A

Terceira

Margem

Jornal da Escola Associativa Waldorf Veredas
N° 2 - Dezembro de 2012

Rod. Campinas-Mogi Mirim, Km 115,5
Estrada da Fazenda São Vicente, 2,6 Km
Campinas SP - Tel. (19) 3262.1322
www.escolaveredas.com.br

Jogos Gregos

Editorial

Querida Comunidade Veredas,
Com a participação de várias instâncias da escola (arriscaria
até dizer que de todas), nasce mais um jornal, que vem
reafirmar o ritmo proposto pela primeira edição.
Passo a passo, comemoramos com agradecimento mais
essa oportunidade de trazer para todos um pouquinho da
Escola Veredas: dicas saudáveis e depoimentos
emocionados de mães, relatos detalhados de professores
que cuidam, com dedicação, do dia a dia de aprendizado dos
alunos, a arte e a ciência da música e da euritmia, talento,
concentração, empenho.

Todo ano, um grupo de crianças inicia os estudos do 5°ano, e dentre todos
aqueles assuntos, eis que aparece o desenvolvimento de um povo que foi de
grande importância para toda a humanidade, trazendo uma nova forma de
ver, sentir e pensar o mundo. Até hoje, os efeitos de sua bela e potente
cultura marcam as nossas vidas. Seja nas palavras, na ciência, ou na arte.
Os gregos legaram ao futuro, uma maneira distinta de observar e apreciar os
deuses. Eles sempre tinham em mente que cada um de seus atos deveria
servir como uma reverência ao presente que lhes fora dado por aqueles que
dirigiam o mundo a partir do Monte Olimpo. Assim, não bastava que algo
fosse feito, mas este algo deveria conter a melhor parte do indivíduo.

E um resultado primoroso impresso em nossas páginas:
todas as ilustrações de xilogravura são criações dos alunos
do 9°º ano.

Desta forma, em certos períodos, todas as cidades encontravam-se e
celebravam juntamente a Força, a Destreza e a Beleza. Esta celebração foinos passada com os Jogos Olímpicos.

Que mais poderíamos desejar para representar a nossa
essência? Nós da Comissão de Comunicação agradecemos a
todos os envolvidos por mais essa conquista!

E aquele grupo de crianças é, aos poucos, conduzido a perceber a
necessidade de que não se tratava apenas de competir, mas que, antes de
tudo, tratava-se de venerar os deuses através do movimento. Mas estas
palavras ganham ação de fato, quando elas se colocam a jogar.

Camila Vieira
Mãe do segundo ano
Diretora de Comunicação

Foi com este espírito, que, em outubro, a turma do 5°ano da Escola Veredas
viajou até Botucatu, à Escola Aitiara e lá, junto com outras 11, participou de
um dia intensivo de Jogos Gregos. Ali, não importava de qual escola a
criança vinha, porque ela estava junto com outras crianças, todas divididas
em 5 cidades gregas: Corinto, Esparta, Atenas, Delfos e Maratona, cada qual
com sua cor, cada qual com sua torcida.
Dardo, disco, lança, cabo de guerra, salto em distância. Conduzidas pelos
respectivos professores de educação física, as crianças percebiam a
importância do gesto e do belo fazer.
Não houve um campeão, mas cada cidade, que se destacou por seu
conjunto, uma coroa de louros, o símbolo dado somente àquele capaz de
corajosamente enfrentar as provas propostas, foi colocada na cabeça
daquelas, que agora já tinham começado a intuir o que era ser
verdadeiramente grego.

Professor Emerson

Centro Antroposófico de Campinas e Região

Associação
Beneficente

Três Fontes

Rua Eça de Queiroz, 319 Campinas SP
Fone: (19) 3243.8988
E-mail: tresfontes@terra.com.br

Formação em Educação Terapêutica e Terapia Social, Pedagogia Curativa, Cursos e palestras.
Grupos de estudos - básicos e de aprofundamento em diferentes áreas da Antroposofia
Atendimentos
Medicina antroposófica, pedagogia curativa, euritmia curativa, trabalho biográfico,
terapia artística, aromaterapia, fonoaudiologia, mapa astral, florais.
Loja
Livros de antroposofia, livros infantis, bonecas de pano, lãs fiadas, cardadas, giz de cera,
tinta de aquarela, agulhas para panô, detergentes ecológicos e cerâmicas. Biblioteca aberta
de antroposofia

