
 

Caderno Micael 
Vivenciando a época de Micael em casa 



 
 

 
 
 
 

 
 

  

Temos que erradicar da alma todo medo 
e terror do que o futuro possa trazer ao 

homem. 
Temos que adquirir serenidade em todos 

os sentimentos 
e sensações a respeito do futuro. 
Temos que olhar para frente com 

absoluta equanimidade 
para com tudo que possa vir. 

E temos que pensar somente que tudo que 
vier nos será dado 

por uma direção mundial plena de 
sabedoria. 

Isto é parte do que temos de aprender 
nesta era: 

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 nossa vontade e busquemos 
o despertar interior todas as manhãs e 

todas as noites. 
 
 

 
 

Rudolf Steiner 
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ApresentaçÃo 

 

Como buscamos enfatizar em todos os cadernos anteriores, nossas 

vivências com as crianças sempre vêm imbuídas de um significado maior. 

Comemorar as festas do ano é, portanto, preencher de sentido tudo aquilo que 

fazemos. Por esse motivo, nossa intenção em começar todos os cadernos com 

reflexões sobre essas épocas, tem como objetivo trazer um alimento para os 

adultos, antes de propor vivências com as crianças, já que somos nós que, imbuídos 

de conhecimento, podemos transmitir para nossos filhos e filhas toda a riqueza de 

cada época. 

Pois bem, esse mês nos encontramos diante de um grande desafio: vivenciar 

a época de Micael em casa. Na escola, essa época é vivenciada pelas crianças com 

grande expectativa e entusiasmo. Os professores propõem desafios ao longo das 

semanas, a roda rítmica traz coragem e devoção, e tudo isso culmina com as 

vivências do dia 29 de setembro, dia de Micael, quando as crianças superam seus 

medos e inseguranças em atividades propostas pelos professores. Depois, ouvem 

uma linda história, passam pelo caracol e aqueles que ingressarão no primeiro ano 

ganham uma espada feita por seus pais, numa cerimônia preparada com muito 

carinho e dedicação. 

Sabemos que reproduzir tudo que as crianças experimentam no Jardim não 

será possível, mas isso não quer dizer que elas não possam vivenciar outras 

experiências tão enriquecedoras quanto. É um desafio que todos teremos que 

abraçar. Pensando nisso, resolvemos mudar um pouco a estrutura deste Caderno. 

Elaboramos um calendário de atividades seguindo as quatro semanas do mês de 

setembro. Com isso, esperamos ajudá-los no planejamento das atividades 

semanalmente, seguindo um fluxo saudável e traçando um caminho crescente que 

culminará na celebração do dia 29. 

Para que isso seja possível, precisamos, como adultos, compreender um 

pouco mais o que significa essa época e, imbuídos desse conteúdo, poderemos 

realizar as atividades com muito mais significado e reverência. 
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A Época de Micael e seu significado espiritual  

  

Como dissemos, no dia 29 de setembro comemoramos o dia de Micael, 

arcanjo que rege nossa era. Esse nome tem origem hebraica e significa “quem é 

como Deus”. Porém, a despeito de toda importância que Micael possui para os 

seres humanos da atualidade, pouco falamos sobre ele. Talvez porque sua atuação 

seja invisível aos olhos cotidianos, e nem sempre conseguimos senti-la. Mas como 

podemos percebê-lo, então? Quais os sinais de sua atuação nos dias de hoje? 

Micael é o enviado por Cristo para acompanhar e trazer força ao 

desenvolvimento da humanidade. Uma força simbolizada pela sua espada de ferro, 

mas que significa, na verdade, força interior. Uma tomada de consciência individual 

que agora podemos, e devemos, buscar em nosso cotidiano. Ela nos dará aquilo 

que precisamos para dominar os dragões que nos rodeiam e que moram dentro de 

nós mesmos, como o medo, a vaidade, o egoísmo, a cobiça, o apego ao mundo 

material e tantos outros. Em outras palavras, os dragões que Micael enfrenta com a 

sua espada, seriam tudo aquilo que nos prende ao mundo material, e nos faz 

esquecer da nossa verdadeira essência espiritual. 

Para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre Micael, pensemos nas 

pinturas que o representam enfrentando o Dragão. Nelas, Micael não aparece 

matando a terrível criatura, mas dominando-a. Do mesmo modo, essa é nossa 

tarefa, saber que dragões moram em nosso mais íntimo ser, e que devemos 

dominá-los diariamente com controle e equilíbrio, sem a ilusão de que, um dia, 

acabaremos totalmente com eles. E como dominar o Dragão? Micael traz à mão 

uma espada de ferro, elemento que corre em nosso sangue e nos dá atuação e 

coragem. Uma coragem que não é apenas o contrário do medo, mas principalmente 

AMOR. Cor-agem seria o coração agindo em nome do amor, ou a capacidade de agir 

com o coração plenamente consciente. Assim, a pergunta que ele nos lembra todos 

os anos é: O que me faz acordar toda manhã? O que tenho feito da minha vida? 

Quanto me desviei do meu caminho, da minha essência, do meu ideal de vida? 

 

 

 

 

 

 2 



 

 

 

 

 

 

 

Estamos constantemente nos queixando de que as crianças não escutam, 

mas nós escutamos a nós mesmos? A época de Micael é a época que nos lembra 

desse chamado que vem de dentro. Um chamado matinal do espírito, como nos diz 

Rudolf Steiner.  

Espiritual porque não vem das percepções sensoriais, mas se aproxima de 

uma intuição. Uma intuição individual. E porque diz-se que esse é o chamado de 

Micael? Porque esse ser nos trouxe a possibilidade de pensar e correr atrás de 

nossa evolução por conta própria, não esperando por revelações divinas ou por 

caminhos traçados por outros para nós. Ele nos trouxe a chance de questionar e 

tomar decisões a partir de nosso discernimento individual. 

Muitos seres humanos atuaram com a força de Micael, como por exemplo, 

São Jorge, Joana D’arc e Gandhi. E ainda hoje tantas outras pessoas escutaram seu 

chamado e agem a partir disso. Poderíamos dizer, de forma muito resumida, que a 

força micaélica se traduz em três pilares: decisão pessoal; 

constância/perseverança; e concentração.    

Que o Arcanjo Micael nos encha de coragem para romper nossa semente 

interna que foi acalentada e cuidada durante o inverno para que ela possa sair da 

terra em busca da luz, crescer e dar frutos que alimentam nosso corpo físico, mas 

também, e principalmente, nosso ser espiritual. 
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Celebrando com crianças a Época de Micael 

 

Sejam corajosos 

Mas sejam humildes, 

Pois a coragem orgulhosa 

Não é a coragem de São Micael. 

Somente a coragem 

Que surge no coração 

A partir do desejo de querer 

Ajudar os homens 

É a coragem que receberá 

Ajuda dos mundos espirituais 

 

(Extraído de a “Espada de Luz” -  Coletânea de Karin Stasch) 

 

Micael tem uma tarefa muito especial: revelar ao homem o caminho de volta até a 

consciência espiritual. E como impulsionar a humanidade para que reconheça o espiritual como 

algo vivo, real, podendo vivenciá-lo de forma a tornar a espiritualidade atuante em suas ações 

diárias? “O ponto de partida é o esforço de cada um que poderá espelhar-se na humanidade como 

um todo. Nossos esforços agora devem confluir para Micael: devemos absorver e trazer sua força, 

através de nós próprios para o mundo“.  

Na educação infantil da Escola Aurora, a Época de Micael foi sempre muito esperada pelas 

crianças e os professores, pois suas vivências despertam de forma muito viva e através dos 

sentidos, a força interior que nos leva a superar, vencer barreiras e dominar os dragões. Assim, 

propomos aqui algumas vivências semanais que podem ser realizadas em casa pelas crianças, com 

o auxílio e acompanhamento sempre atento e encorajador dos familiares. 

