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Escola Waldorf 
Veredas - 15 anos 
de história!



EDITORIAL
Mais um ano vai chegando ao fim 
e 2017 não deixou de ser muito 
especial. A Veredas completou 
15 anos, celebrando de maneira 
intensa o caminho trilhado. Nessa 
edição, o convite a pensar é sobre 
a nossa história, refletindo sobre 
os passos dados e o caminho pela 
frente. A consolidação do que já 
fizemos impulsionados pelos ventos 
no jardim. Uma vida de sonho que 
se tornou real. O que nos é trazido 
agora e já mostra suas formas no 
ensino médio. E, enfim, os novos 
diálogos abertos para a construção 
do futuro. Refletindo e conhecendo 
a nós mesmos, vamos, aos poucos, 
contribuindo para o mundo.

Comissão de Comunicação

Expediente:
A Terceira Margem Nº 2/2017 
Novembro de 2017
Jornal Informativo da Escola 
Associativa Waldorf  Veredas

Organização, edição  
e revisão: Comissão  
de Comunicação

Textos: “Alunos, Pais 
e Professores da Escola 
Associativa Waldorf Veredas”

Diagramação: Emília Albano

Escola Associativa Waldorf Veredas
Estrada Municipal Adhelina 
Segantine Cerqueira Leite, KM 2.6, s/n 
Chácara São Rafael, Campinas - SP, 
13098-035
Telefone: (19) 3262-1322 
www.escolaveredas.com.br

O Verão começa daqui a pouco e, ao nos apro-
ximarmos mais do astro rei, a energia da natu-
reza inunda e envolve tudo que sobre a terra há.
É a perfeição da natureza que nessa época do ano 
se mostra em seu maior esplendor e nos chama 
também para sair, admirar, desfrutar e participar 
do mundo.

Se, no inverno, o frio nos impele a ficar dentro de 
casa, fechadinhos, vivendo a esperança e cultivan-
do o calor interno, entre dezembro e março, o dia 
se alonga com o calor – o sonho é ir à praia, cair na 
piscina, sombra e água fresca. No fim da tarde, o sol 
demora para se despedir, nosso dia de trabalho já 
acabou, mas queremos ainda aproveitar... 

Mas não é só isso, tudo também vive com mais in-
tensidade, a chuva deixa a grama mais verde, as 
plantas crescem mais rápido, muitas flores e frutos 
chegam nessa época. É muita energia contagiando e 
trazendo todos a fazer parte de um mesmo mundo.

E assim, os espíritos da natureza saem de seus 
abrigos também para construir tudo isso de bo-
nito que vemos, aproveitando toda essa luz para 
dar continuidade à construção do nosso mundo. 
É como se uma maravilhosa obra se formasse aos 
poucos, trabalhada como cristais perfeitos em suas 
medidas, ângulos, se encaixando com perfeição e 
se solidificando. A inteligência suprema se exprime 
na natureza com todos esses encaixes que nem se-
quer vemos caso não dediquemos nossa atenção. 
Na natureza, nada é por acaso e só nossa profunda 

atenção pode nos revelar esse perfeito entrelaçar 
de fenômenos.

Nessa época tão convidativa para a vida exterior, 
devemos nos esforçar para manter nossa consci-
ência e proteger nossa individualidade. Não temos 
como nos negar a participar de todo esse movi-
mento, ele não deixa de ser mais um dos presentes 
que recebemos e pode nos trazer muito mais que o 
calor, a beleza, a excitação que vibra lá fora.

É no verão que todas essas forças formadoras do 
mundo também podem agir em nós. Sua atuação 
formando o mundo com tanta perfeição também 
nos chega e, assim como atua minuciosamente na 
natureza, também pode atuar dentro de nós. Man-
termo-nos conscientes e firmes na nossa individu-
alidade traz essas forças para agir nas imperfeições 
que vão se formando em nós, lapidando como a 
um cristal esse ser que somos e trazendo a opor-
tunidade de nós sermos melhores. A cada ponta 
quebrada, uma imperfeição se retira para que a luz 
atravesse e um espaço novo se abra. Aqui, no Na-
tal, uma nova luz vai chegando para encontrar es-
ses novos cristais que estamos a lapidar. Que essa 
nova luz possa luzir através deles trazendo junto 
algo novo e caloroso para o nosso mundo.

Bom verão a todos!

Ronaldo Tavares, pai do Davi do 5º Ano e da Elis do 
3º Ano e Maria Cecília Antunes, mãe do Gabriel do 
6º Ano

Cantinho de Época

Vem chegando o verão...

Quer anunciar na próxima edição? 
Envie um e-mail para 

comissao.comunicacao@escolaveredas.com.br

Algo existe

Algo existe num dia de verão,
No lento apagar de suas chamas,
Que me impele a ser solene.
Algo, num meio-dia de verão,
Uma fundura - um azul - uma fragrância,
Que o êxtase transcende.
Há, também, numa noite de verão,
Algo tão brilhante e arrebatador
Que só para ver aplaudo -
E escondo minha face inquisidora
Receando que um encanto assim tão trêmulo
E sutil, de mim se escape.

