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Eleição sociocrática

No dia 05 de maio, com boa participação da Comunidade, realizamos uma
eleição sociocrática, com a condução de Hermanus Meijerink (Consultor
do IMO), a fim de eleger membros para os cargos associativos de Diretor(a)
Presidente, Diretor(a) Social e Diretor(a) de Comunicação.
Em nossa escola, usamos o modelo sociocrático de gestão participativa,
compreendendo todos as pessoas envolvidas com a instituição. O modelo
se resume nas seguintes regras:
O CONSENTIMENTO: rege a tomada de decisão e significa que eu posso
consentir, ou seja, não tenho objeção contra a proposta embora a minha
decisão pudesse ser outra.
O ARGUMENTO: é o fundamento da tomada de decisão por consentimento pois é ele que baseia a proposta. Não é a quantidade de votos que determinam uma decisão, mas a qualidade dos argumentos.
OBJETIVO COMUM: Um processo de decisão por consentimento pressupõe que todos os participantes estejam voltados para um objetivo comum.

Esta festa tradicional em alguns países da Europa é
comemorada na época do inverno e nos traz um significado de recolhimento e interiorização.
O recolhimento que se manifesta nessa época nos
aproxima dos nossos conteúdos interiores. Este caminho é simbolizado nas Escolas Waldorf através da
história da Menina da Lanterna em busca da sua luz
interior.
Todos nós passamos por momentos difíceis na vida,
momentos em que nos sentimos desorientados e
sem rumo. Este momento é simbolizado na história
quando a menina tem a luz de sua lanterna apagada
e por consequência, precisa iniciar um caminho de
autodesenvolvimento para reencontrá-la.
Em princípio ela encontra os animais que representam nossos instintos básicos e que precisam ser

dominados. Todos eles se negam a ajuda-la nesse
momento e ela adormece para o sonho. Nesse sonho recebe ajuda das estrelas e indicam o caminho
a seguir.
Posteriormente ela se depara com três partes que
formam o homem: o pensar, o querer e o sentir;
representados respectivamente pela fiandeira que
tece o fio do pensamento, o sapateiro que com sua
vontade e ação faz sapatos que nos mantém com os
pés no chão, e a criança da bola que experiencia o
mundo com seus sentimentos.
A menina da lanterna pede ajuda para a fiandeira,
para o sapateiro e para a criança da bola, mas esta é
negada. A menina desanimada desiste, se entrega e
adormece para um sono profundo.
Ao despertar para o mundo físico ela encontra sua
luz, trazida pelo Sol. Na volta ilumina o caminho
daqueles que precisam num gesto de doação e
amadurecimento do seu sentir, querer e pensar. Ao
encontrar os animais e ajudá-los, também está reconhecendo seus instintos e dominando seu interior.
Professoras do Jardim

Boas vindas às novas membras da Diretoria! Aproveito o momento para
agradecer a oportunidade de desenvolvimento e autoconhecimento dentro do trabalho do Grupo Gestor. Foi um grande prazer estar com vocês!
.
Emília Albano, Ex-diretora de Comunicação, mãe da Luíza do 5º ano e da
Joana do 2º ano.

Os eleitos (da esquerda para direita):
Paty Vieira para a Social,
Alexandre para a Presidência e
Cris Nakamoto para Comunicação.

Comissão
Escola de Pais

“Só é saudável quando,
No espelho da alma humana,
toda comunidade encontra seu reflexo.
E, na comunidade, vive a força
da alma individual”.

A Menina da Lanterna e seu significado
Através das festas do ano, as crianças vivenciam o
grande ritmo das estações. É uma maneira de nós,
adultos, recebermos, acolhermos estas crianças
que querem se situar no mundo. Preciosos valores
são semeados no interior de cada uma delas de maneira inconsciente, simbólica, sem conceitos. Essas
sementes, mais tarde, poderão transformar-se em
forças sociais.

ELEIÇÃO SOCIOCRÁTICA: Todos são candidatos em potencial. As pessoas
são eleitas por consentimento e de forma aberta. Assim, com sinceridade
e transparência, foram escolhidos os 3 membros para a Diretoria Associativa: Alexandre Vicinanza, Presidência (em segundo mandato), Cristiane
Nakamoto, Diretoria de Comunicação, e Patrícia Vieira, Diretoria Social,
com cargos assumidos no dia 09 de junho em Assembleia Ordinária.

