
Re-colher-se

Luz do lampião...
Que trago pelas mãos.
Verde, amarelo, vermelha e azul,
Chama, chama, não se apague não.

Junho 2020



Queridas famílias,

Estamos felizes por nos encontrarmos mais uma vez através da 
cartilha da Menina da Lanterna!
Na tentativa de encontrarmos um caminho possível para a 
vivência do Passeio da Lanterna, deixaremos aqui um alimento 
anímico para vocês pais, e algumas possibilidades para a confecção 
da lanterna e do teatro, em casa. Como primeiro passo faz-
se importante que os adultos encontrem em seu interior um espaço 
para esta preparação - o ambiente de sua Lanterna. As histórias e as 
canções indicadas, servirão como apoio para acordar as lembranças 
que com certeza muitos de vocês, carregam dentro de si. Agora, 
com esse ambiente preparado daremos o segundo passo em 
direção às crianças, envolvendo-as com as canções, com as histórias, 
com a confecção das lanterninhas e dos personagens para o teatro 
de sombras. As crianças pequenas do maternal poderão auxiliar e 
vivenciar junto, cada passo. Com certeza todos esses "conteúdos" 
precisarão ser repetidos e repetidos.. muitas vezes, diferentemente 
das crianças de 5 ou 6 anos. Nesse ambiente, quentinho, a lanterna 
vai ser acesa e o teatro será apresentado, coroando esse 
momento. E assim, juntos no dia 24 de junho dia de São João, às 
18:00h, formaremos um grande círculo de luz com as lanternas 
acesas - uma fogueira - iluminando o nosso interior e o nosso 
exterior também. Teremos uma noite iluminada!

Recebam o nosso caloroso abraço,

Professoras da Educação Infantil



Pontos de Luz

Desde o outono iniciamos um percurso com pontos de luz:

A luz desce às profundezas da terra e vence as trevas da morte – Luz do 

Renascimento (paixão de Cristo)

A luz que ascende às elevadas esferas e se une ao sol - Luz da Ascensão 

(Páscoa).

A luz que desce ilumina as cabeças dos discípulos, clareia suas palavras, coloca 

seus pés em movimento por todos os cantos para iluminar a todos que 

encontram – a Luz de Pentecostes.

A luz da Menina da Lanterna, que é buscada e quando encontrada ilumina 

lugares ou pessoas que possam precisar dela.

Do gradativo movimento de contrair-se passando pelo equinócio de outono, se 

chega à construção máxima no solstício de inverno, quando temos à noite mais 

longa do ano. Aí está João, inaugurador de um novo tempo!

Por meio das celebrações  as crianças vivenciam o  grande ritmo das estações. 

E nós adultos, ao vivenciá-las com consciência, apoiamos as crianças neste 

pulsar do mundo, onde os valores experimentados através das festas podem 

ser interiorizados nas crianças de forma inconsciente, através dos símbolos e 

imagens. São sementes que no futuro germinam como positivas forças  sociais.

O Passeio da Lanterna prepara para a chegada do inverno, época que 

percebemos uma grande inspiração da terra, uma aquietação da natureza. O 

clima fica mais frio, a noite chega mais cedo, tudo favorece uma atitude de 

recolhimento e interiorização, de uma busca para dentro de nós mesmos, da 

luz que vive no nosso interior.

As vivências  que levamos às crianças alimentam a alma  proporcionando 

sentimentos de alegria, amor, coragem, confiança e segurança diante do 

mundo.



A Festa da Lanterna é uma festa de origem europeia. Lá, é comemorada 
no dia 11 de Novembro, dia de São Martinho. Foi introduzida no Brasil 
pela primeira Escola Waldorf de São Paulo, para o Jardim da Infância, na 
época de São João.

No hemisfério Sul, em Junho, estamos entrando no Inverno. 
Portanto, podemos dizer que essa é uma festa que prepara para a 
chegada do inverno, época que percebemos uma grande inspiração da 
terra, uma aquietação da natureza. O clima fica mais frio, a noite chega 
mais cedo, tudo favorece uma atitude de recolhimento e interiorização, 
de uma busca para dentro de nós mesmos, da luz que vive no nosso 
interior.