Por que aprender alemão?
Fala de alguns alunos a partir dos 10 anos (já!): “Lehrerin, porque
aprendemos alemão?” Com a testa franzida e ares de estranhamento. Alguns
adultos: “Alemão? – sorriso sarcástico – Ah, eu sei uma (suposta) “frase”:
“Aftasardem (...)” (E eu, anotando na lista: 3º lugar no ranking de expressões
mais ouvidas! – Não caberia, aqui, citar as duas primeiras.)
É notada uma grande curiosidade de alunos mais velhos em saber minha
opinião a respeito do período sombrio, pelo qual passou a Alemanha e o
mundo, com consequências ainda presentes no recente e atual período
histórico, pois esta parece ser, de forma geral, uma das principais referências,
que vivem em nossa sociedade em relação a este país, entre outras, como o
salsichão e a cerveja do Oktoberfest: Prost!
Então, fico pensando: E Bach, Mozart, Goethe, Schiller, Brüder Grimm,
Geschwister Scholl, Christian Morgenstern, Steiner, e outros da Áustria, ou
Suiça também, por exemplo? E muitos outros, como meus avós, familiares,
amigos, Herr Wind, meu professor de alemão e biologia, que, em minha vida,
não foram menos importantes, pois me ensinaram, além do idioma em si, de
forma delicada, acolhedora e verdadeira parte do que sou e procuro ser.
Entre manifestações de simpatia e antipatia, tento compreender o momento
de cada classe, de cada aluno e, de formas diversas buscando flexibilidade,
errando e acertando. A matéria planejada deve ser o fio condutor das aulas
depois de pausas, dias de muito sol, alguns períodos de expansão e
contração, antes de uma excursão, ou feriado.
O alemão é uma das duas línguas estrangeiras escolhidas em muitas das
escolas Waldorf do Brasil por diversos motivos, desde históricos e práticos,
como a origem e a história desta pedagogia neste país, ou a disponibilidade
de profissionais em cada região, até motivos mais essenciais: por tratar-se de
uma língua repleta de consoantes, algo completamente distinto da Língua

Portuguesa estruturada com inúmeras e simpáticas vogais.
As consoantes, relacionadas ao pensar, contribuem na construção deste
processo, na relação eu <--> mundo. As vogais, ao sentir. Interessante
contraste. Acrescento também o querer: compreender o outro, abrir-se ao
diferente e talvez também por isso, para alguns, difícil.
Em várias construções de frases, o verbo é colocado no final, deixando o
ouvinte atento até a oração se encerrar. Algo como: Ich will ihnen eine Puppe,
einen Ball, ein Boot und drei Bücher schenken. Ao pé da letra: “Eu quero-lhes
uma boneca, uma bola, um barco e três livros presentear”. Quem tem
paciência de ouvir atentamente? O que são, de fato, duelos, digo, diálogos
atualmente?
Mas nada como ouvir e saber de alunos cantarolando em alemão pelas
pausas, ao usarem suas mãos em aulas com atividades manuais, ou falarem
poemas de cor brincando com a bola e compreenderem em determinado
momento muito, mas, em muitos casos, arriscando pouco.
Nada como o tempo. A semente é plantada, deve ser equilibradamente
regada e cuidada.
Que auxilie os alunos no que diz respeito ao interesse em compreender
verdadeiramente o outro e de se colocar de forma segura, atenta e
interessada nas discussões em que idioma for.
E, no mínimo, pelo despertar à bela sonoridade de Bonjour, Buon giorno,
Buenos días, Ohayo gozaimasu, Dobroje utro, Good morning, Goedemorgen,
Guten Morgen, Mba'eichapa, etc. e principalmente: Bom dia!

