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“Eis a pedra no chão lançada,
roguemos seja abençoada.
Que os anjos contemplem a obra
que aqui fazemos.
De madeira ou de pedra,
pois que seja edifi cada.
Nossa casa que erguemos
à verdade é dedicada.”

(Texto adaptado do poema “Nossa Casa”, 
de Caroline von Heydebrand)
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Editorial Crescer, amadurecer

Desenho de Lousa: Profª Rebeca

Na época da Páscoa, as 
borboletas nos brindam com 
suas coloridas asas voando pelo 
jardim. Elas nos alegram e não 
passam despercebidas, embora 
nem sempre nos lembremos do 
sono profundo que as envolveu 
para que nascessem suas leves 
asas. O percurso desse processo, 
de lagarta a borboleta, é um 
fenômeno da natureza que nos 
engrandece e entusiasma. E 
costuma ser uma surpresa para 
as crianças!

Nós, professoras da Educação 
Infantil, também tivemos uma 
grande surpresa em nosso curso 
de atualização, anualmente 
oferecido pelo Instituto de 
Desenvolvimento Waldorf, e na 
recente visita da tutora Rosemeire 
Laviano. Percebemos, mais uma 
vez, como é bom participar do 
crescimento e amadurecimento 
de cada uma de nossas crianças! 
Mas só nos damos conta disso 
quando observamos...

A observação de crianças é um 
recurso utilizado na Pedagogia 
Waldorf para aprofundar nossos 
laços com as crianças e melhorar 

a nossa prática. Essa observação 
foi tema de nossos encontros. 
Para que observemos cada 
detalhe da criança é preciso um 
olhar atento, além de disposição, 
tempo e conhecimento profundo 
sobre o desenvolvimento delas. 
Vamos compartilhar aqui algumas 
fases pelas quais a criança passa 
nos primeiros sete anos. 

Na primeira fase, o corpo etérico 
da criança, representado pela 
água, está em plena atividade. 
Ela se apresenta arredondada e 
adquire as maiores habilidades 
de sua vida: as conquistas do 
andar, do falar e do pensar. 
O sistema metabólico-motor, 
representado pelos membros, 
está trabalhando com vigor. É 
uma fase de grande crescimento 
físico e vínculo materno. São 
grandes e essenciais os cuidados 
com alimentação, higiene e 
sono, e a criança ainda não 
“acordou” para a socialização. 
Ainda não tem alguns tipos 
de memória, nem fantasia. O 
“querer” é intenso, muitas vezes 
sendo confundido com traços de 
personalidade da criança. Sua 
atenção é focada, mas ao mesmo 

tempo momentânea, e ela vive 
no concreto. 

Na segunda fase, que começa 
por volta dos três anos, a 
criança se auto-denomina 
como EU. Já existe a abertura 
para o social, os membros se 
alongam, mas a barriga ainda 
continua arredondada. Com o 
nascimento da fantasia surge o 
faz de conta, junto com a fala e 
o cantarolar.

Na terceira fase, por volta dos 
cinco anos e meio, seis anos, 
a brincadeira se modifi ca, 
adquirindo metas. É comum 
a formação de grupos para 
brincar e também momentos 
de tédio e perda da fantasia. 
Nota-se nessa fase uma 
harmonia corporal, um início 
da memória, assim como da 
noção de tempo e domínio 
do espaço. Ao fi nal dessa fase 
pode acontecer o início da troca 
dos dentes.

Esse fi nal do primeiro 
setênio deve ser 
cautelosamente observado. 
Algumas características de 

amadurecimento saltam às vistas 
e é importante que a criança esteja 
realmente pronta para passar à 
fase que se segue, que é o Ensino 
Fundamental. 

As capacidades de escutar uma 
história do início ao fi m, de atender 
ao comando dos adultos, o 
desenho, o nascimento do primeiro 
molar e a autonomia individual e 
em grupo são alguns dos pontos 
a serem analisados para saber se 
uma criança está preparada para a 
próxima fase. 