Na época de Micael nos voltamos para pequenas conquistas, encorajando a superação de 

pequenos desafios, que podem ser simples aos olhos dos adultos, mas enormes para as crianças. É 

importante que cada mãe e pai observe seu filho ou filha e possam identificar em qual aspecto a 

criança necessita de um olhar, um incentivo e encorajamento. Às vezes, esse desafio pode ser 

experimentar novos alimentos ou amarrar os cadarços, fazer sua higiene pessoal sozinha/o, vestir-

se ou arrumar seu quarto. O essencial é discernir o que a criança é capaz de fazer com sua idade. A 

partir disso, os pais podem propor desafios e, juntos, ajudá-los a superá-los. Lembrando que todo o 

aprendizado é um desafio, então, as pequenas conquistas são alicerces. Assim, essa época, 

festejada conscientemente, atuará de forma a impulsionar a coragem da criança para a vida 

e para a ação. 
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Vivenciando a época de Micael em casa 

 

Semana 1 

 

Para essa semana propomos duas vivências principais: a roda rítmica e a construção da 

mesa de época.  

 

1 - Roda rítmica 

 

Desde o início da Época de Micael, uma roda rítmica é vivenciada com as crianças. Nela, 

uma história de bravura é contada com a voz, o corpo, movimentos e gestos, que vão trazendo 

a essência Micaélica. Por isso, aqui trazemos essa roda rítmica que pode - e deve - ser 

vivenciada a partir dos gestos que vocês criarem. Sintam-se à vontade nessa construção, 

mesmo tendo algumas indicações, o mais importante é que vocês busquem imagens e 

representações dentro de si para criar seus próprios gestos, trazendo algo leve e prazeroso 

para se fazer em família. Assim, apresentamos a roda nesta primeira semana de vivências, mas 

ela pode ser realizada durante toda a Época, se desejarem. 
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Roda de Micael 

 

Havia um castelo de torres,  (Em roda juntar palma com palma com quem está do lado, com os 

dedos para cima) 

Pequenas, médias e grandes. (Fazer movimento ascendente com as mãos, primeiro na altura do 

quadril, depois peito, depois acima da cabeça) 

Um dia, o céu escureceu. (Fechar um círculo pequeno, rodinha abraçada e escurinha) 

E a terra toda tremeu. (Bater com os pés no chão) 

E lá, da mais alta das torres. (Abrir a roda e levantar reto o braço direito) 

O guarda gritou:  “Um Dragão!” (Fazer gesto de gritar: mãos em concha ao lado da boca) 

E bravo ele vinha, e fogo cuspia! (Caminhar com braços e pernas de dragão - Bater palmas na 

frente da boca e jogando para frente também) 

Com seu grande rabo em tudo batia!  (Com as mãos juntas nas costas, palma com palma, como se 

fosse um rabo, jogando para um lado e para o outro)  

No castelo ele entrou, (Entrar na roda) 

E a princesa ele pegou. (Movimento de pegar com os dois braços) 

E bravo ele ia, e fogo cuspia! (Repetir o gesto) 

Com seu grande rabo em tudo batia!  (Repetir o gesto) 

O povo todo entristeceu. (Roda - cabeça baixa) 

E da mais alta das torres (Com o braço direito bem alto)  

As bandeiras o rei recolheu. (Ir descendo devagar a mão imitando uma bandeira caída) 

E todos assim cantavam: (Roda andando e cantando tristemente) 

*Cantar:  

Princesa você vive ou será que já morreu?  

Eu vivo aqui sozinha e o rei já prometeu, 

Quem domar o dragão ganhará meu coração! 
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Veio um príncipe valente com luz no coração (Cavalgar em círculo com pé direito à 

frente, segurando rédeas) 

Cavalgando confiante, não tem medo de dragão! 

A princesa eu quero salvar e o reino todo libertar! (Braços a frente e depois abrir 

lateralmente) 

Para isso forças eu vou precisar e Micael há de me ajudar! (Ajoelhar, pé direito a frente, 

mãos sobre o joelho direito, cabeça baixa apoiada nas mãos) 

*Cantar: 

 Oh Micael, celeste herói, dai-nos força e coragem em nossos corações!  (Levantar a cabeça 

e olhar em direção ao céu) 

*Cantar:  

“Se abrem os portais do céu o Arcanjo vem, São Micael!(Ainda ajoelhado abrir os braços 

lateralmente e para cima, palmas para o céu.) 

Nós te seguimos por onde vais, brilhante e forte tu serás!" 

A espada de luz ele recebe e sua alma se fortalece (Colocar os braços em frente na 

altura do peito para receber do céu a espada) 

*Cantar:  

"Eu crescendo, eu crescendo, sendo grande como o mundo, (Levantar e fazer movimento 

com os braços lateral para cima, como se pegasse o mundo) 

Eu venço com certeza o dragão lá no fundo. (Abaixar o braço direito "com a espada"em 

sinal de domínio) 

Eu crescendo, eu crescendo, sendo forte sem igual, (Levantar e fazer movimento com os 

braços lateral para cima, gesto de força nos braços.) 

Eu venço com certeza o feio animal. (Abaixar o braço direito "com a espada" em sinal de 

domínio.) 

E a Terra, e a lua, e as estrelas serão minhas (Ao lado do corpo palmas para baixo, 

depois para cima forma de lua e cruzamentos com os indicadores acima da cabeça) 

E o Sol também há de ao herói pertencer! (Fazer grande bola acima da cabeça e levar as 

duas mãos ao coração) 
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*Cantar:  

“Segue o príncipe valente com luz no coração, (Cavalgar em círculo.) 

Cavalgando confiante vai em busca do dragão. 

E finalmente chega perto de uma caverna,  

Deixa seu fiel cavalo e tem que atravessar uma ponte muito estreita (Pára e amarra as 

rédeas) 

Pé ante pé, pé ante pé, pé ante pé … (Caminhar pé ante pé com braços abertos na lateral) 

Chegando do outro lado ele tem que dar um pulo (Pulo em distância) 

Com muita coragem sobre um precipício profundo.  

E então na entrada da caverna ele sente o calor e o fedor do dragão. (Gesto de calor e fedor) 

Com sua espada na mão, ele entra e luta contra o dragão. (Espada em riste na mão direita) 

Por baixo e por cima, por baixo e por cima… (Cruzamentos com a espada) 

O Dragão ele domina!  (Espada apontando para o chão com domínio) 

Ele abre as grades e liberta a princesa. (Braços abrem lateralmente – libertando) 

E retorna pelo caminho. Tem que dar um pulo com muita coragem, com a princesa no colo 

(Braços a frente carregando) 

Agora tem que atravessar a ponte estreita.  Pé ante pé, pé ante pé, pé ante pé… 

Encontra seu fiel cavalo e com a princesa na garupa volta (Cavalgando segurando a mão)  

*Cantar:  

"Segue o príncipe valente com a princesa pela mão, 

No castelo é saudado com alegria e devoção"       

Da mais alta das torres o guarda gritou: (Braço direito reto alto) 

- Rei, rei, a princesa está voltando!    (Mãos em concha ao lado da boca) 

Todos muito se alegraram. (Roda) 

E no castelo de torres pequenas, médias, grandes (Palma com palma) 

Pequenas, médias, grandes. (Ir subindo) 

As bandeiras voltaram a balançar no céu em louvor a São Micael! 

(Braços direito ato balançando a mão como uma bandeira) 
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Com os mais novinhos, podemos simplesmente criar pequenos versos 

rítmicos que enaltecem sua coragem e superação. Um cavalinho de pau na mão 

(ou um cabo de vassoura e uma dose de imaginação) e eles vão adorar trotar por 

aí escutando seu nome em um verso feito especialmente para eles!  

A partir da observação, os pais podem pensam o que tem sido desafiador 

para a criança, seja sentar-se à mesa na hora das refeições, calçar os sapatos 

sozinho, ser mais cuidadoso com o irmão, superar o medo do escuro, etc., e quais 

qualidades queremos fortalecer neles. A partir disso, nascem os versinhos!  