Professora Sabine

Dica para um lanche saudável
A dica deste edital são os cereais. Símbolo da fertilidade, o cereal é
considerado o alimento mais antigo consumido pelo homem. Fonte essencial
de energia, ele promove ainda mais benefícios quando não é refinado. Eles
são a base da pirâmide alimentar - e não estão ali por acaso.
Responsáveis pelo fornecimento de energia ao corpo, os cereais são ainda
mais interessantes para a saúde quando consumidos na forma integral. Isso
porque os cereais possuem três camadas: a casca, a película e o núcleo. Essa
segunda camada, é composta por sete finíssimas peles onde estão
concentradas fibras, proteínas, vitaminas, sais minerais e microminerais,
como zinco, selênio, e magnésio.
“O núcleo, que é a parte branca de dentro, contém só carboidrato – que nós
precisamos, porque nos dá energia, força e calor – , mas precisamos também
dos outros nutrientes presentes na película e perdidos no refinamento. A
redução varia de 79 a 92% depois do refino. Para as nossas crianças em pleno
desenvolvimento, é importante optar pelos cereais integrais.
Entre os cereais mais conhecidos estão o trigo, a arroz, o milho, a aveia, a
cevada e o centeio, mas ainda aparecem nesta lista o painço, o milhete, o
triticale e o sorgo. Além deles temos os pseudocereais por pertencerem à
outra família – a Amaranthaceae -, mas funcionam da mesma forma ou até
melhor se comparados aos cereais legítimos. Os principais são a quinua e o
amaranto. Fonte de fibras solúveis, os dois são riquíssimos em proteína e,
atenção, celíacos, não contém glúten.
“Dos 20 aminoácidos presentes na quinua, 10 são essenciais, ou seja, o corpo
não consegue produzir e eles precisam vir da alimentação” As proteínas da
quinua são mais favoráveis do que as contidas no leite e seu valor protéico
corresponde ao de um ovo, com a vantagem de ter zero de colesterol. No caso
do amaranto, além das proteínas ele é rico em cálcio, fósforo e zinco.

As Dicas para o lanche saudável de nossas crianças, pensando nos cereais
são:
O milho cozido (na espiga ou debulhado); torta de milho; salada de milho com
cenoura ralada e azeitonas, arroz integral com gersal (gergelim com sal) e
azeite; bolinho de arroz integral; pudim de arroz integral com ameixas,
saladinha de trigo ou cevada; quibe assado ou frito, banana picada com aveia
e canela (a banana não fica preta no contato com a aveia) também pode variar
com o mamão e você pode incrementar com nozes ou amêndoas, granola e
em um pote separado com iogurte natural e mel; pão integral; salada de
quinua, arroz integral cozido com quinua ou com painço regado com azeite e
gersal. Hummm, bom apetite!!!

Dicas de Cristina Florentino, mãe do quarto ano.

Biscoito de Gengibre da Tia Cora
3 xícaras de farinha de trigo
1 1/2 xícara de amido de milho
1 xícara de açúcar cristal
1 colher de sopa de fermento químico
2 colheres de sopa de gengibre ralado
1 ovo
2 xícaras de manteiga
Misture bem os ingredientes secos, depois o gengibre, o ovo e vá colocando aos poucos a manteiga e misturando bem... coloque a
mão na massa!!! Corte como nhoque (faça um rolinho e corte pequenos pedaços), passe no açúcar cristal, coloque em forma
untada e enfarinhada. Asse em forno pré-aquecido e ponha em uma vasilha para esfriar.

