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Curso de Fundamentação em Pedagogia Waldorf

Usando o tempo de férias para para novas travessias, novos caminhos e 
novos encontros

O curso de Fundamentação em Pedagogia Waldorf teve início no mês 
de janeiro com o tema "Biografia Humana", uma bela promessa para o 

autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.
Os participantes também se entusiasmaram com as oficinas de 

encadernação e pintura.
O segundo encontro com o tema "Filosofia da Liberdade" acontecerá 

nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro.



Canto Renovado

Em cada canto e espaço há movimento cirandado.
Com suor, calor e dor

Transformados em coragem, superação e humor.

Neste canto em que me encontro, salta a bola 
Rola, brinca, dribla e finta nas mãos e pés de muita cor.

Intuição me encanta, decisão é certa, tem raça, fé, é gooool
Deu Waldorf na cabeça, meu irmão, handebol é tradição, é show.

 
Avante cantando nesse palco colorido e iluminado,

Muitas vezes emprestado a arte, exposição e bazar de qualidade.
Waldorf é simples assim, é caminho, comunidade,

 É escolha de verdade!
É brado, é forte, 

Ato em verso proseado, é canto encantado,
É amor.

Ayres Baroni Junior – Professor Educação Física





Agenda

Fevereiro
18:  Reunião do Conselho de Pais
22 a 24: Seminário de Pedagogia Waldorf
23: Integração Social
27: Aniversário de Rudolf Steiner 

Março
4 e 6: Aulas Suspensas
5: Carnaval
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