Rudolf Steneir
E assim foi iniciada nossa primeira palestra do ano como comissão de
Escola de Pais. Com essa profunda e valiosa citação iniciamos nosso caminho. O tema “Escola Veredas e Eu como indivíduo, qual meu papel?”
foi abordado por Roberto Dertoni com grande domínio e clareza. Foi um
encontro com significativa participação da comunidade e abriu nosso ciclo de palestras trazendo esse tema tão relevante que deve sempre ser
revisitado por outros pontos de vista. Nesse encontro fomos conduzidos
a refletir sobre nossa atuação dentro da escola e como cada parte é fundamental no bom funcionamento desse ciclo que é a trimembração social.
Além disso, Beto nos trouxe a auto-educação como ponto fundamental
na sustentação de nossa missão individual. São nossas missões individuais, quando unidas, que possibilitam a realização de nossa missão coletiva
- manter viva e ativa a nossa Escola Associativa Waldorf Veredas.
Um de nossos objetivos como comissão de escola de pais é possibilitar espaço para trocas e aprendizado. Buscando atender as demandas de nossa
comunidade acolhemos sugestões de temas e ao longo do semestre buscamos abordar assuntos relacionados às diferentes fases do desenvolvimento: O primeiro encontro buscou tratar de um tema comum a todos:
a vida associativa dentro de nossa escola. O segundo encontro teve foco
no primeiro setênio abordando o tema: “Embriologia” com o Dr. Michael.
Neste semestre tivemos três encontros com cunho no segundo setênio:
“Aprender em Movimento” com a professora Suzanne S., “As manifestações da sexualidade dos 7 aos 14 anos” com a Giuliana Cesar e “Crescendo em um mundo digital: riscos e oportunidades na interação dos jovens
com eletrônicos” com a Tais Moriyama. Por fim, dois encontros voltados

para o terceiro setênio: “A educação do jovem” com o professor João Santana e “Quais as escolhas que os jovens estão aptos a fazer?” como professor Emerson Rocha.
A comissão de escola de pais é formada por famílias e professores de nossa escola que buscam proporcionar encontros, palestras, conversas e trocas a respeito dos temas de interesse e destaque em nossa comunidade.
Nos reunimos quinzenalmente para estruturação dos encontros futuros,
avaliação dos encontros passados e discussão acerca dos temas a serem
desenvolvidos. Nossa meta é um encontro/palestra por mês, sendo que
eventualmente temos a oportunidade de encontros extras.
As palestras acontecem intercaladamente: aos sábados - 8h30 às 10h
ou 10h30 às 12h e às quintas-feiras - 18h30 às 20h. Acompanhe nosso
calendário e seja muito bem vindo! Caso tenha interesse em algum assunto específico, procure um membro de nossa comissão. Aproveite esses
valiosos momentos de encontros entre nossa comunidade em busca de
conhecimento, parceria e aprofundamento no caminho de educar nossas
crianças e jovens. Por fim, lembremos nossa missão: “Promover a formação integral do ser humano no que diz respeito ao seu desenvolvimento
físico, anímico e espiritual nas diferentes fases de seu desenvolvimento.
De forma que, como indivíduo, e livre, possa assumir sua vida e seus compromissos no mundo, com consciência e responsabilidade.”.
Bianca Cunha Cerri, professora do 2° ano - em nome da Comissão de
Escola de Pais 2018
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E chega justamente na Época de
São João, a primeira edição deste ano
do jornal da nossa Escola. Um jornal
pensado desde o início do ano e que
veio tomando forma e ganhando vida
ao longo do semestre. Trazemos nesta
edição textos que mostram muito da
vida de nossa escola, mas também do
desabrochar para a vida de nossas
crianças. Começamos com a
acolhedora rotina do jardim,
passando pelo Portal, que leva nossas
crianças para um novo setênio, uma
nova e desafiadora etapa da vida,
com muito aprendizado e descobertas. No Ensino Fundamental,
tivemos um “Flohmarkt! E chegamos
então ao Ensino Médio, que ganhou
móveis novos, e se estrutura para
receber cada vez melhor esses jovens
que chegam aos terceiro setênio.
Contamos ainda sobre o exercício sociocrático, que ajudou a eleger novos
Diretores Associativos,
e o nascimento da
Comissão de Escola de Pais, que
mesmo recente, tem proporcionado
à comunidade encontros muito
proveitosos. Enfim, boa leitura
a todos. Que estes textos
possam aquecer e transformar
nossos corações.

