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“Renova-te.
Renasce em ti mesmo.
Multiplica os teus olhos, para verem mais.
Multiplica os teus braços para semeares tudo.
Destrói os olhos que tiverem visto.
Cria outros, para as visões novas.
Destrói os braços que tiverem semeado,
Para se esquecerem de colher.
Sê sempre o mesmo.
Sempre outro.
Mas sempre alto.
Sempre longe.
E dentro de tudo. “
 
 Cecília Meireles



Editorial
É primavera!

É tempo de sair do recolhimento do inverno e 
sentir dentro de nós mesmos a força vital da 
natureza. É tempo de despertar e florescer. 
Tempo de receber com alegria e gratidão o 
calor do sol, para que o novo brote em nossas 
vidas. E essa força que nasce internamente 
nos impulsiona para dar muitos passos 
adiante em direção à concretização de nossos 
objetivos e nossos sonhos. 

Na primavera recomeçamos sempre, 
aproveitando cada dia para produzir novas 
sementes de tudo aquilo de bom que 
queremos colher mais adiante e esse é um 
exercício de crescimento e fé.

E é sob a energia próspera da primavera 
que a Acalanto se prepara para um novo 
ciclo, para uma nova etapa de crescimento 
em sua biografia. A construção do primeiro 
módulo do novo prédio que abrigará o ensino 
fundamental a partir de 2017,  está chegando 
ao final e muito em breve, professoras, 
famílias, alunos, estaremos todos juntos 
dando vida e cor ao espaço que foi idealizado 
e construído com tanto amor e dedicação. 
É colheita do que já foi semeadura. E que 
assim continuará sendo, porque os ciclos se 
renovam sempre e é isso que torna tão bela 
a construção diária dessa nossa escola (e de 
nossas vidas).

A Acalanto cresce e floresce com a chegada 
de novas famílias, com o novo prédio, com 
novos professores, com as crianças que 
enchem de brilho e alegria esse nosso pedaço 
de mundo. 

É primavera na Acalanto. Época de regar 
nossos jardins e semear nosso renascimento. 
Mais uma vez.

...Enquanto há primavera, esta primavera 
natural, prestemos atenção ao sussurro dos 
passarinhos novos, que dão beijinhos para 
o ar azul. Escutemos estas vozes que andam 
nas árvores, caminhemos por estas estradas 
que ainda conservam seus sentimentos 
antigos: lentamente estão sendo tecidos os 
manacás roxos e brancos; e a eufórbia se 
vai tornando pulquérrima, em cada coroa 
vermelha que desdobra. Os casulos brancos 
das gardênias ainda estão sendo enrolados 
em redor do perfume. E flores agrestes 
acordam com suas roupas de chita multicor.

Tudo isto para brilhar um instante, apenas, 
para ser lançado ao vento, — por fidelidade à 
obscura semente, ao que vem, na rotação da 
eternidade. Saudemos a primavera, dona da 
vida — e efêmera.

trecho de Primavera, de Cecília Meireles
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Boas vindas ao 
nosso novo logotipo

Vamos guardar com carinho 
e muita gratidão a imagem 
da figura materna acolhendo 
crianças, que traduziu por 
mais de 10 anos todo o amor e 
respeito para com os pequeninos.

Apresentamos então o nosso 
novo símbolo:

Com linguagem antroposófica e 
moderna, alinhada com nossos 
objetivos para o futuro, o novo 
logotipo estará presente, a 
partir de agora, em toda nossa 
comunicação.

Em 2004 começamos como 
“Acalanto Jardim de Infância 
Waldorf”, agora somos a “Escola 
Waldorf Acalanto”, que oferece 
também Ensino Fundamental. A 
maneira como nos apresentamos 
para o mundo amadureceu e 
com isso estamos tornando mais 
contemporâneo e atualizando 
o logotipo da escola, a imagem 
pela qual somos percebidos e 
lembrados.