Sobre Euritmia, pedagogia e saúde
Para a criança em fase de crescimento “todos os danos inevitavelmente
provocados por um esforço mental exagerado são compensados pela
euritmia. É por esta razão que a euritmia está incluída no currículo escolar
geral de maneira extremamente benéfica.” Assim diz Rudolf Steiner, que criou
a euritmia como uma nova arte do movimento baseada num profundo
conhecimento do ser humano e de seus corpos.
Sabemos através do estudo da Antroposofia que a força da individualidade
humana, seu Eu, é de natureza espiritual e só pode atuar na Terra através de
seus quatro corpos: o portador do Eu, que é a base para nossa atividade
autoconsciente e tem uma profunda relação com o calor do organismo
(precisamos do calor para ter presença!), o corpo astral, que é a sede de nossa
alma e de nossa vida de sentimentos, o corpo etérico ou vital , que sustenta a
vida e os processos orgânicos e por fim o corpo físico, o único desses corpos
que nos é imediatamente visível e perceptível (por isso dizemos dos demais
corpos que são de natureza supra-sensível).
A pedagogia Waldorf orienta-se pelo conhecimento desses corpos e de suas
fases de desenvolvimento. Sabemos, por exemplo, que durante o primeiro
setênio toda a educação deve apoiar o desenvolvimento saudável do corpo
etérico da criança – por isto a imprescindível necessidade de ritmo, repetição,
sono e alimentação saudáveis! Durante o segundo setênio, quando se
desenvolve o corpo astral, e com ele a vida de sentimentos da criança,
buscamos oferecer todo o alimento anímico necessário especialmente
através da arte e da espiritualidade que permeiam todas as matérias do
currículo. A aprendizagem nesta fase continua a apoiar-se no ritmo e na
repetição, ou seja, no corpo etérico, e assim desenvolve-se a memória e a vida
das representações de uma forma saudável.
Voltando à euritmia, cada movimento eurítmico corresponde a um som da
fala, a um fonema, e é feito da forma como cada som se movimenta em nosso

corpo etérico. Assim cada movimento do corpo físico, na euritmia, está em
harmonia com uma força etérica – e é por isso que estes movimentos tem
uma grande capacidade de revigorar, de trazer vitalidade ao organismo,
compensando assim o desgaste mental e o desgaste sensorial excessivos que
se tornaram uma marca de nossa vida contemporânea...
Da mesma forma como na euritmia da fala buscamos tornar visível através do
movimento a palavra e seus ritmos, a poesia, a gramática, na euritmia tonal
buscamos tornar visível a música, que é uma arte de natureza imaterial,
usando o próprio corpo como instrumento para dar vida aos tons, intervalos,
ritmo e compasso. O que diferencia a euritmia de outros tipos de dança é que
aqui novamente os movimentos não são feitos de forma arbitrária, mas
correspondem a realidades supra-sensíveis – e por isso nos nutrem em níveis
muito profundos!
A euritmia terapêutica, por sua vez, foi desenvolvida como uma intensificação
da euritmia comum, de forma a utilizar estes movimentos sanantes em
benefício de órgãos específicos (por exemplo, fortalecendo o fígado, o
coração, etc) e também na harmonização de processos vitais, como o
crescimento, a respiração, a circulação sanguínea.
Rudolf Steiner afirma que a prática habitual da euritmia estimula inicialmente
a força plástica dos órgãos do ser humano, de modo que interiormente
passamos a respirar melhor e a digerir melhor! O ser humano torna-se assim
“alguém que consegue dominar melhor todo o seu organismo. Internamente,
se torna mais hábil.”

Professora Isabela Soares - Euritimista

Citações do livro Euritmia Terapêutica, de Rudolf Steiner
Editora Antroposófica

Euritmia para a Comunidade Veredas
Neste ano de 2012, as professoras Isabela e Elisa deram aulas de euritmia
abertas à comunidade Veredas, todas as quartas-feiras, das 7h30 às 8h30. O
grupo foi crescendo aos poucos ao longo do ano e foi uma experiência muito
especial para todos os envolvidos! Segue o depoimento da Antonella, uma das
mães que participou com muito entusiasmo destes encontros – e com suas
palavras inspiradoras renovamos nosso convite àqueles que queiram
também vivenciar a euritmia e conhecer um pouco de como é ensinada no
currículo Waldorf!

espaço alheio e as circunstâncias do dia a dia nos invadem sem nos darmos
conta. Saio desses encontros revigorada e higienizada, energeticamente
falando. Os exercícios fazem com que minha alma fique leve, limpa e
enamorada da vida, cheia de gratidão pela mesma! Na verdade, a sensação
que tenho ali é quase a mesma que tenho nos meus encontros com a
natureza; ao olhar para as árvores em flor e sentir suas cores colorindo minha
alma, ao ouvir o som da chuva e o cheiro da mata molhada, ao escutar o som
da cachoeira e do vento, etc.