 

 

Alguns pequenos exemplos… 

 

 

 

A (nome da criança) é muito valente, 

Com suas mãos sempre ajuda a gente. (2X) 

 

O (nome da criança) é um cavaleiro, 

protege e cuida o dia inteiro. 

 

A (nome da criança) é uma guerreira, 

Supera qualquer barreira. 

 

O (nome da criança) é um cavaleiro, 

que trota pelo mundo inteiro. (2x) 

 

A (nome da criança) é uma princesa, 

que sabe sentar-se à mesa. (2X) 

 

O (nome da criança) é um lorde, 

Brilhante, corajoso e forte.(2X) 
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Vivenciando a roda com os pequenos 



2 - CriaçÃo da mesa de época 

 

A mesa de época traz uma qualidade de respiração, pois estamos 

sempre transitando entre uma época terrena e uma época cósmica. 

Podemos metamorfosear aos poucos a mesa dos anões fazendo com que 

devagar eles voltem para seu trabalho dentro da terra e, com suavidade, 

novos elementos surgem como pequenos presentes a cada dia. 
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Vamos trazer duas ideias para esta época 

 

1 - Um leve tecido da cor vermelha parte do céu para a Terra, trazendo a força do 

ferro Micaélica. Um anjo de lã com uma coroa dourada e um manto vermelho pode 

estar habitando este céu, ou uma imagem (em papel) de São Micael. Na terra, um 

tecido de tons frios (azul escuro ou verde escuro, por exemplo).  Então, podemos 

habitar este ambiente com um dragão confeccionado em feltro, lã ou mesmo um 

tronco de árvore que pareça com um dragão. O mundo humano pode estar 

representado na imagem de um cavaleiro, acima do dragão, um boneco simples 

com uma coroa dourada na cabeça e uma espada na mão. Para compor, um castelo, 

que pode ser de bambu ou um simples tronco de árvore. 

 

2 - Em uma mesa mais simples, trazer um longo tecido vermelho que vem do céu 

para a terra e uma imagem de São Micael. Estrelas de papel podem cair do céu 

(isso realmente acontece em todo o globo durante esta época) em um móbile, e 

uma balança pode estar nesse meio representando o equilíbrio que buscamos 

neste momento. 

 

A mesa de época de Micael pode ser simples, ou mais composta. O importante é 

que tenha a solenidade de uma época cósmica, para que esse alimento espiritual 

alcance a criança que aprecia a mesa. 
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Semana 2  

 

Desafios do Movimento 

 

Sobre o movimento 

 

Esta semana o desafio será o movimento, um dos quatro sentidos básicos 

do ser humano que as crianças precisam desenvolver nos primeiros sete anos de 

vida. Movimentar-se está ligado ao querer, uma qualidade da alma, que se 

manifesta através dessa motricidade e se relaciona com o metabolismo. O 

movimento proporciona liberdade, segurança, conforto, alegria, auto-estima e 

autoconfiança: “eu consigo”, “eu sei fazer”.  

Enquanto adultos, nossa tarefa é envolver-se amavelmente com a criança, 

deixá-la fazer sozinha o que for capaz de realizar, reconhecer e elogiar cada 

mínima conquista, pois para ela pode ser algo enorme. Devemos: encorajar e 

providenciar para que as crianças participem nas tarefas da vida diária deixando, 

por exemplo, que coloquem suas próprias roupas, meias e sapatos mesmo que 

demorem mais para isso; lembrar sempre de agradecê-las; proporcionar lugares 

amplos e livres de perigos, onde elas possam se expressar nos mais variados 

movimentos corporais; deixá-las andar e correr tudo que necessitem e, por fim, 

propiciar pausas entre as atividades para descanso e revitalização. 
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1-Pular Corda 

 

Nesta semana as crianças podem ser incentivadas a pular muita 

corda.  Para os bem pequenos do Maternal, até os de 4 anos, podem pular 

cobrinha, passar por baixo da corda ou passar pela corda em movimento.   

 

 

Versos para pular corda: 

 

“Naquela lua branca, lutando com o dragão 

Está um cavaleiro de grande coração 

No alto as estrelinhas, brilhando lá no céu 

Contemplam o guerreiro montado em seu corcel”. 
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Salada, saladinha 

bem temperadinha. 

Com sal, pimenta, 

fogo, foguinho, fogão... 

 

Um homem bateu em minha porta e eu abri 

Senhoras e senhores põe a mão no chão 

Senhoras e senhores pulem em um pé só 

Senhoras e senhores dê uma rodadinha, 

E vá para o olho da rua! 

 

Estrela, estrelinha 1,2,3 

(A corda vai para o alto, a criança fica 

abaixadinha) 

Estrela, estrelinha 1,2,3 

(A criança volta a pular a corda) 

 

Moça bonita, do laço de fita 

Quantos anos você tem? 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

Marguerita tiene um gato 

Que le da de merendar 

Pan con leche y nada más 

Uno, dos, três, cuatro, cinco, seis, 

Siete, ocho, nueve, diez... 

 

Moça bonita, do laço de fita 

Quantos anos você tem? 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,.... 

 

Moço bonito, do cinto dourado 

Quantos anos você tem? 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,.... 
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2- Boca da Baleia 

Aqui, duas pessoas bamboleiam a corda enquanto as crianças têm o desafio 

de passar pela “boca da baleia” e não deixar que a corda bata no corpo. Enquanto a 

brincadeira acontece podemos cantar: 

 

A boca da baleia 

A boca da baleia 

Quem tocar vira sereia 

 

3- Pular Alturinha 

Aqui duas pessoas seguram as extremidades da corda ou de um lençol 

enrolado enquanto as crianças passam pulando, o desafio está em cada vez ficar 

mais alto. 

 

4- Lagartixa por baixo da porta 

Segurando as extremidades de uma corda ou de um lençol enrolado (uma 

das extremidades pode ser amarrada em um pé de mesa, se for o caso), 

convidamos as crianças por passarem por debaixo, engatinhando ou rastejando de 

acordo com a altura, como lagartixas passando debaixo da porta.  
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5- Pular Elástico 

 

O material usado para essa brincadeira é um elástico daqueles de 

costura simples, com aproximadamente 3 metros de comprimento e um nó 

unindo as duas pontas. 

As duas crianças que vão segurar o elástico ficam em pé, frente a frente. 

Pode ser usado pés de mesa ou cadeira, desde que sejam firmes. O elástico fica 

na altura do tornozelo. A criança “da vez” faz uma sequência de saltos: pula para 

dentro, em cima e para fora do elástico. O objetivo é completar a tarefa sem 

tropeçar. Se ele fizer tudo direitinho, o elástico sobe – depois dos tornozelos, vai 

para os joelhos, coxas, quadril... E se a altura das crianças for diferente, é só 

fazer alguns ajustes. 

Quando um dos participantes erra, é a vez de outro começar a brincar. 

A musiquinha mais conhecida é: “Dentro, fora, dentro, pisa, fora, cruza”, 

quando a criança canta “dentro”, ela pula para dentro do retângulo formado 

pelo elástico; quando canta “fora”, pula para fora. É importante fazer esses 

movimentos sem enroscar no elástico. Quando a criança canta “pisa”, então pisa 

com um pé em cada lado do elástico e quando canta “cruza”, ela cruza os dois 

lados do elástico e pula para fora de novo. 

Então podemos dizer que ela “passou de fase”, e o elástico que 

inicialmente estava no tornozelo agora sobe para a altura dos joelhos. 

E assim segue, cantado as músicas e fazendo a sequencia sempre 

subindo a altura do elástico até que criança erre. 

 

18 



 

 

Semana 3 

 

Desafios e vivÊncias  

de equilÍbrio 

 

 

 

Outro sentido básico do ser humano, mencionado por Steiner, é o EQUILÍBRIO. Este 

sentido de orientação permite que o corpo se acomode no espaço sem perda de equilíbrio. Ele 

nos anuncia, de forma inconsciente, como devemos nos orientar para a esquerda, para direita, 

para frente e para trás, para cima e para baixo, sem cair.  