O desafio de redesenhar tão 
importante símbolo foi de manter 
a nossa essência de acolhimento 
e segurança, além de agregar 
elementos de força, movimento 
e consistência à marca Acalanto. 
Outros conceitos como luz, 
energia, completude, casa, ninho, 
flor (símbolo característico de 
Holambra), podem ser sentidos 
ou percebidos nas formas desse 
novo desenho.

Expediente:
Nosso Jardim
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Nossas crianças 
crescem rápido, 
e nossa escola 
também cresce! 
Além da educação infantil, orgulhosamente 
hoje a Acalanto possui turmas até o 3° ano 
do ensino fundamental que já ocupam toda a 
estrutura atual. A escola está amadurecendo 
e sua estrutura física precisa acompanhar 
esse crescimento com novas salas de aula.

Através do nosso esforço em gerar recursos 
com as festas, a colaboração de investidores 
e doadores, estamos construindo o primeiro 
módulo de um novo prédio que servirá ao 
fundamental. Serão novos 530,3m² de área 
construída no novo módulo, dois andares, 
acessos por rampas e tudo em meio à 
natureza.

Registramos algumas imagens para guardar 
a nossa história e percebermos que hoje, 
literalmente, fazemos parte da construção de 
um futuro para nossas crianças.
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escolheria pelo menos três 
passagens do livro para ilustrar 
e teria liberdade para fazer a 
encadernação.

Todos os dias depois que a 
Clara dormia, nossa casa se 
transformava num ateliê. O 
Guilherme ilustrava passagens 
da história com aquarelas e eu 
escrevia palavra por palavra 
pensando que brevemente dois 
olhinhos curiosos iriam descobrir 
um novo mundo naquelas 
páginas: o mundo fascinante da 
leitura!

Numa manhã de abril, todos nós, 
mães e pais, fomos para a escola. 
A sala como sempre acolhedora, 
tinha cadeiras em círculo e 
nossas crianças já estavam 
sentadas, nos aguardando. Elas 
não desconfiavam de nada. A 
Professora Nayara lhes disse que 
estávamos lá para participar do 
ritmo da manhã. Curiosidade 
nos rostinhos delas, ansiedade 
e emoção nos nossos, além de 
um pacote nas mãos de cada 
família...

Houve uma fala muito tocante 
da professora. Ela disse que 
cada criança naquela sala havia 
caminhado muito e que estavam 
prontos para um novo momento 
(por mais que eu tente trazê-las 
à consciência agora, as palavras 
ficaram no meu coração e não 
querem sair dele. Perdoe Nayara, 
pela redução máxima de toda 
a beleza que foi dita por você 
naquele dia).

Então, cada família leu, uma a 
uma, a dedicatória feita no livro 
para sua criança. Eu ouvia a voz 
de mães e pais lendo, como se 
cantassem uma suave melodia 
e via a expressão de gratidão e 
amor estampada no rosto de 
cada filha e filho. Eu me lembro 
do sorriso tímido de nossa 
Clara, enquanto eu gaguejava as 
palavras simples que escrevemos 
para ela... 

Por mais que eu tente aqui nesse 
relato, eu sei que não darei 
conta de dizer o que significou 
esse momento para todos nós. 
Para mim foi uma das maiores 

Era uma 
vez um 
Livro
Era uma vez um livro muito 
especial. Não havia nenhum 
outro como ele no mundo. Ele 
havia sido feito na calada da noite 
com muito amor e carinho por 
um pai e uma mãe. 

O convite - e o desafio - para 
ter em nossa biografia uma 
experiência tão rica foi feito 
pela professora de nossa filha a 
todos os pais da classe: produzir 
manualmente o primeiro livro 
de leitura de nossos filhos. A 
história escolhida por ela foi São 
Francisco e o lobo de Gubbio e 
cada livro seria escrito a mão, 
repetindo os desafios que nossos 
filhos estavam experimentando 
naquele momento: letra de 
imprensa, lápis de cor grosso, 
folha sem pauta. Cada família 

emoções de minha vida. Foi o 
momento em que olhei para o 
rosto da Clara e vi, de fato, que 
ela estava crescida e que novos 
desafios e conquistas estavam 
logo ali na sua frente.

