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QueridasFamíliasdoJardim deInfância,desejamosquetodosestejam bem.

Maisdeum mêsjásepassoudesdequeasituaçãodePandemiase

estabeleceu,nosobrigandoaestarrecolhidosedistantes,fisicamente,unsdos

outros.Mas,apesardisso,estamostodosnosesforçandoafim denosmanter

unidospelocoraçãoepelosideaisem comum.

Podemosdizercom todacertezaque,apósesseperíodo,nadaserácomo

antes.Estamos sendo constantemente desafiados a sermos resilientes e

criativos,encontrandomaneirasdetransformaressaexperiênciavividapor

toda a humanidade e porcada um,individualmente,em um profundo

aprendizadoquenospermitavoltarcom umaconsciênciaampliadaaoconvívio

social,aoreencontrotãodesejadoeaguardado.

Seguimostentandonosfortalecermutuamenteparapoderpropiciaràs

crianças vivências e momentos que possam se imprimirno serdelas,

permitindo-lhesconstruirmuitasmemóriasafetivas,criandocom estas,um

“BaúdeTesouros”degrandevalor,quepoderáseracessadonosperíodosde

dificuldades.

Aproveitaresse momento em casa com as crianças,plantando e

colhendo;cozinhando,compartilhando esaboreando;varrendo,limpando e

organizando;cantandoedançandoe,omaisespecialdetudo:celebrandoe

agradecendoporcadainstantevivido,pelaspequenascoisas,éomelhorque

podeserfeito.

Eporfalarem casa,nosarriscamosadizerquenuncaficamosportanto

temponelacomonessasúltimassemanasporcontadocontextoatual.



MinhaCasa,meuRefúgio–TemplodeTransformação

Cadaum denóssabeoquesignificavoltarparaCASAdepoisdeum
longodiaforadela.Emesmoquandonoscolocamosem movimento,viajando
econhecendolugaresnovos,nãodemora,ejásentimosfaltadonosso“recinto
sagrado”,do regresso à nossa intimidade,aos cheiros costumeiros,ao
aconchegodolar.

Odesejodoreencontrocom aquelesquenossãocaros:companheirose
companheiras,mãesepais,filhosefilhas,irmãosdecaminhadaquetornam
maisricaanossajornada,estáintimamenteligadoaessavivênciadenos
sentirrecolhidos,oumelhor,re-acolhidosnesse“ninho”tãoquerido.

Ascriançasdeprimeirosetêniosãoprofundasconhecedorasdesses
segredos e não é poracaso que o ambiente da CASA tem um papel
fundamentalnoseudesenvolvimento.

Nos primeiros sete anos de vida a criança está desenvolvendo sua
corporalidade,seus órgãos estão sendo plasmados.A forças formativas,
chamadas também de forças vitais,etéricas estão atuando fortemente,
construindo o corpo para que sua individualidade possa habitá-lo,se
apropriandodele.

O fortalecimentodavitalidadedascrianças(edanossatambém)têm
umaprofundarelaçãocom asvivênciasnolar.“Lar,docelar”...Nãosãosóos
poetasqueentoam essetom.Cadaum denós,em algum momentodavida,
mesmo depoisdesairdacasapaternasesentefortalecido ao regressar,
mesmoquesejasóparavisitarparentes,memórias,sonhosrevividos!

ACASArepresentanãoapenasum lugardeAMPAROePROTEÇÃO;ela

também simboliza a “mansão”somática (corporal)do serhumano -“In

habitação”:habitarem simesmo.

NaépocadeMicael,aqualvivenciamoscom ascriançasnomêsde
setembro,muitosJardinsdeInfânciarealizam avivênciadeandarporum
caminhoem formadeespiral,entrandonele,sehaurindodeforçaecoragem
para,em seguida,sairecaminharpelomundo.

EM MINHACASAVOUENTRAR,

FORÇAECORAGEM IREIBUSCAR

PELOMUNDOANDAREI

BOM GUERREIROEUSEREI!

AorepresentaraCASAnosseusdesenhosacriançavai“mudandode

moradia”,deacordocom afasenaqualseencontra,passandodeumacasa



cósmico-redonda”paraumacasa“terrena-cúbica”.Esseelemento/motivo,ou

seja,aCASA,possuiextremaimportâncianodesenhoinfantil,poisnosdá

notíciadecomoacriançavem desenvolvendooseucorpo.



SUGESTÕESDEATIVIDADESQUEPODEM SERFEITASCOM ASCRIANÇASEM

CASA

 Montandoum Álbum deDesenhos

Ascriançasadoram desenhar!Bastaterpapelegizàmão(àsvezesaté

aparedeouochãoservem)paraqueelascomecem acriar.

É importante permitir que essa atividade aconteça de maneira

espontânea bastando,para que isso ocorra,deixaro materialem local

acessível.

Sugerimosamontagem deum Álbum/pastanaqualsejam guardadosos

desenhosfeitospelacriança.

Odesenhoécomoum espelhododesenvolvimentofisiológicodacriança

pequena;éum doselementosquenosajudaaperceber,atravésdaobservação

quefazemos,sesuamaturaçãoestáocorrendodemaneirasaudávelede

acordocom oqueéesperadodeconquistaparacadafase.

Compreendendomelhorariquezaqueresidena“ArtedeDesenhar”dosnossos
pequenos

Odesenhoinfantil(primeirosetênio)constituiumalinguagem universal,

desdequesejaespontâneo.Seoferecermospapelelápisougizdeceraàs

crianças,podeseraquinoBrasil,ouem qualquerpartedomundo,osmotivos

serão praticamente os mesmos,de acordo com suas respectivas fases.