É curioso observar uma criança descobrindo e desenvolvendo seu sentido de 

orientação até que, depois de muito experimentar, dificilmente perderá o equilíbrio. Brinca 

entre as sensações de peso e leveza, dialoga com o centro da terra, com a gravidade e também 

com a amplitude do espaço em seis direções. As crianças adoram explorar esses limites! 

Buscam estas atividades de forma bem natural, ao brincar de rodopiar e girar, ir para frente e 

para trás bem forte em um balanço, brincando no colo ou fazendo rimas com movimento junto 

com o adulto, se equilibrando por troncos, muretas e caminhos, andando de bicicleta, saltando 

com um pé só ou caminhando por desafiadoras pontes imaginárias ao se equilibrar em um 

tronco… 

Desenvolver de forma salutar este sentido através de vivências e desafios de equilíbrio 

traz a sensação de segurança física no espaço, o que será a base da confiança em si próprio, da 

calma interior e da tranqüilidade. Promove a conquista do movimento a partir do sentimento 

de segurança e estabilidade dinâmica, alicerces para a coragem e para o domínio da sua 

capacidade de escuta ativa e concentração no futuro. Os sentimentos de segurança e certezas 

internas cultivados poderão então se transformar na capacidade de manter o equilíbrio 

anímico mais adiante na vida. 
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Propostas de atividades 

Aqui deixamos algumas propostas para esta semana, sempre adaptando à realidade da 

sua casa 

1 - Se equilibrando na linha: para os menores, só andar no meio fio ou em cima de uma 

linha já pode ser um grande desafio. 

 

              

 

2 - Construindo pontes: basta colocar dois tocos de madeira separados e conectá-los com 

uma tábua. Quanto mais fina for a tábua mais difícil fica o desafio. Um tapete enrolado também 

pode virar uma ponte bem divertida para aqueles que não têm madeiras em casa. Estas pontes 

podem ser adaptadas de acordo com a idade e o desenvolvimento da criança. Para os mais 

novos, se equilibrar sobre uma superfície arredondada ou uma “ponte” baixa já será desafio 

suficiente! Conforme conquistam confiança, podemos propor pontes mais elevadas ou planos 

inclinados. 
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4 - Barquinho equilibrista: para aqueles que tiveram material em casa, podemos 

construir um barquinho equilibrista como o mostrado abaixo. 

 

 

 

5 - Pranchinha de equilíbrio: a ideia é ter uma tábua de madeira e algum objeto 

roliço que vá embaixo da tábua. A criança então tem que se equilibrar sobre a tábua, 

inventando mil maneiras diferentes para isso. 

 

6 - Corda bamba: passar em uma corda ou slackline também pode ser uma vivência 

de equilíbrio muito divertida e desafiadora para essa época. 
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Também resgatamos duas brincadeiras de outros cadernos, que 
fazem parte desta dimensÃo e agora podem ser vivenciadas com 
novo olhar 

 

 A caneca equilibrista (apresentada no Caderno de Pentecostes) 

Material: 1 caneca de plástico, 1 rolo de barbante, 2 baldes e objetos que sirvam de obstáculo, 

como mesa, cadeira, galhos de árvores, troncos de madeira, etc.  

Como brincar:  

1) Encha um balde com água e amarre na alça uma das pontas do barbante;  

2) Passe a outra ponta do barbante por todos os obstáculos, de maneira complicada e prenda-

o no outro balde vazio;  

3) Um dos jogadores pega a caneca e mergulha no balde para enchê-la de água;  

4) Depois, com muito cuidado, anda por cima do barbante, passando por cima de todos os 

obstáculos até chegar à outra ponta e jogar a água no balde vazio;  

5) O objetivo é fazer isso sem deixar cair nenhuma gota de água.  

Variação: ao invés de caminhar com uma caneca, pode-se caminhar com uma almofada na 

cabeça, passando por cima do barbante da mesma forma, sem deixar a almofada cair.  
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 Bexiga na colher (apresentada no Caderno de São João) 

A clássica brincadeira do ovo na colher pode ser transformada e virar a 

brincadeira da bexiga na colher, assim não se corre o risco de perder o ovo e sujar 

tudo!!! Basta substituir o ovo por uma bexiga com água ou uma bolinha e brincar. 

Pode-se fazer uma corrida entre dois pontos definidos, ou propor o desafio de 

chegar até a cozinha, de entrar no quarto passando por algum obstáculo, enfim, 

tudo depende da nossa criatividade e do espaço disponível. 
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A Balança de Micael 

Também como proposta de interiorização do EQUILÍBRIO,  convidamos as famílias a 

confeccionarem uma balança de Micael com seus filhos. Através dela, as crianças participam 

ainda mais dos preparativos para esta festa. 

Depois de fazer a balança com as crianças a partir de materiais simples (podemos 

usar pedaços de madeira ou até cabides), encontramos um lugar especial para ela ficar. Em 

um dos lados, colocamos uma pedra escura e pesada; do outro, uma pedra bem levinha e 

preciosa, que a própria criança pode recolher pelo jardim ou em algum passeio pela 

natureza. Para torná-la ainda mais especial, a criança pode decorá-la com cera de abelha ou 

com outros materiais disponíveis em casa.  

Diariamente, quando finda a tarde, com todas as vivências do dia acumuladas, 

perguntamos à criança quais foram os atos de bondade que ela praticou no dia, podem ser 

coisas bem simples como: ajudar um irmão a colocar o sapato, tirar os pratos da refeição, 

comer tudo no almoço, pedir por favor ou agradecer por algo, entre tantos outros. Assim, ao 

ter tomado consciência daquilo que praticou, a convidamos para colocar uma nova 

pedrinha preciosa na balança (no lado oposto da pedra escura e pesada). Aos poucos, o lado 

“precioso” vai ganhando peso, até se equilibrar e vencer o lado mais pesado. Com isso, a 

criança percebe de forma empírica que nada se perde, pois todo ato de bondade, por menor 

que seja, é recebido no mundo celestial com muita alegria.  

Ao final dessa época, recolhemos as pedras dos pratos e, no ano seguinte, faremos a 

mesma vivência com outras pedras, para que tenhamos isso sempre vivo dentro de nós, 

como algo novo a cada ano. 
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Semana 4 

 

TATO 

 

Como citamos anteriormente, um dos grandes impulsos micaélicos em nossa 

era reside na percepção. Na capacidade que precisamos desenvolver para perceber, 

em nós mesmos e no outro, a verdadeira essência espiritual humana. E por mais 

curioso que possa parecer, o sentido do tato está na base dessa percepção, porque 

está na base da empatia.  

Vocês conhecem a expressão “tenha tato”? Ela revela cuidado na ação com o 

outro, reconhecimento de seus sentimentos e apreço. E este é o mesmo tato que 

alicerça o nosso próprio reconhecimento.  

O tato, um sentido que parece simples e inato aos seres humanos, carrega 

em si muito mais do que as impressões do mundo, ele carrega a percepção de nós 

mesmos e do outro. Se eu percebo meu corpo como um lugar seguro, então consigo 

perceber o mundo como um lugar seguro. E o contrário também acontece. Na 

infância, o medo e as inseguranças podem ser trabalhados especialmente através do 

tato, para que as crianças sintam em seus corpos a sensação de proteção e de limite 

que necessitam.  O tato é a base da segurança e autoconfiança da criança no 

primeiro setênio, e inspira confiança na existência.  

Sendo assim, nesta semana a proposta é explorar o sentido do tato, a partir 

de algumas sugestões de atividades. 
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1 - MASSAGEM 

Quem não gosta de uma massagem? Pois é, para as crianças uma massagem 

carinhosa é extremamente benéfica. É uma experiência tátil de percepção corporal, calor e 

carinho. Uma massagem após o banho, com toque macio e suave é muito relaxante e ajuda 

as crianças a se entregarem para o sono. Já uma massagem de manhãzinha, pode acordar o 

corpo para um novo dia! Aqui colocamos uma sugestão de massagem que acompanha um 

versinho e movimentos muito simples. Pode ser realizada com bebês (deitados) até crianças 

maiores (em pé). 