E eu pensava, vendo aquela 
criançada absurdamente feliz 
por ter ganho um livro feito com 
muito amor e dedicação por seus 
pais: alguém tem dúvida de que 
a relação dessas crianças com a 
leitura vai ser especial? Que o que 
esse livro carrega em si é muito 
maior do que a própria história 
contida nele? Que é a letra dessas 
mães e pais que lhes contará a 
história? Que ao ver a ilustração 
que reforça a vida do livro, é o 
traço dessas mães e pais que lhes 
levará cores para a imaginação? 
Eu acredito nessas crianças como 
leitores entusiasmados dos livros, 
da vida e do mundo.

O primeiro livro, a gente nunca 
esquece!

Andrea Pasquini (mãe da Clara do 3o. 
ano)

Cirurgiã Dentista
CRO . SP 36639

Rua das Dálias, 566 - Holambra-SP
TEL 3802.2482

Fernanda Morra

Estetica
Prótese
Implantes

www.escolawaldorfacalanto.com.br  |  19 3802.1177



Fazer as coisas acontecerem 
é o resultado do querer. Ao 
identificar o desafio de realizar 
uma grande festa, estamos na 
fase do pensar. Ao organizar, 
transformar opiniões pessoais 
em opiniões do grupo sentimos 
que podemos fazer parte de algo 
maior e quando percebemos 
que a colaboração acontece de 
maneira espontânea e sincera, 
percebemos que conseguimos 
aquilo que queremos.

A festa junina deste ano foi um 
espetáculo de planejamento e 
execução. Desde a costura das 
bandeirinhas, até o preparo de 
bolos, tortas, sopas e tudo o mais 
que estava naquela mesa gostosa, 
até pai que fez a cumbuca de 

Festa Junina Acalanto 2016, 
juntos somos melhores
E a festa nos une novamente.

cerâmica que se podia levar para 
casa depois de experimentar a 
deliciosa sopa. Isso sem falar da 
pizza saída do nosso novo forno 
com os nossos experientes pais 
pizzaiolos!

A recompensa estava em cada 
olhar brilhante diante das 
tochas ao acender a fogueira, 
cada sorriso de criança nos 
lábios dos adultos ao passar 
pelo interminável túnel da 
quadrilha, conhecer melhor 
o pai do coleguinha do seu 
filho, a identificação do grupo 
construída com base no 
respeito e acolhimento. Todos 
compartilhando sentimento, 
alimento, sorrisos e a curiosidade 
de conhecer melhor um 

grupo que cresce a cada ano, 
novas caras, novas crianças, 
irmãozinhos chegando, é a nossa 
família que cresce.

Parabéns à todos nós que 
conseguimos mais do que 
imaginamos sempre, pois juntos 
somos melhores.

O outono entrou, folhas vão cair
Vou me agasalhar, frio não vou sentir
O inverno então, vai se aproximar
Em meu coração, o sol vai brilhar.
Viva São João, viva São João
no céu mil balões, pipoca e pinhão
Viva São João, viva São João
a fogueira ardendo no meu coração.
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Pesquisa com ex-alunos Waldorf 
destaca aprovação nas melhores 
universidades do país.
Nossas crianças estarão preparadas para vencer os desafios?

Destes, 22% já estavam cursando 
a pós graduação.

