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Carnaval na João Guimarães Rosa

No ano de centenário da Pedagogia Waldorf, presenciamos, com 
alegria, a pedagogia que originou-se na Alemanha disceminada 
por todo o mundo. 

Imbuídos com a missão que Steiner revela como: “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”, surge a pergunta: como é a relação da Pedagogia 
Waldorf com as diferentes culturas?

A resposta não pode ser outra, além de que a Pedagogia Waldorf, 
respeita e aceita cada cultura, e encontra maneiras de utilizar-
se da verdadeira essência do seres humanos para formar outros 
seres humanos.

O desafio nas escolas Waldorf é transformar vivências cotidianas 
em arte, a partir dessa premissa, o corpo docente conta com todos 
os indivíduos da comunidade, cada um representa um papel na 
educação, pois todo adulto na presença de uma criança se torna 
um educador.

No dia 1º de março, a escola vivenciou uma amostra de arte.  
A comunidade foi presenteada com marchinhas de carnaval 
apresentadas de forma instrumental, uma apresentação com 
duração de uma hora e um repertório escolhido a dedo e ensaiado 
“sob a batuta” do nosso querido professor Willian. 

Nossa gratidão aos músicos, Willian  (piano), Carolina (percussão), 
Ernesto (baixo), Ricardo (bateria), João (violão) e Everton (flauta 
transversal e flauta epícolo), por tornar o Carnaval,  um evento 
tão presente na vida dos brasileiros, em uma arte pedagógica.

 Teacher Bina, professoras de salas e alunos confeccionaram 
máscaras de papel.

Contamos com o entusiasmo dos nossos alunos do Ensino Médio 
que se cobriram de brilho, banhados por uma chuva de confetes.

A alegria foi o ponto alto da vivência!

Rita Carvalho







Agenda

Março

15 a 17: Seminário de Pedagogia Waldorf
18: Reunião do Conselho de Pais
23 a 24: Curso Livre de Pedagogia Curativa
25: Assembleia Geral Ordinária da APJ
30: De Braços Abertos

Abril

6: Festa Semestral
12 a 14: Seminário de Pedagogia Waldorf
15 a 19: Férias da Páscoa
19: Paixão de Cristo
21: Páscoa e Tiradentes
22: Pascoela - Comemoração Interna
22: Reunião Conselho de Pais
27 e 28: Curso Livre de Pedagogia Curativa