 

 2- Massagem sonora 

Aqui o adulto fala enquanto realiza os movimentos na criança: 

 

Um(a) menino(a) está aqui!  (Olha nos olhos da criança e aponta com os braços para ela.) 

Com uma cabeça, (Desliza as duas mãos sobre a cabeça.) 

Dois olhos,  (Passa os indicadores com suavidade sobre os olhos.)  

E um nariz. (Toca com um dedo o nariz.) 

Duas orelhas,  (Toca as orelhas.) 

E uma boca assim. (Passa o dedo indicador sobre a linha da boca.) 

Dois braços, (Começando pelo ombro, dê delicados apertos com as mãos, descendo todo o 

braço) 

Duas mãos, (Segura firme as duas mãos) 

Peito, (Encosta uma mão sobre o peito da criança) 

Barriga, (Faça movimentos circulares na barriga falando bem rapidinho e acentuando o R : 

Barrrrrriiiigaaa) 

Duas pernas, (Começando pelo alto da coxa, vá descendo dando delicados apertos nas 

pernas) 

Joelhos. (Com uma mão em cada joelho, faça movimentos circulares) 

E bem abaixo, onde quase não se vê, (Vá descendo a perna dando delicados apertos) 

Dois fortes pés. (Com uma mão em cada pé, dê um último apertinho). 
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3 - ADVINHANDO COM O CORPO 

Essa é uma brincadeira que pode ser explorada de diversas formas. Uma delas é 

pedir para criança ficar de costas e, então, usando a ponta do dedo, fazer um desenho 

simples nas costas da criança e pedir para ela adivinhar o que foi desenhado. Depois troca 

de lugar, a criança desenha e você advinha.  

Também pode ser proposto que a criança, de olhos vendados, tateie objetos e 

elementos com as mãos ou os pés e adivinhe o que são. Nessa brincadeira, o ideal é utilizar 

objetos e elementos naturais, que tragam em si temperatura, texturas, formas e tamanhos 

diferentes. Pode-se usar coisas simples, como lã, conchas, objetos de madeira, folhas, etc. 

 

4 - TÚNEL 

Crianças adoram túneis! Sair da amplitude e, então, comprimir seus corpos em um 

túnel apertadinho é uma oportunidade de auto-percepção e de confronto com os limites 

físicos… E depois, sair do túnel e sentir a expansão! 

Podemos fazer um túnel usando tecidos e/ou colchões. Aqui, vamos ilustrar algumas 

possibilidades. 
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5 - PANQUECA 

A panquequinha é uma brincadeira muito pedida no Jardim, e muito 

simples. Só requer um cobertor ou manta mais grossa, ou um tapete de algodão. 

Estenda o tapete no chão e peça para a criança deitar em uma das extremidades 

do tapete, com os braços junto ao corpo e a cabeça para fora do tapete. Enrole a 

criança até a outra extremidade. Uma vez enroladinha, dê pequenas 

amassadinhas na panqueca começando da altura dos ombros até os pés. 

Enquanto amassa, o adulto pode cantar algumas musiquinhas e rimas, 

inventando na hora conforme a brincadeira se desenrola. Aqui, trazemos duas 

sugestões: uma musiquinha que as crianças conhecem bem e uma rima que 

criamos: 

 

 

“Amassa, amassa, amassa o pão 

Amassa, amassa, com toda a sua mão. ” 

 

 

“Uma panquequinha bem recheadinha 

Que sabor ela tem?  (A criança diz) 

Então essa panquequinha de …. 

Vai ficar bem apertadinha!” 
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6 - PÃo do DragÃo 

 
 

“O pÃo vem do grÃo, 
o grÃo vem da luz, 

a luz é a face de Deus 
que a produz. 

O fruto da terra, 
que da luz de Deus 

é que provém, que em 
meu coraçÃo 

possa transformar-se 
em luz também.” 

 

Martin Tittmann 

 

 

Este é um pão muito especial e muito celebrado pelas crianças. 

São elas que realizam todo o processo, desde o feitio da massa, a 

modelagem do dragão, e sua caracterização com sementes e frutas. A 

vivência do Pão de Micael aguça os sentidos do tato, do paladar, do 

calor e da imaginação. É precioso ver como as crianças criam o 

dragão e se maravilham com o resultado!  Sendo um pão especial, 

ele é servido na celebração no dia de Micael.  
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Ingredientes: 

500g de farinha de trigo (pode misturar integral e 

branca);  

2 colheres de sopa de açúcar; 

1 colher de chá de sal; 

1 pacotinho de fermento para pão (10g); 

2 colheres de sopa de azeite de oliva; 

2  xícaras de água morna  

(pode ser que seja menos, pois depende da farinha 

usada, por isso vá colocando aos poucos). 

 

  Preparo: 

Misturar todos os ingredientes secos primeiro, e depois ir acrescentando a água aos poucos e 

sovando a massa para ficar bem homogênea. Em uma assadeira retangular grande untada com um pouco 

de azeite, vá unindo as partes do dragão que foram modeladas com a criança. Importante: lembre-se que a 

massa vai fermentar e dobrar de tamanho, então deixe os membros do dragão com uma boa distância 

entre si. Quando ele já estiver completo: com cabeça, corpo, rabo, patas e tudo mais que as 

crianças quiserem no seu dragão, será hora de enfeitar! Essa é uma parte de muita diversão e 

criatividade. 

 

Para adornar: 

 Vocês podem usar a imaginação para criar as escamas, unhas, dentes e olhos do dragão 

com os ingredientes que tiverem em casa, mas aqui vão algumas sugestões: 

- morangos ou framboesa para ser inserido no local do coração do dragão; 

- uvas-passas, damasco, ameixas; 

- amêndoas inteiras ou em lascas; 

- sementes de papoula, linhaça, gergelim, abóbora, girassol, etc... 

- amêndoas inteiras ou em lascas; 

- sementes de papoula, linhaça, gergelim, abóbora, girassol, etc... 

Depois de decorado, cobrir a forma com um pano e deixar crescer por aproximadamente 1 

hora, ou até dobrar de tamanho. Assar em forno pré-aquecido a 200ºc por aproximadamente 40 

minutos. Quando o pão estiver assando por 30 minutos, cheque-o, pois dependendo do forno ele 

pode estar pronto 
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7 - Espada crocante 

 

Esta é uma boa opção para abrir o lanche. A consistência mais crocante dos 

elementos da espada podem ser um desafio para os dentinhos (principalmente para 

os “sem dentinhos). 

Para fazer a espada vamos precisar apenas de uma maçã e uma cenoura bem 

lavadas. 

1 - Corte a maçã em rodelas da grossura de um dedo mínimo; 

2- Corte uma cenoura longitudinalmente em 4 partes; 

3- Pegue uma rodela da maçã e faça um pequeno furo no centro, para que a tira de 

cenoura possa transpassar até um pouco mais da metade. 

 

Voilá!  

Está pronta a espada! 
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CelebraçÃo 

 

Depois dessas 4 semanas de vivências Micaélicas, chegamos ao dia 29 de 

setembro, dia da celebração de Micael. Para preparar esta celebração com as crianças, 

propomos simplificar, mas sem deixar de realizar o que estiver ao alcance das nossas 

mãos para coroar esta experiência. 

Sugerimos que o pão seja feito na véspera, no dia 28, junto com as crianças. O 

“coração” do dragão (morango ou framboesa inserido no local do coração) deve ser 

colocado em segredo, para que seja uma surpresa. Quando comer este pão? Fica a 

critério da família encontrar o momento mais adequado, podemos comer um 

pouquinho do pão à noite, ou deixá-lo como surpresa para o café da manhã especial do 

dia seguinte, que será dia 29. 