Em toda chegada de uma nova estação, buscamos direcionar novas 
atividades e assumir uma postura coerente com as qualidades que a 
época inspira. Imbuídos de sentimentos verdadeiros tornamos quase que 
tradutores dessas qualidades que a natureza emana.

A origem da Festa da Lanterna



Percorrendo o caminho  da história:

A Menina da Lanterna 

As imagens desta história mostram o caminho  individual do homem em busca da 

consciência de si mesmo , em busca da luz do sol (Luz Crística) para transformação 

interior, abrindo caminhos ao doar-se. 

Nos  fala de um despertar e cuidar da Luz interior para que ela não se apague 

diante dos ventos e tempestades da vida, como costumamos cantar com as 

crianças: “No céu brilham estrelas, na Terra brilhamos nós”.

Os personagens nos revelam âmbitos do ser humano que necessitem ser 

dominados, transformados e renovados. 

O fogo , desde os tempos  remotos é o elemento da natureza  mais usado por 

todos os povos para simbolizar a transformação. A lanterna acesa simboliza esta 

luz interior: o fogo divino e transformador que todo ser humano tem dentro de si. 

Trilhar esse  caminho é uma prova de coragem, e a lanterna acesa é um estímulo  

para as crianças.

Doar esta luz tão especial é um segundo passo , que poderá transformar-se num 

impulso social na vida futura de cada um.

É nossa tarefa como adultos  vivenciar  este momento  com plena consciência, 

despertando nas crianças  sentimentos  bons, belos , verdadeiros e de veneração.



Percorrendo o caminho da história:

Era uma vez uma menina que alegremente carregava sua lanterna. O verbo no 

passado “era” caracteriza uma vida que já existia (a da menina) e que realiza uma 

ação “carregar uma lanterna”, refletindo sua vida interior “alegremente” no espaço 

manifesto como “nas ruas”.

Carregava       Alegremente  Lanterna

Querer             Sentir                 Pensar 

Corpo               Alma                Espírito 

Pensar, sentir e querer são 3 qualidades do mundo anímico. 

Pelo pensar a alma se conecta com o espiritual

Pelo querer a alma se conecta com o mundo material

Pelo sentir a alma se conecta com ela mesma

Desta maneira o mundo se apresenta à menina (ao Ser Humano) de uma forma 

tríplice e no decorrer da história encontramos  essa  constituição  representada no 

encontro com os 3 animais :  o urso,  o ouriço  e a raposa.  E mais  tarde com os 3 

personagens humanos:  a velha fiandeira, o sapateiro  e a menina da bola , aos 

quais  a menina busca acender sua luz.  No caminho surgem as estrelas que lhe 

enviam a mensagem  para ir procurar o sol; o astro -rei , que a tudo dá brilho e       

calor , acende sua luz e é o impulso que dá a menina coragem para continuar o seu 

destino.



Atividades com as crianças

No cantinho de época  começamos a trazer a atmosfera de recolhimento. Usamos tons 
ligados à noite (tons de azul e lilás)  e os elementos do  outono continuam presente. 
Folhas secas, pedrinhas, sementes,...

Sugerimos fazer uma linda transparência em papel de seda para ser colada na janela. 
Pedacinhos pequenos cortados delicadamente podem contar uma história.

Outra sugestão é criar uma transparência com flores, folhas e sombras em 

papel preto.

Preparando o ambiente



Preparando as Lanternas

Sugerimos alguns modelos de lanterna com o que temos em casa.

Lanterna em Vidro

Material:

Vidro, folhas de seda, cola e pincel.

Como Fazer:

Limpe bem o vidro e seque. Com as folhas de seda, podemos cortá-las em tiras ou em 
formas variadas. Cole com a ajuda de um pincel os recortes de seda no vidro. Pincele 
cola por todo o vidro e espere secar.

A colagem dos papéis no vidro é feita 
com pincel e cola branca (dilua a cola com 
um pouco de água)

Para finalizar, faça uma argola em volta do vidro com alça para  
encaixar um cabo de bambu.



