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editorial
Coragem em tempos de Micael
Esperança em tempos de primavera
Bernardete Castro
p/Gestão 2006

Talvez, se tivéssemos a exata dimensão de toda a grandiosa
missão de ―criarmos juntos ― uma escola do ensino infantil ao
fundamental, não estaríamos nós aqui imbuídos de tal tarefa. Ou se
formar juntos uma escola fosse a única alternativa para nos educarmos
e educarmos nossos filhos — como nos tempos de R. Steiner — não
teríamos muito o que escolher, decidir ou temer. De qualquer forma,
algo nos protege,talvez até um pouco de desconhecimento ou
ignorância., como um ―mergulho no escuro‖ – para que continuemos …
Assim, em tempos de Micael, quanta coragem e força a se renovar …
Ao olharmos para trás, parece que fizemos tanto, mas o olhar
perde-se no horizonte ao olharmos para frente, tanta gente agora
envolvida, tantas exigências, tantas necessidades. Não há como parar,
é preciso caminhar, seguir — mais salas, oficinas, quadra, laboratório,
professores, alunos e famílias. Um projeto pedagógico que, por mais
que seja, experimentado e conhecido, para nós, é uma nova
concepção, uma versão Veredas, com uma ótica única.
Em certos momentos, a missão parece menos difícil do que o
caminho … quanto exercício, quanta tolerância, quanta exigência nos impõe o exercício da convivência, na
construção de algo coletivamente. Quantas e quantas vezes desistir, ou simplesmente parar, nos parece tão
sensato, e prosseguir tão delirante.
Mas é no testemunho dos galhos secos do ipê amarelo florescendo, avisando que a vida não cessa no
murmúrio de nossa agitação e de nossas reflexões e dúvidas. A esperança e a coragem se renovando em tempos
de Micael e no florescer de mais uma primavera, trazendo a mensagem — prossigam, arrisquem-se, nos erros e
nos acertos, não temam a vida, ela está aí para ser vivida … ‖

na época de …
www.discernimento.micael
Profa. Elisa Ferrari Manzano
professora de Euritmia
elisaricardo@gmail. com

Quando acompanhamos de perto o dia-a-dia de nossa escola, deparamo-nos com alguns assuntos
aparentemente desconhecidos ou até mesmo ―esquisitos‖ para muitos de nós. Micael é um destes temas que,
para os adultos, causam bastante estranheza. Comemorado anualmente em nossa escola através de imagens,
histórias e vivências que simbolizam sua essência, esta festa é uma das mais significativas na atualidade, pois
permite a reflexão sobre o despertar da consciência humana.
Vivemos numa época de muitas possibilidades, de grande impacto, transformações atrozes e avanços nas
diversas áreas de conhecimento. Em poucos segundos podemos dar volta ao mundo navegando em casa pelos mais
diversos assuntos e áreas do conhecimento.
Eu—www-mundo! Que maravilha! As oportunidades são inúmeras, mas para que sejam verdadeiramente
proveitosas devem ser norteadas por nossa sã consciência! É dela que virá a clareza para o discernimento, para a
escolha entre tantas opções.
Dentro de uma imagem micaélica, a sina do homem moderno é lutar contra as fraquezas de nossa alma
que nos escravizam ao invés de nos libertar .Lutar contra a preguiça, a falta de vontade, o medo, o egoísmo, o
pretensionismo, o orgulho e tudo mais o que desqualifica a alma humana. Mas lutar como? Com que arma? Com
que escudo?
A maneira moderna de lutar é através da consciência, sendo conseqüentes com nossas convicções,
fortalecendo nossos ideais, praticando-os e aprendendo com o desenrolar de nossas vidas. As armas para esta luta
são forjadas quando fortalecemos os três âmbitos de nossa alma: o pensamento, o sentimento e a vontade. Uma
vez em harmonia, a alma se torna também escudo para a tão árdua luta. O dragão que devemos vencer em nós é
a preguiça, o medo do desconhecido, a falta de tempo para si e para o outro, a ato de ir seguindo em frente sem
poder parar e dizer NÃO! Não às catástrofes ecológicas que estão destruindo nosso planeta a olhos nus, não às
crescentes injustiças sociais, não à violência explícita e implícita, não ao consumo irracional, não a tantas outras
barbaridades que vivemos diariamente dentro e fora de nossas casas, legitimando-as embora a contragosto.
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A espada que vencerá é a consciência, a capacidade de agir conscientemente na hora certa em prol da
dignidade humana.
E é isso que queremos celebrar! A força para dizer sim, a coragem para dizer não e a confiança de que através da
consciência podemos nos aproximar de forças cósmicas que conspiram a favor da humanidade.
Para terminar, palavras de Marco, pai da Miriam, em ocasião do sarau de inauguração da nossa biblioteca, sobre
um pensamento de Ghandi:
―SEJA VOCÊ NO MUNDO O MUNDO QUE VOCÊ QUER VER!‖
Boa sorte, a todos nós!
P.S. — Enquanto escrevia este texto, dei um pulo no hemisfério norte. Coincidentemente, a querida lnaê e sua
mãe Andréa apareceram em minha tela, pelo Skyp, mostrando suas carinhas e no fundo, a casa nova. Salve os
benefícios da.modernidade!