Nossa recomendação é que, no dia de Micael, seja preparado um ambiente 

especial e encantador para o despertar das crianças. Uma mesa bem apresentada, 

preparada em segredo pelos pais, com simplicidade e beleza, para um dia de 

verdadeira celebração. Quando as crianças acordarem, podemos ter na nossa mesa 

uma vela acesa, o nosso pão de dragão e, no lugar onde elas se sentarão, uma coroa 

dourada e sua pedra de Micael (que vocês receberão dias antes da data). 

Durante o café da manhã, e a partir do que observamos das conquistas da 

criança nas últimas semanas, podemos aproveitar para valorizar os desafios 

superados com bravura pela criança. Isso pode ser feito com leveza, numa conversa 

onde o adulto traz de maneira sutil quantos desafios foram vivenciados e superados. 

Não precisamos pontuar objetivamente cada conquista realizada, mas podemos dar 

indicações para que a criança se dê conta por si mesma de tudo que foi realizado, 

mantendo-a ainda num estado sonhador. Dessa forma ela se sentirá realizada não 

através de uma consciência intelectualizada, mas sim através do coração. Assim, ela 

pode perceber que, mesmo que ainda restem desafios (e durante toda a vida haverão!) 

com coragem e determinação tudo pode ser superado, ainda mais agora com a força da 

pedra de Micael! (essa pode ser a deixa para realizar a entrega da pedra). 

Aqui, trouxemos apenas em linhas gerais como poderá ser conduzida a 

celebração de Micael para que os pais possam ir construindo essa imagem dentro de 

si. No entanto, as orientações detalhadas sobre essa celebração com os pequenos, e 

particularidades para os alunos que irão para o primeiro ano em 2021 e que receberão 

a espada de Micael, serão enviadas com antecedência, juntamente com a pedra e 

outras surpresas. 
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Uma mÚsica para cantarmos com as 
crianças no dia da celebraçÃo 

 

 

 

Abrem-se os portais do céu 

O arcanjo vem, são Micael 

Nós te seguimos por onde vais 

Brilhante e forte tu serás 
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HistÓrias 

 

Como nos outros cadernos, trazemos algumas opções de histórias que 

podem ser contadas durante essa época. 

A ideia é que os pais escolham a história que mais se identificam e se 

apropriem dela para contar aos seus filhos. O ideal é que a história seja repetida 

várias vezes, assim as crianças podem recebê-la em todas as camadas do seu ser. 

O momento ideal para contar a história depende muito da rotina e da 

realidade de cada família, pode ser antes ou depois das refeições, antes de dormir, 

ao acordar, enfim, vocês vão encontrar esse instantezinho especial que deve ser 

tranqüilo e acolhedor. 

Vamos começar propondo uma história de dedinhos para os bem pequenos, 

até mais ou menos os três anos (isso não quer dizer que os maiores não podem 

gostar também!); depois uma história um pouco mais longa, mas ainda simples 

para crianças entre três e quatro anos; e, por fim, as histórias mais elaboradas para 

os mais velhos, de quatro a sete anos.     
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Dedinhos: “Eu sou o rei”  

(Primeras Narraciones - ING - tradução livre Thaís Lefcadito) 

Orientação: cada frase é acompanhada com o gesto dos dedos de uma mão e logo o "pai" vem da 

outra mão. 

 

Eu sou o rei porque sou o mais inteligente. 

(mindinho) 

Não, eu sou o rei, porque sou o mais belo. 

(anular) 

Não, eu sou o rei, porque sou o mais alto. (dedo 

do meio) 

Não, eu sou o rei, porque sou o mais rápido. 

(indicador) 

Não, eu sou o rei, porque sou o mais forte e bato 

nos meus irmãos. (polegar) 

- Ai, ai, ai, ai! - Seus irmãos reclamam. 

(encontro do dedão com cada um dos dedos) 

 

Neste momento chega o pai e diz para ele: (se 

levanta o indicador da mão contrária e se aproxima 

em "conversa" com o polegar) 

- Polegar, por que você bate nos seus irmãos? 

Porque eu sou o mais forte! 

- Bem, se você é o mais forte, pode ajudá-lo com sua 

força. (o dedão acaricia cada um dos dedos) 

Você pode ajudar o mais inteligente. 

Você pode ajudar o mais belo. 

Você pode ajudar o mais alto. 

Você pode ajudar o mais rápido. 

E quando você estiver com frio, seus irmãos vão te 

abraçar e te darão calor. (se junta o polegar à palma 

da mão e os outros dedos lhe cobrem 
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O Gnomo dos maçÃs 

Traduzido e adaptado por Thaís Lefcadito 

 

Sob um grande pinheiro, pertinho de um caminho, vivia um pequeno gnomo, 

não maior que um cogumelo. 

Quando o inverno começava a trazer seus ventos, o pequeno gnomo achou que 

precisava colher as maçãs da horta, para logo encher a despensa com saborosas 

geléias de maçã para passar o longo inverno.  

No dia seguinte, bem cedinho, ele colocou as botas, vestiu o casaco e seu gorro, 

colocou sua mochila nas costas e começou a caminhar. Assim que ele entrou no 

bosque, ouviu um pequeno barulho: Crec, Crec, Crec. Era uma raposa que o observava 

com seu olhar esperto e seus olhos verdes. Corre que corre! Mais veloz que um veado, 

o pequeno gnomo correu de volta para sua casa e disse: “Ufa! Essa foi por pouco! 

Melhor deixar para amanhã.” 

No dia seguinte, bem cedinho, ele colocou as botas novamente, vestiu o casaco 

e seu gorro, colocou sua mochila nas costas e começou a caminhar. Desta vez, 

atravessou o bosque sem sobressaltos e chegou a um belo campo onde pastavam 

algumas vacas: Muuuu, Muuuu, Muuuu... A maior de todas as vacas tirou sua longa 

língua para fora, como se quisesse comer o pequeno gnomo, e ele, muito assustado, 

voltou correndo até seu pinheiro: “Ufa! Aí eu quase deixei a vida! Voltarei um outro 

dia!”. 
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E assim foi. No dia seguinte, acordou ouvindo tocar os sinos da cidade. Colocou 

suas botas, vestiu seu casaco, o pequeno gorro e, com a mochila nas costas, 

atravessou a floresta, cruzou o belo prado e chegou até a horta. Mas as maçãs estavam 

tão altas na macieira, e ele era tão pequenino, que, por mais que se esticasse, não 

conseguia alcançar! 

O vento, que naquele momento passava por ali, brincava alegremente entre os 

galhos da árvore. Ao ver o gnomo tão triste, decidiu soprar um pouco até fazer cair 

gentilmente a mais suculenta e doce maçã nas mãos do gnomo. Que feliz ele ficou! 

Depois de agradecer o vento alegremente, guardou a maçã na mochila e voltou para 

sua casa.    

E vocês sabem o que aconteceu depois? Na sua casa, o pequeno gnomo comeu 

um pedacinho de maçã até ficar bem saciado, e depois cortou em pedaços a maçã que 

restava. Colocou em uma panela com açúcar e dando voltas e mais voltas, fez uma 

geléia deliciosa. E isso não foi tudo! Ao acabar, encheu seus potinhos de vidro com a 

geléia e as guardou na despensa. Como ele ficou contente com seu trabalho! Quando 

acabou, e tinha todos os potes cheios, estava tão cansado que deitou na sua caminha 

de musgo e dormiu. E a lua, da janela, docemente cantou para lhe ninar. 
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DO MENININHO QUE QUERIA SER LEVADO A TODAS AS PARTES  

(Conto rítmico de Karin Stasch) 

 

 

 

Imaginem só, o menininho 

 saiu a passear sozinho. 

Os coelhinhos pulavam, 

os passarinhos cantavam.  

Então o menininho riu cantando 

e disse: “Aqui é tão lindo,  

quero continuar andando!”  

 

Assim o menininho 

foi passeando sozinho.  

Mas depois cansado ficou 

 E suspirou: ”Ah, se alguém 

passasse e me levasse!” 

 

Chegou o riachinho 

e levou o menininho.  

Sentado no riachinho, 

pensou o menininho: 

“Assim é bom viajar!  