“Atravésdodesenhoacriançanosmostraseudesenvolvimentosomático,ela

nosdánotíciasobreasuafisiologia”.(MichaellaStrauss)

Todas as figuras são constituídas de,basicamente,duas formas

primordiaisquesãoaRetaeaCurva.Vejamosoquenosdizofilósofoe

astrônomoalemãoJohannesKepler:

Deus,em suainescrutávelvontade,escolheuaRetaeaCurvapara
gravarnomundo,pormeiodelas,adivindadedocriador...Assim,
onisciente,criou o mundo demagnitudescuja essência seacha
contida,em sua totalidade,pelas diferenças do Retilíneo e do
Curvilíneo...(KEPLER).



FasesdoDesenhodopontodevistadoestudodeMichaelaStrauss,

antropósofaquesededicouintensamenteaessetema,edeobservações

realizadasnaatuaçãonoJardim deInfânciapordiversosanos.

1ªFase:FasedasGaratujas–até2anosemeio/3anosaproximadamente.

“Garatujas são cartas que as crianças escrevem para si mesmas; são

entendimentosconsigomesmas...”Goethe

AvivênciadaGaratujaestáligadaatudoqueéfluidonoorganismo(a

circulaçãosanguínea,porexemplo).Nestefluirestápresenteamanifestação

dasforçasvitais,plasmadorasqueestãoformandoocorpodacriançaem

desenvolvimento.

Pode-se distinguir,nas garatujas,dois tipos de movimento que,ao

mesmotempo,sãoasformasprimordiaisdetudo:aformacircularealinha

reta.

Agaratujacirculardaráorigem,posteriormente,aocírculopropriamente

ditoeagaratujapendular,queseconstituialém dasformascirculares,também

deretas,daráorigem àcruz.A formadaespiraltambém jáseencontra

presentenasgaratujas.

Jánofinaldessafaseacriançacomeçaatentativadefecharocírculoe,

em seguida,colocapontosoucruzdentrodele.Éjuntocom essemomentodo

desenhoqueamaioriadascriançascomeçam adizerEU desimesmas,

adquirindomaiorconsciênciadesuaindividualidade,aindaquedeformasutil.

Anteselacostumavadizer:“nenêquerágua”ou“Mariaquercomer”,“Joãoquer

dormir”...Valemencionarqueatualmenteascriançasutilizam essepronome

cadavezmaiscedo,eventoestequenossuscitamuitasreflexões.

AformacaracterísticadessafaseéoCÍRCULO.



2ªFase:porvoltados3anosaté,aproximadamente,4anosemeio/5anos.

Depoisdos3anosacriançaserelacionadeumaformanovacom o

mundo.Eladescobre(inconscientemente)osórgãosdepercepçãosensorial

como“janelas”parafora.Atravésdessasjanelasomundoapenetraeelase

entregaaomundo(raiosqueultrapassam ocírculo).

A vivência rítmica e o eixo de simetria surgem

fortemente nessa fase; percebe-se maior controle da

respiração.Surgem lindostapetescoloridosnosdesenhos

bem nesse momento,evidenciando esse acontecimento.

Antes,acriançaestavaentregueàLINHAeaoMOVIMENTO;

agora,elamergulhanavivênciadaCORedaSUPERFÍCIE.Ela

viveimersanocoloridodomundo.

RudolfSteinernosdizqueacoréaalmadanaturezaedetodoo

cosmos,eparticipamosdessaalmaseconvivemoscom acor.

Acolunavertebralganhaasuacurvaturaem S;acaixatorácicasefecha

eascostelasseossificam (1ªRepleção,queacontecenoquintoanodevida)

tudoissoaparecenosdesenhosem formade

escadas,quelembram grades,demonstrando

essefechamentotorácico.Issotambém pode

serpercebidonodesenhodafigurahumana.

A formacaracterísticadessafaseéo

QUADRADO.Ele aparece na elaboração da

casaedeoutrosmotivos.

3ª Fase: dos 4 anos e meio/ 5 anos até,

aproximadamente,7anos.

Nestafasesedesenvolvem osmembroscom todaa

sua musculatura. A criança começa a ganhar nova

consciência de suas mãos e seus pés.Os joelhos de

sobressaem;cotovelostambém;opescoçosealonga.Essa

éafasedo1ºESTIRÃO(crescimentoexpressivoeaparente).

O desenho desse período demonstra essa nova



posturadacriança.Eladesenhafigurascom pernasfortes;osmembrosse

alongam;asmãosganham dedosquenem semprecorrespondem aonúmero

exato;asárvoresganham troncosfrondosos.Agoraosobjetosdesenhados

sãocolocadosnochãooulimiteinferiordafolha.Eladesenhacéueterra;

acimaeabaixo.Osdesenhossãoricosem detalheseparecequerernoscontar

umahistória,representandoasatividadeshumanas.

Aquitambém encontramosos“tapetes”,porém,agora predomina a

misturanabuscadenovascoreseaescolhadacorémais“consciente”.Surge

a“vontadeintencional”nacriança.Issoseexpressalindamentenosdesenhos

enobrincarlivretambém.

AformacaracterísticadessafaseéoTRIÂNGULOquetambém tem uma

relaçãocom atrocadosdentesquedeveriaacontecernesseperíododavida,

porém,diantedetodaprecocidadeaqueascriançasestãoconstantemente

exportas,pelotipodealimentaçãoquelheséoferecidaeporoutrosfenômenos

daatualidadeissovem acontecendocadavezmaiscedo.

Há muitos outros motivos que podem serobservados no desenho

infantil,comoodesenhodoserhumano,dacasa,daárvore,dostiposde

estrelas,etc.,esses elementos vão nos revelando como a criança vai

crescendoesedesenvolvendo.

Noseulivro“ALinguagem GráficadaCriança”,MichaellaStrausstraz

queosdesenhosnosensinam averodesenvolvimentoinfantilcomoum

processodemúltiplasmetamorfoses.Mas,tudoissosópodeserobservado

quandoessaatividadeérealizadapelacriançademaneiraespontânea,sem um

direcionamentoouinterferênciadosadultos.



