
Reunião	Fundamental	6º.	a	8º.	FEWB	de	15/04/20	

Prezados	 professores	 de	 Classe	 de	 6º	 ao	 8º	 ano	 de	 escolas	Waldorf,	 a	 FEWB	 e	 a	 Seção	
Pedagógica	promoveu	no	dia	15	de	abril	pela	plataforma	ZOOM,	uma	reunião	virtual	para	
uma	partilha	de	experiências	entre	todos.		

Os	anfitriões	foram:	Prof.	Emerson	Rocha	(tutor	de	escolas	Waldorf	e	professor	da	Escola	
Veredas,	 Campinas-SP),	 Profa.	 Mariana	 Bugano	 (Escola	 Veredas.	 Campinas-SP)	 e	 Karla	
Neves	(EWRS).	

Transcrição	simultânea	de	Cristina	Velasquez	–	articuladora	pedagógica	da	FEWB	e	as	
anotações	de	Ana	Paula	Galdino	–	Professa	da	Escola	Angelim,	Jundiaí-SP	

1. Prof.	Mariana	Bugano,	7º.	Ano	Escola	Veredas	

Poucos	encontros,	alguns	como	esse,	mais	ou	menos	íntimos,	nos	dando	oportunidade	de	
nos	rever	em	vários	âmbitos.	
Podemos	fazer	juntos	essas	reflexões	profundas	no	âmbito	pedagógico.	

Reflexões	dos	professores	de	segundo	setênio,		
“o	domador	do	circo	que	há	em	nós”	

Como	estamos	cuidando	de	nós?	
Estamos	em	uma	situação	em	que	decidir	por	manter	aulas	a	distância	é	uma	decisão	muito	
difícil	para	nós.	

Assim	 como	 os	 profissionais	 da	 saúde	 estão	 cuidando	 da	 parte	 física	 das	 pessoas,	 nós	
estamos	cuidando	da	parte	anímica.		
Precisamos	manter	nossa	saúde	(corpo	e	alma)	e	ajudar	famílias	e	alunos	a	cuidar	da	saúde	
também.	
Pedagogia	waldorf	tem	um	caminho	meditativo	vasto.	Auto	cuidado	
Para	se	ter	saúde	é	preciso	reconhecer	nossos	limites.	O	que	é	possível	ser	feito?	
Estabelecer	uma	relação	próxima	com	as	famílias	
O	 caminho	 de	 contato	 individual	 é	 uma	 possibilidade. o	 VÍNCULO	 NOTURNO	 -	 sua	
importância	para	este	momento.	
O	contato	com	as	famílias	para	compartilhar	os	fundamentos	de	nossas	ações.		
Desenvolver	projetos,	se	engajarem	ativamente	em	uma	atividade.	Fazer	artístico	a	partir	
daquilo	que	estamos	enviando	para	as	casas.	Engajamento	do	ser	como	um	todo.	
MOMENTO	 para	 apoiar	 o	 momento	 de	 autonomia	 dos	 alunos	 -	 exemplo	 trabalhos	
individuais. Mariana	tem	trabalho	PROJETOS	com	seus	alunos a	ideia	será	juntas	todo	esse	
trabalho	diverso	após	este	período	e	dar	o	arredondamento	no	coletivo.	

2. Profa.	Isabel	Schievenin	Escola	Arcanjo	Micael	de	Poá	

A	partir	do	6o	ano	importância	da	formação	do	coração	FÍSICO	definitivo	dos	alunos 
momento	cármico 
e	vem	a	pergunta	“Como	não	sentir	medo!”  



Perguntar	aos	alunos,	“o	que	você	faria	se	você	estivesse	no	lugar	dele?”	
A	autonomia	da	fantasia	é	um	caminho.	Para	a	aula	deve	ganhar	qualidade	nas	imagens.	
Como	estimular	coragem	a	partir	da	fantasia	das	crianças?	
Que	se	desenvolva	a	vontade	e	a	força	do	querer	da	criança	a	partir	da	fantasia.	
estimular	essa	autonomia	de	fantasia	por	meio	de	perguntas	e	que	possa	compartilhar	com	
todos,	 suas	 percepções	 e	 desenvolvimento. O	 objetivo	 é	 o	 de	 ganhar	 qualidade	 de	
IMAGENS incentivar	a	parte	artística	e	escrita.	
Sugere	 não	 estimular	 pesquisas	 na	 internet	 (Google),	 são	 alunos	 que	 caminham	 para	 a	
maturidade	terrena	necessitam	esse	estímulo.	

