
nômades.
b) Festa anual dos hebreus — Pessach — que
comemora a saída do Egito.
c) Festa anual dos cristãos, que comemora a
ressurreição de Cristo e é celebrada no primeiro
domingo depois da lua cheia do equinócio de outono.
A Páscoa dura 40 dias até a Ascensão. O conteúdo
essencial da época da Páscoa é a morte e a
ressurreição de Cristo. A Semana Santa, com todos os
seus simbolismos, antecede essa festa da
Ressurreição. Os acontecimentos que se deram há dois
mil anos na Semana Santa, entre o Domingo de Ramos
e a Ressurreição, foram revelações arquetípicas do
destino que a cada ano conferem aos sete dias de
cada semana o mais elevado sentido e um cunho
luminoso que plasma as almas.
O mistério do Gólgota, que doa seu corpo e seu sangue
para a renovação da Terra, de tudo aquilo que perdeu
sua espiritualidade.

Como a criança é a notícia mais recente que veio
do céu, ela vem buscar aqui na Terra por essas
verdades espirituais; pois aqui temos as imagens
celestes — imagens arquetípicas do mundo espiritual.
No Jardim de Infância não falamos às crianças sobre a
crucificação de Cristo, nem de Paixão e Morte.
Procuramos imagens que mostrem que não há só morte
e sim que onde há morte, há ressurreição: uma nova
vida.
A lagarta que se envolve num casulo dorme para
acordar uma linda borboleta.
O coelho como símbolo de nascimento é estreitamente
ligado à Terra, entendida como mãe, sendo um símbolo
de constante renovação da vida.
Na pintura dos ovos, podem entender que o ovo da
Páscoa é uma nova vida.
Vivenciamos essas lindas imagens nas rodas rítmicas,
nos trabalhos manuais e nos contos.
As crianças compreendem esses processos de
transformação, essa passagem pela Terra. E l a s
crescerão, então, fortalecidas e agradecidas a seus
educadores.
Feliz Páscoa!
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CARNAVAL NA ESCOLA
Rosana Rossi - Professora de música do 1º ao 5º ano

E

m 2007, nos aventuramos em nosso
primeiro
C arnaval,
quando
festejamos o centenário do nascimento
do compositor João de Barro, o
Braguinha. De lá para cá, a
comemoração tornou-se uma tradição
dentro da Escola, e sempre que o início
das aulas ocorre antes do Carnaval, nos
preparamos para a nossa “Festa de
Carnaval”, que acontece na sexta-feira,
véspera do feriado, envolvendo todo o
Ensino Fundamental.
Vivenciar com as crianças a folia e a
brincadeira dos ingênuos carnavais de
outrora, relembrando as antigas
“marchinhas”, é também poder resgatar
o verdadeiro espírito dessa festa.
As “marchinhas” são escolhidas para
cada classe de acordo com a faixa etária
e
conteúdos
trabalhados
nas
respectivas épocas do ano. Além da
música, a movimentação e a coreografia
são elaboradas com as professoras
Mirna (jogos) e Júlia (dança). Com o auxílio da professora de classe, as crianças improvisam e confeccionam
suas “fantasias”, criando pequenos adereços que transformam cada grupo em um verdadeiro bloco de
carnaval.
Além das “marchinhas” específicas de cada
classe, são rememoradas as marchinhas de
anos anteriores, que já fazem parte do
referencial interno das crianças, formando e
ampliando cada vez mais esse repertório.
No grande dia, a quadra é enfeitada para
receber os “foliões” ao som de uma verdadeira
“banda” ao vivo, formada por inúmeras
professoras e estagiárias da Escola.

Vladimir Capella

O baile se inicia com um cortejo dos alunos do
2° ao 8° ano. Em seguida, cada classe se
apresenta individualmente cantando e
dançando. Há um momento de troca, em que
todo o Ensino Fundamental I dança, enquanto
o Ensino Fundamental II canta e vice-versa.