 Montandoum cantinhodaEstação(MesadeÉpoca)

OOutonochegou,trazendocom eleum ventomaisfresquinho.Algumas

árvoresaproveitam paratrocarsuasfolhas,quebailam com oventoeforram o

chãocom lindostapetes;oscachorroseosgatoscorrem peloquintaloupela

casadeixandoparatrazseuspelosquetambém aproveitam paracair;as

galinhasnão querem ficarparatrazetrocam suaspenas;aténós,seres

humanospercebemososcabeloscaindomaisnessaépoca;mas,tudoissofaz

partedeum ricocicloderenovaçãoquevamosvivenciandocom osritmosda

natureza.

HálugaresdoBrasilem queasmudançasdeestaçõessemostram de

formaacentuada,porém,aquinanossaregiãoissoserevelademaneirasutil.

Asfrutasdessaestaçãocapricham em suascoresecheiros:mexericas,

cajás,pitombas,abacates,maracujás,carambolas,etc.,uma infinidade de

saboresquepodem comporasrefeições,oqueauxiliaacriançaadesenvolver

oseuolfato,seutato,seupaladar,além detantasoutrascoisas.

Há uma abundância de sementes,prontas para germinar,algumas

guardadasem vagens,outrasem pequenas“cápsulas”.Ecomoascrianças

gostam derecolheralgumasdelas!

Umadascoisasquepodemosfazerparavivenciarasestaçõescom os

nossospequenos,além decontarcom asfrutasdaépocaecom todaaajuda

danaturezaqueserevelaétambém montarum “CantinhodeÉpoca”,como

chamamosnoJardim deInfância”.

Pode-seutilizarumapequenamesaouprateleira,usaralgunstecidos

para criaro ambiente (é importante que não fiquem esticados,mas que

mantenham certa ondulação que traga a atmosfera de movimento);para

escolhermosascorespodemosolharparaanaturezanessemomento,poisela

vainosrevelando.

Nessecantinhopodeterum tronco,umaplanta,pedrinhasetambém

pequenos“tesouros”queasprópriascriançasvãoencontrandocomopenas,

sementes,etc.Valecuidarparanãotermoscoisasdemais.Umafigurahumana

também émuitobem-vinda.Equetalfazerumabonequinhadesabugode

milhooudepano?



É importanteparaacriançaperceberqueháalgo desagrado nesse

cantinho,poisisso ajudaadesenvolvernelasossentimentosderespeito,

cuidado,veneraçãoegratidão,princípiostãosalutaresparaoseuprocessode

desenvolvimento.

Aseguir,compartilhamosalgunspoemasquepodem sercantadosporvocês

paraascrianças.Imaginem umaatmosferadecançãodeninar...



EN-CANTANDOOOUTONO!



 FazerPão ALeiteira,Vermeer

AlimentoPrimordial

Um dos momentos de grande
importâncianoJardim deInfânciaéo
preparo do Lanche. Nesse trabalho
muitas qualidades e habilidades são
desenvolvidas.

Destaca-senessaatividadeoato
de fazero Pão,alimento primordial,
presente na alimentação desde o
princípiodahumanidade,fazendoparte
dahistóriadequasetodosospovose
culturas,estando associado ao cultivo
doscereais(cevada,aveia,trigo,centeio,
etc.).

Ao fazero pão realizamos um
trabalho em relação ao cultivo dos
sentidos,aosprocessosvitais,aos4elementosdanatureza,etc.

Ospovosantigosfaziam papasoubolosnãolevedados.Maistarde,
começaram a torrarosgrãossobre pedrasaquecidase juntar-lheságua,
transformando-osnumapastaqueficavaduraequebradiça(oqueprotegiade
um apodrecimentorápido).

OpãopropriamenteditosurgenoantigoEgito.Foiláqueteveinícioo
processo de fermentação.Enquanto para o povo judeu fermentação e
apodrecimentoeraamesmacoisa,paraopovodoEgitoesseseconstituía
num processodetransformação,demetamorfose.

Osegípcioseram conhecidoscomoos“comedoresdepão”eestenão
eraum acompanhamento,masoseupratoprincipal.Também foram elesque
desenvolveram osprimeirosfornos,queeram arredondados,poistinham o
aspectodoventrematerno.Dele“nascia”opãonacrençadessepovo.“Tinha
queserobradoespírito”,diziam ossábiossacerdotes.

Eracomum encontrarcenaspintadasnasquaisapareciam ospãesnos
túmulosegípcios;em algunsdeleseram depositadoscestosrepletosdesse
alimento.

Paraquem quiserdescobrirmaisexisteumaobramaravilhosaescrita
pelo alemão HeinrichEduard Jacob querepresentaum verdadeiro tratado
sobreoPão.Olivrochama-se“SeismilanosdePão-Acivilizaçãohumana
atravésdeseuprincipalalimento”.

Outramaneiraéfazermuitosemuitospãesepermitirquetodosesses
segredospossam irserevelando,equedelíciaserácompartilharessealimento
com osCOMPANHEIROS(palavraquevem dolatim,“cum panis”,quequer
dizer“aquelecom quem dividimosopão”.



Valelembrarquecozinharseconstituinum atodeAMOR,CRIATIVIDADE
eTRANSFORMAÇÂO.Vamospraticar?!

SUGESTÕESDERECEITASPARAFAZERPÃOCOM ASCRIANÇAS

-ReceitadePãoDelíciaBásico

 Ingredientessecos:

☆2xíc.defarinhadetrigointegral

☆1xíc.defarinhadetrigobrancaorgânica

Ébom terum poucomaisreservadaparapolvilharasmãozinhas.

☆1colherdechádeaçúcarmascavo

☆1colherdecafé(pequenininha)desal

☆1colherdesobremesarasadefermentobiológicosecooufresco.

