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Queridos amigos e apoiadores,
Queremos com uma pequena apresentação mostrar o trabalho desenvolvido neste ano de 2011,
agradecendo de coração toda a ajuda que nos foi dada!

Com a ajuda de Reiner – Meutsch – Stiftung e da Software AG pudemos construir nossas
primeiras salas-de-aula. Dessa forma, no próximo ano poderemos trabalhar sem a preocupação com
a chuva ou o sol.

Agradecemos muito aos nossos voluntários e aos seus
colaboradores na Freunde der Erziehungskunst que
ajudam muito nas nossas atividades e conquistam o
coração das crianças e jovens de Várzea.

Agradecemos a Associação Beneficente Tobias e a Federação das Escolas Waldorf do Brasil
pela ajuda nas nossas formações e encontros dos quais participamos.
Nosso muito obrigado também aos amigos e
padrinhos

da

Alemanha,

especial Wolfgang

Fischer e o Speedbrain GmbH que com as suas
ajudas podemos pagar os salários, a merenda e os
materiais que necessitamos.
Aos

funcionários

colaboradores
também

e
que

merecem

o

reconhecimento

pelo

trabalho

e o

prestado

empenho demonstrado no
trabalho

com

as

crianças, muito obrigado!
Gevaldo, um braço forte
que chegou para ajudar!

A todos os destinatários e
leitores

das

circulares,

agradecemos seu interesse
e

apoio

atividades!

às

nossas

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2011 (RETROSPECTIVA)
JANEIRO
Em janeiro no Brasil é o período das férias escolares antes de começar o ano letivo em fevereiro.
Neste período mais calmo temos estudos de aprofundamento na Pedagogia Waldorf e curso de
férias para as crianças. Seis de nossos membros participam da pós graduação em Aracaju que são
quatro encontros durante o ano. Kiko o filho de nossa professora do jardim faz-nos uma visita com
o seu amigo e colabora com as nossas atividades com cursos de origami, fazer pipas e pulseiras
em macramê.
FEVEREIRO
Antes do inicio do ano letivo tivemos a participação na Jornada Pedagógica dos professores
municipais, onde demonstramos nossos trabalhos e a Pedagogia Waldorf com a sua abrangência.
Tivemos a visita de Mario Zoriki de São Paulo, que muito gentilmente passou informações valiosas
sobre como trabalhar no primeiro ano escolar para a professora Núbia.
MARÇO
O processo de reconhecimento da escola inicia muito trabalho e dedicação. Os voluntários
preparam as aulas suplementares. Acontece a viagem de Dóris e Cecília para a Alemanha por
ocasião do grande congresso de Karlsruhe onde debateu-se a questão do voluntariado e a ajuda para
as instituições.
ABRIL
Prepara-se a construção das duas salas de aulas solicitadas. Iniciamos a construção pelos
banheiros e caixa d água, também de um pequeno depósito com a ajuda pela Fundação Helixor de
Alemanha.
Em MAIO e JUNHO Wolfgang e Dóris visitaram a Alemanha e os doadores do Projeto, sempre
buscando novos amigos e apoiadores.
JULHO
Julho foi frio e com muita chuva, algo excepcional para esta região, dessa forma, as aulas
suplementares embaixo das árvores foram muito prejudicadas. Por isso, adiantamos o projeto para
a construção das duas salas de aula. Além disso, o tempo com os voluntários terminou, eles
voltaram à Alemanha depois de um mês de férias. Em meados de julho a professora de primeiro ano
participou do congresso em Bauru.
AGOSTO
Os novos voluntários começaram a chegar para um ano de trabalho. Normalmente precisam de
três meses para aprender a língua, mas uma das voluntárias já conhecia o idioma português o que
ajudou muito. Neste ínterim, tivemos a aprovação da construção para duas salas por parte dos
colaboradores. Nossa Festa Waldorf, foi visitada por muitas crianças e adultos com brincadeiras,
fogueira, comidas típicas e muita alegria.