Outra dúvida comum é sobre 
a área de formação escolhida 
pelos alunos egressos das escolas 
Waldorf. Como na pedagogia 
Waldorf a arte (música, artes 
plásticas, artes cênicas e outras 
manifestações), está muito 
presente desde o jardim de 
infância até o último ano do 
ensino médio também como 
ferramenta de transmissão e 
consolidação do conhecimento, 
será que é possível despertar 
nos alunos o interesse por 
carreiras como engenharia, 
medicina ou direito? Será que isto 
influencia na escolha do curso de 
graduação?

Na pesquisa verificou-se uma 
distribuição bem distinta, com 
12% seguindo para a área de 
artes / cinema / música e os 
outros 88% se dividindo nas áreas 
de: 

Ciências Exatas: como 
engenharia, ciência da 
computação, matemática e 
geologia.

Ciências Humanas: administração, 
economia, direito, jornalismo, 
pedagogia, arquitetura, 
ciências sociais, turismo, 
publicidade, psicologia e relações 
internacionais.

Ciências Biológicas: medicina, 
veterinária, fonoaudiologia, 
odontologia, enfermagem, 
biologia e educação física.

Esses resultados mostram que a 
escolha de profissões feita pelos 
alunos vindos de escolas Waldorf 
não é influenciada pela presença 
marcante da arte no currículo. 
Os próprios entrevistados 
apontaram diferenças que hoje 

Nas escolas que seguem a 
pedagogia Waldorf, sabemos que 
a forma de transmitir conteúdo 
é diferente do que vemos nas 
escolas tradicionais. Quando 
entregamos nossos filhos a este 
modelo, estamos confiantes de 
que isto é o melhor para eles.

Esta confiança não acontece 
da noite para o dia, sempre é 
construída aos poucos, com 
base em muita informação 
e exemplos. Durante esta 
constante elaboração da 
convicção, é natural que surjam 
algumas dúvidas em relação ao 
desempenho futuro das crianças, 
principalmente se elas estarão 
preparadas para ingressar numa 
boa universidade e ter sucesso no 
mercado de trabalho.   

Para ajudar neste processo,  
uma pesquisa foi realizada 
em 2006 pelos pesquisadores 
Wanda Ribeiro e Juan Pablo 
de Jesus Pereira,  com pessoas 
que estudaram na primeira 
Escola Waldorf Rudolf Steiner, 
a mais antiga escola Waldorf de 
São Paulo, para investigar se a 
promessa de um bom futuro se 
concretizou. Veja abaixo mais 
detalhes:

Foram entrevistadas 108 pessoas 
que se formaram entre 1975 
e 2002, representando uma 
amostra estatística com índice 
de confiança de 95% em uma 
margem de erro de 10%.

91% dos entrevistados prestaram 
vestibular e foram aprovados.

68% em universidades de 
primeira linha como USP (23%), 
PUC (15%), FAAP (10%), Mackenzie 
(9%), Unicamp (2%), Medicina 
Santa Casa (2%), Unifesp Escola 
Paulista de Medicina (1%), 
Fundação Getúlio Vargas (1%) .

percebem na educação que 
tiveram, principalmente em duas 
categorias: o respeito pelo ritmo 
individual e a maturidade de cada 
estudante, e pela importância 
da arte no desenvolvimento 
de suas habilidades pessoais e 
sensibilidade.

Sobre estes dois aspectos, estão 
reproduzidas abaixo algumas das 
frases que ilustram as ideias mais 
recorrentes.

Se você pudesse colocar numa 
frase ou numa palavra uma 
marca para a diferença da 
Pedagogia Waldorf, o que diria?

 “é voltada às necessidades do ser 
humano de acordo com sua idade” 

“desenvolvimento humano para a 
vida e não para a faculdade” 

“respeito pelo processo de 
aprendizado do aluno e avaliação 
diferente” 

“maior quantidade de vivências 
que permitem se desenvolver mais 
completamente” 

“desperta talentos e cria o 
ambiente adequado, respeitando o 
ritmo de cada um”.