 Ingredientesmolhados:

☆1colherdesoparasadeóleodegirassoloumanteigasem sal

☆águamorna

☆1ovo(opcional)

Mododepreparo:

Mistura-seprimeirotodososingredientessecos,ofermentoéoúltimo.Em
seguida,acrescenta-seosmolhados.

Sovabem!

Deixacrescerporaprox.1hora.Voltaasovaredarforma.

Pode-sepincelarcom gemadeovobatidaouáguamornamesmoparaficar
douradinho.

Levarparaassar.

Agradeceresaborear!!

Obs.:acrescentarà massa castanhas,uvas passas (hidratadas para que
fiquem suculentas)ouervasetudoqueacriatividademandarparadeixaropão
aindamaisgostoso.

Mas,oprincipalingredientesãoasmãosespeciaisdenossascrianças,além de
outrosingredientesquenãoconvém aquicitar(risos).



PãodeAbóbora

 Ingredientes-Massa

1½xícaradechádeaçúcarmascavo 125gdemanteiga

1xícaradechádeleitemorno 1colherdesopaderaspadelimão

1colher(sobremesa)rasadefermento 2ovos

depão 500gdeabóbora

4xícarasdechádefarinhadetrigobranca

3xícarasdechádefarinhaintegral

MODODEFAZER

Mistureoaçúcarcom oleiteeacrescenteofermento,mexendoparadissolvê-
lobem.Adicioneosal,manteigaeraspadelimão.Acrescenteosovosjábem
batidos,comoparapãodeló,aabóbora,cozidaem águaebem espremida.
Amassevigorosamenteeváadicionandoafarinhaaospoucos,sovandobem a
massaatéformarbolhas.Deixedescansaratédobrarovolume.Abraamassa,
coloqueorecheio,enrole,deixedescansardenovoeleveaofornoquenteem
assadeira.

 Ingredientes-Recheio

3colheresdesopadeaçúcarmascavo

300gdericotapassadanapeneira

1gemadeovo

½colherdechádeessênciadebaunilha

150gdeuvapassa

MODODEFAZER

Reserveaspassas.Mexaosingredientesrestantesparamisturarbem.As
passassãocolocadassobreorecheio,jáespalhadosobreamassa.

 Ingredientes-cobertura

½xícaradeaçúcarmascavo

1colherdechádecaldodelimão

1colherdechádeágua

MODODEFAZER

Mexatodososingredientesmuitobem,atéformarum mingaugrosso.Utilize
sobreopãoedeixe-onofornojádesligadoatésecar.



PãoIntegralgrande

½kgdefarinhadetrigointegral;

750gdefarinhadecenteio;

½kgdefarinhabranca;

1e½colherdesopadeaçúcarmascavo;

1pitadadesal;

1colherdesoparasadefermentobiológicosecooufresco;

1colherdemanteiga(ouóleodegirassol);

Águamorna;

Castanhas,sementesouuvapassa.

MododePreparar

Misturartodas as farinhas,o sal,o açúcare o fermento.Em seguida,

acrescenta-seaáguamorna,amanteigaouóleoevaimisturandoatéamassa

começaradesprender.

Sovarbem!Acrescentarporúltimoascastanhasouuvapassahidratada.

Apósamassadescansarum pouco,sovarnovamenteedáformaaopão.

Pode-seacrescentarervastambém,quandodesejadoeaumentarum poucoa

quantidadedesal,sedesejado.

Bom apetite!!!



Acriançapequenatem necessidadedepequenosrituais,singelos,masque

funcionam denorteadoresparaela,pois,issodesenvolveasuasensibilidadee

atenção aos momentos corriqueiros,porém especiais do dia a dia como

prepararamesaparaasrefeições,colocandoumabelatoalhaoupaninhos,um

pequenovasodeflores,etc.

Também émuitoespecialquandotodosjuntosfazem um poemaou

oraçãoantesdecomer.Dessamaneiravaisedesenvolvendonacriançaos

sentimentosdeReverênciaeGratidãopelo“PaiSol,pela“MãeTerra”,pelas

mãosqueajudaram aprepararoalimento.Écertoquecadafamíliatem os

seuscostumes,masvalesugeriralgunspoemasquepodem serfeitosnesse

momento.

Opãovem dotrigo;

Otrigodaluz;

Aluzprovém dafacedeDeus.

Ofrutodaterra,

QueéfulgordeDeus,

Sejaluztambém em meucoração.

MartinTittmann

ou

Terra,queestesfrutosdeu

Sol,queosamadureceu

Nobreterra,nobresol

Jamaisosesqueceremos!

RudolfSteiner

Éimportanteescolherum delesepermanecerporalgum tempo



CUIDANDODOSONODAS
CRIANÇAS

Dormeamor,dormeamor,

Ah,ah,ah,ah.

Borboletavem chamar,

Paralánocéuentrar.

DescansandoduranteafugaparaoEgito,

BartoloméEsteban

Preparaçãoeentregadacriançaparaosono

-Criandooambienteadequado-

Quem nuncaouviuamãeouumatiadizer“vaidormirparacrescer,

menino(a)!Eolhaqueelasnãoprecisavam lerlivrosparasaberdisso.Bastava

olharparaoritmododia,percebendoqueomelhorera“acordar”com osole

“dormir”com osol,ouseja,acordarcedinhoedormircedotambém.

Todosnóssabemosporvivênciaprópriaobem quenosfazumanoitede

sono“bem dormida”.Nodiaseguintenossentimos,ativos,bem-dispostosede

bom humor.

Bonshábitosdesonosãodesenvolvidosjánainfância,comoafirmao

diretor-geralda OMS (Organização Mundialda Saúde)Tedros Adhanom

Ghebreyesus:"Alcançarsaúdeparatodossignificafazeroqueémelhorparaa

saúdedesdeoiníciodavidadaspessoas”.Eleaindatrazque“aprimeira

infânciaéum períododerápidodesenvolvimentoeumaépocaem queos

padrõesdeestilodevidadafamíliapodem seradaptadosparaaumentaros

ganhosem saúde".