Lanterna em papel

Podemos utilizar os desenhos de folhas sugeridos 
na cartilha do outono e fazer uma linda lanterna.

Material:

1 folha para aquarela A3
Folhas secas
Giz de cera
Cola branca
Pincel
Óleo (de cozinha)

Como fazer:

- coloque as folhas secas em uma superfície dura, 
cubra com a folha de papel A3 e passe o giz de 
cera por cima para que o desenho da folha seja 
carimbado no papel. 
Faça a dobradura como na foto.
-Dê o acabamento na borda utilizando cola.
-Pincele toda a lanterna com um pouco de óleo de 
cozinha para que dê transparência no papel.

As medidas para a 
dobradura



Lanternas em Lata

Material:

1 lata, prego e martelo.

Como fazer:

-Lave bem as latas e retire 
as etiquetas e toda a cola.

-Seque bem a lata, envolva com uma folha de papel e desenhe o padrão da figura que 
pretende esculpir na lata. Outra opção é fazer furos aleatórios.

-Com a ajuda de um martelo e um prego da espessura dos orifícios que pretende 
fazer, vá realizando a figura na lata seguindo o padrão. Golpeie de forma certeira, mas 
com um pouco de força para que os furos se façam sem problemas.

-Quando terminar, envolva a lata por dentro com um papel e depois pinte-a por fora 
com o spray da cor desejada.

Use um alicate 
para te ajudar.



Teatro de  Luz e Sombra

Segue o passo-a-passo:

- Desenhe os personagens da história em um papel de gramatura alta 

(canson ou cartolina). O molde está em anexo.

- Recorte os desenhos e cole cada personagem em um palito de 

madeira, tipo picolé ou churrasco.

- Para projetar as sombras, apague as luzes e utilize uma vela



- As sombras podem ser projetadas na parede em um tecido ou em uma caixa 

com fundo vazado coberto com papel vegetal ou papel manteiga.

- Conte a história  e cante as músicas vivenciando a atmosfera criada neste  

momento. 

- Depois do teatro, apague todas as luzes da casa e acenda a lanterna e 

passeie pela casa cantando e carregando a sua luz!

“Minha luz vou levando,
sempre dela cuidando,

se alguém precisar,
dela posso lhe dar!”



Personagens do Teatro “A Menina da Lanterna”







A menina da lanterna

Eu vou com minha lanterna,
Com a minha lanterna na mão.

No céu brilham estrelas,
Na terra brilhamos nós.

Era uma vez, uma menina que alegremente carregava sua lanterna pelas ruas. De 
repente chegou um vento e com grande ímpeto apagou sua luz.
“Ah! Quem poderá reacender a minha lanterna?”
Olhou para todos os lados, mas não achou ninguém.
“Que animal mais estranho, com espinhos nas costas, olhos vivos e tão ligeiro que 
entre as pedras se esconde?
“Ah! Um ouriço que aparece!”
Querido ouriço! O vento apagou minha luz ... Será que você sabe quem poderá 
acender minha lanterna?”
- “Não sei dizer-lhe. Pergunte a outro! Não posso demorar.
Corro para casa, dos filhos vou cuidar!”
Cabeça enorme, pesada. Corpão peludo, desajeitado em lenta caminhada.
Grunhindo, resmungando, assim surge o urso da floresta!
“Querido urso! O vento apagou minha luz... será que você sabe quem poderá 
acender minha lanterna?”
- “Não sei dizer-lhe. Pergunte a outro! Estou com sono.
Vou dormir e repousar. Hum, hum, hum...”
Quem de pelo russo, de passo furtivo, entre o capim se esgueira. É a raposa.
Seu focinho levanta e farejando, a menina descobre, e com ela vai falar:
Que fazes aqui na floresta. Volte já para sua casa. Estou caçando e você afugenta os 
ratinhos!
Com tristeza a menina percebeu que ninguém queria ajudá-la. Sentou-se sobre 
uma pedra e chorou.
-“Será que ninguém quer ajudar-me?”
Foi então que as estrelas se aproximaram e disseram:
- “Pergunte ao sol. Ele poderá ajudar-lhe.”
Depois de ouvir conselho das estrelas a menina criou coragem para continuar seu o 
caminho.
Finalmente chegou a uma casinha, dentro da qual avistou uma mulher muito velha, 
sentada, fiando em sua roca. A menina abriu a porta.
- “Bom dia, querida vovó!”
- “Bom dia.”
- “Será que a senhora conhece o caminho até o sol? Venha comigo procurar o sol.”
- “Não posso acompanhá-la. A roca não pode parar, eu fio sem cessar.



