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Nossa professora e tutora Rachel Ross, M. S Ed., acaba de completar uma maratona pedagógica 
desde que chegou a São Paulo, Brasil em 15 de janeiro de 2014. Ela foi a palestrante especial do 
Módulo III do Grupo 5 do Curso de Formação de Profissionais de Extra Lesson, de 17 a 21 de 
janeiro. Quarenta profissionais participaram do curso, sendo que dez dos profissionais já formados 
participou dos processos de prática das pinturas e exercícios, incluindo orientação e revisão dos 
trabalhos de casa. Foi uma experiência maravilhosa de trabalho em equipe. 

Aula de pintura do Curso de Formação de Extra Lesson. 

Maria Eugenia Obniski , diretora coordenadora da Formação de Profissionais de Extra Lesson 
Brasileira e terapeuta de Quirofonética, fez um excelente trabalho de traduzir as palestras de 
Rachel e de facilitar o trabalho ao longo das últimas três semanas, sendo mais um exemplo da 
importância do verdadeiro trabalho em equipe a serviço da Antroposofia . 

 

Rachel foi palestrante no Congresso Brasileiro de Pedagogia Waldorf , realizado no Colégio Micael , 
em São Paulo , onde mais de 600 professores compareceram. De 22 a 25 de janeiro ela foi 
responsável por trazer novas idéias e pensamentos sobre "Como construir o corpo etérico do 
professor de Jardim de Infância" para os 200 professores que se inscreveram para suas palestras. 
Não só ela explicou como o professor constrói e cuida de seu próprio corpo etérico , mas também 
como desenvolve e fortalece as forças etéricas das crianças. Cada palestra terminava com o grupo 
inteiro fazendo Euritmia para ajudar com o seu próprio crescimento e desenvolvimento pessoal. 
Ver 200 pessoas praticarem Euritmia juntas foi realmente de tirar o fôlego . Todos saíram com a 
sensação de estarem enriquecidos e inspirados para o trabalho. 



Congresso Brasileiro de Pedagogia Waldorf, pouco antes do início das palestras 

 

Depois de uma pequena pausa, em 30 de janeiro Rachel falou para 120 cuidadores, cozinheiras e 

pessoal encarregado de creches parceiras da Secretaria de Educação de Atibaia, uma cidade a uma 

hora de distância, ao norte de São Paulo. Ela foi convidada por um grupo de educadores que 

apresentam conceitos da Pedagogia Waldorf para escolas comuns, num processo de educação 

continuada. Essa foi uma maneira eficaz de introduzir conceitos desta abordagem única a um grupo 

que de outra forma não teria esta oportunidade. 

Workshop com Profissionais de Creches em Atibiaia, Brazil 

 

Nesta mesma tarde, Rachel se reuniu com um grupo de diretores das creches parceiras para discutir 

questões mais específicas e para oferecer sugestões que ajudassem nas necessidades dos funcionários, pais 

e das crianças atendidas.  



Finalmente, no dia 1° de fevereiro, Rachel falou na sede da Sociedade Antroposófica em São Paulo sobre o 

tema "Superando o medo", e como construir coragem moral para enfrentar o futuro. Ela apresentou pela 

primeira vez este assunto na Conferência Internacional de Extra Lesson em Julho de 2012 no Instituto 

Sunbridge em New York, EUA. 

 

Rachel Ross (esquerda) e Maria Eugenia Obniski (direita) na sede da Sociedade Antroposófica 

 Sao Paulo, Brazil: palestra Superando o Medo 

 

Na parte da tarde ela se reuniu com um grupo de profissionais de Extra Lesson para rever as 

avaliações da Pessoa/Casa/Árvore Também discutiu e aprofundou muitos aspectos e temas 

relacionados com as necessidades das crianças sob nossos cuidados. 

Encontro com Profissionais de Extra Lesson, para supervisão dos trabalhos. 


