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MAIS UM
POUCO DE NÓS
O nome desse informativo nasceu da cabeça de uma das
fundadoras da Murundu. Ela teve uma ideia... Pareceu a melhor
ideia... E se tornou o seu nome... Ela não sabia que o jornal da
Escola Rudolf Steiner se chamava NÓS. Quando soubemos
pensamos em mudar de nome, mas foi uma coincidência... E
escolhemos deixar, até mesmo como uma homenagem a Escola
Rudolf Steiner, que foi a primeira Escola Waldorf do Brasil.
Somos um Projeto Social que temos como missão: “deixar o
mundo mais belo, pela arte, cultura de paz e sustentabilidade,
fortalecendo os valores humanos e a diversidade de saberes à luz
da Antroposofia”.
Atuamos nossa missão no mundo por meio da Escola Murundu,
onde 50% dos seus estudantes são bolsistas em situação de
vulnerabilidade social, do Projeto Nossa Gente que oferece a
oportunidade para mulheres em situação de vulnerabilidade
social do município de Palmeiras estudarem Pedagogia Waldorf.
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INVERNO E PRIMAVERA
No inverno fizemos nossa
primeira Menina da
Lanterna, foi um momento
muito especial para todos.
As crianças e os pais
realmente viveram este conto
de fadas: as crianças no seu
dia a dia e os pais no Coral de
Pais e na confecção das
lanternas...
Assim, todo o conto foi se
tornando vivo dentro de cada
família.
Na noite tão esperada, da
Menina da Lanterna,
cantamos muito, fizemos
cortejo pelas ruas e nossos
corações ficaram
iluminados... A magia da
Menina da Lanterna se fez
presente!

Trouxe também a reflexão do
papel da Escola Murundu na
comunidade de Palmeiras
além de seu alambrado e para
isso nos fez olhar para as
necessidades veementes da
comunidade e deste
movimento nasceu o Projeto
Nossa Gente e a primeira
mulher da comunidade se
tornou nossa professora ,
Edineia Macedo e

Depois de tanto cantar as
belas músicas da menina da
lanterna, acolhemos nossa
alma nordestina em uma bela
ciranda de Pedro Ivo:
"Vou acender minha lanterna,
prá iluminar a escuridão
vou caminhar aquí na Terra,
e vou cantando esta canção
eu vou convidar cada criança
a cantar com a voz e o
coração
prá trazer de volta a
esperança e acender a luz do
coração"
O mês de agosto chegou e
trouxe bons ventos...
Construímos e soltamos
pipa... A sutileza de estar em
equilíbrio dentro do
movimento.

e contratamos a Fabrícia
também da comunidade
como coordenadora de
vulnerabilidade social da
Escola.
E com a força, que traz
quando estamos dentro e
nosso propósito no mundo,
chega a época de Micael
mostrando os dragões que
precisamos enfrentar para
deixar o mundo mais belo,
pela arte, cultura de paz e
sustentabilidade,
fortalecendo os valores
humanos e a diversidade de
saberes à luz da Antroposofia.

INFORMATIVO NÓS DA MURUNDU!

PROJETO
NOSSA GENTE
O Projeto Nossa Gente tem
por objetivo diminuir a
situação de vulnerabilidade
social no município de
Palmeiras por meio das
mulheres, da oferta de
formação em Pedagogia
Waldorf para mulheres nesta
condição. A primeira
integrante do Nossa Gente é a
Edineia Macedo, nasceu em
Palmeiras, tem 41 anos e
sempre sonhou em trabalhar
em projetos sociais. Se
aproximou da Escola por
confiar no Projeto Social que
somos e nele doou sua energia
de forma voluntária e
silenciosa, até que todos foram
entendendo o que ela
representava ali... Sua vida
mudou e da Escola também,
ela se tornou nossa professora
e foi estudar Pedagogia
Waldorf no Instituto Micael e
Aracaju, que doou uma bolsa
de estudo de 50%, o qual
agradecemos de coração.

"Em realidade, na escola não
devemos aprender para saber,
mas devemos aprender para
sempre podermos aprender
com a vida."
Rudolf Steiner
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ENTREVISTA
Neste informativo nossa
entrevista foi com padrinhos
e fadas madrinhas, àqueles
que financiaram o estudo de
uma criança em nossa Escola.
É uma forma de honrar e
agradecer os encontros que
tornam possível a realização
da missão da Murundu.
Nossa pergunta foi:
QUE SONHO SEU A
MURUNDU ALIMENTA?
"A Murundu alimenta meu
sonho de um mundo que
acredita nas potencialidades
de todos e da oportunidade
que todos devem ter."

"A Munduru alimenta meu
sonho de que o mundo é para
todo mundo. Possibilitar uma
experiência escolar focada
nas virtudes, na abundância,
na integridade dos seres
humanos. O mundo só será
para todo mundo quando
todo mundo se entender
como um mundo em si.
Aprender a viver de forma
integrada, com seus desafios,
fantasmas, feiuras e – ao
mesmo tempo – para suas
coragens, gurus e belezas."
Luciana Branco

Paulo Salum

"A possibilidade de permitir
que pessoas menos
favorecida possam ter um
aprendizado com qualidade."
Eugênio Lins

Agora em nosso site as
doações podem ser feitas
via PAYPAL
DOE AQUI
em um clique!

NOSSA MISSÃO SE
SUSTENTA NA FRATERNIDADE
QUE JÁ CONSEGUIMOS FLUIR
PARA O MUNDO E NA
FRATERNIDADE QUE JÁ EXISTE
NO MUNDO E FLUI ATÉ NÓS!
Faça parte de tudo isso!
Associação Comunitária
Murundu
Bradesco
AG 1087-1 CP 1000140-4
CNPJ 29.138.511/0001-56
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FRATERNIDADE
Nossa missão se sustenta na
fraternidade que já
conseguimos fluir para o
mundo e da fraternidade que
já existe no mundo e flui até
nós e este fluxo é alimentado
com uma gratidão profunda
e muito trabalho,
principalmente interno.
Nossos brechós e jantares
sociais se nutrem da
fraternidade e toda sua renda
é revertida para a Escola,
você não compra apenas um
delicioso prato ou uma
roupa bacana... Você ajuda
financeiramente a Escola
Murundu e tudo que ela
representa e traz para o
mundo!
São muitos anjos pelo
caminho, que nos ajudam a
edificar nossa missão,
padrinhos e fadas madrinhas
que agradecemos por toda
doação fraterna. Sabemos
que podemos continuar
contando com impulso social
e confiança de vocês.
Queremos fazer uma
homenagem a um... Muito
especial: Dan Oren.
Que virou uma estrelinha no
céu e de lá continua a
iluminar.

www.associacaomurundu.com.br
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