SETEMBRO
No dia da Independência do Brasil tivemos um grande desfile pelas ruas da cidade e a Associação
tem um pequeno stand na praça para representar a associação. Nossas experiências com a
horticultura mais uma vez foram em vão, trabalhamos sem agrotóxicos e as formigas destroem
tudo. Mas um curso técnico da escola Estadual que capacita jovens na área agrícola (horticultura
orgânica), começou a fazer parceria conosco e plantam muitas verduras e legumes para nossas
crianças e está dando certo mesmo com as formigas. No dia da eleição da Associação começamos
o primeiro passo da construção. Agora, em meados de dezembro, as salas de aula estão quase
terminadas. Apoiados por um amigo de outro projeto que além de organizar ajudou com a
construção, estamos quase na etapa final. Esse amigo doou além de seu tempo, parte do que ele
ganharia nesta construção.
As crianças gostam muito da construção e constroem eles mesmos as suas casas com restos de
madeira e tijolos, cobrindo com palhas, numa imitação do que eles vivenciam.
A festa de Micael foi muito gratificante para os pequeninos do jardim e para os maiores do
primeiro ano, trazendo muita alegria a todos.
Na eleição Cecília se afastou da presidência juntamente com Wolfgang, sendo estes cargos
ocupados por outros membros da Associação, Tereza e Gevaldo.
Recebemos uma doação de computadores usados de Banco do Sertão o SICOOB.
OUTUBRO
Em outubro visitamos a Minirregional em Dendê da Serra, estes encontros são muito proveitosos
para refletirmos a nossa prática e resolver os problemas que surgem no decorrer das atividades.
Em outubro dois dos voluntários deixam o projeto, eles não se adaptaram as nossas regras abusando
de algumas delas.
NOVEMBRO
No início do mês chegaram os nossos visitantes amigos Johanna e Richard junto com seus dois
filhos pequenos para passar uma temporada conosco. Eles passam o inverno alemão aqui no Brasil e
querem nos ajudar. As crianças do jardim e do primeiro ano festejaram junto o encerramento das
aulas do período da primavera. No grupo das mães elas fazem cavalos e príncipes para presentes
de natal das nossas crianças. O dia de portas abertas terminou com a cavalgada de São Martinho
que por causa do calor, não teve problema nenhum em doar um pedaço do seu manto para o mendigo.
DEZEMBRO
Já é tempo de advento e temos muitas atividades para esta data maravilhosa, onde os nossos
corações se preparam para a chegada do menino Deus: espiral de advento, cantares, roda de
natal todos os dias, fazer velas, biscoitos, e ouvimos histórias relacionadas a esta época.
Mandamos um projeto para o Criança Esperança e já temos a resposta, como presente de Natal
ganhamos ajuda para as aulas suplementares em 2012, um verdadeiro presente de NATAL!!!

NATAL
Se quisermos festejar o Natal
de modo cristão, deve existir
em nós próprios um Pastor e um Rei.
Um Pastor que ouve o que outras
pessoas não ouvem, e que
com todas as forças da dedicação,
mora logo abaixo do céu constelado;
a esse pastor, anjos anseiam por revelar-se.
E um Rei que distribui dádivas;
que não se deixar guiar por nada mais,
a não ser pela Estrela das Alturas.
E que se põe a caminho,
para ofertar todas as suas dádivas
ao pé de uma manjedoura.
Mas além do Pastor e do Rei,
Deve existir também em nós uma criança,
Que quer nascer agora!

Wolfgang, Dóris e todos que fazem parte do

Centro Waldorf de Várzea da Roça,
agradecem a todos pelo apoio e simpatia neste ano de 2011 e
desejando

Feliz Natal
e um 2012 de realizações com os melhores votos de
Saúde, Paz, Alegria, Felicidade e Esperança!
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