As ultimas Flores antes do inverno chegar
Tapete de flores
O dia nublado vem nos avisar que
o inverno está chegando. As
crianças são presenteadas com
um tapete de flores de diferentes
tipos, algumas já perdendo suas
cores anunciando uma despedida
do colorido em faces desbotadas.
A iluminação da sala é uma
penumbra que produz sombras...
são sombras serenas que a meialuz transporta por cima do tapete
de flores um clima dormitante.

Apagada e Desmaiada
Mesmo que as flores estejam
empalidecidas
as
crianças
percebem que ainda sim elas são
generosas, pois são suportes de
experimentações.
As crianças levam as flores perto
do rosto. As sensações causada
pela textura e cheiro das flores
descoloridas provocam sobre a
pele sensibilidade e delicadeza.
O menino diz que agora a flor tem
cheiro de apagada.
E sua amiga diz que tem cheiro de
desmaiada.

Encaixar e Enfeite para os pés
As crianças investigam possibilidades
de movimentos, e ao caminharem
sobre o tapete de flores descobrem
que elas podem enroscar entre os
dedos dos pés.
- Olha! Elas querem encaixar nos meus
dedos.
- Vamos brincar de enfeitar os pés?
O corpo produz possibilidades infinitas.
As crianças confiam no seus corpos
...entre os espaços pequenos dos
dedos
as
flores
se
ajustam
graciosamente.

Flor no Cabelo
Dos olhos das meninas até seus cabelos
encontramos a flores.
A última florada do inverno chega antes no
coração e no sorriso.
As pequenas pedem ajuda para a professora
colocar a flor no cabelo.
- A gente quer ficar bonita Prô! Coloca no nosso
cabelo?

Vejo vermelho cor da flor!
Com olhar a espreita o menino
brinca de ver vermelho cor da flor.
Ao explorar possibilidade percebeu
que ao colocar a flor bem perto dos
olhos por algum tempo, após tirá-la
por alguns segundo posteriores
continua vendo a cor da flor,
vermelha. Isso é efeito da visão que
fica acostumada a fixar numa
mesma posição.
O menino descobriu o fenômeno
da luz dentro de seus olhos, que
faz acreditar que ainda está vendo
a cor da flor. Pequeno investigador.

Um Carinho para as Flores
Tão suave como a flor é o
carinho das crianças. Mesmo
diante da despedida que o
inverno
provoca,
com
delicadeza dizem um até logo.

- Até logo flores! Quando a
primavera chegar as bebezinhas
florzinhas vão nascer.