margem aberta
__________________________________________

Micael e nós

Profa. Celina Mangini de Oliveira
Professora do 2º ano

Temos no final de setembro outro grande
marco do ano — é a época de Micael. Só nos meios
antroposóficos é que se comemora essa festa,
embora na tradição européia, muitas vezes
confunda-se com a festa da gratidão pela colheita.
Micael, agora, é sentido como aquela força
de ferro, capaz de lutar contra o dragão da própria
alma, o qual é subjugado aos deus pés; é o ―eu‖ que
luta contra os impulsos, os sentidos da área
metabólica do ser humano. Ele dá força à ação, à
clareza, ao pensamento.
Micael é representado, domando um dragão coma espada: as forças da escuridão dominadas por forças da
luz. Também aparece como cavaleiro medieval, lutando com o dragão. São imagens da Idade Média, tempo em
que ele foi muito cultuado. Outra imagem traz Micael com o globo terrestre na mão esquerda, ao lado do
coração, sinalizando que Ele nos guia, nos ensina e mostra que vivemos para nos transformarmos a partir das
forças do coração. Encontramos Micael também com uma balança na mão direita. É a imagem de quem pesa os
prós e os contras, os erros e os acertos, o bem e o mal. Então podemos resumir em três palavras-chave: Atuação,
Interesse e Ponderação. A atuação como força da vontade. O interesse como a força do sentir. E a ponderação
como a força do pensar.
Assim, o arcanjo se equilibra em três forças. Podemos dizer que essas três forças estão presentes nos
sonhos que acalentamos para a vida. Vemos quantas vezes mais sonhei do que me empenhei em realizar projetos
maravilhosos. A maior parte do tempo vivemos da ilusão do que a mente produz e dos desvios que criamos para
desculpar a vontade que nos faltou. E quando tomamos a decisão de fazer, vemos a grande cilada que é o fazer,
as minúcias não calculadas, os detalhes não previstos, as habilidades mentais ou manuais que pensávamos
dominar e a experiência mostra que não é bem assim.
O Arcanjo Micael em nenhum momento cobra de nós realização. Ele atua no caminho, no processo, na
maneira de fazer e na perseverança. Ele diz: ―Vá! Não desista, mantenha sob controle as adversidades, ponha
sangue no que faz, saiba para onde quer ir e pondere em relação ao ambiente onde atua. Aja com consciência,
mas a partir do coração.‖
Com os ensinamentos dos ritmos e das festas do ano, podemos estar mais inseridos no nosso mundo. E
esse é o nosso objetivo: ficar dentro d nosso mundo da melhor maneira possível. Compreender, aceitar e criar
nele do modo mais positivo e construtivo. E isso só pode ser fito quando nos conhecemos e entendemos
plenamente a nós mesmos, e quando atravessamos os espaços difíceis. Então, não existe divisão entre os espaços
interior e exterior. E ao aprendermos a remodelar o que é em nós imperfeito, falho, nós aprendemos também a
reestruturar — a transformar — e nossa vida exterior. Tomamos a rota na qual transpomos diretamente o que
parece ser o maior dos obstáculos: as imperfeições existentes em nosso interior e a nossa volta. Nós nos
aproximamos delas, lidamos com elas, até que percam o seu aspecto assustador ―do dragão‖. Assim quando o eu
se fortalece, uma porção maior de vida pode penetrar a matéria, mais talentos podem vir à luz, talentos dos
quais nós de nada sabíamos antes. De repente, uma nova sabedoria se manifesta, uma nova compreensão e
capacidade de sentir e de amar. À medida que damos espaço para estes aspectos, eles abrirão caminho para o
interior da vida da matéria e cumprirão a sua parte no plano evolutivo.
As forças de Micael são o chamado para que a vontade entre em ação no sentido de uma verdadeira força
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construtiva no homem. Para contribuir nessa busca pelas forças micaélicas, trabalhamos as forças da vontade
ainda tão inconscientes nas crianças. Através da artes, histórias de lendas, canções de Micael, prodigalizamos
vivências às crianças, junto aos ritmos do dia-a-dia escolar, equilibrando as atividades do pensar, do sentir e do
fazer.
As festas do ano são, nesse sentido, um acontecimento importante na vida da criança e mesmo do adulto.
Se tentamos nos lembrar da nossa infância, as festas do ano parecem pequenas pedras preciosas. A civilização
moderna tão consumista, incentiva apenas o lado comercial dessas festas, mas elas têm um profundo sentido
espiritual! Deixemo-nos preencher destas forças!
Bibliografia
BURKLAND, Gudrum. Novos Caminhos d Alimentação.
SCHEVEN, Karin Evelyn. As festas cristãs.

