
 
 
                                                
                                     Circular de São João 2015 

Queridos amigos, 

Depois de dez meses na Alemanha, voltei no fim de maio para a minha 
pátria escolhida em Várzea da Roça. Olhos brilhantes e abraços 
alegres me ajudaram muito na minha adaptação. Já no segundo dia 
sentia a normalidade diária.  

 
 

 

As construções  superaram  as  minhas 
expectativas !  
O Jardim de infância e a sala do quinto 
ano ficaram maravilhosos. 

 
 

Muito obrigada a todos que doaram e que ajudaram na realização deste projeto: Gevaldo, que 
acompanhou toda a obra. Nana Goebel e seu colega Juergen Bartzsch, que nos aconselhava de 
longe e que veio duas vezes para Várzea, e também o BMZ que possibilitou esta construção. 
 

E  mais uma obrigação para a Associação Reiner 
Meutsch fly-and-help, que novamente doou uma 
nova sala! 

Também o nosso agradecimento ao Gotthold 
Salzer, que também veio da Alemanha para nos 
ajudar! E a todos 

que 
incansavelmente e 
com muita força 
nos ajudaram na 
construção como as 

nossas voluntárias Lorena e Roya e o nosso caseiro Zé, a nossa 
"menininha para tudo"! 

Aqui lavando com muita diversão o tanque em cima do telhado que 
estava muito sujo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

A procura de vagas para o jardim de infância 
e para a escola aumentou muito e assim 
estamos  atendendo neste ano 120 crianças. 

 

Agora é importante trabalharmos para "dentro". 
A formação teórica dos nossos professores 
precisa ser colocada em prática e os novos 
educadores devem ser incorporados. Termos um 
mentor é um grande sonho! Também procuramos 
com carinho por um euritmista e por outros 
professores de matérias típicas da pedagogia 
waldorf.  

Agora é importante trabalharmos para "dentro". A formação teórica dos nossos professores 
precisa ser colocada em prática e os novos educadores devem ser incorporados. Termos um 
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Com dificuldades temos de lidar com muitas crianças que precisam de atenção especial, 
principalmente porque as atividades com vídeos games, tablets e televisores aqui é muito intenso. 
O trabalho com os pais precisa de mais atenção. Terapeutas também seriam importante mas, 
infelizmente temos que lidar, no momento, sozinhos com esta situação; 

Infelizmente o problema financeiro é um grande empecilho para o nosso trabalho. As nossas 
forças, que normalmente deveriam ser concentradas somente no trabalho pedagógico, acabam 
sendo comprometidas pela constante busca de soluções financeiras. Por isto, continuamos a busca 
por parceiros ou doadores que possam nos ajudar com contribuições mensais.  

Em poucas frases, esta é a situação atual:  
Um exterior lindo e muito bem projetado, que agora        
                precisa ser "preenchido".  

Esta escola é mesmo, "uma flor brotando na seca do 
sertão", como os nativos a chamaram com muito amor, 
mas sempre temos que esperar pela "chuva" para que 
ela não seque. Esperamos que esta chuva de inverno, 
que faz a nossa natureza reviver também surja como 
uma chuva de doações para a escola! 
Aqui algumas fotos ilustrando a beleza da natureza 
que em poucas semanas acordou e também algumas 
fotos do dia a dia dos nossos alunos muitos felizes no 
jardim e na escola. 

 



 

 

Intervalo:   
Subindo em cima  
 de árvores. 

 

 

 

No dia 9 de junho, Jiselle uma colaboradora que nos 
acompanha ha muito tempo fez 21 anos. Ela é a filha do 
nosso primeiro colaborador Léti e agora é a jardineira do 
grupo das crianças que tem 4-6 anos. Todos cantaram, 
festejaram e finalmente comemos um bolo delicioso.  

 

 

 

 

Durante o mês de junho todos os nossos 
alunos foram convidados, a participarem do 
projeto "Águas de Jacuipe" onde eles 
puderam plantar e agora cuidar de novas 
árvores no nosso terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Nossos alunos do quinto ano: Ainda muito alegres ao fazer 
aquarela e tricô.  
 

 

 

 

 

 

 

 
TODOS  já temem o fim do ano, pois não querem sair dessa escola! 

"Quem pode nos ajudar a ficar na escola?!" Isso é o 
que eles sempre perguntam. 

Um conselho de Paulo Kayo, responsável pela 
Associação da Software-AG, que acha muito caro de 
sustentar uma escola com segundo grau. 

Até agora, infelizmente, não temos em vista uma 
ajuda financeira para a manutenção do segundo grau.  

 
Eu tenho que dizer: 

Todo o trabalho, realizado por pessoas com poucos recursos financeiros é impressionante! 
Quando cheguei da Alemanha, estava de novo horrorizada com a desorganização de muitos 
Baianos e com duvida se eu possa me acostumar em isso.  

Mas depois da nossa festa de São João que ficou ótima fui convencida pelos meus Várzeanos! 

Crianças, pais e alunos muito felizes em uma festona!  
Que pena que vocês não participaram!!! 

 

 

 



 Isso sim é felicidade conjunta.  

 

 

 

 

 

 

 
 

   Pau de sebo.                                                                          
                                                                                                                    Bate a Jarra. 

 

Showzinho de música e muito mais... 

mas, o mais lindo presente do dia é: 

     Desejamos a todos vocês, que fielmente nos   
     acompanham, um  

 

          Feliz São João 2015 

 

     e enviamos um pouco do nosso caloroso coração baiano     
     e que ela alcance cada um de vocês, onde quer que  
     vocês estejam espalhados neste mundo.  

                                  Os seus Várzeanos 
 
 

                  Aliás: www.projuventutebahia.org                                                                       
                    Em breve revista em português!      