Será que, como educadores, 
conseguimos distinguir essas fases? 
Admirar suas nuanças e perceber 
suas necessidades? Vamos observar 
as crianças... Dedicar tempo para 
saborear com gosto cada conquista 
e dinâmica que elas nos mostram... 
E com elas perceber e sentir que 
o mundo é bom! Está lançado o 
desafi o.

Luciana Silva

Professora do Maternal da Escola 
Waldorf Acalanto

O respeito é um dos pilares fundamentais da Pedagogia 
Waldorf. Respeito ao estágio de desenvolvimento da 
criança, ao ritmo de cada aluno, às características 
individuais. Nesta edição do Nosso Jardim, o respeito 
desponta como protagonista involuntário. Apesar de 
não ter sido defi nido inicialmente como tema central, foi 
justamente esse o sentimento que acabou por sobressair-
se nos textos publicados neste número. Talvez por magia da 
constelação dos autores que nele colaboram.

É esse sentimento que está na base de todo o trabalho de 
observação desenvolvido pelas professoras da Educação Infantil, 
e tão bem explicado no artigo assinado pela professora Luciana 
Silva. E é ele de novo que conduz o encaminhamento das 
épocas no trabalho desenvolvido no 3º ano – e tão claramente 
narrado no artigo da professora Nayara Menezes – para 
ajudar as crianças a enfrentar o rubicão, quando aterram 
defi nitivamente neste mundo.

E novamente o respeito desponta na narrativa de Milene 
Akiko sobre o ritual vivido pelos alunos que cruzaram o 
Portal, deixando a bondade do mundo do primeiro setênio 
no Jardim de Infância para entrar na Beleza do mundo 
do segundo setênio no Ensino Fundamental. Que outro 
sentimento poderia explicar tamanha dedicação de pais 
e professores na construção de uma simbologia tão 
poderosa para suavizar essa passagem?

O respeito exercitado diariamente em cada singelo 
ato nas salas de aula ecoa também nas famílias, 
como fi ca claro no depoimento emocionado de 
Milene. E cresce, se multiplica e refl ete também na 
unidade da escola como organismo vivo formado 
por essas mesmas famílias. Graças a esse respeito 
– às necessidades da comunidade escolar, às 
possibilidades da escola em cada momento de 
sua história – a Acalanto chega ao seu 13º  ano 
de vida com a dádiva de poder comemorar a 
ampliação de sua estrutura física para abrigar as 
novas turmas do Ensino Fundamental que são 
abertas a cada ano. 

A cerimônia de entrega do novo edifício, tema 
do quarto artigo desta edição, foi mais uma 
demonstração do respeito da escola pela 
comunidade que a forma e pelos apoiadores que 
ajudaram a tornar possível mais esse sonho.

Para que esse respeito continue a frutifi car no 
futuro, na Acalanto e no mundo, lembremo-nos 
dos ensinamentos de Rudolf Steiner. Sempre que 
alguém realiza um feito, deve pensar em seu anjo e 
recitar interiormente: “Que o meu Espírito Guardião 
possa receber este meu ato como uma raiz e a partir 
disso dar fruto”.

Boa leitura, e que seus bons atos frutifi quem no futuro.

Expediente:
Nosso Jardim
Ano V - No. 14 – MAIO / 2017
Jornal Informativo da Escola Waldorf Acalanto. 
www.escolawaldorfacalanto.com.br
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As flores do primeiro ano
Eu já imaginava como seria. Em 
teoria, claro. Tinha escutado 
relatos de outros pais, cujos 
pequenos tinham chegado ao 
Fundamental nos anos anteriores. 
O tão esperado portal, que 
marca a passagem do Jardim de 
Infância para o 1º ano, na prática, 
era apenas um arco enfeitado 
com flores. Todos me garantiam, 
porém, que a simbologia e a 
carga emocional do ritual eram 
poderosas. E eu, uma mulher 
adulta, mãe de duas crianças, fui 
envolvida pela magia. Na semana 
anterior à passagem, confesso, 
cheguei a sonhar com o ritual.