 

 

Mas a água era fria, 

e o menino não queria  

passar frio neste dia.  

E logo assim dizia: 

“Ah, se alguém passasse  

e me levasse!” 

 

Chegou um barquinho 

que levou o menininho.  

Sentado no barquinho, 

pensou logo o menininho:  

“Assim é bom viajar!” 

 

Mas o barquinho  

era tão pequenininho,  

que o menininho  

teve medo de cair,  

e logo foi dizendo: 

“Do barquinho quero sair!”  

“Ah, se alguém passasse e me levasse!” 

 

Chegou um caracol  

que levou o menininho  

dentro de sua casinha  

bem protegido do sol.  

E o menininho pensou:  

“Assim é bom viajar!” 

 

 Mas o caracol  

é muito devagar...  

E o menininho  

começou a reclamar:  

“Assim não quero mais viajar!” 

“Ah, se alguém passasse e me 

levasse!”  
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Chegou um cavalinho  

que levou o menininho.  

Sentado no cavalinho,  

pensou logo o menininho:  

“Assim é bom viajar!”  

Mas o cavalinho  

galopava rapidinho  

e o menininho  

mal conseguia se segurar.  

“Pare”, gritou, 

não vou aguentar! 

Mas o cavalinho  

não quis parar  

e o menininho 

pimba! Foi-se ao chão! 

“Ah, se alguém passasse e me levasse!” 

Chegou um pastor  

que levou o menininho.  

Agora, eram dois 

andando pelo caminho.  

 

A ovelhinha deitou-se 

e na relva acomodou-se. 

O pastor falou: 

“A noite está escura, mas não temas. 

As estrelas velam por nós. 

Durma bem!“ 

De manhã cedinho,  

acordou o menininho.  

Escute, quem está chamando?  

Olha, quem vem chegando? 

É a mãezinha querida!  

Ela abraça seu filhinho  

e o menininho agora diz:  

“O melhor lugar para ficar  

é com a mamãe. 

 Agora estou feliz.”  
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KNOSNATI E O DRAGÃO 
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Era uma vez um menino chamado Nkosnati que morava com sua mãe numa 

pequena vila aos pés das montanhas Dragenberg. Ele buscava água no rio e cuidava de 

cabras. Às vezes, quando encontrava argila, modelava bichinhos na beira da água. 

Quando iniciava a época das chuvas as pessoas da vila ficavam temerosas, pois o 

céu escureceria, elas escutavam ruídos de um dragão e viam fogo saindo de suas 

narinas. Quando ele ficava bravo, voava sobre as montanhas trazendo ventos fortes que 

varriam as casas dos moradores. E junto, vinha a chuva que muitas vezes se 

transformava em enchente. 

Certo dia, quando Nkosnati foi com as cabras até o rio, uma andorinha voou 

sobre sua cabeça. Ele ficou tão feliz que correu até a beira d’água balançando seus 

braços como querendo voar: “Eu quero voar como um pássaro” - disse ele, e modelou 

um com argila.  

Na verdade, as andorinhas estavam tentando avisar que uma tempestade se 

aproximava. O céu de repente escureceu e Nkosnati olhou para cima  e viu nuvens 

pretas-azuladas sobre as montanhas. "É melhor eu voltar para casa para pegar o 

calabash de minha mãe e buscar água para ela, antes que a tempestade chegue!” – 

pensou ele. Correu, então, para casa e contou para sua mãe sobre a tempestade, 

avisando que iria buscar água.  

Temerosa, sua mãe lhe disse: “Ah Nkosnati, veja como está escuro, já é tarde 

demais meu menino, é mais seguro ficar aqui!”  

Mas Nkosnati insistiu muito e quis ir mesmo assim: “Preciso ir mamãe, você sabe 

que às vezes a tempestade dura dias e ficaremos com problemas, sem água para lavar e 

cozinhar. Eu preciso ir!”.  

O menino sabia que poderia encontrar o dragão e por isso levou consigo seu tambor e 

uma pedra grande que pegou no caminho. E assim Nkosnati foi até o rio. Quando 

chegou, de repente, por cima das montanhas, veio o dragão com narinas em chamas e 

rosnados de trovão, fazendo um barulhão! 

Nkosnati, então, viu o dragão se aproximando e levantou sua mão gritando: 

“PARE!”. O dragão ficou surpreso e parou para ver o que esse menino queria. “Antes de 

você me comer eu tenho um grande queijo para você. Aqui, abra sua boca que eu jogo 

dentro dela”. O dragão fez o que lhe foi dito e Nkosnati jogou a grande pedra lá dentro. 

O dragão a mordeu e quebrou alguns dos seus dentes, logo, cuspiu tudo no chão e ficou 

furioso. 
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“Espere” - disse Nkosnati - “Antes de você me comer prometa que me comerá 

apenas uma vez!” 

“Ha ha ha” - riu o dragão - “Que menino bobo, eu só preciso te comer uma vez 

”. Ele, então, abriu sua goela e Nkosnati pulou para dentro com seu tambor. O dragão 

engoliu o menino inteiro e ficou satisfeito consigo mesmo. Mas algo estranho 

aconteceu, ele começou a sentir-se mal e seu estômago começou a doer. Era Nkosnati 

que estava tocando seu tambor lá dentro: “Boom  boom  budi  boom  boom  budi  

boom  boom” – fazia o tambor. 

“Oh” - gemeu o dragão - “o que está acontecendo comigo? “Talvez este menino 

não me tenha feito bem.” Então, ele abriu a boca e Nkosnati pulou para fora. 

O dragão estava impressionado com a coragem do menino. Lágrimas saíram  

de seus olhos e ele caiu no chão. Ao mesmo tempo, uma luz verde radiante cresceu ao 

seu redor. Suas escamas caíram e uma névoa cintilante com forma de mulher 

apareceu em seu lugar irradiando luz e beleza.  

“Você me libertou da minha prisão e agora posso mostrar minha verdadeira 

forma. Para que você  e os outros possam lembrar da sua coragem, pegue um dos 

dentes que eram meus, plante-o e regue-o, e você verá uma maravilha” – disse a 

mulher. 

Ela, então, espalhou uma fina névoa pelo vale e trouxe suavemente a chuva 

sobre o vilarejo.  

E assim, Nkosnati voltou para casa e sua mãe alegrou-se muito ao vê-lo 

retornar. Mas as pessoas ficaram curiosas quando o viram cavar o solo. Ali, ele 

plantou o dente de dragão e regou. Depois de um tempo, viu folhas verdes 

aparecerem e galhos crescerem cada vez mais altos, até que ficaram mais altos do 

que ele. Um dia, botões se abriram no topo e flores como o sol apareceram. 

Agora, todos os anos quando elas florescem, as pessoas do vilarejo se lembram da 

valentia de Nkosnati. 
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A Princesa do Castelo em Chamas  

(conto da Transilvania, Romenia) 

 

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 estrada um velho com um manto cor de cinza, ao qual ele fez o pedido. O velho 

aceitou com prazer. Os dois seguiram juntos o caminho e o velho ajudou a batizar a criança. O 

homem deu de presente ao pobre uma vaca e um bezerro, nascidos 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 se 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 celeste 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: 
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 - 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 diz-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 tentado libertá-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 e 

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. Mas, 

o touro respondeu-lhe: 

  - Espera apenas um instante! - e desceu o rapaz ao chão. 

Mal tinha feito isso, deu um impulso e moveu com seus chifres poderosos 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 um  gramado. 

Logo chegaram ao Castelo de Chamas. Mas, já de longe, sentiram um calor tão 

intenso que era quase insuportável ao rapaz. 

- Pára – gritou ele ao touro -, não vás em frente, senão vamos morrer 

queimados. 
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O touro, porém, correu até bem perto e cuspiu de uma vez só sobre as 

chamas o mar que havia bebido, e elas rapidamente se apagaram. 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 em um só golpe. 