Ao final, todos os blocos se
juntam, as crianças recebem
confetes e serpentinas e a quadra
se transforma em um grande
“baile carnavalesco”, ao som das
clássicas marchinhas.
Perceber a alegria, envolvimento,
interesse e empolgação das
crianças em todas as etapas
desse
grande
processo,
culminando com a festa, é o maior
“presente” que se pode ter!
Até o próximo Carnaval!!!
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Cerimônia do 1º ano 2012
Maria Emília Gomes Almeida - Professora do 1º ano

N

asce um desejo de recomeçar!... Mas ao
mesmo tempo, sentia um grande vazio
por deixar a classe anterior, mesmo sabendo
que havia tomado a decisão correta para o
momento. Então, começo a pensar e preparar
tudo para receber meus novos alunos.
Um lindo portal, nova história para as
crianças, novo desenho de lousa, mas o
friozinho na barriga também esteve presente
no momento da cerimônia.
Pude observar no rosto dos pais o orgulho
que sentem pela conquista dos seus filhos.
Nas professoras do Jardim, a alegria por terem
conduzido as crianças até esse momento
encantador. Nos professores do Fundamental
que ali estavam, o olhar observador sobre
as crianças que, comigo, iriam conduzir na
vida escolar.
Nas crianças, um sorriso, um beijo carinhoso
e um abraço acolhedor.
No meu coração, nervosismo, alegria e muita vontade para conduzi-las pelo novo caminho cheio de
descobertas, em que os números surgirão para encantar, chegarão as letras que vão amar, lindos versos
aprenderão, belas músicas cantarão, mil jogos farão e espertos ficarão a estudar.
Que o nosso caminho seja repleto de alegrias e conquistas.
Naquela manhã, ao acordar, Raphaela disse:
“— Mamãe, estou tão ansiosa!”
Mal sabia ela que sua mamãe também estava
sofrendo da mesma ansiedade. Na verdade, maior
ainda, afinal estaria ali como mãe e como
professora.
Esse era um momento muito esperado, desejado
e cheio de expectativa pela reação de minha filha
ao ser apresentada a sua professora.
A primeira emoção foi com a apresentação de
Euritmia do oitavo ano, pois muitos daqueles préadolescentes haviam passado pelo Maternal e
Jardim onde trabalho há quinze anos. Em seguida,
a reação de minha filha — Raphaela, e sua amiga,
Ana Carolina. As duas estavam sentadas próximas
uma da outra e assim que a professora foi
anunciada elas se entreolharam, colocaram suas
mãozinhas em seus rostos e com um lindo sorriso
disseram: “— Oh!!”
Foi tocante para mim e meu marido e, com certeza ,para
todos os pais ali presentes.
Profª Ivanilda
mãe da Raphaela

“Quem será a minha professora, mãe?” — perguntou a
minha filha, ao se aproximar o grande dia. Eu disse que não
sabia e completei dizendo que os anjos escolheram a
professora e só revelariam às crianças no momento
determinado. Esse momento seria no ritual de passagem
para o primeiro ano. Tantas perguntas povoaram o coração
de minha filha Isadora: “Como será a minha professora?
Quantos dias faltam? O que vou fazer? E o que levarei?”.
A curiosidade era grande, mas, ao mesmo tempo, não querer
saber trouxe uma emoção e uma veneração maior ainda.
Contamos os dias, as horas, os instantes e, finalmente,
chegou o dia tão esperado. Fiquei surpresa com a reação de
Isadora — calada, concentrada e atenta a tudo em sua volta
e com uma respiração profunda e silenciosa. Assim ela
permaneceu durante o canto e a apresentação de Euritmia
dos alunos do oitavo ano. Enfim, quando a Deolinda revelou
aquilo que todos esperavam — a professora do atual primeiro
ano, Dona Maria Emília —, Isadora suspirou, olhou para
mim e disse: “Eu sabia”. E, quando ela caminhou em direção
à sua nova professora, eu senti que ela estava feliz. E eu,
apenas entreguei e confiei.
Profª Mirna
mãe da Isadora

