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Há 100 anos a primeira Escola Waldorf nascia para
filhos de funcionários de uma industria alemã.
Idealizada por Rudolf Steiner em um momento
pós guerra, quando algo novo precisava nascer. O
bom, o belo, o verdadeiro precisavam permear
almas humanas para que a própria vida fosse
orientada por forças sociais estabelecidas com
confiança na relação com o outro e no encontro
consigo mesmo, com integridade perante uma
sociedade cada vez mais complexa.
Desligada de interesses estatais, políticos e
comerciais; gestada de forma horizontal - todos
fazem parte de uma rede autônoma; e um
movimento social capitaneado pela auto educação
e norteado por virtudes humanas que fazem
florescer o interesse pela Humanidade.
Interesse que, quando oferecido para o outro, é
realmente amar. Amor é o centro desta Pedagogia.

100 ANOS DA
PEDAGOGIA WALDORF
VERÃO E OUTONO
CONVÊNIO COM A
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
PALMEIRAS
ENTREVISTA

PROJETO ARCA
PROJETO ABRAÇO

JUN 2019

NO.III

VERÃO E OUTONO
Esta época começou com o
sucesso da Campanha de
Financiamento Coletivo,
batemos a meta muito acima do
previsto e dentro dessa
atmosfera de fraternidade nossa
Escola cresceu!
Abrimos o turno da tarde e
chegaram mais 20 crianças e 02
professoras, ah! E chegou
também um professor de
musicalização para as
professoras, coberturas para o
parquinho, uma bela mesa e
bonecas novas.
Aproveitamos a vinda da tutora
Waldorf para oferecer os
Encontros para interessados em
Pedagogia Waldorf idealizado e
dado por Cristina Del Rey.

Foi um para cada estação e
trouxe recursos pedagógicos
para 12 professores da
região, da rede particular e
pública.
Nesta época também
ganhamos um novo anjo, o
Projeto Abraço, que irá
financiar todo estudo em
Pedagogia Waldorf de uma
de nossas professoras.
Dentro da comemoração dos
100 anos da Pedagogia
Waldorf realizamos 15
encontros onde trabalhamos
de forma meditativa os
trechos selecionados da
conferência do Estudo Geral
do Homem

CONVÊNIO
COM A
PREFEITURA DE
PALMEIRAS
Foi com grande alegria que no
dia 7 de março de 2019 foi
publicado no Diário Oficial do
Município de Palmeiras a Lei
n. 740/2019 que autorizou o
poder executivo a firmar
Convênio com a Associação
Comunitária Murundu,
mantenedora da Escola
Murundu.
Em nosso planejamento
estratégico (2018-2028) está
como resultado intermediário
atuar para que Políticas
públicas e gestão pública
municipais sejam eficientes
para garantir o acesso à
educação de qualidade para
todos. E uma das nossas
estratégias para "o mundo que
queremos" é influenciar
políticas públicas associadas
ao desenvolvimento humano.

do Rudolf Steiner e
participamos da nossa
primeira Semana Mundial
do Brincar da Aliança pela
Infância. Foram épocas de
irrmos para o mundo e nos
renovarmos.
INFORMATIVO NÓS DA MURUNDU!

Este foi convênio foi nosso
primeiro passo neste sentido e
celebramos com todo nosso
coração.
" Não posso esperar que algo
mude lá fora na vida social se
eu mesmo não me puser em
movimento."
Rudolf Steiner
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ENTREVISTA
Neste Boletim
entrevistamos a professora
do turno da manhã da
Escola Murundu, Fabrícia
de Sousa que é de
Palmeiras e faz parte do
Projeto Nossa Gente e esta
estudando Pedagogia
Waldorf.
o que significa a Escola
Murundu para você?
A Murundu transformou
minha visão sobre
educação, um mundo de
descoberta que vem
nutrindo a minha vida,
com mais amor, leveza e
esperança de fazer com
que a vida das crianças
sejam mais suaves.
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"Ser uma professora
Waldorf é praticar minha
autoeducação, uma vez que
para educar o outro,
precisamos nos educar.
Trabalhar para ter um
olhar mais profundo, onde
a criança é tratada com
muito respeito, amor e
dedicação
O estudo da Pedagogia
Waldorf, vem acontecendo
com muita dedicação, a
cada módulo uma nova
descoberta, novas vivências
que vem enriquecendo
minha prática e moldando
os meus saberes.

A MURUNDU TRANSFORMOU
MINHA VISÃO SOBRE
EDUCAÇÃO
Fabrícia Souza dos Santos

PROJETO ABRAÇO
O Projeto Abraço vai
financiar o estudo em
Pedagogia Waldorf de uma
de nossas professoras
O Projeto Abraço promove
eventos e campanhas para
mobilizar recursos na
sociedade, afim de revertêlos em projetos de
melhoria para entidades
assistenciais e
comunidades carentes em
todo território nacional.
Somos muito gratos!
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PROJETO ARCA
O Projeto Arca chegou na
Murundu para fazer nascer
o Centro de Arte e
Educação, tão sonhado
desde nossa fundação.
Por meio da Lei N.º
752/2019 a Prefeitura
Municipal de Palmeiras
doou um terreno no bairro
popularmente conhecido
como Casinhas para acolher
nosso centro.
O Projeto irá oferecer
inicialmente aulas de
capoeira, de música e de
circo, além de oferecer
acolhimento para o brincar
livre das crianças em seu
parquinho.
O Projeto Arca iniciou suas
atividades em Palmeiras em
2007, e chegou a envolver
mais de 200 pessoas entre
adultos e crianças. O Projeto
havia dormido e acordou ao
encontrar a Murundu.
Acreditamos que as ações
artísticas, culturais e
esportivas fornecem bem
estar, aumenta a autoestima, ensinam a disciplina
e geram uma identidade
positiva.
O bom, o belo e o
verdadeiro são nossos guias
também no Projeto Arca.
www.associacaomurundu.com.br
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