Cantinho de Época

Aquarela: Vanessa Jakowatz
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ACONTECE NO JARDIM

O dia a dia de uma classe
de Jardim na Veredas
O texto a seguir, foi retirado do Trabalho de Conclusão de
Curso, que transformou-se no livro “Feltragem molhada
como Arte-Manual na Educação Infantil - A narrativa da
experiência em sala de aula” de Vanessa Jakowatz para a
Pós-Graduação em Artes-Manuais para Educação, onde ela
relata o dia a dia na classe na qual é professora substituta e
auxiliar, juntamente com a professora Anita.
“No jardim, nunca ficamos paradas, sempre estamos trabalhando, é igualzinho a uma casa cheia de filhos.
Faz lanche, costura, borda, tricota, bate corda, limpa cocô,
ajuda a escovar os dentes, troca a fralda, ajuda a amarrar o
sapato, canta, guarda as roupas na mochila, passa um remédio de fada, dá beijo no machucado para sarar, media os
conflitos, dá muito colo e muito aperto, faz cavalinhos, faz
massagem, corre atrás de menino sapeca, faz bolinha de sabão, varre chão, rastela o jardim, toca kântele, tudo regado
de muito bom humor e alegria.
Cada dia da semana é marcado por uma atividade e um lanche que sempre se repete. No nosso lanche, é sempre servido suco ou chá, uma fruta e um prato quente salgado. As
crianças comem muito bem, às vezes, eles dão apenas uma
lambidinha da coragem – essa coragem sempre aumenta e
eles acabam comendo tudo. Tentamos servir frutas da época, preferencialmente orgânicas, as farinhas também integrais e orgânicas.

Segunda-feira: nosso passeio é bem demorado. Saímos às
8h00 da escola e já deixamos o lanche pronto, caminhamos
no entorno, visitamos um sítio da proximidade – o sítio do
Sr. Antônio e da Dona Darci, que sempre nos espera com um
grande sorriso. Lá, as crianças brincam no trator, ouvem causos debaixo dos pés de jacas, comem frutas de época como
jabuticaba, caqui, amora, banana, bebem água. Depois, descansamos e voltamos à escola para o lanche, geralmente,
retornamos entre 10h00 e 10h30.

A3 (que chamamos de “especial”, pois, no final do
ano, esses desenhos viram um lindo caderno que
a família guarda como recordação). Porém, todos
os dias, temos folhas de sulfite A3 e giz de cera à
disposição para eles desenharem. E como isso é
bonito, adoro ver a descoberta das cores, como
o mesclar do azul e do amarelo para virar verde.
Aquelas mãozinhas tão pequenas com tanta força
e vigor para que a mistura aconteça é encantador.

Lanchamos, os mais velhos e os médios secam e guardam
toda a louça, varrem a sala, preparam a roda para história,
fazem o cantinho surpresa.

Logo arrumamos a sala, fazemos a roda, lanchamos, limpamos a sala e vamos para o parque
grande, é o dia em que o parque é mais longo. Às
11h50, arrumamos o parque e entramos para história e finalização do dia.