Nossa!!! Na verdade para mim, O PORTAL foi uma deliciosa viagem ao passado. Olhando para as carinhas
atentas a tudo que acontecia e olhinhos que não piscavam com medo de perder alguma coisa, logo me lembrei
de muitos momentos quando estava na mesma situação que minha filha se encontrava. Lembrei da minha
expectativa, do movimento das pessoas, da agitação da minha mãe e apreensão do meu pai, do silêncio animado
dos meus amigos, de um medo do novo, e de saber que algo iria acontecer... Mas o que na verdade iria
acontecer?? Foi uma longa viagem de uns 20 segundos... E me peguei levemente sorrindo no final dela!!! Pude
então reiterar minha certeza de que minha filha passará por tudo de especial que uma escola Waldorf pode
oferecer. Onde mais ela poderá ter experiências que, mesmo depois de muitos anos, as lembranças e
ensinamentos ainda estarão vivos e frescos na memória?? A D. Maria Emília toda sorte e confiança da minha
parte, pois a minha viagem na verdade acabou há algum tempo, mas a da minha filha começa agora.
Prof. Christiano
pai da Mariana
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Atualize seu e-mail

Trânsito

Solicitamos às famílias que verifiquem o
recebimento de comunicados da Escola em
seu e-mail.
Caso até a data de hoje não tenham
recebido nenhuma correspondência da
Escola, pedimos entrar em contato com a
secretaria para verificar seu endereço de
e-mail.
Essa atualização também pode ser feita
pelo e-mail: escola@waldorf.com.br

Insistimos na necessidade do respeito ao
trânsito em frente à Escola.
Os pais que, por qualquer motivo, entrarem
na Escola, ainda que por poucos minutos,
devem estacionar fora do lugar demarcado
para embarque e desembarque.
Os pais que queiram acompanhar
pessoalmente seus filhos até a entrada
também devem estacionar fora da área
demarcada. A sensação de que “apenas um
minuto” não vai atrapalhar ninguém é
enganosa, pois basta que o fluxo dos carros
se interrompa por um instante para que todo
o movimento seja prejudicado.
Ao perceber que o carro da frente se
distanciou, manobre seu carro para que o
fluxo continue.

Ampliação do
Laboratório
Professores de Ciências

A

no passado, a Escola realizou um
esforço arquitetônico para melhor
acomodar algumas necessidades antigas.
Dentre elas, foram contempladas a
aparelhagem e o espaço físico do laboratório.
Agora ele está maior, comportando de forma
mais adequada as salas com maior número
de alunos; está também mais organizado, pois
foram instalados novos armários e gaveteiros
para melhor acomodação dos experimentos;
e está melhor equipado, pois estamos
adquirindo novos experimentos — para
inefável deleite de nossos alunos e
professores.
Gostaríamos, portanto, de agradecer a toda
a comunidade escolar que trabalhou para que
tal esforço se concretizasse. Acreditamos que
ele será recompensado brevemente, dia após
dia, conforme os alunos forem se encantando
com o universo científico que desvendarmos
nas aulas de Biologia, Física e Química.
A propósito, estão todos convidados para
verificar o resultado!

Agenda
Março
24

Festa de Páscoa - E.I.

31

Palestra de Páscoa
Encontro dos Grupos de Trabalho
5 a 10 anos - Workshop

Abril
5 a 8

Feriado Paixão

14

Festa Semestral
Feira de Pais

21

Feriado Tiradentes

26

Reunião Integrada

Maio
1

Feriado Dia do Trabalho

5

Reunião E.M. — Entrega de notas

12

Noite Italiana

EXPEDIENTE
Comissão da Circular

Biblioteca
Lembramos que a Biblioteca está aberta
de 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 16h30.
Bibliotecária: Vera
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