Emily Dickinson

Café com a diretoria: 
mais um canal entre 
a diretoria associativa 
e a Comunidade Escolar

Associativismo

Um dos grandes desafios numa escola associativa é a integração entre 
as instâncias que atuam diretamente na administração e todo o restante 
da sua comunidade. A grande diversidade de participação estabelece a 
necessidade de diversos canais para tentar ampliar a comunicação. As 
demandas diárias são enormes e existe a dificuldade de tornar visível 
todo o trabalho realizado.

Numa iniciativa de diminuir essa distância, foi idealizado o encontro 
“Café com a Diretoria” como um momento informal entre a diretoria as-
sociativa e a comunidade, começando com um café da tarde, seguido por 
2 horas de conversa sobre um assunto previamente proposto, e abertura 
para assuntos trazidos pela comunidade. Ao longo de 1 ano, realizamos 
6 encontros, das 18h00 às 20h30, na última segunda-feira de cada mês:

08/11/2016 – como inauguração, foi apresentado um diagrama cap-
turando a organização estrutural da escola, apresentando as instâncias 
de atuação e suas interfaces. Ficou claro que essa organização é ainda 
desconhecida, inclusive por aqueles que atuam diretamente nas nossas 
atividades.

22/05/2017 – após um período sem encontros, discutimos formas de 
participação associativa na escola, a partir de questionamentos recebi-
dos – inclusive no primeiro encontro – sobre a falta do conselho de pais 
na escola. Com bastante participação, foi discutida e relembrada nossa 
história, onde o funcionamento do conselho de pais representou mo-
mentos de conflito, quando constituído como instância de poder e con-
trole. Ponderou-se que as instâncias existentes seriam suficientes para a 
participação efetiva da comunidade, principalmente através da ação das 
comissões que, entretanto, precisavam ser rediscutidas e fomentadas.

26/06/2017 – em ritmo e grande participação, focamos nessa discussão 
da ação das comissões de trabalho, a partir do entendimento – consen-
suado no encontro anterior – que sua atuação necessitava de reestru-
turação e estímulo: várias comissões encontravam-se paradas ou com 
pouca participação. Discutiu-se a retomada das atividades da coordena-
ção do trabalho das comissões – grupo que existiu de 2012 a 2015 – e a 
sugestão de 2 novas comissões – representantes de classe e boas vindas 
de novas famílias – reconhecendo o desconhecimento do funcionamen-

to escolar, e necessidade de canais 
de comunicação e atuação das fa-
mílias na escola.

28/08/2017 – aproveitando o 
momento, foi apresentado o pla-
nejamento do orçamento anual da 
nossa escola, no qual é determina-
do o valor das mensalidades do 
ano seguinte, com acomodação de  
todos os custos de operação em uma estimativa de alunos. Este encontro 
marcou a diminuição da participação nos cafés, em baixa desde então.

25/09/2017 – este encontro foi dedicado às atividades de inclusão  
realizadas na escola. Fruto de uma iniciativa de muitos anos, temos hoje 
um grupo estruturado para coordenação de todas as ações de inclusão, 
realizadas em diversas turmas e atingindo um nível que, embora peque-
no face às necessidades sociais, é bastante representativo na realidade 
escolar do nosso país.

30/10/2017 – no último encontro realizado até então, falou-se da 
comunicação dentro da nossa escola, assunto de toda reunião das di-
retorias, normalmente a partir da noção de carência: a falta de comu-
nicação é identificada como motivador de desencontros, dificuldades e 
até frustrações. Desafio de toda organização, a nossa ação associativa e 
gestão horizontal talvez amplifique a importância da comunicação, pois 
buscamos a discussão e consenso para toda tomada de decisão e ações. 
Discutimos possibilidades de organização, ferramentas e fomento para 
aprofundar – e amplificar – nossa comunicação. Esses temas estão dire-
tamente associados às discussões atuais do grupo gestor, e os encontros 
fomentaram importantes ações. Para os próximos são fundamentais a 
busca e sugestão de temas que vivam e movimentem nossa comuni-
dade, como forma de aumentar e manter a participação, e também de 
alimentar nossas instâncias de gestão com assuntos de interesse amplo.

Eduardo Seiti, Diretor Financeiro e pai da Elisa do 6o ano e Cecília do  
4o ano e Emília Albano, Diretora de Comunicação e mãe da Luíza do 4o 
ano e da Joana do 1o ano 
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Oriente escuta o sino de vento e lembra de sua 
missão, do destino, da palavra ‘’acordada’’ na 
alma….

O sino que toca com o vento é sentido como o 
ressoar da Voz Cósmica transportando a alma 
para além das fronteiras mensuráveis e conec-
tando-a com a harmonia Celestial…

Já quando o vento canta sozinho nas montanhas, 
ou na noite fria, pode nos mostrar o caminho si-
nistro do vale das trevas noturnas; aquele cami-
nho que leva ao encontro com a nossa sombra; o 
uivo do vento que gela a alma….

Os ventos nos colocam junto com a qualidade 
dual e inconstante que ora destrói o entorno, re-
virando o que está pronto, ora trazendo à tona o 
que estava adormecido; ora fecundando ideias, 
trazendo a calma, ‘’limpando‘ o céu; de uma for-
ma ou de outra, nos tirando da inércia.