Neste dia, chegam as toalhas e os panos de pratos que foram
lavados na casa de algum deles. Então, eu separo e eles vão
guardando no armário.
Depois, vão para o parque que, neste dia, é bem “pequeno”,
30 minutos para brincarem na areia.
Terça-feira: eles chegam brincam dentro da sala, enquanto
faço a massa do pão de queijo. Na hora de enrolar, alguns
vêm ajudar (é muito engraçado, pois eles já sabem que, dependendo de quem faz as bolinhas, tem mais ou menos repetições pelo tamanho).
Às 9h00, coloco-os para desenharem na folha de aquarela

Quarta-feira: eles chegam e logo vêm me ajudar
a descascar o milho: separam as palhas mais novinhas e os cabelinhos do milho para a professora Anita levar para o seu porquinho da Índia. As
crianças adoram encontrar as lagartas do milho
e montar famílias com elas, depois as soltam no
jardim.
Depois, brincam dentro e, nesse dia, não deixo
que espalhem muitas macadâmias ou sementes,
geralmente, as cubro com panos, pois elas estão
dormindo.

Às 8h40, temos Euritmia, então, às quartas-feiras, os balanços de corda e de rede são muito
concorridos. Depois da Euritmia, fazemos o lanche e vamos para o parque. Finalizamos o dia
como todos os outros.

Finalizamos normalmente. Às quintas, em geral,
as crianças saem no limite do horário, pois temos uma feira orgânica na escola, os pais geralmente se enrolam na feira e as crianças saem
sempre atrasadas.

Quinta-feira: é o dia do pão, as crianças chegam e vão arrumando a mesa para fazerem o
pão: elas limpam a mesa, me ajudam a pegar a
bacia, eu coloco os ingredientes sobre a mesa,
eles vão lavar a mão e fazem o pão junto com
a professora.

Sexta-feira: é o dia da Torta reta da Anita. Conforme eles chegam, já vão picando os legumes.

Nesse dia, geralmente eu faço chá e também o
patê de manteiga com missô e manjericão (eles
adoram). Então, saio com alguns para colherem
o manjericão e a erva do chá (guaco, cidreira,
poejo, hortelã, melissa, camomila).
Após o feitio do pão, eles brincam bastante dentro, fazemos a roda, lanchamos, arrumamos a
sala e deixamos as mesas prontas para a aquarela. Vamos para o parque, na volta, entramos
mais cedo uns 10 mim. Eles entram após todo o
processo de lavar a mão, fazer xixi e beber água
e se sentam na roda. Eu vou molhando as folhas
e chamando um a um enquanto a professora
toca kântele ou canta.

Em seguida, os chamo para a aula de kântele. A
aula dura 25 mim e vão apenas as crianças de 6
anos para a sala de música: é um momento muito esperado, pois significa como são grandes e
que estão prestes a ir para o primeiro ano. O dia
segue normalmente, roda, lanche, brincar fora
e finalização.
Às sextas-feiras, a professora deixa o Vicente
(um boneco da sala) ir passear na casa de uma
criança. Vicente é o neto da professora, ele vai
passear cheio de recomendações como tem
que dormir cedo, comer tudo, deixá-lo enrolado para não pegar friagem, trocar de roupa.
As crianças adoram levar o Vicente para casa.”
Vanessa Jakowatz, professora do Jardim
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ACONTECE NO FUNDAMENTAL

Oficina de mochila
de couro
Participei da oficina de mochila em novembro de 2017, por ocasião da chegada da minha filha ao primeiro ano, e fiquei bastante tocado pela experiência em vários aspectos, gostaria de comentar sobre alguns deles.
O trabalho manual, o fazer com as mãos uma mochila, que não é tão simples,
foi um exercício de atenção plena e presença, de persistência e dedicação, e
fiquei refletindo que talvez isto seja o melhor que temos a oferecer aos nossos filhos, como exemplo e como estimulo para o caminho deles. Tomar consciência do quanto é importante ser capaz de direcionar nossa mente nesses
tempos de grande dispersão, e lembrar que precisamos ser exemplos vivos
disso para os pequenos.
Alegria chegar em casa e ver olhinhos brilhando para receber o presente, a
mochila, o símbolo dessas forças reunidas.
Impressionante também como a oficina constrói um vínculo mais forte com
a escola, porque as pessoas que organizam a oficina representam essa comunidade, essa egregora, e ao acolherem todos e doarem de si, do seu tempo e
do que já sabem, nos convidam a entrar nesse mesmo movimento, nos possibilitam construir uma obra de arte e criam um ambiente onde também nos
ajudamos uns aos outros. Essa vivencia torna-se o começo de uma jornada
que trilharemos juntos, educando conjuntamente uma turminha de seres
que se abrem ao segundo setênio de vida.
Saí da oficina com a sensação de que a vida, tanto em nosso mundo interno,
como nas relações (na educação dos filhos, nos encontros com outros seres
em todas as direções...), é como fazer uma mochila de couro, em alguns
momentos sentimos que não conseguiremos realizar o todo, por vezes nossos olhos brilham, por vezes se cansam e se perdem, os próximos passos se
apresentam desafiadores, mas por amor seguimos, temos que dar o nosso
melhor, persistir um pouco, confiar um tanto, perceber que não estamos sozinhos - que podemos nos ajudar, para ao final colhermos os frutos de algo
que se torna maior do que nós e que é oferecido para o benefício daqueles
que amamos e além.
Denílson Lacerda, pai da Naomi do 1o ano.