 “dá flexibilidade para agir no 
mundo” 

“ensina muitas matérias dentro de 
uma só” 

“desenvolve habilidades e 
inteligência” 

“dá auto-confiança, auto-
conhecimento, respeito ao 
próximo” 

“faz o mundo ser maior, mostra 
outros universos e sua vida se 
torna grande”

Daqui, concluímos que mais do 
que preparar para o vestibular, a 
formação Waldorf prepara o ser 
humano para enfrentar desafios. 

O padrão de reconhecer os 
próprios pontos fortes, se 
aprofundar com curiosidade 
no conhecimento e superar 
qualquer desafio imposto é 
mecanismo treinado e praticado 
em cada etapa durante a vida 
escolar. Desta forma o vestibular 
não será um temeroso bicho 
de sete cabeças e o sucesso na 
profissão escolhida acontecerá 
naturalmente.

1. Outras Faculdades (23%)
2. USP (23%)
3. PUC (15%) 
4. FAAP (10%) 
5. Mackenzie (9%) 
6. Unicamp (2%)
7. UniFei (2%)
8. Medicina Santa Casa (2%)
9. FGV (2%)
10. Unifesp (1%)
11. UFPR (1%)
12. Mauá (1%)

91% aprovados na faculdade
9% não ingressaram.
12% Artes
88% Ciências Exatas, Ciências 
Humanas e Ciências Biológicas
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O período da primeira infância, 
que vai do nascimento até a 
troca dos dentes, por volta dos 
6, 7 anos, é a chegada da criança 
na terra, é o tempo que ela tem 
para se adequar fisicamente 
ao mundo, construir seu corpo 
físico, ter seus primeiros contatos 
sociais. O que ela tem disponível 
em si para este aprendizado? 

Sabemos que o mundo é cheio de 
novos começos. Não só a criança, 
mas todos nós temos que viver 
nos adequando. Ao ingressarmos 
em um novo emprego, num 
curso, sempre há algo para 
alinharmos, como horário, a 
vestimenta, hora das pausas, 
local, etc. 

Entrar num Jardim de Infância 
é também um novo começo, e 
que começo! Como a criança 
se encaixa nele? Pode ficar 
gritando o tempo todo, falando 
alto, comendo quando quiser, 
desarrumando o que os outros 
construíram, não ficar sentada à 
mesa na hora da refeição, usar o 
banheiro indevidamente? 

Com certeza, não! 

Como é que ela vai sabendo 
onde estão os limites? O que a 
norteia? Parece complicado, mas 
não é. Quem é o modelo para 
ela crescer em harmonia com o 
social são os bons exemplos que 
ela tem ao seu lado. A faculdade 
que ela traz consigo do berço é 
a da imitação e através disto, ela 
se torna o que ela é, isto é: ela é 
o que ela imita. Diferentemente 
do adulto saudável, que já tem 
as três qualidades da alma em 
equilíbrio, que são o ato de 
pensar, de sentir e de agir, a 
criança nesta idade conta com 
o apoio do agir, porém ainda 
sem direção. É isto que ela 

trabalha nesta primeira fase 
da vida. Através do agir, do 
movimento, ela exercita seu 
sistema nervoso que, por sua 
vez, vai se maturando e trazendo 
“luz” a esta região da cabeça. 
Conexões vão sendo feitas e ela 
vai dando sentido e significado 
aos seus atos. Isto é um processo 
que demanda tempo e exige uma 
atmosfera de “sonho”, no sentido 
de não ficar perguntando tudo 
para a criança e sim, o adulto 
sendo o exemplo e sabendo o 
que é certo na hora certa. 

