
JORNAL
GIRO ENCANTADO



Como dizia Steiner: “As crianças são religiosas por natureza, independente
da religião ou crença. Ensinar a criança a rezar e agradecer pelo alimento
e pela vida, alimenta sua alma.” 

 
Quando falamos em ensinar os educandos, desde o jardim de infância, a ter o

hábito de agradecer, falamos em estimular o máximo desenvolvimento de suas
capacidades humanas e aquisição de uma fé profunda.



BATISTA

CASTOLDI



Sabendo da 
importância da 

reciclagem e com o 
intuito de tornar nosso jovens

educandos em futuros adultos
conscientes, a oficineira Daiane

vem trabalhando desde o mês de
Maio como reciclar o lixo. Ele é

separado por categorias e vendido,
com o dinheiro arrecadado dessas
vendas foi comprada uma mesa de

ping pong para os educandos, 
que chegou durante a semana.

RECICLAGEM NA ESCOLA



AQUARELA

Com a pintura a
criança desenvolve a

imaginação, despejando
a criatividade no papel. 

O trabalho com aquarela
traz benefícios

salutogênicos para os
educandos, em especial a
ampliação da criatividade,

pela qual eles podem
expressar seus

pensamentos de um modo
único que nem sempre
podem ser expressados

com palavras. Esse tipo de
técnica artística ajuda a

trabalhar a flexibilidade do
educando e auxilia o

mesmo na resolução de
problemas.

A turma T3 após ter
realizado uma atividade de

fotografia autoral,
recriaram-nas através de

aquarela.



Na natureza existem inúmeros
estímulos para o aprendizado e
desenvolvimento integral da
criança. Tendo isso em mente, a
educadora da turma T1, utilizou
como história matéria no mês
de Outubro, “O coelho e a
tartaruga “. A turma realizou
diversas atividades, dentre as
quais uma delas foi o desenho e
pintura de uma tartaruga, e
colagem nas folhas de
elementos da natureza que
foram coletados por eles. Por
fim, a educadora da turma
explicou que esse animal
carrega sua casa 
sempre consigo (casco), 
sendo ele representado pelo
fundo de uma garrafa pet, 
que foi cortado e colado em
cima da tartaruga.

O coelho
e a

Tartaruga



Para encerrar as atividades do mês
de outubro, os educandos da turma
T3 conheceram a Biografia de Cecília

Meireles. Foi pedido para que
realizassem uma pesquisa sobre

frases escritas pela poetiza,
escolhessem a que mais se

identificassem, escrevessem em um
papel e desenhassem algo referente

à ela. Após terem concluído a
atividade, cada um leu e explicou o

motivo de ter escolhido a frase,
assim como a ligação dela com o

desenho.

FRASES QUE MARCAM



É através da brincadeira que a criança
estimula a criatividade, o raciocínio
lógico, a motricidade e as interações.
No mês de Outubro, a turma T2 teve 
como história matéria o famoso
"Menino Maluquinho". Conforme a
história ia sendo contada, os
educandos desenvolviam tarefas
relacionadas a ela. 
Como destaque, uma das atividades foi
relembrar brincadeiras antigas na
praça de areia e algumas delas eram
desconhecidas pelos educandos.

BRINCANDO COMO NOSSOS PAIS



LUZ, CÂMERA, AÇÃO!
Menino Maluquinho em cena

Para finalizar o mês, a turma T2 reproduziu em
uma folha de papel uma parte da história do
"Menino Maluquinho" e a educadora utilizou

esses desenhos para criar um cinema e
recontar a história para eles.



ÉRICO

VERÍSSIMO



O contato do educando com a leitura contribui para
seu desenvolvimento social e cognitivo, auxilia na

construção de conhecimento crítico, capacidade de
argumentar e percepção de mundo. O incentivo

frequente à leitura, contribui para que no futuro essas
crianças e adolescentes se tornem adultos leitores.

A educanda Isadora, da turma M3, em um momento

A BELEZA
DA

LEITURA

 durante uma atividade
livre, escolheu um livro

e começou a ler em
voz alta e aos poucos

os colegas foram se
aproximando para
ouvi-la. Com esse

acontecimento vemos
o quanto a leitura é

bela e contagia as
crianças.



QUAL É O CHEIRO
DE UM GIRASSOL?



Pensando no ensino através da
ludicidade, durante esse mês, os
educandos da turma M1,
conheceram "Os duendes das
estações" através de histórias
criadas e contadas com bonecos,
pela educadora . Eles foram
confeccionados à mão, o que fez
com que os educandos se
encantassem ainda mais. O duende
da estação verão, contou com um
cantinho de época cheio de cor. A
história apresentou características
da estação e um dos elementos
principais foi o girassol, flor que
simboliza luz, união e esperança.



GELO COLORIDO
Após a contação da história, os
educandos foram convidados a
realizarem uma atividade típica
do verão, a confecção de gelo,
porém com adição de corante
alimentícios de várias cores. A

proposta foi muito bem aceita e
executada pelos educandos.  O

momento foi prazeroso e
divertido, mostraram-se atentos
e curiosos durante a atividade.

 
"O que a ludicidade traz de
novo é o fato de que o ser

humano, quando age
ludicamente, vivencia uma

experiência plena." 
(Luckesi, 2000, p. 21).