Portal do 1o ano
Flor, minha flor, flor vem cá
Flor, minha flor lá iá lá iá lá iá
Cajueiro pequenino, flor vem cá
Carregadinho de flor, flor vem cá
Eu também sou pequenino, flor vem cá
Carregadinho de amor, lá iá lá iá lá iá

Na escola Waldorf existe uma cerimônia singela e bonita que marca a passagem da criança do Jardim de Infância para o 1º ano do Ensino Fundamental. Faz-se um lindo portal de
flores no qual o aluno passará para uma nova
fase de sua vida, o despertar para o mundo
dos adultos e dos aprendizados. Nesta festividade, a comunidade escolar se une com
canções e flores para dar aconchego ao novo
caminho, cheio de belezas e aventuras que o
estudante irá percorrer. Os alunos do 9º ano,
que já finalizaram este percurso, apadrinham
e acompanham, de mãos dadas, seus corajosos afilhados.
Este ritual também é marcado por um encontro de vidas. Neste dia, o aluno é acolhido pelo
seu futuro professor de classe e conhecerá
seus novos colegas que conviverão juntos por
muitos anos. Este momento é muito significativo para a criança e será uma referência lembrada para toda sua vida.
Neste ano, vivi novamente, como professora
de classe, este acontecimento tão colorido e
florido. Presenciei todo o envolvimento caloroso da escola, desde o ninho aconchegante,
que as professoras do Jardim proporcionaram
na primeira infância destes alunos, até a preocupação e a organização dos funcionários que
deixam a escola mais brilhante.

A beleza deste momento ficou completa com
o portal de flores tão lindamente preparado
pelos pais e com a magia das músicas tocadas
e cantadas pelos alunos do 2º ano, professores e padrinhos. Também ganhei uma querida
parceira (estagiária) que foi aluna da nossa escola e que estará conosco neste primeiro ano.
Revivi a alegria e emoção em conhecer estes
pequenos que me escolheram para acompanhá-los nesta jornada. Cada rostinho, cada
olhar me perguntando: “O que você tem para
me dizer?”, “O que você tem para me contar
e me mostrar?” Como é bonito reconhecer o
que pulsa na criança, toda a vontade de aprender, de conhecer, de ler e escrever. Fico muito
agradecida em poder participar da condução
destes futuros jovens e espero que juntos
possamos conhecer o que existe no mundo
de forma bela e poética, escalar e ultrapassar
montanhas, vivenciar momentos significativos nesta incrível trajetória.
Todos os anos, em nossa escola, este portal
se abre e traz para o presente o nosso devir:
“A nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres que sejam capazes
de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para suas vidas.” Rudolf Steiner.
Mila Gomes, professora do 1o ano
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“O Flea market no dia do inglês e Flohmarkt no dia do
alemão (significa Mercado das Pulgas em português)
foi muito legal. Tinha várias coisas como livros, pelúcias,
brinquedos etc. Foi o primeiro que a escola fez. Estavam
incluídas as salas do 7o ano, 6o ano e a minha classe,
o 5o ano. Foi uma oportunidade de conviver com as outras
salas. Eu comprei um livro e um estojo, todos muito bons.
O evento foi na sala do 7o ano e eles foram muito
hospitaleiros. Tivemos um sorteio de números para
organizar a ordem de comprar. Espero que tenhamos
de novo.”
Luciano, 5o ano

“O mercado de pulgas foi uma experiência muito legal
para aprender como comprar coisas em alemão e em
inglês, foi uma ideia incrível, espero que todos tenham
essa oportunidade.”