Numa sociedade onde mais 
e mais estamos rodeados 
por tecnologia, como pode a 
criança aprender processos com 
começo, meio e fim? A resposta é 
simples: somente se nós adultos 
reconhecermos nisto um sentido 
de valor positivo e passarmos a 
exercitar na frente da criança, 
atividades passíveis de serem 
imitadas como varrer a casa com 
vassoura ao invés de aspirador 
de pó, lavar a louça com esponja 
e sabão ao invés da máquina 
automática, lavar o carro com 
balde, água e pano e não levar 
ao posto de lavagem de carro, 
amassar o pão com as mãos e 
não comprar o pão da padaria 
da esquina e assim por diante. 
Não quero dizer, com isto, que 
neguemos a tecnologia que veio 
muito a nosso favor, mas que 
as atividades possam também 
ser feitas a mão, no passo da 
criança, para o bem dela, de seu 
desenvolvimento. Ela tem que 
ter modelos a serem imitados 
para usar seu potencial de 
movimento com sentido. O que 
mais vemos hoje são crianças 
se movimentando de modo 
caótico, não sabendo coordenar 
mãos, pés, batendo nos outros e 
nem percebendo o que fizeram, 
atirando e gritando. É isto que 

queremos para nossas crianças?

 Aprender e educar significa 
repetir, uma, duas, três, muitas 
vezes a mesma atividade. Vocês 
já devem ter percebido que 
criança não cansa de tentar?! 
Com certeza, o mundo seria 
muito diferente se nós adultos 
tivéssemos a mesma persistência 
que tínhamos quando éramos 
crianças. 

Partindo de algo que foi muitas 
vezes repetido surge o hábito. 
Pode ser um bom ou mau 
hábito. Tomemos como exemplo 
a criança que se acostumou a 
ganhar do adulto o que quer 
chorando, esperneando, fazendo 
manha... Isto é um bom hábito? 

Por outro lado, ela pode tirar o 
calçado e colocá-lo na sapateira 
ao entrar na casa, isto é um bom 
hábito? Como diz Dr. Schoorel, o 
hábito ganha carona na imitação 
e ali se instala. Deste modo, cada 
hábito que instalamos em nossa 
vida nos convida a refletir se ele 
faz sentido ou não, se ele liberta 
ou escraviza. Já diz o ditado 
popular: “é de pequeno que se 
torce o pepino”, não é? 

Então está nas mãos dos pais e 
educadores o discernimento do 

que é bom para o crescimento 
da criança. Posso dizer através 
de minha prática, que incentivar 
uma criança a comer frutas, 
legumes e saladas, mesmo que 
em princípio ela faça cara feia, 
faz com que ao conquistar este 
hábito, ela saia fortalecida, sinta-
se inclusive vitoriosa, reconhecida 
pelos colegas e sua autoestima 
aumente. O mesmo com saber 
dobrar uma roupa e colocá-la 
no cesto, tirar o prato da mesa, 
enxugar a louça, varrer o chão, 
guardar os brinquedos de volta 
em seu lugar depois de brincar, 
usar o banheiro de modo que 
os outros o encontrem em bom 
estado e assim por diante. 

Esta nossa conversa é um convite 
para olharmos quais valores 
estamos passando aos nossos 
filhos, como estão nossos hábitos, 
pois a partir deles é que vivemos. 

O que é a vida se não um grande 
exercício social em que temos 
que, o tempo todo, ver até 
onde estamos colaborando ou 
não para o bem do todo?! Com 
certeza, educar crianças é uma 
tarefa muito nobre, pois ali reside 
o futuro: o nosso e o deles.

Fonte: Colibri - Boletim da Escola Waldorf 
Anabá – 2014 – Ano XXIV no. 1

A formação de hábitos 
e a imitação na criança 
pequena 
Silvia Jensen, educadora Waldorf
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As estações já estão mudando...
os dias começam a ficar mais quentes,
e até o horário de verão está quase 
chegando.

Vai dando cada vez mais vontade de curtir o 
dia e fazer coisas gostosas, mas que sejam 
práticas. 
Assim, sobra mais tempo pra curtir os dias 
de Primavera!

