A CASINHA ENCANTADA

Num lugar não tão distante, existe uma casa de aparência comum mas que, na
verdade, esconde uma grande magia...Nela, moram um coelho e sua fantástica equipe
de super educadoras, da portaria às salas de aula. Quem vê de fora,acha que lá só se
ensinam as cores, as formas, as letras; acham que apenas se brinca de massinha e
aquarela. Mas...como estão enganadas essas pessoas que só enxergam com a visão!
Mal sabem elas que o necessário é invisível aos olhos e que, quando escolhemos
deixar nossos filhos entrarem nessa casinha, escolhemos deixa-los viverem torno da
maior mágica de todas...a do milagre do amor. Nesse lugar encantado, entram alunos
a cada dia esaem, a cada dia, heróis e princesas, guerreiros e bailarinas, jogadores e
médicas e tudo aquilo que eles quiserem sonhar. Lá, aprendem tudo que é
importantepara criar a base da educação deles. Mas, o melhor de tudo, é que eles
aprendem a ser eles mesmos.
Mas, não há como fazer isso tudo isso sozinhos e é nessa jornada de saber que
entram aquelas criaturas fantásticas de que falei no início desse texto. Elas são
criaturas iluminadas por um brilho único pois são apaixonadas pelo que fazem e
transbordam amor, carinho e dedicação aos nossos bens mais preciosos. Esse é um
motivo pelo qual tanto amamos essa casa encantada.
Bem, assim como toda história, essa também é feita de vários capítulos e hoje, um
deles chega ao fim para essa turminha tão linda e única que, assim como suas
professoras, é formada de crianças amigas e totalmente encantadoras. Porém, o
caminho é longo e a história de cada um continua e, o que conforta nossos corações, é
que, tudo o que foi vivido durante esses quatro anos, juntos, permanecerá para
sempre porque o amor e a amizade, quando verdadeiros, não acabam jamais.
Antes de declarar o final, um agradecimento é preciso fazer. Se pudéssemos,
daríamos algo maior do que nossas palavras, mas... o nosso melhor vocês já possuem.
Então, obrigada por vocês fazerem parte da história de cada um dos nossos filhos,
obrigada por nos incluir nessa magia, permitindo-nos vivenciar e proporcionar alegrias
quando todos ficamos juntos. Simplesmente,obrigada por TUDO!
Apesar de ser uma história de amor, amizade, cumplicidade, parceria e
companheirismo de todos os personagens, não vamos terminar com o simples “ e
viveram felizes para sempre!, porque isso não é um conto de fadas...Isso é realidade e ,
na vida real, somos afetados uns pelos outros e, como dizia Antoine de Saint- Exupéry,
em O Pequeno Príncipe, “Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam
sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.”
Então, terminaremos dizendo :Viveram, vivemos e viveremos amigos, unidos e
felizes no único lugar que realmente importa...nos nossos corações, para sempre !
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