Aquele vento inconstante que muda rapidamen-
te de direção, se torna implacável e nos leva ao 
encontro com nossa dualidade; como a alma 
transitando entre simpatias e antipatias, deses-
tabilizando o pensar, o sentir, o querer e nos exi-
gindo que tomemos as rédeas ‘’desta tormenta 
indomável’.

E, quando tomamos a decisão de intervir ‘nesta 
ventania‘ anímica, acordamos a intenção do Espí-
rito em nós e retomamos o caminho…

Ventos e anjos reconhecidos em algumas imagi-
nações iniciáticas, como os mensageiros Divinos 
e reguladores Cósmicos, que dão o suporte á vida, 
que carregam a ‘’água primordial’’, que suportam 
o Homem Divino…

Entre a brisa refrescante e o desolador tornado, os 
ventos se vestem de vários matizes preenchidos 
de verdades espirituais que podemos intuir pelas 
grandes Imaginações que permeiam a alma hu-
mana e nos chegam através de mitologias e len-
das. Por outro lado, há também aquelas imagens 
que se traduzem em compreensões mais simples 
e nos chegam através de expressões que povoam 
a imaginação popular, tais como:
‘’ Vai de vento em popa’’
‘’Não jogues palavras ao vento’’

’’Estamos no olho do furacão ‘’
‘’Ele falou aos quatro ventos’…etc..

São imagens ou Imaginações permeadas de qua-
lidades anímicas verdadeiras que precisam ser 
acordadas no exercício do ato de educar, para 
que possamos nos conectar com a sabedoria das 
épocas do ano, pois, através delas, nós nos recar-
regamos de forças espirituais para continuarmos 
a jornada; imagens que não utilizaremos direta-
mente com as crianças, porém nos servem de ali-
mento para encontrarmos as imagens adequadas 
para o nosso trabalho interior que ressoará para 
as crianças e para nossos atendidos.

‘’Conforme sopram os ventos‘’, os homens de 
toda história da humanidade desfrutam de mais 
paz em algumas épocas e em outras precisam se 
esforçar mais. Assim é para toda a humanidade, 
como é também para a biografia individual.

Quando os ventos que sopram são bons, ‘’trazem 
as boas novas‘’, como aquela que chegou junto 
com a Estrela de Belém, intuída e esperada desde 
a Pérsia antiga. Foi aquele ‘’vento’’ que dissipou 
as nuvens das trevas, ‘’limpando o céu ‘’ e permi-
tindo que o Sol da Luz da Ressurreição brilhasse 
na Terra para todos.
Em João 3:8 lemos:

– ‘O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, 
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. 
Assim acontece com aquele que nasceu do Espí-
rito…’

O Cristo vem e revela o ‘’Eu sou o Eu sou’’, se pro-
nunciando pelos quatro cantos do mundo…
Como uma brisa suave, traz à alma humana a es-
perança e como um tornado, incita à consciência 
e ao trabalho pessoal.

Quem nasceu no Espírito reconhece as Leis que 
‘’sopram aos quatro cantos do mundo‘’; e escutou 
aquele chamado:

– ‘’Homens queiram ouvi-lo!’’

De uma forma ou de outra, Ele nos trouxe várias 
reflexões, entre elas aquela que diz: ‘’Não jogues 
as palavras ao vento’’; ou seja, que sua palavra 
carregue tanta vida que se torne ação para o 
Bem…

O ciclo do ano nos acorda o tempo todo para o 
trabalho de auto educação, sendo esta época pro-
picia para cultivarmos ‘’bons ventos’’; para que 
nossas forças possam ser renovadas e preparadas 
para o encontro com a primavera, com a época de 
Micael e novamente com o Natal!

Para celebrarmos com as crianças esta época, 
existe uma série de brincadeiras, desde correr ao 
vento de braços abertos, até soltar pipas, brin-
car com bambolês, barangandão, anel de vento, 
bolhas de sabão, cata-ventos, brincar com capas 
grandes, cortina de vento, com fitas etc..

O mais importante é que, seja o vento que te 
permeie suave como Zéfiro, ou forte como Thor, 
possa ele vivificar o seu Voto, para que possa ca-
minhar neste semestre com força renovada, para 
cumprir mais um ciclo em sua biografia !”

Desejamos bons ventos para todos.

Com carinho,

Ana Isabel M. M. Maroja e Vanessa Jakowatz, 
professoras do Ensino Infantil

 A festa dos ventos e das pipas
ACONTECE NO JARDIM

No dia 26 de agosto junto às ou a outras atividades da nossa 
escola tivemos a nossa “Festa do Vento” ainda chamada de 
“Festa da Pipa”. 

Essa festa surgiu com a vontade da professora Anita de fazer 
uma atividade para juntar os pais e filhos em uma gostosa 
brincadeira. Tínhamos também  a necessidade de dar um pre-
sente digno e elaborado para os pais,  figura tão importante na 
vida de todos nós.

Na volta às aulas no segundo semestre, nos deparamos com 
o Dia dos Pais e sempre é uma grande correria para elaborar 
um belo presente. A ideia foi amadurecida juntamente com 
as professoras da educação infantil e conseguimos, então, or-
ganizar um dia em que os pais pudessem desfrutar com seus 
filhos aquilo que, de alguma maneira, também tivessem vi-
venciado com seus pais em suas infâncias, brincadeiras como 
andar de bicicleta, empinar pipa, jogar bolinha de gude. 