O	coração	ETÉRICO	próprio	da	criança	está	completando	sua	formação,	pronto	a	"nascer",	
deixando	o	coração	etérico	herdado	para	trás.	Esse	apodrece	e	se	desfaz,	processo	descrito	
por	R.	Steiner.	
Tornar	 essa	 proposta	 a	 mais	 calorosa	 possível	 desenvolvendo	 a	 força	 do	 querer	 e	 da	
vontade	por	meio	da	própria	fantasia,	sugere	a	 leitura	do livro:	O	nascimento	do	coração	
etérico.	

Sugestão	de	leitura	dos	textos	contidos	no	V	Congresso	Brasil	de	PW	com	o	tema	central	o	
corpo	astral.	

3. Professor	Emerson.	Escola	Veredas	

Fala	como	trabalhar	a	trimembração	da	aula: Pensar,	sentir	e	querer.	
Cita	profa.	Luiza	Lameirao	do	trabalho	da	CONSCIÊNCIA	NOTURNA	é	algo	que	
permeia	 a	 vida	mesmo	 quando	 estamos	 acordados,	 não	 é	 algo	 apenas	 que	 acontece	 no	
momento	do	sono.	Caminhos	para	aproximação	junto	a	estas	crianças.	“Como	me	unir	em	
pensamento	com	meus	alunos?”	
Apresenta	 o	 fato	 de	 que	podemos	 ter,	 neste	momento,	 IDEÍAS	 COMUNS	e	 que,	 embora	
estejamos	separados,	podemos	estar	unidos	em	PENSAMENTO,	nós	professores	e	crianças,	
professores	e	pais.	A	intenção	é	nos	colocarmos	no	âmbito	do	pensar.		

Cita	 esses	 pontos	 como	 algo	mais	 geral de	 fundamento.	 Só	 podemos	 nos	 unir	 se	 temos	
uma	 IDEIA	em	COMUM	para	 atingir	 essa	união	em	PENSAMENTO para	nos	unirmos	 com	
professores,	alunos	e	pais	
Entrando	 na	 qualidade	 do	 SENTIR quando	 retornamos	 para	 o	 nosso	 isolamento	 social,	
reflete	que	este	poderá	ser	quebrado	se	conseguirmos	criar	VÍNCULOS	com	adultos,	com	
os	pais,	e	assim	podemos	abrir	a	possibilidade	de	que	uma	IDEIA	possa	ser	compartilhada.	
No	SENTIR	temos	a	qualidade	do	ritmo	que	está	ligado	com	saúde.	
Com	isso,	com	essas	duas	qualidades	postas	chegamos	à	qualidade	do	QUERER  
que	nos	remete	a	algum	tipo	de	PRODUÇÂO	e	o	que	alicerça	a	VONTADE.	
FORÇA	DE	VENERAÇÃO	–	FORÇAS	DE	DEVOÇÃO	
sao	as	forças	de	devoção	e	de	veneração	como	por	exemplo	uma	observação	da	natureza	
ou	a	observação	astronômica	por	exemplo.	
TRANSFORMAR	O	OBSERVADO	EM	UMA	ATIVIDADE	ARTÍSTICA	
seriam	 tarefas	 não	 de	 obrigação,	mas	 sim	 uma	 proposta	 com	 os	 pais	 e	 com	 as	 crianças 
podendo	resultar	disto	um	POEMA,	uma	escrita.	



Nosso	desafio	agora:	como	consigo	acessar	essas	três	qualidades	na	parceria	com	os	adultos,	
os	pais?		replicar	a	aula	principal	como	uma	tarefa	pode	ser	contra	produtivo	
Nós	 professores	 também	 estamos	 lidando	 com	 o	 “vírus"	 de	 forma	 física	 como	 os	
profissionais	de	saúde,	mas	na	forma	ANÍMICA.	
Neste	momento	o	CONTEÚDO	NÃO	TRARÁ	SAÚDE!	

Acredito	que	seria	essa	compreensão	que	nos	permitiria	acessar	essas	crianças	que	estão	
na	eminência	do	nascimento	de	seu	corpo	astral. 	
precisamos	 de	 crianças	 e	 pais	 saudáveis	 para	 quando	 voltarmos	 dessa	 situação	 que	
estamos	vivendo.	“O	ESPAÇO	ESCOLA	é	mais	que	o	físico”.	