De acordo com as novas diretrizes da OMS,em abril/2019,“para

crescerem saudáveis,criançasmenoresdecincoanosdevem passarmenos

temposentadasassistindoatelasoucontidasem carrinhosdebebê,dormir



melhoretermaistempoparabrincarativamente”.(Parasabermaissobreas

indicaçõesdaOMSenviaremosolinkdeacessoaoartigocompleto).

Nos Jardins de Infância Waldorfnão é novidade o fato de sempre

buscarmos conversarcom as famílias e trazercomo o uso dos meios

eletrônicos (tv,computador,tablet,smartphone) é inapropriado para o

desenvolvimentosalutardacriançado1ºsetênio.Felizmente,issotem sido

percebidodemaneirageralporaquelesquelidam com asaúdeeaeducação.

Jáexistem muitosestudosquecomprovam areduçãodaMELATONINA,o

hormôniodosono,em indivíduossuperexpostosàstelas,tantocriançascomo

adultostambém,causandodesdeinsônia,atéoutrasdificuldadesedistúrbios

dosono.

A dra.Evelyn Eisenstein,membro do Departamento Científico de

AdolescênciadaSociedadeBrasileiradePediatria(SBP),afirmaquealuzdeled,

emitidapelosdispositivoseletrônicos,prejudicaosonodascriançasaodeixá-

lasmaisalertas,oquetrazimplicaçõesparaocrescimentoedesenvolvimento

infantil.

Atualmente,écomum ouvirospaiscontarem quealgumascriançastêm

dificuldadesparadormir,nãoquerendoirparaacama,ouainda,acordando

diversasvezesànoite,com um sonoagitado.Muitossãoosfatoresque

podem contribuircom isso,desdeaagitaçãodoambienteàsuavolta,oacesso

ameioseletrônicos,atéàsquestõesalimentares,porisso,éimportanteevitar

daralimentosestimulantesquepossam causarexcitabilidadecomocafé,chá

preto,mate,achocolatadoerefrigerantes.

Paraentregarmosacriançaparaomundodosonodemaneirasaudávelé

importantetrazertranquilidadeesilêncionacasa,diminuindotambém aluzdo

ambiente.Lembrardospequenosrituaisquesãotãoimportantesparaela,

comoacenderumapequenavela,contarumahistóriaefazerumaoraçãoantes

dedormir,enãoesquecerdascançõesdeninar,tãoindicadasparaosono

embalar.Todosessescuidadosvãocriandoaatmosferaadequadaeajudando

acriançaarelaxareadormecer.



QuantoaotempodesonoadequadoparacadafaixaetáriaaOMSdáas

seguintesindicações:

 Bebês(menosdeum ano):

Devem ter14a17horas(0a3mesesdeidade)ou12a16horas(4a11meses
deidade)desonodeboaqualidade,incluindocochilos.

 Criançasde1a2anosdeidade:

Devem terde11a14horasdesonodeboaqualidade,incluindocochilos,com
horáriosregularesparadormireacordar.

 Criançasde3a4anosdeidade:

Devem terde10a13horasdesonodeboaqualidade,quepodem incluir

cochilos,com horáriosregularesparadormireacordar.

 Oindicadoparacriançasde5a7anoséde9a12horasdesono.

ContandoHistória

Paraaquelesqueaindanãocontaram,ahistóriade“JoãozinhoSemente

deMaçã”ébem indicadaparaessaépocadoOutono.Éum contorítmico,cheio

derepetiçõesquemuitoagradaàscrianças.

Paraquem jácontou,essa,seguem outrassugestões.Valelembrarque

repetiro mesmo conto pordiversas vezes é importante,estruturante e

formativoparaacriançapequenaqueteráotemponecessárioparacriarsuas

imagensinternas.



JOÃOZINHOSEMENTEDEMAÇÃ

(HistóriaadequadaparaaépocadoOutono)

Eraumavez,um meninochamadoJoãozinho,elegostavamuitodecomer

maças e ficava muito feliz ao veras pequenas sementinhas marrons e

lustrosasquedormiam ládentro.Um diasuamãelhecontouquecadauma

dessassementinhaspoderiatransformar-senumamacieira,sefossepostana

terra,aquecidapelosol,regadapelachuvaeabençoadaporDeus.Joãozinho

entãocomeçouajuntarassementinhasetodoomundochamava-oJoãozinho

SementedeMaçã.Quandojáhaviajuntadoumaboaporção,pediuasuamãe:

_Porfavor,mãezinha,costura-meumabolsinhaparaqueeupossaguardaras

minhas sementes!A mãe pegou um retalhinho de pano e costurou uma

bolsinhaondeJoãozinhopôsassementes.Quandoabolsinhaficoucheia,ele

foifalarcom suamãe:

__Porfavormãezinha,costureumabolsamaiorparaminhassementinhas!A

mãepegouum retalhomaior,costurouumabolsamaioreJoãozinhopôsas

sementinhasnela.Equandoessabolsatambém ficoucheia,Joãozinhofoi

pedirmaisumavezàsuamãe:

__Porfavor,mãezinha,costureumabolsamaiorparaminhassementinhas!

Depoisqueabolsaficoucheiaelefoipedirmaisumavezàsuamãe,eela

entãopegouum panobem grandeecosturouum grandesaco.Quandoeste

sacoficoucheio,JoãozinhojáeraJoão,um jovem,edisseasuamãe:

__Agoraireipelomundoeplantareiassementes,paraquetodasascrianças

possam sealegrarcom asmaçãs.Epreparou-separaaviagem:sapatosele

nãotinha,masestavaacostumadoaandardescalçoeassolasdeseuspés

estavam bem grossas;nacabeçapôsumapanela;numamãolevouum bastão;

enoombroosacocom assementes.Maslevavatambém um livrocheiode

oraçõesehistóriassantasparapedirabençãodeDeus.Assim,disseadeusà

suamãeesaiucantando:



“Obom Deuscuidademim,

Voucantandoassim:

Agradeçoseuspresentes.