Inicialmente a festa era apenas para pais, filhos e pipas, para 
se divertirem juntos. Nessa segunda edição da festa, tivemos 
novidades: Bolinha de Sabão, oficina e venda de pipas. O ofi-
cineiro ensinou aos pais como fazer a pipa e trouxe os seus 
filhos, “pipeiros oficiais”, para ajudar as crianças e os pais a 
colocarem as pipas no céu. Tivemos também a venda de pi-
pas prontas e quem já tinha a sua pipa em casa pode trazer.  
Na festa do vento, tinhamos muitas pipas coloridas,  bolas de 
sabão,  rabiolas enroscadas em árvores, pais e filhos correndo 
no estacionamento. Mas desta vez o anfitrião da festa não deu 
o ar da graça, nosso querido vento estava fraco e pouco apare-
ceu. Mesmo com pouco vento, foi uma festa muito agradavél.
 
Para a reflexão desta Época do Vento, sugerimos a texto abai-
xo indicado, de Tania Cottens:

“O final do inverno nos apresenta o mês de agosto que chega 
acompanhado pelos ventos. Ventos que soprando de várias 

maneiras , vão marcando a transição desta estação , prenun-
ciando a primavera que em breve vai chegar!

O vento é ar em corrente, um fenômeno que ocorre entre a 
terra e o céu, vivendo no espaço intermediário como sendo 
aquele que transita entre a matéria e o Espírito. Pode se ex-
pressar como o sopro Cósmico Divino vivificante do Espírito, 
que convida Adão a acordar, por desejar que o homem tome 
posse de sua biografia.

O ar em movimento nos lembra o brincar dos pássaros em seu 
‘’ethos’’, ou o embalo das folhas nas árvores, ou o bailar das síl-
fides entre as flores, ou o sorriso das crianças entre os cabelos 
desembaraçados…

Vento é também morte e renascimento, o eterno ciclo das 
metamorfoses anímicas que ora se apresenta como uma bri-
sa leve e refrescante, ora como um semeador carregando as 
sementes para fecundar a terra mais adiante; às vezes um tor-
nado que muda a direção de nossa história, revirando o pas-
sado ou o presente e deixando uma árdua tarefa de recons-
trução para o futuro . Outras vezes é como o beijo suave de 
Zéfiro que nos leva delicadamente em direção ao nosso des-
tino, como um pai amoroso que nos carrega , apoiando nossa  
jornada.

Seja como for que o vento nos toque, sempre será possível res-
significar cada situação e encontrar o sopro Divino que possi-
bilita o acordar da alma, o encontro com o chamado, com o Eu 
invisível que habita em nós….

Retorno e renovação quando em espiral, vai em direção ao 
céu, nos relembrando os ciclos cármicos, biográficos; nos re-
mete ao processo de crescimento, à evolução cíclica da vida 
humana, que nos religa ao processo de toda a humanidade.
Também há aquele vento que canta no sino, chamando o ser 
humano ao trabalho Sagrado; é desta forma que o povo do 

Mês de agosto, mês do movimento 
que nos traz o vento...
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Facilitador: Dr. Adailton Meira 
www.inteligenciasistemica.campinas.br

Informações: (19) 3234-0717

Curso de autoconhecimento 
com teoria e práticas da 

Constelação Familiar Sistêmica



Ficha Técnica 

Autor: Calderón De La Barca

Tradução e Adaptação: Ruth Salles

Professor de Classe: Mariana Bugano de Alcântara

Diretor de Teatro: Lincon Guassi

Diretora Musical: Helena Castro

Cenografia: Katia Nascimento

Figurino: Catarina Prado e pais do 8o ano

Iluminação e Euritmia: Kleber Akama

Professor Auxiliar: Bruno Mendes

Fotos: Ivana Cubas e Amanda dos Santos Távora

Na verdade ele chegou há 8 anos atrás, quando optamos pelo Ensi-
no Fundamental na Escola Waldorf.  Uma experiência que evidencia 
um caminho de crescimento percorrido por todos os envolvidos ao 
longo desses anos. 

 Um processo intenso e profundo, que materializa uma oportunidade 
ímpar de lidar com desafios, superação, emoções, expectativas e que, 
sem dúvida, vai muito além das apresentações.  
É emocionante constatar, no depoimento dos alunos, o comprome-
timento individual e coletivo, evidenciando a forma amorosa e bela 
como todo o processo foi conduzido pela equipe pedagógica. 

Fácil se encantar, impossível não se emocionar, difícil tradu-
zir. Sem dúvida, viver esse sonho foi um privilégio. 

Que a essência e os dilemas vividos por cada personagem 
nos inspirem e nos ajudem a honrar o livre arbítrio: a lealda-
de e a rigidez de Clotaldo, a prudência e  a tirania  de Basílio, 
a alegria e o amedrontamento de Clarin, a revolta e a capa-
cidade de perdoar de Segismundo, a beleza e o oportunismo  
de Estrela,  o amor  e o desejo de vingança de Rosaura, a am-
bição e a coragem  de Astolfo. 
E, já que a Vida é Sonho, que possamos “vivê-la antes que 
ela se desfaça”!