Descanse um pouco, pois seu caminho é muito longo.
Depois que descansou, a menina pegou sua lanterna, despediu-se e 
continuou sua caminhada.
A menina encontrou outra casinha no seu caminho: a casa do sapateiro.
Este estava sentado em sua oficina consertando muitos sapatos. A menina 
abriu a porta.
- “Bom dia querido sapateiro!”
- “Bom dia.”
- “Será que o senhor conhece o caminho até o sol? Venha comigo procurar o 
sol.”
- “Não posso acompanhá-la, tenho muitos sapatos para consertar.
Descanse um pouco, pois seu caminho é muito longo.”
Despois que descansou, a menina pegou sua lanterna, despediu-se e 
continuou sua caminhada.
Lá longe, avistou uma montanha muita alta.
“Com certeza, o sol mora lá em cima... “e pôs-se a correr rápida como uma 
corça...
No meio do caminho encontrou uma criança que brincava com uma bola.
“Venha comigo, vamos até o sol.”
Mas a criança nem respondeu, preferindo brincar com sua bola e afastou-se 
saltitante pelos campos. Então a menina da lanterna continuou sozinha seu 
caminho, subindo pela encosta da montanha.
Quando chegou no topo, não encontrou o sol.
“Vou esperar aqui, até o sol chegar.”
Como estava muito cansada da sua caminhada, seus olhos fecharam e ela 
adormeceu.
O sol que já tinha avistado a menina a muito tempo...
Ao entardecer, o sol desceu até ela e acendeu sua lanterna.
Depois que o sol voltou para o céu, a menina acordou.
“Ah! A minha lanterna está acesa!” E com salto pôs-se alegremente a 
caminhar.
Na volta reencontrou a criança da bola, que lhe disse:
- “Perdi minha bola e não a encontro mais.”
- “Vou ajudar-lhe com minha luz.”

Minha luz vou levando,
Sempre dela cuidando.

Se alguém precisar,
Dela posso lhe dar.



- “Encontrei a bola!” Exclamou a criança, e afastou-se rapidamente.
A menina da lanterna continuou seu caminho até o vale e achou a casinha 
do sapateiro. O sapateiro estava sentado muito triste em sua oficina e, 
quando viu a menina disse-lhe:
- “O fogo se apagou e agora minhas mãos estão duras de frio. Não consigo 
trabalhar mais!”
- “Eu acenderei nova luz para você.”

Minha luz vou levando...

O sapateiro agradeceu, aqueceu suas mãos e pôde novamente martelar e 
costurar com todo afinco os seus sapatos.
A menina continuou seu caminho até chegar na casa da velha fiandeira. O 
seu quartinho estava escuro.
- “Minha luz se apagou e não posso mais fiar.”
- “Eu acenderei nova luz para você.”

Minha luz vou lavando...

A fiandeira agradeceu, e logo sua roca começou a girar, fiando, fiando, 
fiando sem cessar.
Depois de algum tempo a menina chegou ao campo e todos os animais 
acordaram com o brilho de sua lanterna. 
A raposinha ofuscada farejou para descobrir de onde vinha tanta luz.
O urso bocejou, grunhiu e tropeçando desajeitado foi atrás da menina.
O ouriço, muito curioso, aproximando-se da menina, perguntou:
- “De onde vem este vaga-lume tão grande?
Assim a menina voltou muito feliz para casa, sempre cantando a sua 
canção:

“Eu vou com minha lanterna,
Com a minha lanterna na mão.

No céu brilham estrelas,
Na terra brilhamos nós.”
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