nos bastidores
__________________________________________

Oficina de máscaras e escudos
Profa. Luisa Duarte
Professora de História

Os alunos do 5° ano iniciaram, no último dia 29,
dia de Micael, duas oficinas, uma de máscaras e outra
de escudos de ferro, para compor parte do figurino da
peça inspirada na mitologia grega, ―O Herói Perseu‖. A
peça, que prepara a segunda época de História, que
será sobre a Grécia Antiga, será apresentada na Festa
Semestral no final de outubro, e todo o figurino,
cenário e acessórios produzidos para a peça, irão
inaugurar o ―Acervo para Teatro‖ de nossa escola.
A oficina de escudos, coordenada pelo Georg (pai da Laila e Thiago-Jardim) e a de máscaras, coordenada
pela Natascha (mãe da Vitória -3° ano), trouxeram, exatamente no dia de Micael, uma vivência permeada de
desafios, coragem, força, espírito de grupo e persistência.
A classe foi dividida em dois grupos. O ―grupo do escudo‖ manejou um maçarico que esquentou a placa de
ferro para esta ser modelada no chão, sobre a areia, através de firmes e incansáveis marteladas, que fizeram a
dobra na borda da placa. Depois, na parte mais central, foi feito um leve abaulamento, dando já o formato do
futuro escudo. Um desenho de formas também foi trabalhado no escudo, exigindo muita concentração naquele
que bateu a marreta e a confiança do parceiro que segurou a ferramenta para fazer as marcas no ferro.
Na oficina de máscaras, os desafios não foram muito diferentes, embora a natureza deles, sim. Um aluno
deitou-se no chão e de olhos fechados, ficou bem relaxado. Em seguida, foi passado vaselina sobre toda a
superfície do rosto, fazendo uma espécie de seladura para depois receber pequenas porções de massa de gesso,
de forma a tampar o rosto quase integralmente, ficando apenas dois canudos no nariz para a respiração. Embora o
gesso pudesse ser tirado a qualquer sinal de desconforto, as crianças tiveram a persistência de ficarem imóveis
durante o período de secagem do gesso, respirando apenas pelo canudinho, o que realmente exigiu muita
coragem. Enquanto isso, o restante do grupo auxiliava na lavagem das bandejas, no conforto ao amigo ―imóvel‖,
que fazia sinal de positivo com o dedo, demonstrando que estava tudo bem; na limpeza do chão ou mesmo
conduzindo aquele que ainda de olhos fechados, acabara de tirar a máscara e precisava se lavar.
As oficinas prosseguem ainda em mais dois encontros para finalização dos escudos e máscaras, mas, com
toda certeza, já este primeiro encontro proporcionou aos alunos o exercício de qualidades tão necessárias nos
dias de hoje, como a coragem, a força de vontade, o espírito de grupo e a persistência, qualidades estas trazidas
pelo espírito da época de Micael.
__________________________________________