Bia Leite, mãe do Enzo, do 8o ano e da Sofia, que já saiu da 
escola 

“Eu senti tanto medo, tanta vergonha, que 
quando eu chegava em casa estava tensa e com 
dores no pescoço. Mas também eu senti a feli-
cidade de conseguir falar no palco, e também 
senti coragem.” Agatha
 
“Senti que eu preciso do grupo para seguir em 
frente, e que ninguém pode nada sozinho; e 
também que o apoio e a motivação das pesso-
as ajuda muito no nosso desempenho.” Anna 
Letícia
 
“Fazer o teatro até agora me fez perceber que eu 
não preciso pensar no que os outros acham, e 
não preciso me preocupar. Eu sou eu.” Ariel
 
“O principal até agora foi deixar a vergonha de 
lado e entender que cada um tem o seu jeito.” 
Beatriz
 
“Não precisa ter vergonha, porque se você pen-
sar bem, o que vai acontecer? Nada. Vergonha é 
uma perda de tempo.” Catarina
 
“No começo senti preguiça, mas agora eu sinto 
vontade e alegria.” Diego
 
“Nas aulas de teatro eu aprendi a fazer o que 
devia no palco, sem pensar no que as pessoas 
achavam.” Enzo
 

“Senti receio de não conseguir, tristeza; e às ve-
zes tive ‘ataques’ de empolgação.” Felipe
 
“Quando você faz um teatro com colegas e profes-
sores de muitos anos, você deve ter paciência de 
escutar as ideias que as pessoas têm.” Gabriela
 
“Eu aprendi a ter calma.” Henrique
 
“Eu aprendi a prestar atenção nos movimentos 
dos outros, a analisar os detalhes e tentar repro-
duzi-los em mim mesmo.” João Vítor
 
“O teatro não é só o resultado, mas também o 
processo. Antes de começarmos a nos preparar, 
eu tinha uma ideia totalmente diferente do que 
era o teatro.” Júlia
 
“Eu já estou feliz com a peça, e meu personagem 
é um xodó, ganhei minha música e me derreti, 
vi meus amigos interpretando tão bem, fico tão 
feliz!” Laura
 
“Logo eu descobri que era um ótimo ‘decora-
dor de falas’. E por isso eu acho que vou seguir 
o mesmo caminho que meu querido Professor 
Lincon.” Lorenzo
 
“Quando comecei a fazer as aulas elas me aju-
daram a me soltar mais e perder um pouco da 
vergonha.” Manuella

“Quando se atua, não é você, e sim o persona-
gem. Aprendi a ser mais responsável, pois cada 
um tem que fazer sua parte para o teatro andar.” 
Marina
 
“Antes de recebermos o teatro, eu achei que 
decorar todas as minhas falas seria uma tarefa 
impossível. Mas na realidade, depois que eu já 
tinha recebido meu personagem, isso se tornou 
uma tarefa relativamente fácil.” Max
 
“Quando eu atuo, para mim é uma sensação 
boa de adrenalina, medo e vontade de fazer o 
melhor que posso, e quando eu volto para a 
cochia, é como se nunca tivesse saído de lá.” 
Natalie
 
“A época com que sempre sonhei chegou, e ago-
ra mais do que nunca, vejo cada aluno da sala 
fazendo parte do outro, pois somos uma unida-
de.” Pedro Henrique
 
“Eu aprendi que para funcionar é preciso a cola-
boração de todos.” Rafael
 
“Quando o Lincon pedia para nos deitarmos, 
eu sentia a força do grupo, sentia a respiração 
de cada um e o bater de seus corações... Então 
eu sentia que estava bem, e muito tranquila em 
saber que estava com meus amigos e professo-
res.” Sofia

ACONTECE 
NO FUNDAMENTAL

E o Teatro do 8º 
Ano chegou! 
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ACONTECE NO Ensino Médio

Relatos de quem organizou e participou do primeiro Uni11 sediado pela Escola Veredas: 
um encontro dos 11os anos das Escolas Waldorf do Brasil que reuniu aqui mais de 100 
jovens.

Através de oficinas, eles discutiram temas políticos, sociais, ambientais e, até mesmo,  
a Neurociência.

“O espírito do encontro ressoou na alma de cada jovem, alimentando o desejo de lutar 
contra as injustiças do mundo e fornecendo instrumentos para que eles iniciassem um 
caminho nessa direção.” Adalberto, professor e tutor do 11º Ano da Escola Waldorf 
São Paulo

Uni11: o poder dos encontros 

Sobre o Uni11

Reunir 140 jovens de diversos lugares, com uma coisa em comum: o mesmo tipo de 
ensino, seria um tanto curioso. No entanto, somos waldorfs e acreditamos na união e 
na mudança que os jovens são capazes de fazer.

Depois de meses de trabalho, três dias se passaram e eu só pude agradecer a todos que 
estiveram presentes. Eu me vi no meio de pessoas maravilhosas e talentosas que me 
preencheram de boas energias. Todo o trabalho foi recompensado, com certeza. Foto-
grafias não capturariam tudo o que foi esse encontro. Eu via nos sorrisos dos meninos 
que tocavam violão, ao redor da fogueira, como o som das vozes dispersas não atrapa-
lhava a música tocada com o coração. Todos os abraços e risadas transmitiam o valor 
daqueles momentos. Aqueles que me cercavam nem suspeitavam que, só de poder vê-
-los, a passos de distância, já me enchia de uma felicidade sem tamanho. Poder olhar 
nos olhos de amigos antigos e abraçá-los, foram instantes, respiros, saudades, que já 
não voltam mais.