DA HORTA AO PRATO
Coleta de verduras na
EMEF Érico Veríssimo



CENTRO

MUNICIPAL



MANUALIDADES
Segundo Rudolf Steiner, as atividades
manuais contribuem para um corpo
sadio promovendo autoconfiança,
maturidade física, flexibilidade de

pensamentos, concentração,
sensibilidade e equilíbrio.

Desenvolvendo habilidades através das
suas próprias mãos, as crianças

vivenciam valores inestimáveis para o
seu desenvolvimento, como a beleza e a

vontade, e isso contribui para
harmonizar o pensar, o sentir e o querer. 

“Apenas com as mãos pode-se expressar
tudo o que o espírito pode conquistar;
toda cultura e arte foram criadas por meio
das mãos. Significaria por fim, que para os
desenvolvimentos vindouros as próprias
mãos tornar-se-iam uma espécie de órgão
pensante.” 

Rudolf Steiner



 

CADERNO DE ÉPOCA
Os caderno utilizados em cada

época são confeccionados pelos
próprios educandos, com folhas

totalmente em branco, sem
margens, nem linhas, para que

eles possam expressar os
conhecimentos adquiridos no

decorrer do mês. Esse exercício
de confecção integra habilidades
manuais, artísticas e intelectuais.

A turma T1 confeccionou os
cadernos de época para o mês de
Novembro e decorou a capa com
lindos desenhos feitos com fios de

lã e cola. 



A Cultura Maker vem ganhando
espaço nas escolas como uma

proposta sustentável. O D.I.Y (Do
it Yourself ), traduzido para o

português "Faça você mesmo", 
 traz a ideia de utilizar materiais
que seriam descartados, para
confecção de novos objetos.

A turma T6, inspirada nas ideias
da Cultura Maker, criou um jogo
da velha utilizando tampinhas

de garrafa.



VARAL DE POESIA
A turma T8 confeccionou

um varal com poesias
que foram criadas por
eles. A elaboração de

uma poesia é um
trabalho que exige muita

concentração, porém
traz muitas

aprendizagens, como
por exemplo a ampliação

do vocabulário.
 

"A vivência da poesia
cultiva um caminho
profundo e belo de

relação com a palavra. E
o ser humano assim

tocado espalha a beleza
no seu dizer que se tece

ao mundo."
Autor desconhecido



O conhecimento sobre microbiologia é muito
importante, já que envolve vários aspectos da nossa

vida cotidiana como alimentação, bem-estar, produção
de alimentos e bebidas e inclusive a nossa saúde. 

O educador Ítalo realizou um experimento com a turma
T7 onde eles puderam observar a proliferação de
bactérias de diferentes objetos e partes do corpo.

Para realizar essa experiencia, o educador colocou em
placas de Petry (pequenas placas de vidro) gelatina

dissolvida com caldo de carne. Os educandos passaram
um cotonete em lugares variados e em seguida

colocaram o cotonete em contato com a gelatina. Após
alguns dias, as bactérias já eram visíveis, o educador
levou novamente as placas para que os educandos

pudessem observar o que aconteceu.

CULTURA DE BACTERIAS



A Pedagogia de Emergência
auxilia crianças e adolescentes

que passaram por alguma
situação traumática como:

catástrofes naturais, guerras,
situações de violência e

vulnerabilidade social. Essa
pedagogia contribui para

estabilização interna. 
O equilíbrio é um dos 12

sentidos que deve ser
desenvolvido a partir do

primeiro setênio. Os
exercícios contribuem para a
estabilidade interna e auto

regulação, ajudando a criança
e o adolescente a encontrar o

seu próprio centro.

PEDAGOGIA DE
EMERGÊNCIA



GIRO NA INOVAÇÃO

SCRATCH
A tecnologia vem evoluindo a cada
ano, e estar a par dessa evolução

se torna cada vez mais uma
exigência  do mercado de

trabalho.
Para aproximar ainda mais os

educandos do mundo digital, de
forma consciente e responsável, o
educador Ítalo está trabalhando

com as turmas T8 e T9 no
desenvolvimento de jogos na

plataforma Scratch. Aos poucos,
os educandos estão aprendendo
cada vez mais sobre programação

e alguns jogos online
desenvolvidos por eles já estão

em fase de teste.



Os educandos da
EMEF Batista Castoldi
tiveram o auxilio da
voluntária Mariana

para aprender a arte
da costura.

VOLUNTARIADO
A ARTE DA COSTURA

A costura é uma
atividade que exercita a
criatividade, a paciência

e a coordenação
motora fina, que é a

capacidade de realizar
tarefas delicadas e

precisas.



Quanta necessidade de luz nesta hora tão obscura! E vocês precisam
iluminar todas as almas que o Senhor lhes aproxima; cada um de

vocês deve ser uma chama, e todas as chamas juntas devem ser um
grande farol.

Nós, membros desta santa Obra, lembremo-nos bem que devemos
ser como muitos faróis acesos pela divina Providência,

continuamente alimentados, através do nosso espírito totalmente
especial e próprio, por essa luz. 

Tenho absoluta certeza de que se nós, com a divina graça, vivermos
na prática esse espírito, imenso será o bem que faremos e

inumeráveis serão os desígnios que a divina Providência realizará por
nosso meio; mas cabe a nós manter viva e acesa essa lâmpada de

Deus, que ficará viva e acesa se nós a alimentarmos com o óleo da fé,
do amor de Deus, da caridade.

São João Calábria