Achuva,osoleassementes”

PorondeJoãoSementedeMaçãpassava,eleplantavaassementinhas.Às

vezes,elepassavaanoitenumafazendaouficavaunsdiasajudandoporlá.

Quandosedespediaespalhavaassementinhasdemaçaem voltadacasa.Eles

teriam um belo pomarum dia!Ele continuou caminhando,caminhando,

caminhando,sempreseguindoosol,atéqueum dianãopôdecontinuar:ele

haviachegadoaomareosacoestavavazio.Duranteoinvernoficoumorando

com unsamigosenaprimaveraquandotomouoseucaminhoparavoltarpara

casa,aprimeiraplantinhademaçãqueencontroujáhaviacrescidoenãoera

maiorqueseudedomindinho.Aspróximasplantinhasjátinham otamanhode

seudedoanular,outrasestavam comoodedomédioealgumasjátinham o

tronco dagrossurado seupolegar.Continuouandando efoiencontrando

árvores cada vez maiores,primeiro do tamanho de sua mão,depois do

comprimentodoseuantebraço,edocomprimentodobraçotodo.Ecadavez

maioresestavam,atéqueelechegouem casa.Láasárvoresestavam daaltura

dele.Suamãeouviu-ochegarcantando:

“Obom Deuscuidademim,

Voucantandoassim:

Agradeçoseuspresentes.

Achuva,osoleassementes”

Elacorreuaencontrá-loedeu-lheumamaçãquehaviaamadurecidonassuas

árvores.EssaéahistóriadeJoãozinhoSementedemaçã.



OGalinheirodedonaZezé

Eraumavezumamamãegalinha

com 12pintinhosnovos.

TodososdiasquandooSol

acordava

amamãegalinhaacordavatambém;

saiapeloterreiro,apassearcom os

pintinhos,

aciscareacharalgunsbichinhos

quelhesservissem debanquete.

Eciscavam,ciscavam,ciscavam

sem parar

otapetedefolhas,nochãoaforrar.

Haviamuitasoutrasgalinhasnesse

terreiro;

etambém tinhaoGaloGarnisé

quecuidavadetodas

elas.

Seeleavistava

algum perigo,

jácacarejavaefazia

um alarido.

Easgalinhas?

Eciscavam,ciscavam,ciscavam

sem parar

otapetedefolhas,nochãoaforrar.

Queriaveralegria?

ErasóesperardonaZezé

adonadagalinhadaaparecer

edizer:Ti,ti,ti,ti,ti,ti,ti,ti,ti,ti...

Asgalinhasjásabiam

quedeum milhobem gostoso

osseuspaposencheriam.

Aochegaroentardecer

osoliaseesconder.

Horadeserecolher,

jádiziam asdanadinhas!

Ecorriam aogalinheiro

iam jáseempoleirando,

dormindoesonhando

com um novoamanhecer.



ASenhoraHolle(DonaÔla)
Um contodefadasdosIrmãosGrimm

Umaviúvatinhaduasfilhas,dasquaisumaerabela

ediligente;aoutrafeiaepreguiçosa.Masela

gostavamuitomaisdafeia,porqueeraasuaprópria

filha,eaoutratinhadefazerotrabalhoeseracriada

dacasa.Apobremoçaeraobrigadaairtodosos

diasparaarua,sentar-senabeiradeum poçoefiar

atéqueseusdedossangrassem.

Aconteceu,certodia,queabobinaficoutoda

ensanguentada,e,porisso,elasedebruçousobreo

poçoparalavá-la,quandoabobinalheescapouda

mãoecaiudentrodopoço.Amoçacorreuchorandoparaamadrastaecontou-

lhesuadesgraça.Esta,porém,lhepassouumadescomposturatãoviolenta,e

foitãoimpiedosa,quedisse:

-Sedeixasteabobinacairnopoço,agoravaietraze-adevolta!

Apobremoçavoltouparaopoço,sem saberoquefazer.E,nasuagrande

aflição,pulouparadentro,parabuscarabobina.Elaperdeuossentidos,e

quandoacordouevoltouasi,viu-senum lindocampoinundadodesole

cobertodeflores.Amoçafoiandandoporessecampo,atéchegaraum forno

queestavacheiodepão.Eopãogritava:-Ai,tira-me,tira-me,senãoeuqueimo,

jáestouassadohámuitotempo.Entãoelaseaproximouecom apátirouos

filõesdedentrodoforno.

Continuouocaminho,echegouaumaárvorequeestavacobertademaçãs,

quegritava:-Ai,sacode-me,sacode-me,nós,maçãs,jáestamosmaduras.

Entãoelasacudiuaárvoreatéasmaçãscaírem enãoficarnenhumanaárvore.

E,depoisdearrumartodasasmaçãsnum monte,continuouocaminho.

Finalmente,elachegouatéumacasapequenina,daqualespiavaumavelha,

quetinhadentesmuitograndeseamoçaficoucom medoequisfugir,masa

velhagritou-lheaoencalço:-Dequetensmedominhafilha?Ficacomigo.Se

fizeresostrabalhosdacasadireitoestarásmuitobem.Sóprecisasprestar

muitaatençãoaoarrumarminhacama,sacudindooacolchoadocom vontade,

atéqueaspenasvoem,entãocainevenomundo.EusouaSenhoraHolle.