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

golpeou tão rapidamente o monstro que todas as cabeças rolaram ao chão. O 

animal se contorceu e se debateu contra a terra com tal força que ela tremeu. O 

touro apanhou o corpo do dragão com seus chifres, arremessando-o até as 

nuvens, e nada mais se viu dele. 

O touro, então, 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 gramando 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. Os dois regressaram ao país da 

princesa, onde se casaram e uma enorme alegria invadiu todo o reino. 
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The Boy Who Spoke the Truth  
(O menino que falava a verdade) 

        

 CELIA RIAHI (do livro “Tell me a story”) 

 Traduzido por Luana 
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Era uma vez uma aldeia onde as pessoas viviam felizes. O fazendeiro semeava suas 

sementes para cultivar alimentos para seus vizinhos. O lenhador cortava lenha para que as 

pessoas pudessem construir suas casas e fazer fogueiras para se manterem aquecidas. 

No final da estrada da aldeia, perto da floresta, vivia uma família. Eles tiveram um filho 

chamado Jorge, que era especialmente gentil e bom, e sempre falava a verdade. Ele e seu 

amigo Astra ajudavam seus vizinhos na aldeia, e por isso suas famílias nunca passavam 

nenhuma necessidade. No final do verão, as duas crianças foram para o campo mais distante 

para pegar a luz da última estrela cadente que caía sobre a terra. Eles a levariam ao ferreiro 

para que ele pudesse fazer ferraduras para os cavalos, pois aqueles que usavam ferraduras de 

luz das estrelas sempre corriam mais rápido que os outros. Jorge esperava que quando 

crescesse pudesse montar em um deles. 

Às vezes, Jorge e Astra pegavam os menores pedaços das últimas estrelas cadentes e os 

colocavam no bolso e, quando iam para casa, as mães davam-lhes um pouco de lã colorida 

para envolver a luz das estrelas e fazer uma bola. Quando Jorge e Astra brincavam com suas 

bolas “estelares cadentes”, eles cintilavam e reluziam com sua luz. E quando não havia mais 

estrelas cadentes, eles ajudavam o fazendeiro ou o lenhador. Suas famílias eram sempre 

aquecidas e tinham comida suficiente. 

Em uma noite de tempestade e vento, enquanto as folhas de outono giravam em torno 

das árvores, Jorge ouviu um barulho terrível e quando olhou pela janela viu o céu se iluminar 

como fogo. De manhã, todo o milho do fazendeiro tinha acabado. Algo havia pisoteado e 

esmagado tudo - mas ninguém viu nada. 

Na noite seguinte, Jorge pediu a Astra que ficasse com ele. E enquanto as folhas de 

outono rodopiavam em torno das árvores novamente, Jorge e Astra ouviram um barulho 

terrível e, quando olharam pela janela, viram o céu se iluminar como fogo. Na manhã seguinte, 

todo o trigo do fazendeiro tinha acabado. Algo havia pisoteado e esmagado tudo - mas 

ninguém viu nada. 

- O que devemos fazer? - gritaram todos os aldeões.  

- Em breve não teremos mais comida para nos alimentar! Nossa terra está 

sendo pisoteada! E ninguém vê nada. 

Jorge contou a todos o que tinham ouvido e visto pela janela. “Vou ficar 

acordado pelas próximas três noites para ver o que ou quem pisoteou nossa terra.” – 

pensou ele. 

A primeira noite veio e se foi, mas Jorge estava tão cansado que adormeceu e 

não viu nada. 

Na segunda noite, ele fez orações para ajudá-lo a ficar acordado. Pouco antes da 

meia-noite, ele ouviu um barulho terrível, mas não viu nada 
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Na terceira noite, ele ficou ainda mais atento e quando olhou pela janela, pouco 

antes do amanhecer, pôde ver um grande dragão verde e vermelho. O dragão comeu tudo 

o que desejou e quando ficou satisfeito voltou para sua casa nas montanhas. 

De manhã, Jorge contou aos aldeões o que tinha visto.  

- Precisamos matar o dragão! - todos gritaram, mas nenhum deles era corajoso o 

suficiente para tentar. 

Naquela noite, Jorge teve um sonho. Um anjo brilhante vinha até ele e lhe dizia: 

As estrelas cadentes mostrarão o seu valor 

Misture-as bem com água e terra 

Que o ferreiro forjará uma espada de luz. 

Você vai domar o dragão com todas as suas forças. 

Minhas asas brilhantes guiarão o seu caminho 

Para o covil do dragão, no final deste dia. 

Minha luz vai encher você de coragem profunda 

Esta promessa eu faço e prometo cumprir. 

  

E assim, à luz da manhã, Jorge foi ao campo distante para pegar a última das 

estrelas cadentes. Ele a levou ao ferreiro como o anjo ordenou. E quando este acabou de 

forjar a espada da luz das estrelas, deu ela a Jorge. 

Ao cair da noite, Jorge ficou observando quando o céu começou a escurecer e a luz 

dourada de seu anjo brilhou acima dele. Isso enviou coragem para o fundo de seu 

coração. Pouco antes do amanhecer, o dragão saiu para atacar a colheita novamente. Ele 

viu o menino e eles travaram uma batalha terrível. Mas Jorge teve muita coragem e força, 

e quando ele tocou a espada no coração do dragão, a fera parou de se mover, caiu no chão 

e foi dominada. 

Todos os aldeões ficaram muito gratos a Jorge. Eles prometeram plantar um 

campo apenas para o Dragão e se reuniram para uma grande celebração. Comiam pão de 

dragão, bolachas, queijo, maçãs e bolo de abóbora e, a cada ano, celebravam com a 

mesma alegria. Depois disso, este ficou conhecido como o dia em que Jorge dominou o 

dragão, o menino que falava sempre a verdade. 
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Manualidades 

 

Anjo de Feltro 

 Este anjo pode ser usado para compor a mesa de época. 

 
Passo 1 - Material 

 

Passo 2 

 

Passo 3 

 

 

 

- Duas mechas de lã branca  

- Uma mecha de lã vermelha 

 - Fio dourado 

 

 

Comece retirando dois fiozinhos de lã 

branca de uma das mechas. Depois, dê 

um nó no meio de uma mecha de lã 

branca, este nó será a cabeça do nosso 

anjo. 

 

 

 

Faça dois pequenos nós, que serão as 

mãos do nosso anjo, nas extremidades da 

outra mexa de lã branca 
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Passo 4 

 

Passo 5 

 

Passo 6 

 

 

 

Na mexa da cabeça, amarre um 

fiozinho de lã abaixo do nó, unindo as 

duas partes. Veja como estamos 

formando a cabeça e o corpinho. 

 

Coloque a mecha (braço) abaixo do nó 

(cabeça) e entre as mechas do 

corpinho. Depois, amarre um fio bem 

abaixo dos braços. 

 

Passe o fio dourado em X na frente e 

atrás do anjo, deixando uma sobrinha 

de fio dourado na parte de trás. 
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Passo 7 

 

Passo 8 

 

Passo 9 

 

 

 

Com a lã vermelha, de uma forma sutil, 

molde uma asa, prendendo-a com a 

sobrinha do fio dourado. 

 

 

Por fim, faça uma coroa dourada com o 

fio dourado, ou um papel dourado, em 

volta da cabecinha do nosso anjo. 

 

 

Para compor a mesa de época, amarre 

um pedaço do fio dourado atrás do anjo, 

assim você pode pendurá-lo. 
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FORJANDO A ARMADURA 

 
 

Nego submeter-me ao medo, 

Que 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 a minha imaginação, 

Que sempre pinta visões sombrias. 

 

No entanto, não quero levantar barricadas por medo do medo. 

Eu quero viver, não quero encerrar-me. 

Não quero ser amigável por medo de ser sincero. 

Quero pisar firme porque estou seguro. 

E não porque encobri meu medo. 

E quando me calo, quero fazê-lo por amor. 

E não por temer as consequências de minhas palavras. 

Não quero acreditar em algo só por medo de acreditar. 

Não quero filosofar por medo de 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 no 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. 
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