“Fiquei muito feliz de ter essa oportunidade em participar da euritimia na
escola e semanalmente. Normalmente, só faço euritimia quando oferecida
nos cursos que frequento / frequentei. A euritimia, para mim, traz um centrarse, apoderar-se de si. Ao mesmo tempo que você experiencia estar com o
outro, você percebe que é impossível estar bem com o outro, sem estar
PRESENTE no seu corpo e no seu EU. Se não estamos presentes, invadimos o

As aulas são permeadas pelo som do piano da Priscila, o que traz ainda mais
leveza, suavidade, me levando para fora de um mental, que está sempre
carregado pelas exigências do nosso dia a dia. Suaviza a vida... Os desenhos
de formas que ali faço, exigem um movimento interno que estou por
descobrir ainda qual é... Que me cansa e, ao mesmo tempo, me nutre.”
Antonélla Aggio

Euritimia Terapêutica
Isabela Soares
Atendimentos individuais
Casa Três Fontes e Escola Livre Sofia
Cel (19) 9391-1165

O Advento

Chegamos próximo ao Natal e o tempo de preparação e espera desta
celebração chama-se Advento. O Natal só pode cumprir sua magia e distribuir
sua benção mais profunda se aprendermos a esperá-lo, preparando-nos para
este mistério. Para as crianças pequenas, preparar um presépio aos poucos,
arrumar um bom local com os elementos chegando devagar.
Quatro semanas antes do Natal, em um lugar especial, trazemos primeiro as
pedras e areia. Minha avó trazia um pequeno espelho, que servia de laguinho.
Na semana seguinte, plantas, depois os bichinhos ficam espalhados na
paisagem - e o laguinho de espelho ganhava patos!! E na última semana
antes do Natal, chegam os homens, Maria, José e seu burrinho seguem em
uma estrada de areia bem peneirada, fina e macia, até que, na véspera do
Natal, estão na gruta, ou na estrebaria, aguardando.
Que mágica! Na manhã de Natal, no pequeno cesto, sorri o menininho, que
alegria, Jesus nasceu. Assim, podemos, nesta época especial, aprender a
esperar e ensinar as crianças servindo a elas de exemplos dignos de serem
imitados, mesmo no sincopado do ritmo de hoje, ajudá-las a descobrir a
pulsação, que nos dá segurança de seguir, como o sol nasce todo dia.
Em um dia lindo, há muito tempo cercado pelas expectativas do céu e da terra
veio Jesus. Para a nossa alma é ainda, sempre, aquele que deve vir. Estamos
sempre, como seres humanos, no Advento em nossos corações, esperando o
momento preciso de nossa iluminação.

Vivemos nestes tempos correndo mais que o relógio, mais que nossas pernas.
Esperamos que o dia passe, a semana... e quando vemos, de repente ... é o fim
do ano. Acordamos e logo somos tomados por expectativas muitas vezes até
aflitivas, as crianças hoje perguntam:
- E, depois, vem o que? O que tenho que fazer?

Do mesmo modo que a terra recebeu Jesus, precisamos diligentemente polir
as pedras preciosas de nossos corações, preparar nossos sentimentos como
flores e plantas verdejantes, visitar nossos bichos internos e, como Maria e
José, aguardar a Hora Santa e celebrar na gruta, silenciosamente, a vinda de
nossa renovação. E, como o poeta, vamos pedir ao tempo a sabedoria de vivêlo.
Professora Vanda

Peço-te o prazer legítimo

Esperamos o tempo todo, aguardamos sempre ansiosos que algo chegará.
Viver a espera pode ser angustiante, cheia de ansiedade, ou pode vir cheia de
preparações e ritmos e assim preenchida de sentido e significado. Esperar,
aguardar as pausas para a preparação de um momento único, e todos os
momentos o são, basta prestar atenção e ganhar do tempo o sentimento de
prontidão, buscar pequenos sinais.

E o movimento preciso
Quando o tempo for propício
De modo que meu espírito
Ganhe um brilho definido

Um dia, uma criança de 6 anos perguntou ao pai:
- Pai, como o tempo de antes passou e o tempo e hoje chegou? O pai
respondeu com uma única palavra: Devagar! A criança pareceu satisfeita e o
caminho continuou. Bem, passou o tempo, mas com que qualidade o
acompanhamos? Correndo sem olhar o que passa, como um poste de luz pela
janela de um carro? Ou paramos para olhar o flamboyant que avermelhou a
ponta do céu?

