Relatório
Griô aprendiz:
MestreGriô: Dona Nadir

Foi com muitas flores, comidinhas deliciosas, amor e carinho que no início do
mês de novembro, as crianças do Jardim Vagalume Vale do Capão receberam
uma visita muito especial. Trazendo seu "baúzinho" de estórias, músicas e
brincadeiras, Dona Nadir contou lembranças e memórias de outras épocas
deixando todos muito felizes e enternecidos. Com sua sempre generosa e
envolvente oratória, nos fez viajar até a beira de riachos velhos, ribeirinhas
doces proporcionado aos ouvintes imagens e sensações com cheiro de mato e
cores de primavera. Falou da infância e como passeava com a professora e
colegas até o rio para fazerem piquenique na chegada da estação das flores.
Cantou e lembrou do fogãozinho feito de formigueiros abandonados, onde
perdiam a hora inventando comidinhas de verdade como godó e refogado de
capeba. Ensinou e aprendeu brincadeiras com os dedos, rimas, e respondeu
muitas perguntas dos pequenos. Dona Nadir permeou a manhã do dia 3 de
novembro de 2015 com sementes de luz e sabedoria.

A segunda visita de Dona Nadir ao Jardim de Infância Vagalume aconteceu no
dia 16 de dezembro de 2015. Desta vez nossa mestra trouxe na sacola, além
de estórias, brincadeiras e música, deliciosos panetones que ela mesma
preparou. Celebramos o advento com lapinha montada ao som de músicas
tradicionais de reisado onde todo o auto de Natal foi narrado de maneira
singela e melodiosa. Os panetones e frutas trazidos pela nossa mestra, foram
entregues `as crianças com magia e diversão. Colocando uma cenoura e um
pote com água(para um cavalo cansado) na varanda da escola, as crianças
esperaram a chegada de um bom velhinho, que viajando pelo mundo em seu
cavalo branco entrega estas delicias por onde passa. Ao ouvirem uma forte
batida na porta da sala as crianças correram para abri-la, mas só encontraram
o rastro de água deixado pelas patas do cavalo, a cenoura mordida, e é claro,
uma cestinha cheia de panetones e frutas. Assim foi a despedida de Dona
Nadir desta escola de gente pequenina e grata. Suas duas visitas a este
ambiente serão lembradas com muito carinho.
Em 2016 seguiremos com nossas ações, agora nas Escolas Brilho do
Cristal e Escola Municipal assim que as aulas retornarem. Desde já
gostaríamos de demonstrar nossa gratidão ao Grão de Luz pela confiança e
parceria desejando a todos os mestres e seus aprendizes um novo ano de
muito amor e paz.
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