4.Profa.	Karla	Neves Escola	Waldorf	Rudolf	Steiner	SP	

Estamos	 trabalhando	 com	 Ensino	 REMOTO e	 não	 a	 ensino	 a	 distância,	 professora	 Karla	
esclarece	esse	ponto.	
https://www.youtube.com/watch?v=DJEKzpBXXzg	 entrevista	 com	 Priscila	 Cruz	 do	
Movimento	Todos	pela	educação	que	falou	dessa	diferença.	
Karla	Menciona	a	importância	de	criarmos	um	AMBIENTE	- a	antropologia	da	criança	neste	
momento	6	a	8o	ano.	
Essa	 fase	 é	 o	 momento	 em	 que	 o	 corpo	 etérico	 está	 sendo	 lapidado	 com	 a	 ajuda	 dos	
educadores	 onde	 o	 objetivo	 da	 criança	 é	 o	 de	 conquistar	 as	 forças	 do	 corpo	 etérico	 na	
conquista	 do	 espaço	 social	 temporal Klauss	 Peter	 Röh	 mencionou	 isso	 durante	 as	
conferências	do	V	Congresso	Brasil	de	Pedagogia	Waldorf,	alegria	de	aprender	(força	leve	
pra	cima). 

6º.,	7º.	E	8º.	PROFESSOR	EQUILIBRA	ARTISTICAMENTE	as	POLARIDADES	
Com	 o	 nascimento	 do	 corpo	 astral	 temos	 a	 questao	 do	 equilíbrio	 das	 polaridades o	
PROFESSOR	artisticamente	vai	trabalhando	esse	equilíbrio	
RESPONSABILIDADE/	AUTONOMIA	
o	2o	setenio	o	do	SENTIR,	1º.	 	ate	o	3º	anos	muito	ligada	ao	querer	portanto	conecta-las	ao	
fazer	no	mundo.	
4o	e	5o	anos	temos	o	CENTRO	do	segundo	setênio	-	um	sentir	condensado	
já	do	6o	ao	8o	seria	o	último	terço,	o	pensar	dentro	do	sentir.	
Conectando-se	ao	aprendizado	com	muito	mais	autonomia.	
PENSAR	CAUSAL	
seria	o	PENSAR	causal	 -	causa	e	consequência	nos	 levando	para	o	método,	currículo	do	6	
ano	-	matérias	ligadas	ao	mundo	exterior.	
7o	ano,	ano	de	um	pequeno	sentir e 8o	ano	pensar	dentro	do	grande	sentir.	
Percepção	de	que	o	percurso	 feito	 até	o	8o	 ano	está	disponivel	 para	 eles,	 os	 alunos e	a	
importância	de	 ter	 a	percepção	clara	do	FLUXO	educativo. Uma	 forma	de	visualizar	esse	
fluxo	neste	momento	poderia	se	dar	por	meio	da	ROTINA	da	casa.		
o	RITMO	saudável	é	antídoto	para	o	mundo	moderno!	
“PERCEBER	QUE	A	CADA	DIA	ALGO	NOVO	SE	ACRESCENTOU	A	MIM”	
Chama	a	atenção	para	olhar	ao	FLUXO	significativo	com	gotas	de	aprendizado.	
NOSSA	META	NÃO	É	O	CONTEÚDO,	o	conteúdo	é	o	veículo.	
PARA	UM	PASSO	DE	CADA	VEZ,	SEM	LISTAS	SEM	SENTIDO.	
Uma	observação	seria	por	exemplo	uma	CARTA	DE	OBSERVAÇÃO	DO	SOL,	observação	de	
fenômenos.	

https://www.youtube.com/watch?v=DJEKzpBXXzg


Nessa	 fase,	 gerar	 CURIOSIDADE	 ao	máximo	 possível,	 para	 depois	 se	 tornar	 uma	 pessoa	
livre.	
“nós	damos	os	limões	e	as	famílias	farão	a	limonada”	

Profa.	Isabel	Escola	de	Poá	
sobre	a	formação	de	juízo nesta	fase.	
Capacidade	de	criar	juízo,	passo	a	passo	a	partir	do	6º.	Ano.		
A	partir	do	6º.	Ano,	desenvolver	confiança,	pensamento	causal	
desenvolver	CONFIANÇA	nesta	fase	é	importante	e	acontece	por	meio	desse	pensamento	
causal isso	vai	dando	uma	segurança	para	sua	encarnação	na	terra	
6o	ano	-	começam	a	descobrir	as	causas.	Antropologia	com	os	processos	vitais	ajuda	nesse	
caminho.	
No	8o	ano,	eles	estão	além	das	causas	eles	estão	adentrando	nos	fenômenos temos	que	
desenvolver	SEGURANÇA	junto	as	crianças	desta	fase	
Cuidar	de	uma	planta,	animal	de	estimação,	olhando	para	o	céu	-	podem	ser	caminhos	para	
isso	

USO	PRAGMATICO	DOS	CONHECIMENTOS	–	Ensino	Médio	

Escola	 Micael	 de	 Poá	 decidiu	 por	 30	 dias	 de	 férias	 a	 fim	 de	 se	 preparar	 para	 iniciar	 o	
trabalho	a	distância.	Levarão	em	julho	e	farão	um	recesso	de	15	dias	na	semana	da	pátria.	

