Circular de Natal 2019
Queridos amigos,
Nosso ano letivo de 2019 foi novamente muito turbulento, marcado por grandes altos, mas,
infelizmente, também baixos, sobre os quais gostaríamos de informar neste boletim.
Entretanto, apesar de todas as turbulências, os dois grupos do jardim de infância e nossas cinco
classes escolares continuaram a atender 100 crianças bem-dispostas, felizes, em uma animada
agitação e entusiasmo!
Para a nossa nova primeira turma, ganhamos Valquíria no início do
ano letivo, uma professora que já tinha trabalhado no grupo de
fundação da escola e que agora tem um emprego em nossa escola,
através da prefeitura. Ela se integrou maravilhosamente conosco e
fez um ótimo trabalho com 17 alunos da primeira série!
Gevaldo, que também trabalha conosco
desde o início do ano letivo através da
prefeitura, assumiu tanto trabalho de
organização que muitas vezes já não
sabia por onde começar. Em Julho
tornou-se pai do seu primeiro filho! No
entanto, ele encontrou tempo para
participar
de
um
seminário
administrativo para escolas Waldorf
brasileiras e foi capaz de experimentar
a importância de conhecer uns aos outros e fazer contatos.
A Núbia começou o ano letivo como tutora para todos os professores
da nossa escola, que precisavam de ajuda e cuidava individualmente
de crianças que necessitavam de apoio. Acima de tudo, foram
maravilhosamente bem sucedidos a introdução e o apoio do professor
de primeira classe, que é inexperiente na educação Waldorf.
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Infelizmente, estas condições positivas foram abaladas após o primeiro semestre do ano:
Os nossos jovens professores expressaram o seu descontentamento
com seu mínimo salário. Isso levou à demissão de dois professores no
final do ano letivo
Jiselle decidiu dar esse passo
espontaneamente e seguiu seu coração
(amante) até São Paulo. Ela nos deixou
pouco depois, em agosto, quando Núbia
foi solicitada no jardim de infância
Somando-se a essa tripla "perda",
sabíamos que mais dois professores,
Adauto e Josiane, se afastariam no
final do ano letivo. Eles já tinham
anunciado esta intenção há muito
tempo, pois querem continuar a sua
educação em Euritmia e Música na
Alemanha em 2020.
O resto do ano letivo foi marcado pela incerteza, incerteza sobre se
e como as atividades continuariam.

Mas a experiência positiva com Valquíria nos deu coragem e foi um sinal: procuramos possíveis
futuros professores entre nossos próprios pais da escola e - os encontramos!
Esperamos que essas pessoas "mais maduras", mais locais e pessoalmente interessadas na
educação Waldorf sejam promissoras para o futuro.
Estamos também à procura de novos patrocinadores com cuja ajuda possamos pagar melhores
salários.
Uma vez que já não se pode contar com contribuições muito maiores dos pais, um grupo destes
gostaria de buscar um rendimento adicional.
E encontramos Tarcísio, um professor Waldorf brasileiro aposentado, que, junto com Núbia e
Ekkehard, acompanhará os novos professores no novo ano.
Além disso, esperamos que com a ajuda da Fundação Helixor e dos Amigos da Educação Waldorf,
alguns de nossos novos professores possam participar do novo programa de treinamento de
professores da Faculdade Waldorf de São Paulo!
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Apesar destes problemas por trás dos bastidores este ano tivemos momentos de destaque:
O poço artesiano de água privado, que nos fora doado, tem estado a
borbulhar desde fevereiro. Nele a água é captada e bombeada para
uma cisterna, especialmente construída, a
partir da qual ela é distribuída.
Juntamente com o apoio de Alajaque e
seus alunos de agricultura, introduzimos
Cleidson, um de nossos antigos alunos, em
seu novo trabalho no jardim. Juntos
ficamos felizes com a primeira colheita de
salada, tomates, cebolas, a especiaria
preferida dos brasileiros = coentro, milho
e melão.

Como tais perfurações são muito raras na Várzea,
nós mesmos não tínhamos reconhecido a
importância antes. Em uma área atormentada pela
seca, experimenta-se a importância da própria
fonte como força vital!
Estamos muito gratos por isso!

Em Junho, o nosso tão esperado desejo foi realizado!
Fomos presenteados com equipamento de padaria por um
programa de desenvolvimento do estado!
O projeto durou vários anos e foi inicialmente oferecido
juntamente com as instalações necessárias. A nossa grande
alegria foi, infelizmente, abafada, já que as instalações não
foram doadas. Agora as máquinas estão esperando na minha
garagem
para
a
construção
de
uma
pequena
padaria da escola.
O terreno para ela está disponível
diretamente na entrada da escola!
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Nosso projeto de cerâmica continuou
durante todo o ano, um pouco à sombra do
resto do trabalho escolar. A pequena sala
para a cerâmica não está diretamente
integrada na escola, mas está localizada
perto da oficina de madeira na minha casa.
No entanto, Walison a praticava quase
diariamente - com e sem a minha ajuda - e
trabalhava com as crianças no final do ano
letivo.
Os produtos foram feitos para venda e as
crianças fizeram presentes de Natal: castiçais
e figuras de presépio originais.
No ano novo queremos fazer nossas
experiências com o oleiro, que um doador
alemão nos viabilizou. Para isso, temos de estar
atentos à argila adequada da área circundante.

No dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, nossa escola participou com o tema
ambiental "Sem abelhas, sem culturas, sem vida". Os nossos pequeninos se fantasiaram de flores
e abelhas, os alunos mais velhos expunham cestas de colheita vazias e Jonas, nosso muito amado,
finalmente mais uma vez voluntário masculino, se fantasiou de esqueleto, representando a
morte.

Aqui alguns de nossos
funcionários com nossa
camiseta do projeto
das abelhas:

Núbia, Tereza, Juliette (voluntária), Maricelia, Eliane, Josiane, Adauto, Jailma, Devrim (por trás, voluntária)
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Nossa grande celebração pública no dia 19 de setembro, por ocasião do 100º aniversário da
Pedagogia Waldorf, foi um
evento atmosférico! Já no início
do ano, um círculo literário de
amigos tinha-se reunido para
escrever uma peça de teatro
com conteúdo regional. Ekkehard
participou com a contribuição
musical e todos ajudaram a dar
vida à nossa peça com o
significativo título "Esperançar".
O próprio Agnaldo, que havia
compilado o texto em rimas e
ritmos harmônicos, assumiu o
papel principal e, como vaqueiro,
falou da situação miserável dos sertanejos. No final, todos aqueles que quiseram, puderam
participar de uma alegre dança de roda junto com a comunidade escolar.
Um filme que documenta estes momentos divertidos do nosso trabalho, pode ser visto no
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TcKTjyb0v2k

Agnaldo
como
vaqueiro

Nossas jovens agricultoras processando mandioca!
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Além desses destaques especiais, houve experiências maravilhosas quase todos os dias, das
quais só posso relatar com algumas fotos:

Uma vez por ano os professores convidam
todas as famílias para almoçar no Dia da
Família.

Aqui, na bela sala do jardim de infância,
a Educação Waldorf está apresentada
a um grupo de estudantes.

Também cursos, para que os pais conheçam a
nossa pedagogia, estão se tornando cada vez
mais popular.

No dia das portas abertas
apresentamos a nossa escola.

Havia hospitalidade e
barracas para vendas.
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A classe do 3° ano apresenta à prefeitura seu livro
de produção própria com suas próprias lendas e
saúda os presentes com música.

O projeto do cartão postal para o
100º aniversário é explicado.

Elaborando uma época de construção de casas de forma diferente...

Juntos mantemos a propriedade da nossa escola!
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Marcenaria

Botânica:
Musgos
apreciação

Diversão com a água de verão
no jardim de infância!

Teste de coragem
na Festa de Micael

Confeitaria de Natal

Confeccionando velas

Dia de São Nicolau

8

Agradecemos a TODOS que acompanharam e apoiaram este trabalho para e com os alunos neste
ano: Aos Freunde der Erziehungskunst, à Fundação Helixor, à Prefeitura de Várzea da Roça, a
todos aqueles que ajudaram com o programa de apoio estadual, a muitas pessoas da Alemanha e
também do Brasil, doadores, padrinhos, muitos participantes do WOW-day que nos ajudaram
com uma doação, especialmente aos alunos da Escola Waldorf Balingen, mas também a todos os
nossos incansáveis funcionários e aos pais que nos confiam seus filhos!
Continuaremos a trabalhar o nosso grande sonho no próximo ano e estamos felizes com todos
os que participam: Um mundo melhor é possível!
Por último, gostaria de apresentar o nosso desejo de uma sala multifuncional, que já se encontra
na fase de planejamento e para a qual estamos à procura de doadores, entre outros.

Ekkehard construindo o modelo

Com um poema de Christian Morgenstern e um lírio selvagem, que floresce no Natal, depois de
uma forte chuva de verão no Sertão, desejamos-lhe

Um Natal abençoado e
Tudo de bom para 2020
Doris e Ekkehard com toda a comunidade escolar
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Luz é amor
Luz é amor. Tecelagem do sol,
Radiação de amor de um mundo
de entidades criativas que através de tempos sem precedentes
nos prende ao seu coração,
e que nos deram por último
o seu mais alto espírito em um só
O corpo humano durante três
Anos: quando Ele entrou na Sua
herança do Pai - agora da terra
o fogo celestial mais íntimo :
para que ela também um dia se torne o sol.

Nossos dados de contato e para doação:

Associacao Pedagógica Waldorf de Varzea da Roca
Rua Aramary 378
44635-000 Varzea da Roca – Bahia
Tel.: +55 74 3669 2567
CNPJ: 09.456.155/0001-01
BRADESCO Ag. 05244 c/c 0001139
IBAN: BR54 6074 6948 0524 4000 0011 398C 1
SWIFT: BBDEBRSPSPO
www.projuventutebahia.org
Doris Knipping
E-Mail: doris@projuventutebahia.org
Alemanha: +49 17624484640
Brasil:
+55 74988429023

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!
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