Tudo havia começado, na 
verdade, no ano anterior. Muito 
antes que qualquer pai, mãe ou 
criança imaginasse... O processo 
de escolha do professor, que 
na escola Waldorf acompanha a 
criança do 1º  ao 9º  ano, levou 
meses. Eu só pedia aos anjos para 
que intercedessem e guiassem 
para nossa escola uma pessoa 
muito, muito especial.

E então, no final de 2016, os anjos 
atenderam às minhas preces. 
A escola nos chamou para um 
encontro e nos apresentou a 
essa pessoa tão querida. Tudo 
em segredo, para não estragar a 
surpresa para as crianças.

Na noite desse encontro, jamais 
me esquecerei, a expectativa era 
visível nos olhos de todos nós, 
pais. Quem seria “a professora”? 
Como seriam seu sorriso, seu 
jeito de falar, sua aparência, sua 
energia? Foi uma noite muito 
especial, com muita conversa, em 
que todos – nós e a professora 
Rute – abrimos nossos corações 
cheios de emoção para nos 
conhecermos uns aos outros. 

É incrível como, na Acalanto, 
tudo o que acontece é especial 
e repleto de amor. Eu sentia na 
pele a emoção de cada palavra, 
de cada relato dos pais, de cada 
gesto da professora.

Impossível conter as lágrimas 
de gratidão. Ao final da nossa 
reunião, a vontade era de ficar 
horas lá, conversando com todos. 

Naquele primeiro encontro, 
todos os receios naturais de uma 
mãe que vê sua pequena filha 
indo para o 1º  ano sumiram. 
Como num soprar do vento que 
espalha as folhas do chão para 
nos mostrar que ali existe um 
caminho. Eu me senti segura, feliz 
e grata por poder vivenciar tudo 
aquilo.

Chegamos à semana do portal. 
Na tarde anterior, nós, pais, 
fomos à escola para preparar o 
arco. Cada flor que amarrávamos 
ao bambu levava consigo nossas 
intenções e boas energias, 
para nossas crianças e para a 
professora, que logo trilhariam 
um lindo caminho juntas. Tudo foi 
muito emocionante, lindo e com 
um significado muito profundo.

Nesse momento, tantas 
memórias brotaram dentro de 
mim e do meu coração, como 
se eu revisitasse nossa história, 
desde o nascimento da Julia, uma 
bebê que cabia no meu colo, até 
aquele momento, o agora, em 
que ela caminharia com suas 
próprias perninhas pela floresta e 
atravessaria, sozinha, o portal...

Finalmente, o tão esperado dia 
chegou. Para as crianças, tudo 
seria surpresa. E lá fomos nós 
para a escola cedinho de manhã. 
Levávamos estampados, em 
nossos rostos, belos sorrisos de 
felicidade e paz.

O dia se anunciava lindo, o 
céu estava claro, o orvalho da 
madrugada ainda repousava 
sobre a grama. Chegando à 
escola, pais e mães pegaram nas 
pequenas e fortes mãozinhas 
dos filhos e fomos juntos, 
caminhando em fila, para o 
espaço do Jardim de Infância.

Era uma “despedida” dos 
amiguinhos com quem, até 
ontem, eles dividiam as salas, e 
que permaneceriam no Jardim, 
aguardando o amadurecimento 
da idade para seguir ao 
Fundamental. Nas varandas das 
salas, professoras, assistentes 
e crianças acenavam para nós, 
os sorrisos nos rostos nos 
agradecendo pela amizade, 
pelo amor, e nos desejando que 
trilhássemos o novo caminho 
com muita luz. 