Flea Market/Flohmarkt
Cadeiras e carteiras eram levadas para o fundo da sala. Uma roda se formava
e logo aumentava com a chegada de mais trinta crianças, que iam se sentando e se misturando aos colegas. Logo o gongo soou, então todos receberam
as boas-vindas e ouviram as instruções. Havia novidade e surpresas no ar.
Fez-se um sorteio, que ofereceu a possibilidade de relembrar e praticar os
números na língua estrangeira. Em seguida, encenou-se um diálogo: irmãos
de classes diferentes contracenavam, o que foi acolhido pelos colegas com
satisfação!
Enquanto isso, na sala vizinha, muitas mãos trabalhavam: mesas e cadeiras
já haviam sido dispostas formando bancadas cobertas por tecidos, preparando o local onde diversos itens estavam expostos, com etiquetas apresentando nomes diferentes e preços um tanto incomuns, com símbolos próprios.
Havia bandeirolas dependuradas e alguns cartazes onde se lia “Flohmarkt”
e “Flea Market”. Assim, o sétimo ano, como classe anfitriã, terminava de preparar sua sala para receber as classes do quinto e sexto anos, para que juntos
pudessem dar início às compras e vendas! Tratava-se da abertura do Mercado de Pulgas: Flohmarkt em alemão, Flea Market em inglês.
Cerca de um mês e meio antes desse dia, a notícia de que faríamos tal evento
na escola havia sido dada aos alunos. Estes, logo que entenderam se tratar de
um tipo de feira em que se vendem objetos usados, fizeram muitas perguntas: seria somente em inglês e alemão? O que seria vendido? E o dinheiro?
O evento foi se desenhando aos poucos, durante as aulas, trazendo curiosidade para alguns, dúvida para outros, e entusiasmo para outros ainda. Com
o tempo, ficou claro para os alunos que, com o aprendizado, seria possível,
sim, comprar e vender falando somente alemão ou inglês. O primeiro dia
foi destinado à língua alemã e o segundo, à língua inglesa. E os preparativos
começaram, com a elaboração e o exercício de diálogos, a revisão de conteúdos já trabalhados anteriormente nas aulas, a ampliação do vocabulário, e a
idealização de como o evento se daria. Sobretudo, observou-se a confiança
dos alunos em relação ao projeto proposto. Tudo daria certo!
Alunos e professores doaram os itens que seriam vendidos no Mercado de
Pulgas. O dinheiro foi elaborado especialmente pelo sétimo ano, que buscou desenhar, nas cédulas, imagens relacionadas às culturas de países que
falam inglês e alemão. Muitas sugestões de nome para a moeda a ser utiliza-

da no mercado foram feitas pelos alunos das três classes e depois avaliadas
por uma comissão dedicada à escolha. “Deuro” (D€) foi o nome escolhido.
Nos dois dias do evento, a visitação às bancas para o reconhecimento das
mercadorias e uma boa pesquisa de preços foi a primeira tarefa a ser cumprida por todos, propiciando aos alunos variadas situações comunicativas.
Em seguida, eles se alternaram atuando ora como compradores, ora como
vendedores, de forma que puderam praticar os idiomas em ambos papeis.
Ao final do processo, os alunos interagiram entre si e com suas mais novas
aquisições, expressando a satisfação por uma atividade concreta, real e lúdica ao mesmo tempo.
Projetos como este trazem aos alunos não só a preciosa oportunidade de comunicar-se apenas no idioma que está sendo adquirido, o que já é bastante
relevante, como também a possibilidade de expressar-se neste idioma num
contexto real de comunicação, ou seja, numa situação em que a transmissão
de mensagens na língua estrangeira se faz necessária e passa a ser o foco do
aluno, que naturalmente deixa em segundo plano a própria percepção de
que está se dedicando a aprendê-la. Deste modo, o aprendizado se dá de
forma mais natural, semelhante àquele que ocorreu na aquisição da língua
materna. Este processo é justamente o indicado por Rudolf Steiner no contexto da fundação da primeira escola Waldorf.
Trata-se também da realização de uma atividade cultural muito comum em
países de língua inglesa e alemã, o que possibilita ao aluno entrar em contato
com aquilo que perpassa o idioma: a cultura, o vivenciar hábitos diferentes,
o olhar diversificado, outros pontos de vista, outros mundos, e até estranhamentos. Estes últimos nos levam a questionamentos profundos: a relação
entre o Eu e o Outro, fundamental no desenvolvimento do indivíduo como
ser humano livre, consciente de si e do outro, ‘cidadão do mundo’.
Para além do aprendizado do idioma em si, a realização deste evento entre
classes proporcionou o exercício social, a possibilidade de desenvolver a cooperação generosa e a compreensão mútua, fundamentais para a construção de uma sociedade mais fraterna, como almeja nossa Pedagogia.
Professores do Núcleo de Idiomas