Comoavelhalhefalavamansamente,amoçacrioucoragem eentrouna



casaparaoserviço.Elacuidavadetudoacontentodavelha,esacudiao

acolchoadocom vontade,atéqueaspenasvoassem comoflocosdeneve.Por

issotinhaumavidaboajuntodela,nenhumapalavraríspidaeassadose

guisadostodososdias.

Depoisdevivercom SenhoraHolleporum tempoameninacomeçoua

entristecer-se.

Nocomeço,nem elamesmasabiaoquelhefaltava,masfinalmentepercebeu

quesentiasaudades,emboraaquipassassemilvezesmelhorquenasua

própriacasa,masmesmoassim elasentiasaudadedolar.

Finalmenteeladisseàvelha:

-Asaudademepegouemesmoqueeupassetãobem aquiembaixo,não

possomaiscontinuaaqui.Tenhoquesubirevoltarparaosmeus.

ASenhoraHollelhedisse:

-Agrada-mesaberquetuqueresvoltarparacasa,ecomotumeservistestão

fielmente,eumesmavoutelevarparacima.Elatomouamoçapelamãoe

levou-aparaum grandeportão.Oportãoseabriue,quandoelaestavabem

debaixodele,caiuumafortechuvadeouro,eoouroficoupenduradonela,eela

ficoutodacobertadeouro.

-Istoéparati,porquefostetãodiligente,disseavelhaedevolveu-lhetambém

abobinaquecaíranopoço.Entãooportãosefechoueamoçaseviudenovo

nasuperfíciedaterra,nãolongedacasadasuamãe;equandochegouaopátio

dacasa,láestavaogalopousadonopoço,egritou:

"Cocoricó,cocoriqui,

Adonzeladeouroestáaqui!"

Entãoamoçaentrouem casa,eporqueestavacobertadeourofoibem

recebidapelamadrastaepelairmã.

Amoçacontoutudooquelheacontecera,equandoamadrastasoubecomo

elachegaraatantariqueza,quisarranjaramesmasorteparaasuafilhafeia.

Eladeveriasentar-senabeiradopoçoefiar;eparaqueabobinaficasse

ensanguentada,elapicouoprópriodedoemeteuamãonoespinheiro.,aíjogou

abobinaEntão,elajogouabobinanopoçoepulouatrásdela.

Elachegou,comoaoutra,nolindocampoecontinuouacaminharpelamesma

picada.Quandochegouatéoforno,opãogritoudenovo:



-Ai,tira-me,tira-mesenãoeuqueimo,jáestouassadoamuitotempo.Mas,a

preguiçosarespondeu:

-Nãotenhovontadedemesujar,efoiembora.

Logochegouatéamacieiraquegritou:

-Ai,sacode-me,sacode-me,nósmaçãsjáestamostodasmaduras!Mas,ela

respondeu:

-Issonão,sómefaltavaqueumamecaíssenacabeça!Econtinuouocaminho.

QuandoelachegouàcasadeSenhoraHolle,nãoficoucom medoporquejá

ouvirafalardosseusgrandesdentes,elogoseengajounoserviçodela.No

primeirodia,elafoidiligenteeobedeceuàSenhoraHollequandoestalhedizia

algumacoisa,porquepensavanoricodinheiroqueavelhalhedaria.Mas,jáno

segundodiaelacomeçouapreguiçarenoterceiro,aindamais;porfim elanem

queriaselevantardemanhã;etambém nãoarrumavaacamadeSenhoraHolle

comodevia,enãosacudiaoacolchoadoatéaspenasvoarem.

AíaSenhoraHollecansou-sedelaeadespediu-adoemprego.Apreguiçosa

ficoucontentecom issoepensouqueagoraviriaachuvadeouro.

ASenhoraHollelevou-atambém atéoportão,quandoamoçapreguiçosaficou

embaixodele,em vezdeourofoidespejadoum grandepotedepicheem cima

dela.

-Istoéarecompensapelosteusserviços,disseSenhoraHolleetrancouo

portão.

Elavoltouparacasa,mastodacobertadepicheeogalocantou:

"Cocoricó,cocoriqui,adonzelasujaestáaqui!”

Mas,opicheficougrudadonelaenãoqueriasair,enãosaiuportodaasuavida.



“AUTO–CUIDADOPARAMELHORCUIDAR”

CUIDANDODAVITALIDADEDOSADULTOS

Quandofalamosdodesenvolvimentodacriançadeprimeirosetênio

sabemosqueaIMITAÇÃOéum dosprincípiosqueconduzirãoessecaminho

demaneirasalutar.Sabemostambém queascriançasnãoimitam apenas

aquiloqueselhesapresentanoambiente,masasatitudes,ossentimentose

atéospensamentosdosadultosqueseencontram àsuavolta.

Essemomentoqueestamosvivenciandocomohumanidadetêm nos

mostradoqueasexigênciassãomuitasevêm dediversosâmbitos:pessoal,

emocional,social,econômico,etc.

Juntodetudoissotemos,aindaessanovasituaçãodeestarmostão

próximos(famíliamaisíntima)e,aomesmotempo,tãodistantesdoconvívio

socialedemuitosdaquelesquenossãotãoqueridos.

Maisdo quenuncaestamossendo desafiadosazelarpelosnossos

pensamentos, sentimentos e atitudes, ponderando-os, sublimando-os,

superando-os,eacimadetudo,CONFIANDO-COM FIAR,ouseja,fiar,tecer

juntosofuturoquedesejamosparanossascrianças,paranós,paraaTerra,

paratodaahumanidade.

Estarencarnados,vivenciandoumaexperiênciaterrena,nospermitelidar

constantementecom alegrias,mastambém desafios,buscandosuperá-lose

aprendercom eles.

Atuamos em comunidade (família, grupos de trabalho, amigos,

companheirosdeideais,etc),exercitandoapresençado“EU”no“NÓS”,porém,

sem nosperdermosdequem somos.Todosessesaspectosnospermitem

trabalharintensamenteonossoSer.