Nessa hora, não contive as 
lágrimas. Tenho viva, dentro 
de mim aquela cena. Como se 
passasse em câmera lenta: as 
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crianças do Jardim em pé, na 
cerca da varanda, acenando para 
os nossos filhos, as professoras 
do Jardim sorrindo, e os nossos 
acenando de volta. Aquele 
barulhinho da risada alegre dos 
pequenos alimenta meu coração 
até hoje.

Em fila, seguimos para a floresta. 
E lá adiante avistei o arco. Ele 
estava lindo, emanava luz, alegria. 
As flores coloridas traziam vida, 
o cheiro de mato alimentava 
minha alma. Do outro lado do 
portal, a querida professora Rute 
esperava nossas crianças de 
braços abertos. A música, tocada 
com kantelê pela professora 
de música, Fernanda, acalmava 
nosso espírito.

Um a um, nossos filhos e filhas 
foram chamados pelo nome. 
Eu e meu marido, Alexandre, 
caminhamos de mãos dadas com 
a Julia até a entrada do portal. 
Um beijo, o abraço que pareceu 
durar uma eternidade, e lá se 
foi ela, atravessando o portal, as 
mãozinhas livres para receber as 
da professora, que a guiaria dali 
para frente.

Subi meus olhos ao céu, numa vã 
tentativa de conter as lágrimas, e  
vi como ele estava lindo, um azul 
profundo. Tudo era um presente 
muito especial em nossas vidas! 

Sinto-me abençoada pela 
oportunidade de viver esses 
momentos lindos na nossa 
escola. E sinto gratidão por 
meus filhos fazerem parte da 
Acalanto, onde absolutamente 
tudo é cuidado com tanto amor e 
carinho. Essas memórias  ficarão 
para sempre em meu coração 
e, tenho certeza, no da Juju 
também.

Milene Akiko, mãe de Julia, do 1o 
ano, e Gabriel, do Jardim.

www.escolawaldorfacalanto.com.br  |  19 3802.1177
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Eis a pedra no chão lançada...
Com novo prédio do Fundamental, comunidade Acalanto festeja mais uma conquista

Sob as árvores carregadas de 
crianças, um grupo de adultos 
conversava animadamente 
em torno de duas mesas com 
serviço de café da manhã. 
As conversas passeavam por 
temas variados. Das polêmicas 
em torno do cenário político 
nacional à epidemia de gripe, 
tosse e dores de ouvido que 
se abatera sobre os alunos na 
semana que terminava. Em meio 
ao burburinho, uma professora 
circulava com partituras nos 
braços e uma expressão tensa.
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100% natural

A preocupação de Suelene era 
compreensível. A apresentação 
musical do Corpo Pedagógico 
da Escola Waldorf Acalanto 
aconteceria num dia muito 
especial, um marco na história da 
instituição. Na manhã nublada 
daquele sábado, dia 18 de março 
de 2017, a Diretoria da Associação 
Solvlinder, mantenedora 
da Acalanto, entregaria 
ofi cialmente o novo prédio do 
Ensino Fundamental. Entre os 
convidados, além dos pais e dos 
alunos, estavam vários amigos da 
escola cujo incentivo havia sido 
fundamental para a realização de 
mais aquele sonho.

– Vamos fazer uma apresentação, 
mas não tivemos muito tempo 
para ensaiar – explicava Suelene 
Stival, professora do 2º  ano do 
Ensino Fundamental. – Dá sempre 
um friozinho na barriga, né?

– São pessoas que sempre nos 
apoiaram porque acreditam 
na educação que oferecemos 
– explicou René Vernooy, um 
dos fundadores da escola que 
acompanhou de perto toda a 
execução das obras. – Alguns 
emprestaram parte dos recursos 
investidos na obra, outros 
apoiaram de outras maneiras. 
Esta inauguração é uma forma de 
agradecer a eles pela confi ança 
no nosso trabalho.

O prédio, um edifício com dois 
pavimentos, quatro salas de aula, 
uma sala de professores e dois 
banheiros distribuídos em 570 
metros quadrados, foi construído 
nos limites da mata nativa que 
ocupa boa parte dos 20 mil 
metros quadrados do campus da 
Acalanto. 