Laila Morais, aluna do 11o ano

Sobre encontros. A propósito do Uni11

Qual a importância de um encontro? Encontrar-me, encontrar-te, encontrar-nos, 
encontrar-me... Às vezes, em meio a muitas pessoas, é necessário aquele peque-
no empurrãozinho para que sejamos capazes de compartilhar e assimilar conheci-
mento. Ao encontrar-me com alguém, me encontro com sua realidade, sua cultura, 
seus pensamentos; e assim sou capaz de encontrar em mim mesmo alimento para 
o autoconhecimento. É uma autoevolução. Apesar de nos encontros, os sentimen-
tos e sensações serem vivenciados e sentidos de forma diferente, sempre deixam 
uma sementinha plantada; e mais tarde esta pode ou não florescer. Dentro de nós, 
seres humanos, vive um anseio por encontros, e não digo apenas encontros amo-
rosos ou numerosos (como os que se dão num congresso, por exemplo). Podem ser 
encontros em família, com um amigo, com um animal, com a natureza... E aquele 
que às vezes se torna o mais necessário dos encontros: o encontro consigo mesmo.  
A busca pelo equilíbrio, felicidade, acolhimento, pertencimento e conhecimento 
leva o ser humano a procurar por encontros, e estes, de uma forma ou de outra, 
geram dentro do ser uma espécie de anseio, e tal anseio é a porta para a mudança.

Amanda Távora, aluna do 11o ano

Cada um de nós nasceu de um jeito diferente. É interessante ouvir his-
tórias sobre isso. Nós crescemos e entramos na escola (normalmente) e, 
mesmo sem entrar em uma, começamos a aprender. Depois de um tem-
po, começamos a nos questionar sobre quem nós somos, se realmente 
estamos satisfeitos e, se não estamos, começamos a procurar modos dife-
rentes de mudarmos o que nos incomoda.

Essa mudança pode ocorrer de vários modos, mas para ela acontecer é 
preciso coragem e, independentemente do que nós escolhemos, a so-
ciedade sempre nos colocará dentro de caixinhas, isso é meio inevitável. 
Quando as pessoas olham já pensam: “Ah, você é isso, isso e isso.”; e mu-
dar pode trazer o risco das pessoas julgarem a sua escolha ao verem em 
qual caixinha você se encaixa. Infelizmente é assim.

Mas agora deixarei esse assunto tão complexo de lado e voltarei ao come-
ço do texto, quando mencionei a escola. É nela que nos deparamos com 
desafios, conhecemos pessoas com diversas personalidades, pessoas que 
talvez até já tenham passado por mudanças. E é lá que (supostamente) 
aprendemos história, matemática, literatura... Porém é muito difícil hoje 
em dia aprendermos através da poesia. “Como assim?”, você deve estar se 
perguntando... “Eu aprendo poesia na escola! Camões, Gregório...”. Sim, 
todos nós aprendemos poesia, mas são poucos os que são estimulados a 
pensar poeticamente. Isto seria estimular a criatividade, a imaginação do 
aluno para que ele possa ver o mundo de vários ângulos diferentes, em 
todas as matérias escolares, em todas as matérias do dia a dia.

Talvez seja essa falta de poesia no ensino (não somente na escola, mas em 
casa também) que esteja limitando tanto as pessoas, de forma que elas 
não conseguem entender que cada indivíduo se sente bem sendo o que 

quer ser e, por isso, acabam julgando e desrespeitando quem escolheu 
ser algo que vai além da sua capacidade poética de pensamento, que por 
causa do ensino de hoje está tão limitada.

Nós precisamos olhar para nós mesmos e para a sociedade e entender 
que, embora seja uma coisa meio óbvia, até clichê de se dizer, cada um é 
cada um, cada um faz suas próprias escolhas e mudanças para sentir-se 
bem consigo mesmo e, embora algumas escolhas sejam parecidas, nin-
guém é exatamente igual a ninguém.

E mesmo que coloquemos nomes em todas as escolhas, assim como colo-
camos nomes em nossos filhos quando eles nascem, não podemos dar as 
costas para as novas caixinhas que podem surgir, talvez elas sejam uma 
oportunidade para um indivíduo se sentir parte do mundo. Pois afinal, se 
eu não sou isso nem aquilo, o que eu sou? Acaba tendo uma necessidade 
de saber. O fato de existirem caixinhas não é o problema, e sim o fato 
de sempre ligarmos coisas a elas, como mulheres ao rosa e homens ao 
azul (generalizando bastante). Assim colocamos muitas barreiras, o que 
é ruim.

Cada um tem o direito de escolher o que quer ser, vestir, fazer... Sendo 
homem, mulher e todas as letras do LGBTQ+... Essas caixinhas não dizem 
nada sobre a SUA personalidade. Estes gêneros são apenas uma pequena 
parte do seu grande EU poético. Por isso, não tenha medo de escrever sua 
poesia, de publicá-la e declamá-la pelo mundo. Alguns vão gostar, outros 
não, mas ela nunca deixará de ser arte.

