Colher é...
Sala de 5 anos
“ O que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? É o
jardineiro. Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde um
jardim aparecerá. Mas, havendo um jardim sem jardineiro, mais
cedo ou mais tarde ele desaparecerá. O que é um jardineiro? Uma
pessoa cujo pensamento está cheio de jardins. O que faz um jardim
são uns pensamentos do jardineiro (…)”
E os nossos meninos o que vão ser?
JARDINEIROS… de um mundo com muitas flores, cores, perfumes e beleza. Serão sementes que
foram semeadas em boa terra romperam e nasceram. Fizeram-se belas e fortes, geraram flores e
frutos. Tornaram-se plantas viçosas. Deram boa colheita. Perfumaram, embelezaram, alimentaram
e geraram outras sementes.
Jardineiros que semeiam, regam, cuidam e colhem do seu jardim.
Queremos jardineiros que acreditem no germinar das sementes que lançam.
E o que vão fazer? Irão fazê-lo da mesma forma como cuidamos das plantas: idealizamos a planta
que queremos… Preparamos a terra. Lançamos as sementes. Regamos e aguardamos a semente
germinar. Esperamos, cuidamos, esperamos... Avistamos os primeiros sinais, nos alegramos.
Regamos. Esperamos... Vemos ela crescer. Cuidamos para não morrer. Apreciamos a beleza das
flores, esperançosos de que logo virarão frutos. Emocionamo-nos. Sentimos seu perfume. Os
frutos aparecem, colhemos e nos saboreamos com eles. Os frutos nos alimentam e dão forças
para fazermos nova semeadura, e recomeçar o ciclo de vida.
Cada ano escolar um ciclo de vida… onde semeamos, aguardamos, cuidamos, regamos e vemos
crescer. Colhemos muitos frutos e deliciamo-nos com eles. Voltamos a semear, regar, cuidar e ver
crescer. Sempre com a esperança de ver brotar as potencialidades de cada sementinha para
florescer e frutificar e de se tornar jardineiro do seu jardim.
Então o que colhemos?
Muitas aptidões, saberes, alfabetização, disciplina, afeto, amor, preparação, disposição,
autonomia, diálogo, respostas, criar, rir, brincar, acreditar, amigos, confiança, conquistas e
aquisições, crescer. Aprendemos a: ” COLHER PARA SEMEAR