Gabriela, 7º ano

“[...] devia ser feito mais vezes, é uma boa experiência.”
Axel, 7º ano
“Eu gostei de ter acertado a maioria das falas, mesmo às vezes
confundindo inglês com alemão. (...) A coisa mais marcante
para mim foi perguntar em outra língua, não em português.”
Lorena Morelli, 5o ano
“Tinha pessoas de todas as classes! Nós interagimos muito mais
do que no dia-a-dia! Foi uma experiência nova!”
Clara Pinho, 6o ano
“Eu, Mateus, achei muito interessante a ideia de fazer um
mercado de pulgas. Eu me diverti bastante e quase esqueci que
era aula. Foi uma sensação muito boa de ver que estávamos
realmente falando inglês e alemão.”
Mateus, 6o ano.

O desenvolvimento do
pensar no jovem

ACONTECE NO Ensino Médio

Teatro do 12 ano:
Ópera do Malandro
o

Podemos nos lembrar de nosso primeiro setênio de vida, talvez
alguns flashs dele, assim como trazemos recordações parciais do
segundo, mas as profundas marcas, as memórias mais precisas,
(com exceção de traumas e vivências biográficas profundas) se
dão após a puberdade.
Existe uma grande diferença entre vivenciar algo e pensar sobre
este algo. Sabemos, na prática, que deixar de vivenciar uma festa
para ficar pensando sobre ela impossibilita que aproveitemos o
momento. Não é hora de se afastar. É preciso primeiro vivenciá-la para depois poder realmente ponderar. Não dá para ser
o contrário. Em outras palavras, de um lado temos o vivenciar
(simpatia) e do outro o ponderar (antipatia).

Foi uma honra dirigir vocês, queridOS PÍCEOS, e que sua loucura fique gravada na
memória sã de todos nós.

O primeiro setênio é o período de se vivenciar. Subir em árvores, provar texturas dos objetos e o gosto de tudo. A criança vive
em total simpatia com o mundo. Um banquinho pode ser um
barco e não há limites para a imaginação. Não há antipatia, ou
pelo menos não deveria ser a tônica. Antipatia neste momento
se dá às custas da saúde. As forças devem estar voltadas para as
vivências. Com toda atenção voltada ao movimento, o corpo da
criança pode permanecer em desenvolvimento.

Ficha Técnica

Elenco: OS PÍCEOS
Diretor: Lincon Guassi
Assistente de Direção: João Bachega
Diretor musical: Marcus Vinícius
Músicos: Luiza Mello; Gabriel Levi, João Clímaco e Yara Cabral
Diretora de figurino: Elis Mello
Diretora de Cenário: Kátia Nascimento
Tutores: André Tóffoli e Elis Mello
Iluminação: Júlia Lacerda
Fotografia: Ana Luísa Souto
Ajudantes técnicos e de filmagem: Luca, Gustavo, Eduardo B., Eduardo F. e Augusto
Fotos: Laura Freire

Como adultos, com o passar do tempo, vamos nos esquecendo
realmente de nossa juventude e infância. Podemos analisar o
que vivemos, mas o ponto de partida para entender o que passamos mudou. Olhando fotos e conversando com familiares, nos
parece que o desenvolvimento do ser humano é simplesmente
linear e nossa forma de pensar sobre o mundo foi apenas crescendo gradativamente.