Derepente,nosvemosquasequeobrigadosalidarcom asmídiaspor

longosperíodos,quersejapelotrabalhoqueprecisamosrealizar,ouparater

notíciasdosfamiliaresdistantes;quersejaparanostrazerasensaçãodeque

estamosmaispertounsdosoutros.

Assim comoastelassãoinadequadasparaascriançasportrazerem

interferênciasaoseudesenvolvimentosaudável,elastambém interferem na



saúde dos adultos.Basta ficarmos algum tempo expostos a elas para

percebermoscomonossentimosdesvitalizados.

Aperguntaquedevenosmovernessemomentoé:Oquegerasaúdeno

nossodiaadia?Istoé,abuscapeloprincípiodaSalutogênese.Apartirdesse

caminhoficamaisfácildeevitarosaspectosnocivosnanossacaminhada.

Podemosaproveitaresseperíododerecolhimentoparanosdebruçar

sobreessetemacom aprofundidadequeelepede,observandonossoshábitos,

nossa maneira de vivere efetuando as mudanças necessárias para que

possamosnostornar,cadavezmais,exemplosdignosdesermosimitados

pelasnossascrianças.

RudolfSteiner,em seulivro“OConhecimentodosMundosSuperiores”,

mencionasetecondiçõesquepodem auxiliaroserhumanonoseucaminhode

autodesenvolvimentoecultivodavidainterior.

AsCondiçõesparaaDisciplinadooculto:

 1ª–Dediquesuaatençãoem aprimorarasaúdecorpóreaeespiritual.

 2ª–Sentir-sequalum membrodetodaavidaexistente.

 3ª-Odiscípuloterádelutarparaelevar-seàconcepçãodequeseus

pensamentos e sentimentos têm tanta importância para o mundo

quantoseusatos.

 4ª–Adquiriraconcepçãodequeaverdadeiraentidadedoserhumano

nãoresidenoexterior,masnointerior.

 5ª–Aperseverançanaobediênciaaumadecisãoumaveztomada.

Nadapoderálevarodiscípuloaafastar-sedeumadecisãotomada,a

nãoserasimplesconstataçãodehaverincorridoem equívoco.

 6ª-ÉodesenvolvimentodosentimentodeGRATIDÃOperantetudoo

queéproporcionadoaoserhumano.Deve-seestarcônsciodequea

própriaexistênciaéum presentedetodooCosmo.

 7ª– Compreendera vida incessantemente no sentido em que as

condiçõesoexigem.



HáumaoutraindicaçãoespecialdeSteinerparafortalecerasnossas

forçasdevitalidade,onossocorpoetéricoqueéacontemplaçãodeobrasde

arte.Eletrazqueapartirdessetrabalho“revela-sealgosuperioremaisnobre

doquesóoproporcionadopeloambientesensório”,além deauxiliarnocultivo

dacalmainterior.

Existetambém um trabalhomeditativodesenvolvidoporeleapartirda

contemplação das Madonas,que se chama “As Forças Terapêuticas das

ImagensdasMadonas”(ed.JoãodeBarro).Amaioriadasobraspresentes

nessematerialpertenceaopintorrenascentistaRafaelSanzioepossui15

imagensquedevem serobservadasnumaordem sugerida.

Oidealéfazeracontemplaçãoantesdedormireaindicaçãoéque“a

pessoanãosedeixelevarporconceitospré-estabelecidos,masqueseabraao

puroacolhimentodaimagem”.

Seguem algumasimagensquepodem serutilizadasporaquelesque

desejarem fazeroexercício.Nem todasseencontram noreferidomaterial.



MadonaSixtina,RafaelSanzio



MadonadoPrado,RafaelSanzio



Madonacom oPássaro,RafaelSanzio



SãoJosécom omeninoJesus,GuidoReni



-AlimentandoaAlmaeoEspírito-

SugestãodePoesias.

Eunãosoueu,

Eusouaquele

Quecaminhaaomeulado

Sem euvê-lo;

Quem àsvezesvisito,

Eàsvezesmeesqueço.

Aquele,quecalmodecala,

Quandoeufalo;

Aquele,quemansoperdoa,

Quandoeuodeio;

Aquelequecaminhalá,

Ondeeunãoestou;

Aquele,quepermaneceráem pé,

Quandoeumorrer.

JuanRamonJimenez

Auto-conhecimentoverdadeiroohomem sóalcança,

Quandodesenvolveinteresseafetuosopelooutro;

Conhecimentoverdadeirodomundoohomem sóalcança,

Quandoprocuraconheceropróprioser.

RudolfSteiner



Eucresçoeamadureçopelosilêncio,

porestesilênciopleno,interno,

noqualeunãomaismepermito

encobriralgo

com ocorre-corredeminhavida.

alisemetornaclaro

quem eusou,

deondeeuvenho

eparaondeeuvou,

quem eupossoser

equem eunãoquerosermais.

Nessesilênciocai

todaaartificialidade;

eumetornomaisreal–

eumetornoaquele

queeusou.

Talveztemamososilêncio

porsermaisdifícilesconder-nosnele

eporeletornar

nossainsuficiênciavisível.

masjustamenteaíéaEncruzilhadaparaocrescer.

aísucede,muitasvezes,oromper

paraumanovaevidência.

UlrichSchffer



Temeisqueaépocadereviravoltas

Em quecremosestaraniquile

Todaaarteepoesia

Todoobeloevaliosodavida?

Eunãootemo.

Mesmoquetodosostemplos

Sejam destroçados,

Todaobradeartecarbonizada,

Todasascordasdosinstrumentosdestruídas

OJOGOINVISÍVELDECORDAS,

OCORAÇÃOHUMANO,

Nuncacessarádeecoarasmelodiaseternas

Queoespíritodosmundoslhesussurra.

ChristianMorgenstern