Na ―Estação do Sabor‖ da Gincana
Profas. Rosana A. Bernardo Mattar
professora de Artes
Profa. Cássia Elisabete Silveira Leandro
professora do 1º ano

Sabe aqueles dias que de tanta alegria você
começa a brincar com rimas? Foi o que aconteceu na
culinária da nossa gincana. Aí vai o fruto vindo de um
trabalho bruto!
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Sejam bem-vindos à nossa estação
aqui trabalhamos com o coração,
e em primeiro lugar, lavar a mão.
Nesta estação do sabor
a receita é ter amor,
e não perder o bom humor!
Lavar, descascar e depois cortar
pra hora certa saborear …
com ordem e progresso
a receita é um sucesso!!
A segunda tarefa é a
de colocar na colher:
não muita, não pouca
só não vale por na boca!
Depois é só contar
quantos cookies temos de assar
sem nenhuma confusão
e com muita cooperação.
Os grupos trabalharam com beleza
e sem empurrar a nossa frágil mesa …
A todo grupo que trabalhou
parabéns porque limpou!!
__________________________________________

Gratidão e trabalho
Profa. Ana Cecília Santos Padilla
professora do 3º ano

…―Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação, e fecundar o chão‖…
Talvez seja esta uma imagem que se encaixa bastante com o desenvolvimento da criança de nove
anos e o trabalho feito no 3o ano. A criança, ávida por conhecer a terra, onde agora pisa com seus dois pés,
está sedenta de trabalho; trabalho manual, trabalho ligado à terra, à sua conquista e cuidado.
É justamente por isto que propiciamos aos alunos o plantio dos cereais, seus cuidados e sua colheita.
Tivemos, este ano, a grata possibilidade de plantar milho roxo do altiplano peruano, e em agosto, a terra
nos presenteou com as primeiras espigas, bem diferentes das que habitualmente estamos acostumados. As
crianças fizeram a famosa ―chicha morada‖, bebida típica do Peru, feita com a espiga colorida. Então,
acrescentamos algumas frutas: abacaxi, maçã e limão e um pouco de açúcar mascavo, e obtivemos um suco
roxo e com um gosto peculiar, suco que foi saboreado pelos alunos da classe, o 4 o e o 5o anos na Cerimônia
de empréstimo de Rabecas.
Sim … além de ser um ano de bastante
fazer, aos nove anos a criança precisa também
exercitar a gratidão pelo que outros, os mais
velhos, já fizeram. Dessa forma, a classe
agradeceu com esta deliciosa ―chicha morada‖
o empréstimo das rabecas dos maiores, que
assim possibilitaram aos mais novos a vivência
de tocar num instrumento de corda com um
arco.
Agora, a classe se prepara para mais
uma tarefa manual, a construção de taipa de
uma casinha de João de Barro para o Jardim de
Infância. Uma possibilidade de serem agora eles
os mais velhos que presenteiam aos mais novos.
Ufa! Quanto trabalho!
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o que vai por aí
__________________________________________