Helena Varella Katz Mattone, aluna do 11o ano

Ensaio curto sobre a poesia das caixinhas



Escola Waldorf Veredas - 15 anos de história!
Na comemoração de 15 anos da escola Veredas, tivemos 
um dia intenso. O orçamento e o valor das mensalidades 
para o próximo ano foi apresentado e discutido em As-
sembléia Geral. Em paralelo às celebrações, o Ensino Mé-
dio realizava um elaborado Portas Abertas.  Nossa escola 
agora é assim; debutamos, temos 15 anos! E agora muitos 
processos ocorrem paralelos, simultâneos, todos com a 
intensidade que é característica no movimento Waldorf e 
em nossa escola, em particular. 

Neste dia, o pátio do salão de euritmia foi preparado com 
uma exposição de fotos, mostrando uma seleção de ima-
gens/momentos de cada turma formada, ou em curso, e 
profissionais que passaram pela escola. Na cantina, foi 
preparado “associativamente” um grande café da manhã, 
compartilhado por todos os presentes. 

Depois de uma ciranda, no terreiro, fomos para dentro 
do salão. Em uma singela cerimônia, celebramos nossos 
quinze anos. Lá estavam pessoas ligadas à escola, no pre-
sente e no passado: pais, professores, alunos, funcioná-
rios, diretores, familiares, amigos e fundadores.

Um de nossos professores ressaltou quanta ajuda mate-
rial, quanta doação, em termos biográficos e financeiros, 
precisou e precisa haver para existir uma instituição como 
esta escola que, independente de interesses econômicos, 
políticos ou confessionais, se propõe a educar seres hu-
manos livres e íntegros. Aí podemos ver o princípio da Fra-
ternidade, que é corretamente aplicado quando na esfera 
econômica da vida social.

Como seres humanos comprometidos com uma meta, de 
cunho ideal como a educação, conseguem desenvolver 
“pequenos milagres”, colocando seus dons e potenciali-
dades totalmente a serviço dos outros, de forma absoluta-
mente comprometida, se há espaço para assumir respon-
sabilidades compatíveis com suas capacidades, quando o 
princípio da Liberdade é aplicado na vida cultural.

E como, através da vida associativa, a cada momento, 
podemos estabelecer novos acordos e praticar o consen-
timento a um projeto que se desenvolve em uma comuni-
dade, que abarca diferentes pontos de vista e possibilida-
des de atuação. Assim, a Igualdade encontra seu âmbito 
correto, quando aplicada ao âmbito dos acordos, em nos-
so caso, como associação.

Pequenos grupos foram formados, conforme o ano dos 
que entraram na escola. Cada grupo colocou em cartazes 
o que aconteceu naquele ano na Veredas. Assim, fizemos 
um sobrevôo na biografia de nossa escola.

Três individualidades que contribuíram significativa-
mente para a identidade de nossa escola foram home-
nageadas:

Tiseko, uma de nossas primeiras professoras, que com 
muito desprendimento e sabedoria constituiu bases para 
a edificação da nossa escola, coerente com a essência da 
pedagogia Waldorf e da Antroposofia.  A família de Tiseko 
estava presente e deu um belo depoimento; 

Hildegard, a Hilde, que aqueceu tantos corações com sua 
sabedoria, coragem e ações práticas, além de transformar 
nossa escola num imenso jardim de plantas, minhocas, 
passarinhos e todo tipo de gente;

E Elisa que, com sua visão abrangente e idealista, coloca 
nossa escola sempre em movimento, em busca constante 
pela essência e adequação à nossa realidade, à nossa épo-
ca e, por isso, é uma referência não só para nós, como para 
a pedagogia Waldorf em todo o Brasil.

Desse jeito, singelo e profundo, com muita gratidão e es-
perança, celebramos nossos 15 anos.

André Toffoli Rodrigues, professor, pai e associado

Nossa comemoração de 15 anos Ti
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Irmãos do passado,
Que o seu atuar se torne nossa sabedoria,
Recebemos régua e compasso de suas mãos,
O trabalho que vocês executaram,
Seja a força de nossas almas,
Seja a força de nossas mãos.

Irmãos do presente,
Se vocês são mais sábios que nós,
Deixem brilhar a sua sabedoria 
em nossas almas
Para que possamos revelar seus 
pensamentos divinos
Através de cada um de nós

Irmãos do futuro,
Se vocês carregam o conhecimento 
da construção de sua vontade,
Façam penetrar a sua força em 
nossos membros,
Para que possamos nos tornar corpo
para as grandes almas!

Rudolf Steiner

Há 15 anos, um pequeno grupo de pais e pro-
fessores, ligados ao Jardim das Amoras e à casa 
Três Fontes, começava a construção coletiva 
de um grande sonho: uma escola Waldorf de  
Ensino Fundamental para a região de Campinas! 

Eram muitas expectativas, ideias, pontos de 
vistas, experiências e inexperiências que,  
somadas, ganharam um corpo e um nome:  
Escola Associativa Waldorf Veredas.