– A ideia era evitar a destruição 
de árvores, mas como o projeto 
tem duas fases, com mais um 
prédio que será construído daqui 
a dois anos, decidimos encostar 
este bem no limite da fl oresta 
– contou Eddy Sleutjes, pai de 
Olívia, do 2º  ano, e de Sara, do 
Jardim, e membro da Comissão 
de Obras que acompanhou 
toda a construção. – Quando 
os pavimentos foram erguidos 
tivemos uma surpresa: as janelas 
das salas de aula do segundo 
andar se abrem para o verde 
dessa mata maravilhosa.

Projetado pela arquiteta Karina 
Taccola, mãe de Ana, do Jardim, 
o edifício conta com salas de 
aula de 80 metros quadrados 
preparadas para abrigar até 25 
alunos. Os banheiros já foram 
dimensionados para atender a 
todas as turmas dos nove anos do 
Fundamental, que futuramente 
se instalarão lá – o prédio que 
será erguido na segunda fase do 
projeto terá mais seis salas de 
aula.

Durante o rápido discurso 
de inauguração, Jack Dercks, 
presidente da Diretoria da 
Associação Solvlinder, enalteceu 
a união das famílias em torno 
do projeto de criação do Ensino 
Fundamental na escola, iniciado 
em 2014, e da construção do 
novo prédio.

– Outro dia, conversando com 
um pai, ele me disse uma 
coisa com a qual concordei 
imediatamente: se tivesse de 
resumir em uma palavra essa 
nossa empreitada, a palavra 
seria confi ança – afi rmou 
Jack. – Muito obrigado a todos 
vocês pela confi ança na nossa 
Associação e nosso projeto de 
educação.

Discursos feitos, fi ta cortada 
por Karina e Eddy, as crianças 
desceram das árvores para, 
juntamente com as professoras, 
plantar nove pés de Manacá 

representando as nove salas 
hoje existentes na Acalanto 
e os nove anos do Ensino 
Fundamental. 

E a apresentação musical 
que preocupava Suelene? 
Foi um sucesso. O Corpo 
Pedagógico apresentou o 
poema “Nossa Casa”, de 
Caroline von Heydebrand, 
professora da primeira Escola 
Waldorf  fundada em Sttutgart, 
na Alemanha, musicado 
pela professora Francisca 
Cavalcanti. Encantou a todos, 
e nem poderia ser diferente 
numa comunidade como a da 
Acalanto, que trabalha unida e 
afi nada em tudo o que faz.

Ferdinando Casagrande, pai 
de Luca, do 1º ano, e Caio, do 
Jardim.
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No terceiro ano, 
o momento de descer à terra
Como o currículo Waldorf alimenta a alma da criança para enfrentar o rubicão

Por volta dos 9 anos de 
idade – alguns um pouco 
mais cedo, outros um pouco 
mais tarde – a criança chega 
ao 3º ano e passa por um 
momento importante em seu 
desenvolvimento, ao qual 
chamamos de rubicão. Até 
então, a criança que veio do 
jardim para o 1º ano escolar 
se sentia unida a um todo, 
numa atmosfera de paraíso, 
de sonho. Aos poucos ela 
caminhou, cresceu e começou 
a fazer sua descida à Terra. O 
3º ano do Ensino Fundamental 
é o auge dessa descida.

Algo diferente passa, então, 
a viver dentro da criança. Sua 
consciência acordou e, agora, 
esse ser em desenvolvimento 
percebe de forma clara um 
distanciamento do mundo ao 
seu redor. Tudo lhe parece 
estranho, diferente e novo. Ela 
olha à sua volta e pergunta:

– Como faço para viver aqui?

Essa pergunta, por vezes, abre 
espaço para que sentimentos 
como o medo, a solidão e 
a insegurança lhe cheguem 
ao coração. Ela possui, 
agora, um mundo interno de 
sentimentos que só ela sabe 
o que é. 

