
 

 

 

 

 

 
 

 

                 Circular de Páscoa 2019 
 

 

 

Caros amigos, 

 

novamente posso relatar, neste Boletim de Páscoa, sobre alguns acontecimentos e atividades 

agradáveis deste novo ano letivo, diretamente da Alemanha, onde estaremos, do final de 

março até o início de julho. 

  

Desta vez a semana de preparação para o novo ano letivo, de 4 a 8 de fevereiro, foi 

acompanhada por Ekkehard, totalmente no espírito da idéia Waldorf -100.  Gracas às suas 

vivas apresentações pudemos mergulhar em alguns temas difíceis da antropologia. Os 

treinamentos diários de voz e exercícios de canto com canções animadas tornaram o trabalho 

duro mais leve, incendiando a alegria de atuar em conjunto.  

 

No início do novo ano letivo, a prefeitura nos concedeu 

alguns novos funcionários que haviam sido solicitados há 

muito tempo. Gevaldo, que, até então, tinha assumido a 

administração de nossa escola, além do seu trabalho 

oficial para a prefeitura, pode, agora, ficar inteiramente 

à nossa disposição,  sem ter mais, que se dividir. Uma 

enorme ajuda, já que ele pode, assim, se dedicar a todas 

as questões administrativas durante as horas "normais" 

de trabalho. 



E temos uma nova 

professora muito 

interessada e compro-

metida, Valquiria, que 

assumiu, com entusiasmo, 

o primeiro ano letivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomeamos também a nossa primeira professora, Nubia, 

como tutora, que pode acompanhar e aconselhar todos 

os jovens professores. Um grande benefício para todos, 

uma vez que ela vem substituir parcialmente a tão 

esperada tutora, que desejávamos de fora, 

transmitindo suas próprias experiências. No colegiado e 

entre os pais surgiram, assim, um grande alívio e 

alegria, já que o último ano letivo tinha sofrido muito 

com a falta de pessoal! 

 

 

 

 

 

 

Outro evento agradável, pelo qual 

muito lutamos, foi a perfuração bem 

sucedida de um poço artesiano, que 

nos foi possibilitada através de um 

doador particular.  Agora temos a 

nossa própria água e com ela 

podemos começar o nosso projeto 

hortícola! Que surjam apoiadores, 

que co-financiem o sistema de 

irrigação, as coberturas para 

sombras, ferramentas, uma ajuda 

para os trabalhos iniciais e talvez o salário de um professor de horticultura. Durante as 

últimas quatro semanas da nossa ausência, nossos professores, pais e crianças já começaram a 

desenvolver o local com suas primeiras experiências de plantio. 

 



A nossa pequena oficina de cerâmica continua a ser administrada 

por mim e pelo Li. Testamos diferentes argilas caseiras, 

confeccionando os mais diferentes vasos. Nosso objetivo 

principal é o de equipar a escola e o jardim de infância com copos 

e tigelas auto-fabricadas. Infelizmente não temos uma roda de 

oleiro e temos de fazer tudo com técnicas básicas simples. Uma 

produção muito complexa e longa, que requer muita prática e 

experiência.  

Li também testa seus 

talentos - durante a minha estadia na Alemanha – assumindo aulas individuais em uma classe 

escolar! Com entusiasmo eles próprios fizeram os seus coelhinhos de Páscoa este ano! 

 

 

Agora eu também gostaria de falar sobre o meu presente pessoal de pré-Páscoa de Claudia 

Fritsche, que indiretamente tem a ver com o nosso projeto brasileiro. Claudia visitou-nos há 

dois anos na Várzea da Roça, quando nos 

treinou com vários exercícios da „nova-

yoga“. Como Rudolf Steiner classificou a 

yoga antiga como não contemporânea 

para a humanidade de hoje e Heinz Grill, 

o fundador desta nova yoga, vem sendo 

criticado por alguns antropósofos, eu 

queria conhecê-lo pessoalmente, de modo 

a vivenciar presencialmente os seus 

argumentos, bem como sua prática dos 

exercícios. No fim-de-semana do 

Domingo de Ramos a Claudia levou-me 

para o norte da Itália ao fundador deste 

caminho de yoga.  

Fui autorizada a participar junto com ela de um seminário com o Heinz Grill. Ele desenvolveu 

uma nova técnica de movimento a partir das formas convencionais de yoga, que está 

completamente em harmonia com os pensamentos da Antroposofia. Uma experiência muito 

profunda! Eu vivenciei o Heinz Grill como uma pessoa muito sensível, responsável, honesta e 

humilde, que encontrou seu próprio caminho de vida, de forma verdadeira, repassando-o aos 

outros. A propósito, é possível vivenciá-lo, também, em seminários em Dornach há já algum 

tempo. 

 



Minha reflexão sobre o grande presente destes dias: Conheci um caminho que fortalece e 

desperta as pessoas, ou seja, para todos os que vivem nesta época materialista e orientada no 

sistema. Um meio, que possibilita cada um a descobrir o seu núcleo escondido no fundo de si 

mesmo e encontrar-se no contexto dos seus semelhantes, de forma consciente e ativo. Enfim 

um enriquecimento para o trabalho antroposófico! 

 

Não só o seminário, mas 

também a viagem através 

dos Alpes ainda cobertos de 

neve, descendo até o lago 

Gardasee, diretamente na 

Primavera contribuíram para 

que pudéssemos inspirar 

intensamente as belezas das 

estações europeias e a 

atmosfera pré-pascal. 

 

 

Estamos, agora, na expectativa de muitos encontros com velhos e novos conhecidos, durante a 

nossa viagem pela Alemanha, antes do nosso regresso à Várzea em Julho, para darmos 

continuidade aos nossos muitos projetos com energia renovada! 

 

 

Em gratidão desejamos a todos 

Feliz Páscoa! 

 

Doris Knipping 

 

 

 

Nossos dados de contato e bancários: 
 

www.projuventutebahia.org 

E-Mail: doris@projuventutebahia.org 

 
Associacao Pedagógica Waldorf Varzea da Roca 

CNPJ:   09.456.155/0001-01  
Rua Aramari s/n 

44635-000 Varzea da Roca – Bahia 
Tel.: +55 74 3669 2567  /  +55 74 988429023 

 

BRADESCO    Ag. 05244   c/c 0001139 
IBAN:   BR54 6074 6948 0524 4000 0011 398C 1 

SWIFT:   BBDEBRSPSPO 

 

Banco Alemanha:   Freunde der Erziehungskunst – Finalidade:  4810 Varzea  

IBAN: DE 91 600 100 700 039 800 704        BIC:  PBNKDEFF 
Por favor, fornecer E-Mail e endereço! 