Eles são o 12o ano de 2018 do Ensino Médio da Escola Waldorf Veredas, mas se
autodenominam OS PÍCEOS. E na verdade são malucos mesmo, porque remam na
direção contrária. São jovens íntegros, comprometidos com o outro e com a beleza
da arte. Isso é ser bastante maluco hoje em dia! São desses malandros reversos que
a gente precisa, que durante todo o processo ousavam melhorar um detalhe a mais,
uma superação a mais, com total respeito e entrega ao ritmo de cada um - em nome
da busca de um processo coletivo harmonioso.

Com carinho,
Prof. Lincon Guassi, Direção Teatral

Novo mobiliário
do Ensino Médio

Após os sete anos de vida, a criança (e depois jovem) parece estar entre o vivenciar a festa e o ponderar sobre ela. Vive na esfera
dos sentimentos. Como se depois de acabada a festa, lembrasse
dos ocorridos de forma viva, alegre e cheia cores. Na escola, é
preciso que haja vínculo entre a criança e o conteúdo. Estas imagens são, entretanto, vivas e as lembranças desta época parecem
envoltas por uma nuvem de sentimentos.
No terceiro setênio começamos o verdadeiro caminho de afastamento da festa. Começamos novamente a engatinhar, mas não
no âmbito físico (como no primeiro setênio), ou no âmbito dos
sentimentos (segundo setênio), mas no âmbito do pensar. O caminho em direção ao pensar abstrato precisa ser aprendido. A
fantasia, onde a criança do Jardim de Infância estava envolvida,
agora é propriedade interior do jovem. Esta fantasia, entretanto,
é inicialmente como um corcel selvagem e precisa ser domada.

Ouvir, observar, sentir, conectar, transformar, experimentar, pensar,
construir e sonhar. Foi com verbos que construímos esta experiência
de co-criar um ambiente novo.
Cheguei cercado de muita expectativa e carinho por todos com que
conversei e ouvi. A lista de desejos era grande, com substantivos bem
definidos: carteira, mesa, armário... e dúvidas no ar. Foram vários encontros com professores, coordenadores, gestores, tutores e alunos.
Organizando as informações, avaliando as prioridades e cruzando
ideias; o sentar, assistir e escrever foram ganhando formas. Novas formas que se conectam ao movimento do ser humano. O caminho foi de
criar algo que tivesse a identidade da escola. Materiais, cores e formas
junto com processo de fabricação e construção alinhado com o custo e
tempo de produção viável, são pontos de uma equação complicada de
resolver, mas o mais importante é o caminho dividido com o grupo da
Veredas, participando e curtindo cada etapa. É assim que se dá o toque
único ao projeto.
Definido alguns modelos, parte do estudo das mesas seguiu caminho
com os alunos para a aula de geometria, onde planificaram toda a sala
e montaram as possíveis configurações de uso. Outra atividade foi de
construir modelos em papelão para entender a construção da peça e
avaliar as suas medidas em tamanho real.

Assim como todo o ambiente é pensado para a criança do 1° setênio explorar e assim como as imagens vivem plenamente no
2° setênio, o curriculum do 3° setênio precisa levar em conta o
que acontece com o jovem que começa a aprender a ponderar
apoiado em uma capacidade de fantasia, inicialmente, bastante
arredia. Se, em relação à ponderação, a criança dormiu no 1° setênio e sonhou no 2°, agora é hora do jovem acordar.

Ao fim deste ciclo de conversas e experimentações, chegamos aos modelos atuais. Acredito que foi um processo enriquecedor para ambas as
partes e ao ver a sala montada, penso que não chegamos ao fim, mas
ao começo de uma nova etapa, prontos para pensar em mais ideias.

João Sant´Ana, professor do Ensino Médio

Carlos Nagumo, designer da Aldeia Hum

Agradeço a Escola Associativa Waldorf Veredas pela oportunidade de
iniciar esta experiência.