Aconteceu na Biblioteca
Profa. Luisa Duarte

Professora de História
Neste semestre nossa biblioteca ganhou uma sala e tornou-se um lugar bem aconchegante de leitura, de
trabalho e muitas vezes até de descanso. Não é difícil encontrar, principalmente na hora do almoço, professores,
funcionários e até alunos, recostados em .um de seus sofás com almofadas, recompondo suas energias na
tranqüilidade do espaço. Na pausa, muitos alunos chegam ansiosos para devolver ou retirar mais um livro. Outros,
fazem pedido de reserva; outros ainda, chegam silenciosamente, escolhem um livro e sentam-se num cantinho, e
ficam ali a saboreá-lo até o bater do sino, no final da pausa. O acervo ainda é muito modesto, mas aos poucos,
novos e velhos livros são incorporados às estantes através de :ias e doações de nossa comunidade, de outras
escolas e instituições.
Paralelamente à sua função primordial, que é a de disponibilizar o acesso à leitura, a biblioteca tem se
tornado também espaço de exposição de trabalhos dos alunos. Aquarelas, desenhos, textos (que periodicamente
são trocados), além de trazerem conteúdos trabalhados em sala para a comunidade da escola, trazem também
mais cor, mais vida e beleza ao espaço.
O verbo, o verso, o conto, o canto, a poesia, o poema, as histórias, também ganham mais vida através dos
saraus. É sempre um momento muito gostoso de compartilharmos a beleza e a força da linguagem através dos
textos escolhidos cuidadosamente por cada participante e recitados. Já realizamos dois saraus neste semestre,
um em agosto e outro em setembro, e neste último, dedicado à primavera e à época de Micael, a Marieta, mãe da
Laura (Maternal) e da Sofia (1° ano), trouxe um poema muito lindo de sua autoria, inspirado no florescer da
primavera, que reproduzimos abaixo. Que a nossa biblioteca continue com este brilho e que incorpore outros!

Flor e fruto
Marieta

Era uma vez um menino
que do grande mestre recebeu
um chapéu e um papiro,
foi assim que aconteceu.
Toda noite este menino
o papiro abria
e sua missão ele relia.
O chapéu apertado foi ficando
e um belo dia, com o vento ele se foi,
levou consigo o papiro
deixando o menino indeciso.
Que direção devo tomar?
Neste pensar seguiu crescendo
e aos poucos foi tecendo
o que no papiro aprendeu.
Tinha espada e escudo
mas ainda não tinha tudo.
Eis que um dia, já maduro
sua missão questionou —
P’ra que serve esta espada
se não sei p’ra onde vou?
Foi quando num gesto de força
ele a jogou.

Do seu peito, num sopro profundo,
um impulso o animou.
Seu escudo coloriu-se e
em adorno se transformou.
Tanta beleza e movimento
ao mesmo tempo o lembrou
o papiro perdido no vento e
o sentido do que voou.
Foi, enfim, que em um só tempo
tudo então se clareou.
percebeu seu movimento
por quê veio e o quê buscou
e bradou aos quatro ventos
em explosão de luz e cor.

Esse texto foi gerado a partir da observação de uma Primavera, no Centro Paulus. Passo imaginativo, ecos
da planta gerados em mim.

7
_____________________________

Festejando a primavera
Sueli De Nuccio
Mãe da Sophia do 2º ano

―… olha o vento a soprar …‖
―… e o cata–vento não para e rodar …‖
A doce melodia que ecoa na escola, vem
do Jardim de Infância. Lá a cantoria anuncia o
que vamos testemunhando a cada dia: a chegada
da bela e encantadora Primavera.
Nossos olhos contemplam a luz que vai
tornando-se mais e mais clara, as cores brilham
nas flores, o vento sopra forte, acaricia e canta
na noite. Mas é chegada a hora de ritualizar
toda essa magia, contemplar a beleza e renovar nossas energias para o desabrochar.
As crianças começam a nos envolver com suas músicas, danças, coroas, entusiasmo, alegria … E como
num delicado e mágico gesto, estamos numa linda manhã ensolarada na Festa da Primavera de nossa escola.
A mesa é farta, o doce colorido das melancias, das uvas, das carambolas; o cheiro gostoso do pão de queijo,
faz a criançada se deliciar e o café da manhã embaixo da mangueira vai nos aquecendo para o sagrado
momento.
O movimento, os sons, nos convidam e nos conduzem para a roda. Encantamento transborda no
brilhante olhar risonho dos pequenos. Contemplação e genuína felicidade no semblante dos adultos. Coroas
de flores, canteles, flautas, lira, viola caipira, música e magicamente um singelo e delicado teatro
acontece.
A roda permanece e surge a força, a coragem e proteção para o novo, anunciado no firme,
harmônico e enraizado batuque dos papais. E para acalentar nossos corações, mamães cantam e dançam,
envolvendo de calor e ternura seus filhotes sob uma chuva de pétalas.
Assim, renovados, nutridos, enternecidos, voltamos aos nossos lares, plenos de gratidão por nossos
sinceros esforços coletivos de fazer acontecer: a festa, o encontro, a celebração …
Viva a Primavera!
__________________________________________