Para auxiliar a criança na 
passagem por essa crise, 
o currículo Waldorf traz 
para sua alma o alimento 
de que ela precisa nesse 
momento. As épocas dadas 
ao longo do ano mostram o 
caminho que a humanidade 
fez para sobrevier na terra. 
Os assuntos trazidos e 
vivenciados irão incentivá-la 

a querer estar aqui. Eles falam 
da responsabilidade do homem 
consigo mesmo, com os outros e 
com o mundo.

As crianças ouvem a história da 
Criação do Mundo e histórias 
do Velho Testamento. Todas 
lhes falam fundo ao coração, 
pois narram a origem do ser 
humano que também precisou 
aprender a viver nessa terra, 
trabalhá-la e dela colher frutos 
para sobreviver, se multiplicar e 
criar raízes. 

Em outro momento, as crianças 
plantam o trigo. Mais tarde 
irão colher e moer os grãos. E 
deles farão  a farinha que será 
transformada em muitos pães 
que as crianças vão oferecer aos 
colegas das salas vizinhas, aos 
pais e à comunidade escolar. 
Aprendem a ser gratas por esse 
alimento tão nobre e primordial 
que alimenta o homem 
há milhares de anos e que 
proporciona a comunhão entre 
as pessoas. Tornam-se gratas, 
também, pelos elementos da 
natureza: pela terra, pela água e 
pelo sol, que permitem que um 
grão se desenvolva e, em sua 
metamorfose, se transforme em 
alimento físico e espiritual para a 
humanidade.

Seguem fazendo horta, 
plantando verduras, legumes, 
grãos. E vão percebendo que o 
homem pode desenvolver uma 
relação sadia com o que está a 
sua volta e que, com suas mãos 
e o suor de seu trabalho, da terra 
pode gerar vida e sustento.

Depois as crianças conhecem 
as profi ssões antigas como 
oleiro, marceneiro, costureiro, 

padeiro, ferreiro, moleiro, 
agricultor, entre tantas outras. O 
entusiasmo é geral quando elas 
veem o homem que trabalha, 
que usa as mãos para um ofício 
sagrado que produz algo útil 
para servir aos outros.

A chegada dessa consciência, 
desse Eu, é também a inserção 
da criança no fl uxo temporal. 
É quando ela passa a ter uma 
relação vertical com o tempo. 
Passado, presente e futuro 
se apresentam para ela como 
grandes questões: 

– De onde vim? Quem sou? Para 
onde vou? 

Nesse momento, as contas 
na Matemática, até então 
registradas sempre na 
horizontal, se verticalizam. 
As contas armadas são 
apresentadas com unidade, 
dezena, centena e milhar.

Na Língua Portuguesa 
iniciamos a gramática, com a 
apresentação do substantivo, 
do adjetivo e do verbo, que 
também fazem uma ligação com 
a chegada do homem a uma 
terra desconhecida onde ele 
passa a dar nome ao que está 
ao seu redor, depois denomina 
as qualidades daquilo que 
nomeou e por fi m, o seu agir no 
mundo, transformando-o.

Outro momento do currículo 
é a construção da casa ou 
do forno. Mais uma vez são 
as mãos que trabalham e 
que se enxergam capazes de 
construir algo que pode lhes 
garantir a permanência e o 
desenvolvimento na Terra.

E assim chegamos à construção 
da maquete de uma casa. Em 
dado momento o professor 
conta para as crianças sobre os 
diferentes tipos de habitações 
do homem na Terra. Depois, 
cada criança escolhe um tipo 
de casa para construir. É nítido 
como elas se envolvem com essa 
construção com tamanha alegria. 
Ao concluírem as maquetes, elas 
se sentem satisfeitas não só pelo 
trabalho que fi zeram, mas por 
todo o grupo ter sido capaz de 
dar o melhor de si e produzir os 
mais diferentes tipos de casa, 
mostrando ali, um pouco da 
essência de cada um.