Professora	Karla	Neves	
Segundo	setênio	-	O	MUNDO	É	BELO!	
Karla	chamando	a	atenção	às	belezas	desse	momento,	oportunidades!!!  

PROFESSORA	MARIANA	
Projetos	–	que	os	alunos	lidem	com	os	conteúdos	e	depois	sistematiza	quando	estivermos	
juntos.	 Observação	 do	 cotidiano.	 Entrevistas	 com	 as	 famílias.	 Em	 algum	 momento	 eles	
estarão	com	toda	a	informação	possível	e	eles	precisarão	ir	atrás	de	conteúdo.	
Com	 pergunta	 direcionada,	 mediação	 de	 adulto,	 indicação	 de	 site	 para	 consulta,	 sim,	
podem	ser	capazes	de	fazer	uma	pesquisa	na	web.	
Esse	 é	 o	 ponto	 de	 estrangulamento	 na	 proposta	 de	 se	 trabalhar	 por	 projetos.	 Cada	
professor	deve	avaliar	e	se	responsabilizar	pela	decisão.	
O	professor	pode	mandar	textos	e	mapas	para	os	alunos.	
Trabalhos	feitos	em	casa	leva	a	uma	polarização	
LIMITES	e	POSSIBILIDADES	da	casa	–	polarizar	o	que	é	individual	
O	FOCO	NÃO	É	ESTIMULAR	O	USO	DE	MÍDIAS,	NEM	AUDIO,	NEM	VÍDEO.	
Cada	 um	 deve	 decidir	 qual	 recurso	 de	 mídia	 vai	 usar	 (vídeo	 aula,	 plataforma,	 audio,	
pesquisa	na	web)	
Os	conteúdos	estão	disponíveis	em	um	DRIVE	do	google,	com	cartas,	tarefas,	orientações,	
desenhos.	Os	pais	acessam	e	entregam	as	crianças.	

Professora	Karla		
Fome	insaciável	pelos	eletrônicos	

Semeadura	farta	com	uma	abertura	de	possibilidades	



Na	Steiner	não	se	usa	a	plataforma	com	alunos	de	6º	a	8º.	

QUESTÃO	SENSORIAL	DEVE	SER	MUITO	BEM	AVALIADA	PARA	AS	TOMADAS	DE	DECISÃO.	
Ideal:	pais	leem	texto	da	professora	e/ou	os	próprios	alunos.	Tem	o	sentido	do	EU	presente.	
Vídeo	e	áudio	não	tem	a	presença	do	EU.	

Telefonema	às	crianças	tem	tido	bons	resultados	

Estamos	 em	 um	 modelo	 de	 ensino	 remoto.	 Estimulamos	 e	 buscamos	 construir	 com	 as	
crianças	e	familias.	
Fazer	algo	DIARIAMENTE	para	as	crianças	terem	a	sensação	de	que	dia	a	dia	os	professores	
esteve	envolvido	com	os	alunos.	Pais	e	alunos	agradecem.	
Ajuda	no	ritmo	da	família,	pois	diariamente	em	um	horário	conhecido	todos	se	dedicam	a	
fazer	o	que	o	professor	pediu.	

DOGMATISMO	é	ficar	repetindo	regras	
Precisamos	construir	 com	as	 ferramentas	que	a	 classe	 tem	e	o	estudo	de	cada	professor	
ajuda	nas	tomadas	de	decisão	

V	Congresso	Brasil	de	PW	-	corpo	astral.	dia	17	páginas	31	a	41	

Memoria/força	de	fantasia	e	criação	de	imagem		
Repositório	de	conteúdo	tema,	de	cada	um,	do	que	 já	foi	vivido	em	classe,	não	confundir	
com	informação.	
A	partir	de	uma	coisa	muito	bem	explorada	 ter	espaço	para	 trabalhar	 vários	assuntos	de	
várias	formas.	

Cada	 classe	 é	 um	 organismo,	 mas	 é	 preciso	 trabalharem	 juntos,	 pois	 fazem	 parte	 do	
organismo	escola.	
TRABALHO	 COLEGIADO	 com	 todos	 os	 professores	 da	 classe	 (matéria)	 eTRABALHO	
COLEGIADO	com	todos