O 5º ano Veredas e a economia solidária …
Loraine Rodrigues Sena Parada
Mãe do Lean (5º ano) e do Henry (2º ano)

Tudo começou com um memorando:
— ―Podemos vender biscoitos 100% orgânicos no intervalo da Escola?‖
Resposta:
Bem, o intervalo é para brincar, podem surgir muitos vendedores … mas nossa economia associativa
solidária deve centrar-se lá na Casa Azul — pode ser na lojinha, e aí … (ASS/Pedagógico)
Foi dia do pagamento aos ―meus fornecedores‖ do 5º ano. Vocês nem imaginam a felicidade do João
F. Bittar em saber que seus 08 biscoitos (1000% orgânicos) foram vendidos. Sabe qual foi o seu lucro? R$
16,00, dos quais R$ 4,00 ele doou para a Associação. E o Gabriel Padilla ―vendeu‖ através da ―casinha‖ 18
pães de mel (orgânicos também). Vocês tinham que ver a expressão do rosto dele.
A Luiza M. de Oliveira fez lindas pulseiras e sabonetes perfumados. Sabem quem já é cliente dela? A
Profa. Maria Inez, na última terça-feira, perguntou-lhe ―Você tem aquele sabonete bonito e cheiroso? A
minha neta de seis anos (que vai para o 1º ano em 2007) pediu para eu levar mais‖. Em tempo: A prof. Maria
Ignez era a minha cliente das terças, no período da tarde.
Em dois meses de existência, a lojinha já está conquistando sua clientela. Ganhei bastante com esta
experiência.
Papo é que não faltou. Nem todo mundo que entra quer comprar, no momento, tem gente que entra
para bater um papo, dizer um oi, dar um bom dia. É muito agradável, conheci melhor muitas pessoas.
Outro dia, uma amiga (de Santos) me ligou dizendo que estava com depressão e não sabia o que
fazer. Ela me pediu um conselho, eu dei dois: primeiro, vá a um bom terapeuta; segundo, trabalhe ou abra
uma loja.
Longa vida à nossa querida loja!.
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receitas de época
Bolo de Micael
Ingredientes
 02 tabletes de fermento fleschmann
 500 g de farinha de trio Integral fina
 100 g de açúcar
 150 g de manteiga
 02 ovos
 1 xícara de leite aproximadamente
 1 pitada de sal
recheio
 de 1/2 a 1 xícara de papoula fervida
durante 10 minutos em 02 xícaras de leite
 1 xícara de açúcar
 1 xícara de uva-passa
 1/2 xícara de nozes moídas
Modo de fazer
Dissolver o fermento em um pouco de leite morno. Acrescentando um pouco de açúcar e de farinha até formar um
mingau. Deixar crescer num lugar quente. Os ingredientes não devem estar gelados. Misturar o fermento crescido,
a manteiga derretida (não quente), os ovos e o leite, que deve estar morno o suficiente para formar uma massa
homogênea que não grude mais nas mãos nem na forma. Deixar crescer outra vez. Abrir a massa com o rolo,
colocar o recheio frio, enrolar com cuidado e colocar na assadeira em forma de dragão para assar.

―Cookies de aveia com coco‖
Ingrediente
 1 copo de coco ralado
 1 copo de aveia em flocos finos
 1 copo de farinha de trigo integral ou branca
 100 g de manteiga (temperatura ambiente)
 1 copo de açúcar mascavo ou cristal orgânico
 1 copo de leite
 ½ copo de uvas-passa
Modo de fazer
Misture tudo muito bem e coloque na assadeira sm untar, com uma colher de sobremesa. Asse em fogo médio por
30 min.
Rendimento: 40 cookies.
Sugestão oferecida pela Profa. Rosana A. Bernardo Mattar, professora de Artes.
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