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Queridos amigos e companheiros de nosso trabalho, 

 

 no final deste ano letivo, olhamos gratos para o 

trabalho amoroso de nossos 15 a 20 funcionários, com 

os quais atingimos, pela primeira vez, o nosso objetivo 

atual, qual seja o de cuidar de 120 crianças em dois 

grupos de jardim-de-infância, bem como em classes 

de até o quinto ano escolar. Tudo isto, também, 

graças ao seu apoio! A participação alegre e os olhos 

radiantes destas crianças deixam transparecer, o 

quão bem elas se sentem em sua Escola Anael.  

A nova sala de aula, doada pela Fundação fly-and-help, 

assim como os dois ambientes do jardim-de-infância 

viabilizados pelo BMZ foram absorvidos em nosso ano 

letivo com grande alegria. Nossos jóvens educadores 

do jardim-de-infância, ainda inexperientes, foram 

confrontados com a tarefa nada simples de integrar 

em seus respectivos grupos muitas crianças, que ainda 

desconhecem o nosso estilo de trabalho. Cada vez 

mais sentimos na pele a impotência de muitos pais diante da educação "moderna". 

Surgem, cada vez mais, individualidades com dificuldade de adaptação em seu meio 

ambiente, necessitando, portanto, de muita atenção. Nesses momentos sentimos, 

infelizmente, nossas limitações, devido, tanto à precariedade da formação professional, 

quanto ao baixo número de funcionários. Apesar disto foi-nos possível encerrar o ano 

letivo com dois grupos ativos e muito felizes. 

Durante o ano letivo tivemos que substituir dois professores, que se desligaram da 

escola por motivos pessoais. Foi, por outro lado, muito gratificante ver, como as duas 

novas professoras conseguiram, sob a orientação de nossa equipe experiente, se adaptar 

com compreensão e amor à nossa pedagogia. 



Este ano contamos com a presença de três voluntários - Lorena, Roya e Benny - da 

Alemanha. Como um "pau para toda obra", eles estavam sempre prontos a intervir em 

todos os cantos e extremidades. No meio do ano tivemos também visitas muito especiais 

da Alemanha: da escultora Gisela Koch, que 

nos esculpiu um Anael de madeira, assim 

como do experiente professor Waldorf 

Ekkehard Sommer, que acompanhou, 

especialmente, os alunos do quinto ano nos 

trabalhos com madeira e nas aulas de 

música. Cada um dos cinco muito obrigado! 

 

Após uma visita à tutora Katia Gald 

obtivemos, em outubro, o reconhecimento 

por parte da Federação, que nos permite 

denominar-nos, oficialmente, escola 

Waldorf. No Congresso da UNESCO, em 

setembro, nossos professores receberam, orgulhosamente, o certificado para a nossa 

inclusão na lista das Escolas Associadas à UNESCO. 
 

Desde o início do nosso trabalho, participamos, quatro vezes por ano, do seminário para 

formação de professores Waldorf em Aracajú, oferecido paralelamente à prática 

profissional. Este nos viabiliza o conhecimento teórico e sugestões para o trabalho 

prático. Para nossos professores um recurso indispensável para se recarregar as 

baterias!  

Nos meados do ano recebemos a mensagem avassaladora de não mais poder contar com 

as mensalidades por parte de nossos patrocinadores. A partir de agora será dado, na 

Bahia, um acompanhamento mais prático aos projetos  em execução, o que representa 

uma intervenção inaceitável para o nosso pessoal em treinamento profissional.  No 

entanto, graças aos "espíritos bons lá em cima", nós encontamos pessoas dispostas a nos 

ajudar a seguir em frente. A Fundação Helixor e os Freunde der Erziehungskunst nos 

apoiam. A voces, o nosso muito obrigado! 

 

Um projeto também especial tem sido o 

trabalho conjunto com o grupo de permacultura. 

Através dele nossas crianças ajudam no plantio 

e na sua mantenção. Afinal, mesmo aquelas que 

crescem no campo, têm pouco contato com a 

jardinagem. 

 

 



Gevaldo, nosso administrador, dedicou-se ao longo 

do ano inteiro, intensivamente, às construções e 

aos planejamentos. Sem este trabalho, a princípio, 

invisível, dificilmente teríamos sobrevivido! Para 

tanto houve um reconhecimento especial: Gevaldo e 

sua esposa Elenilza foram convidados, em maio, 

para sua lua de mel na Alemanha. Uma experiência 

inesquecível! 

Eu mesma estive, neste ano, apenas quatro meses na Várzea, uma vez que eu era 

solicitada na Alemanha. Uma boa oportunidade para testar a independência do "team"!  O 

que funcionou maravilhosamente! 

 

Além das diversas atividades típicas 

de um ano letivo, todos marcharam, 

pela primeira vez, no desfile no Dia 

da Independência e nossos 

estudantes de pedagogia foram 

convidados para o Dia da Educação 

Waldorf. 

 
 
 

 
 

Foi criada uma pequena orquestra 

escolar e surgiu o jornal da escola... 