Que tal juntar as crianças na cozinha e fazer 
mini pizzas?
A receitinha é fácil, gostosa e com 
ingredientes que as mamães vão adorar :)

Mini pizza de 
berinjela
Ingredientes:
• Berinjelas ou abobrinhas , pode ser 

italiana ou brasileira, tanto faz!
• Queijo , o que você preferir
• Tomate
• Manjericão, orégano e outros temperinhos 

que você tiver
• Sal à gosto , só se achar necessário

Como fazer:
Corte as berinjelas ou abobrinhas em 
rodelinhas. Pique  os tomates. Rale ou corte 
em fatias o queijo que você escolheu.

Unte uma assadeira com um pouquinho de 
óleo ou azeite e acomode as rodelinhas, uma 
ao lado da outra.

Depois, o preparo é como de uma pizza: 
coloque queijo, o tomate e finalize com os 
temperinhos da sua escolha.

Leve para assar em fogo médio até derreter 
um pouco o queijo e pronto.

Bom apetite!

São Francisco e o 
Lobo de Gubbio
No segundo ano as crianças 
estão vivenciando internamente 
as polaridades entre o bem e o 
mau, estão experimentando os 
chamados sentimentos “menos 
nobres” como astúcia, cobiça e 
inveja; “maldadezinhas” são feitas 
e no relacionamento entre elas 
observamos o efeito de tudo o 
que estão colocando para fora. 
O comportamento das crianças 
se torna desafiador, afinal elas 
saem da atmosfera sonhadora 
do primeiro ano e nos mostram 
que não são mais as mesmas. 
Como lidar com essa situação? 
Mostrar as “garras” faz parte 
deste momento, não devemos 
condenar as crianças e julgar ruim 
esses sentimentos, ao mesmo 
tempo não devemos ignorá-
los. A palavra chave é conduzir. 
Conduzir a criança para que ela 
aprenda a se relacionar com eles 
e no dia-a-dia transformá-los. No 
final o Eu é quem deve dominar 
os instintos, mas sempre cabe 
lembrar que isso é uma conquista 
para vida inteira ou alguém já 
conseguiu ser só amor o tempo 
todo?

Deste ponto de vista oferecemos 
como alimento para a alma 
das crianças as fábulas onde se 
reconhecem e se identificam 
com o que vive na característica 
de cada animal e como o outro 
polo, as lendas de santos. Não 
se trata da biografia de cada um, 
mas narrações sobre como se 
relacionavam com a natureza e 
com o entorno, para que sintam 
no mais profundo de seu ser que 
o homem pode sublimar seus 
instintos e se sobrepor a eles.

Por esses motivos a história 
escolhida para ser trabalhada 
com a classe foi a de São 
Francisco e o Lobo de Gubbio, 
que é exatamente a culminância 
de onde queremos chegar com 
as crianças: o homem (São 
Francisco) que domina o animal 
feroz (lobo, representação dos 
instintos).

Nayara Menezes (Professora do 3º ano)
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A Escola Waldorf Acalanto, há 
10 anos, iniciou na cidade de 
Holambra sua proposta de 
educação baseada na pedagogia 
Waldorf, a partir da soma de 
vontade e esforços de famílias 
que tinham como convicção 
oferecer uma educação que fosse 
integral e com um olhar individual 
para cada criança, respeitando 
seu desenvolvimento natural. Em 
um espaço próprio de 20.000 m2, 
acolhe crianças do maternal ao 
Ensino Fundamental. 

“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

A Pedagogia Waldorf é uma 
referência mundial em Educação. 
Foi apontada pela Unesco como 
sendo um modelo de pedagogia 
capaz de responder aos desafios 
educacionais contemporâneos. 
Além disso, atende plenamente 
o objetivo do Departamento de 
Políticas de Educação Infantil e 
Ensino do Ministério da Educação 
ao tratar a gestão democrática 
da escola, os materiais didático-
pedagógicos e a formação 
do professor como fatores 
determinantes para a qualidade 
na educação.