Sou muito grata por ter 
percorrido esse caminho com 
minha turma. Ao longo do 3º 
ano pude conhecê-los melhor. 
Cada criança do seu jeito, com 
sua história e seus desafi os, 
realizando a cada dia uma 
conquista diferente, cada uma 
no seu tempo. E isso me motiva 
a ser uma pessoa melhor e me 
entusiasma cada vez mais com o 
mistério do desenvolvimento do 
ser humano.

Nayara Menezes Conrado

Professora do 4º ano da Escola 
Waldorf Acalanto

www.escolawaldorfacalanto.com.br  |  19 3802.1177 www.escolawaldorfacalanto.com.br  |  19 3802.1177
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Aconteceu:

www.aboaterra.com.br

Espaço do Sítio
 SOPA DE LEGUMES COM SHIMEJI.
Com essa base, você vai ver que a 
criatividade vem facinho, facinho e vai te 
animar a fazer várias misturinhas gostosas, 
usando os alimentos da estação.

Ingredientes: 4 inhames pequenininhos, 
2 abobrinhas pequenas (para quem quer 
a sopa mais cremosa) ou 2 grandes (para 
quem quer a sopa mais grossinha), ½ cebola 
média, 1 bandejinha de shimeji, manteiga, 
azeite, sal e shoyo à gosto.

Primeiro dia de aula

Oficina da mochila

Primeiro dia do primeiro ano Festa da Família

Vivência de Páscoa

COMO FAZER: 
A sopa: tire a casca do inhame e pique em 
cubinhos. A abobrinha pode ir com casca, 
apenas corte em rodelas. Coloque estes 
dois ingredientes em uma panela que tenha 
aquelas cestinhas para cozinhar a vapor 
(vai muito rápido!) Senão, pode cozinhar 
com um pouco de água mesmo (até cobrir 
a quantidade de ingredientes). Depois de 
cozidos, leve para bater no liquidifi cador com 
um pouquinho só de água – a mesma água 
que usou para cozinhar os legumes. Em uma 
outra panela, pique a cebola em cubinhos 
e refogue em fogo baixo com um fi o de 
azeite, até começarem a fi car moreninhas. 
Acrescente a batida do liquidifi cador e 
misture bem. Quem gostar de azeite, vale 
colocar um pouquinho mais nesta hora. 
Adicione uma pitada de sal, à gosto também. 
O shimeji: derreta um pouco de manteiga 
em uma frigideira (a medida é bem à gosto 
mesmo, mas , quem quiser uma dica, 
pode começar colocando 1 colher rasa de 
sobremesa). Adicione o shimeji (lembre de 
destacar as hastes, para fi car mais soltinho) 
e depois de bem misturadinho com a 
manteiga, adicione o shoyo. Deixe murchar 
bem e pronto! 
Agora é só colocar a sopa em um potinho, 
adicionar o shimeji por cima e bom apetite!

Gostou? Aproveite e garanta todos os 
ingredientes dessa receitinha e faça sua 
sopa ser saudável e orgânica. Acesse nosso 
site e monte a sua cesta, do tamanho da sua 
semana: www.aboaterra.com.br 
instagram: @aboaterra - facebook/SitioABoaTerra

nosso-jardim-14MASTER.indd   10-11 02/05/17   09:35



Imigrantes

Pinhalzinho/Fundão

Moinho

Mercado
Remafra

Ginásio  Municipal

Duas  Marias

Artur Nogueira

Portal

Centro de
Holambra

Estrada  M
unicipal  

HBR  2
0

Maternal, Jardim de infância e
Ensino Fundamental.
Matutino, Vespertino e Integral.

Agende uma visita!

Mapa de localização
Holambra - SP
Estrada Municipal HBR 20 - km 1,5 
(Estrada para o B. Pinhalzinho)

19 3802 1177
 www.escolawaldorfacalanto.com.br

A Escola Waldorf Acalanto, há 
13 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.

Acalanto
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