  

 

 

 

 

Devido a minha longa ausência, eu não pude 

tirar muitas fotos bonitas, como de costume e 

tão pouco fazer relatos detalhados deste ano. 

Por outro lado, surgiu a oportunidade, de uma 

família típica em Várzea o fazer, tal como 

solicitado por muitos amigos, há um longo tempo 

atrás.  

Vamos visitar o Zé, nosso zelador de longa 

data, em sua casa: 

 



Zé tem sido atuante conosco desde o início 

(2008). Ele cresceu em uma pequena fazenda e 

trabalhou como lavrador. Primeiramente ele nos 

ajudou a preparar o terreno, a construir a nossa 

casa e, no início, a cuidar de nossas vacas. Hoje 

ele é o zelador e o trabalhador braçal para tudo o 

que há, bem como um dos 

bons espíritos de nossa 

escola. A princípio Zé era 

muito tímido, mas sempre 

bem disposto e confiável. 

Agora ele faz, até, 

brincadeiras com os 

voluntários e ainda 

continua confiável! Sua 

esposa Bira é mãe de quatro filhos. Sua pequena casa fica em uma 

rua nas proximidades. Para complementar o orçamento familiar, 

Bira vende uma vez por semana, no mercado, acarajé, caseiro  - 

uma espécie de Döner brasileira. Vitória, a mais jóvem, é a luz do 

sol na casa, e frequenta o nosso jardim de infância. Suzana e 

Nene, 17 e 18 anos de idade, frequentam a escola e ganham algum dinheiro em biscates.  

 

Rony, 21 anos, varejista, que será em breve papai. Ele reside com sua esposa no antigo 

jardim de infância em minha casa. Zé tem a sorte de ter 

encontrado um emprego conosco. Sua renda não é grande, 

mas relativamente segura e 

regular. Os visitantes e 

voluntários aprenderam 

apreciar a sua calma, 

paciência e bondade.  Por 

sua vez, o Zé pode, 

respirar,  através deles, 

algo do perfume do grande 

mundo ... 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Após esta pequena imersão na vida diária de um Várzeano, quero voltar para o nosso 

trabalho. 

Agradecemos a todos os patrocinadores, pelas doações  mensais para a manutenção da 

escola, que representam um piso térreo, ainda pequeno, mas seguro, assim como aos 

amigos, com suas idéias criativas, os quais sempre nos deixam uma doação em nossas 

festividades! 

Tanto estudantes da Alemanha – Waldorfschule Balingen -, como do Brasil – Escola 

Rudolf Steiner São Paulo - contribuíram novamente para minimizar nossos problemas 

financeiros através de suas doações oriundas da ação WOW-day! 

Nosso agradecimento também à nossa bondosa Marian pela fiel manutenção do nosso 

site, até a presente data. 

Somos gratos também à prefeitura de Várzea, que assumindo o pagamento dos salários 

dos professores, nos favorece com uma base de apoio segura! 

Agradecemos também aos pais de nossos alunos pelo apoio, sempre que possível, no nosso 

dia-a-dia. 

Nosso muito obrigado aos nossos funcionários devotos e  trabalhadores, dos quais alguns 

ainda se contentam com um salário mínimo para permitir-nos a realização  de nosso 

sonho. Que isto seja  especialmente reconhecido, neste momento! 

 

 

 

Eu,  mesma, que adquiro, através de minhas viagens uma visão cada vez mais profunda 

dos problemas e do sofrimento de nosso tempo, escolhi, a partir dos sentimentos por 

eles evocados, as palavras de Angelus Silesius, como mensagem de Natal deste ano. 

Oh, se todos tivessem meus olhos e sentidos e os seguissem! 

 

 

 



 

 

      O céu desceria, 

      ele vem  

             e se torna terra; 

      Quando a terra subirá 

                   e se tornará céu? 

 

 

      Se Cristo nascer mil vezes 

      em Belém 

                 e não em você, 

      você ficará  

             eternamente perdido.” 

                                Angelus Silesius 

 

 

 

 

 

                        Um Feliz Natal 

                                  e um ano novo abençoado 

                                                 deseja-lhes Doris 
 

 

PS:  Convidamos vocês de visitar nós! Pode ser realmente ou só virtual: 
 

www.projuventutebahia.org 

 

Contato:    Doris Knipping       doris@projuventutebahia.org 
 

               Alemanha:     0049 - 176-24484640 

                Brasil:             0055 - 74 - 88 429023 
 

Associação Pedagógica Waldorf Várzea da Roça 

Rua Aramari, s/n,  44635-000 Várzea da Roça –BA 

CNPJ: 09.456.155/0001-01 

                   Conta bancária em Brasil:   Banco SICOOB 756  -  Agencia: 3025  -  c/c:  4614-0 

 

Conta bancária em Alemanha:  Freunde der Erziehungskunst – uso: Varzea 4810 

IBAN   DE 916 00100 7000 398 007 04      BIC  PBNKDEFF 

 

http://www.projuventutebahia.org/