A cada ano chegavam novas famílias em busca 
de uma educação que respeitasse as fases de 
desenvolvimento da criança e o desabrochar 
individual das inúmeras potencialidades hu-
manas. Cada família que se aproximava era 
muito festejada pois, além de contribuir com 
o crescimento da escola, disponibilizava seus 
talentos, recursos e ideias para o construir co-
letivo deste projeto. Um pai esculpia a placa 
em madeira, outro bordava o panô da entrada; 
um doava as mudas de árvore enquanto outro 
organizava o mutirão para o plantio. Um cui-
dava da legalização da escola enquanto outro 
doava recursos para a construção de mais uma 
sala de aula. 

E assim, como uma Escultura Social, este  

projeto foi sendo esculpido por muitas mãos 
generosas e trabalhadeiras.

O primeiro setênio foi dedicado à formação 
do corpo físico. Salas de aulas, alunos e profes-
sores foram dando cara e corpo à nova escola. 
Podemos dizer que neste momento prevale-
ceu a força do Querer. 

Somente no segundo setênio, porém, a co-
munidade aprendeu de fato a trabalhar jun-
ta, organizando-se em comissões e grupos de 
gestão a partir da prática sociocrática. Nesta 
fase trabalhou-se fortemente o Sentir e alcan-
çamos uma maturidade social tão sólida que 
culminou no nascimento do Ensino Médio.

Estamos iniciando agora o terceiro setênio 
e nossos pensamentos começam a voltar-se 
para o mundo. Surgiram novos impulsos e 
projetos ligados ao entorno da escola. Perce-
bemos em nossos jovens a necessidade de in-
teragir e se relacionar com a vida lá fora. Talvez 
este seja o maior desafio deste novo setênio e 
esperamos honrá-lo, ampliando as possibili-
dades desta escultura social chamada Veredas!

Elisa Manzano, professora, mãe e associada

ACONTECE Na escola
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Após mais de 3 anos de trabalhos, conclu-
ímos uma etapa do planejamento estra-
tégico da nossa escola, com a fundação 
de Comissão de Gestão da Estratégia, 
que terá o objetivo e responsabilidade de 
conduzir ações que fomentem o estabele-
cimento de fontes alternativas de arreca-
dação e a consolidação do associativismo 
em nossa comunidade, tomando como 
base os projetos que surgiram a partir do 
ampla discussão dos desejos e necessida-
des estratégicos da nossa escola, identifi-
cados ao longo desses anos de trabalho. 
 
Essa ação, batizada de Futuro Veredas, 
nasceu em 2014 a partir da necessidade 
de elaboração do plano diretor da escola, 
vital para a acomodação do novo Ensino 
Médio que acabara de nascer. Ao lon-
go de nove encontros, inaugurados com 
uma palestra da Maria Cecília Antunes 
(mãe do Gabriel do 6o ano) sobre a ação 

associativa, e conduzidos pela metodolo-
gia de trabalho do Fábio Lazarini (pai do  
Francisco do 4o ano, Cecília do 2o ano 
e Pedro do jardim), foram discutidas e 
compiladas as tendências existentes na 
nossa comunidade, elaboradas a cur-
va e proposição de valor a partir dessas 
tendências, tudo isso para consolidar 
um mapa estratégico e permitir a propo-
sição dos projetos para implementá-lo. 
 
Neste momento em que as comissões de 
trabalho passam por um movimento de re-
vitalização, esta nova comissão de Gestão 
da Estratégia surge para continuar o traba-
lho do Futuro Veredas, agora em conjunto 
e parceria com as demais comissões e ins-
tâncias da escola, construindo a estratégia 
elaborada por nossa própria comunidade. 

Eduardo Seiti, Diretor Financeiro e pai 
da Elisa do 6o ano e Cecília do 4o ano

VOCÊ SABE QUE PODE DIRECIONAR O 
USO DO SEU IMPOSTO???

Dessa vez estamos mudando um pouco o 
fim do nosso jornal para esclarecer e divul-
gar uma informação importantíssima para 
o exercício da cidadania: até 6% do seu im-
posto de renda pode ser direcionado a uma 
organização beneficente e é muito simples 
fazer isso. Para doar, o único pré-requisito é 
que a sua declaração seja do tipo “completa”. 
Você pode usar a declaração do ano anterior 
como referência, verificando o campo “Im-
posto devido” no seu resumo. Estimando o 
imposto devido em 2017, o teto para doação 
será 6% desse valor. O prazo para a doação é 
29/12/2017. A sua doação pode ir para qual-
quer entidade ou projeto ligado a um dos 
fundos que é beneficiado, entre eles: fundo 
nacional, estadual, distrital ou municipal dos 
direitos da criança e doadolescente, fundo 
nacional, estadual ou municipal do idoso- 
fundo nacional da cultura ou projetos do 
programa nacional de apoio à cultura, fun-
dos de financiamento da indústria cinemato-
gráfica nacional. Para entender mais, visite o 
site http://fmdca.campinas.sp.gov.br. Ele 
facilita as doações em Campinas às entidades 
ligadas ao Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente. Se quiser doar a entidades de 
outros locais, o Google ou ela mesma pode 
ajudá-lo a encontrar o respectivo fundo ao 
qual ela está ligada.

(Este artigo foi baseado em informações 
disponibilizadas no site da Receita Federal e 
pela nossa acessoria contábil, a VYM)

Ronaldo Tavares, pai do Davi do 5º Ano e da 
Elis do 3º Ano

COMO APOIAR

ACONTECE NO 
Futuro Veredas


