do de constantes e velozes mudanças,
com criatividade, flexibilidade, responsabilidade e capacidade de questionamento”, informam.
DIA A DIA.

Mas como funciona isso a prática? Na
metodologia Waldorf, livros didáticos - a
não ser para alunos do ensino médio
- não são adotados. Cada aluno faz as
suas anotações em caderno individual.
O elemento artístico é veículo didático
para todas as disciplinas.
“Nas aulas de trabalhos manuais no
Ensino Fundamental, por exemplo, as
crianças são estimuladas a reconhecer
o valor de suas mãos. Os movimentos
repetidos ritmicamente, sempre adequados à idade, promovem maturidade,
sensibilidade e equilíbrio. E, nas atividades, os alunos participam da própria
criação, que tem começo, meio e fim.
Assim, eles têm a chance de visualizar o
produto terminado, fortalecendo a vontade”, informa nota enviada pela Escola
Waldorf Jardim Primavera, em Ubatuba.
O curso de Ciências da Terra, da
turma do Fundamental, também é bem
diferente. Os estudantes observam o
ritmo e as características da natureza
local: estações do ano, fases da lua,
florescimento e frutificação, ventos,
chuvas e marés. A garotada aprende

ainda a cultivar o seu próprio alimento,
plantar flores e cuidar do jardim. “Elas
descobrem, com suas próprias mãos,
que podem modificar o mundo. Despertando, aos poucos, a responsabilidade
de suas ações na Terra”, segue nota.
Na escola de Ubatuba, as salas
de ensino infantil são mistas, nelas
convivem crianças entre dois e seis
anos. “O pequeno admira o grande e o
grande zela pelo pequeno, formando
uma grande família. As crianças correm,
escalam, pintam, fazem pão, trabalhos
manuais, jardinagem, cantam e ouvem
histórias, entre outras atividades que
exercitam a motricidade, o ouvir ativo,
a fala, o amor e o respeito ao próximo e
à natureza. Além de desenvolver força,
equilíbrio, domínio do espaço, lateralidade e a autoconfiança”, informou em
nota a equipe do colégio.
DESAFIOS.

A primeira escola Waldorf começou a
funcionar na Alemanha em setembro de
1919. No Brasil, a primeira instituição foi
fundada em 1956, em São Paulo. Atualmente, são mais de 74 escolas autorizadas a usar a metodologia pela Fewb
(Federação de Escolas Waldorf), mais
130 em processo de certificação. São, ao
todo, 9.702 estudantes matriculados. E,
entre as oficiais, o Estado de São Paulo

Faculdade
Rudolf Steiner
Ideal antigo de um grupo
de formadores Waldorf e da
Associação Pedagógica Rudolf
Steiner, a faculdade recebeu em
2017 sinal verde do MEC ao ser
aprovado com nota máxima.
A instituição possui cursos de
graduação, pós-graduação, além
de pesquisa e extensão.
Informações: http://faculdaderudolfsteiner.com.br

FRASE

“

A nossa mais
elevada tarefa deve
ser a de formar seres
humanos livres que
sejam capazes de, por
si mesmos, encontrar
propósito e direção
para suas vidas.”
Rudolf Steiner
Educador

Nelson Waldorf School/Divulgação
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