Canção do Advento

Tempo, tempo, tempo, tempo
E eu espalhe benefícios.
(Caetano Veloso)

Advento, Advento
Uma luz reluz,
Uma após outra
Esperando Jesus.

Advento, Advento
Os bichos souberam
Alguém contou
E eles esperam.

Advento, Advento
Tudo é fervor,
Até as estrelas
Brilham em louvor.

Advento, Advento
O sino a tocar,
Quanta alegria,
Quem vai chegar?

Advento, Advento
É o galo a cantar
No monte mais alto
A anunciar!

Advento, Advento
Uma paz no ar
Todos que esperam
Se põem a cantar.

Advento, Advento
Plantas e flores
Mostram beleza
Em suas cores.

Advento, Advento
Pastores oram,
Pois sabem também
Que alguém já vem.

Advento, Advento
Uma luz reluz
Uma após outra
E nasce Jesus!

Fazendo uso inteligente
do que a natureza oferece

Óleos Gourmet e Farinhas Especiais
Saúde e sabor em sua mesa

psicoterapia • constelação familiar
escola de pais • pathwork

(19) 3255 4256

CRP 06-84874

cristina@cristinaflorentino.com.br
www.cristinaflorentino.com.br

Estamos nas redes sociais
Siga e saiba as novidades

Nas principais lojas de produtos naturais de
Campinas, Jundiaí, Valinhos e Vinhedo.
Conheça também nossa Loja Virtual:
www.verisbrasil.com
(19) 3876-0306

A Musa das Artes
Imagine uma disciplina, que exige muita disciplina, mas também brinca na sua
arte de ser exigente...! Assim de uma forma, que só é possível se realizar com
leveza e fluidez, mas não sem concentração e ação... Tipo assim: “Com centro
em ação!”
Imagine uma essência, que ultrapassa os tempos, desde a inexistência. Foi vista
na pré-história, na idade média, por todos os períodos da história e está com
tudo na idade moderna. Inclusive correndo riscos ser explorada por sua inocência
e inconsciente potência. Algo que estrutura, cura, algo que constrói, que
recupera, transforma e forma! Algo que não tem contraindicação, a não ser se
usado com precocidade em exagero de tenra consciência imatura.
Uma musa das artes, arteira que só, que serve às outras e doa-se ao tempo,
tanto fica, quanto vai, quanto mais entra, mais sai, uma senhora frequência que
se sintoniza, se harmoniza, encanta e desencanta! Um esporte vivo, tanto
individual, quanto coletivo, exige prática, persistência, dedicação, envolvimento
e muita participação! Uma ciência lógica com muita precisão e objetividade,
uma ciência livre para infindas probabilidades. Música!

FOTO MÚSICA
crescendo, relacionando e aquecendo. Terra água, ar e fogo! Mais que elementar
- essencial, real! Tanto no sentido de realidade, quanto no de realeza!
Como uma imensa “árvore de lei”, que, em sua semente, carrega genes de
profundas raízes no solo da alma humana, de troncos sólidos e confiáveis, de
galhos fortes e sustentadores de flores, que enfeitam, além de frutos, que
alimentam o corpo, a alma e o espírito.

Uma vez ao dia, é recomendável, duas vezes é bom! E desde que “adestrada”,
nunca é demais. A disciplina, que nos equilibra, numa atuação, em que, para
realizarmos, pensamos, sentimos e agimos conscientemente sem enrijecer.
Uma prática, que naturalmente nos envolve em corpos físico, etérico, astral e
espiritual.

Assim consideramos esta disciplina. Plantemos! Sem pressa, pois “semente de
lei” hiberna mesmo muito, antes de germinar...

Sustenta-nos em reino mineral, vital, astral e individual, estruturando,

Professora Ana Carolina do Amaral Florence (Calu)

Bazar de Natal e Exposição Pedagógica

Passe as férias no Hotel Catavento. Um hotel com
arquitetura Antroposófica, a 1h30 de Brasília em
Cristalina, uma das mariores manchas de cristal
da America Latina.

Fazenda Sucupira
Rodovia BR 040 - Km 95 - Cristalina - GO
Reservas: (61) 3612-6119 - www.cataventohotel.com.br

