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COMEMORAÇÃO DOS
100 ANOS DA
PEDAGOGIA WALDORF
EM BERLIM

INVERNO E PRIMAVERA

CASA FIFÓ

ENTREVISTA

REDE NACIONAL DA
PRIMEIRA INFÂNCIA

Em 19 de setembro comemorou-se, por todo o

mundo, os cem anos de surgimento da primeira

esco-la com a Pedagogia Waldorf. Em Berlim

aconteceu a festa oficial do Centenário, repleta de

apresentações artísticas feitas por crianças e jovens

de diversos países do mundo. Performances

modernas com patinetes, circo e batucadas,

mostraram uma Pedagogia Waldorf pulsando

contemporaneidade, que transmitem o calor e a

alma de cada povo.

O tema do Centenário Waldorf, “aprender a mudar
o mundo”, ganhou um novo entendimento: para
aprender a mudar o mundo é preciso, antes,
aprender a reconhecer nossa identidade e força
individual e enquanto povo.

W

Nós da 
Murundu!
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INVERNO E PRIMAVERA

CASA FIFÓ

Fifó é um tipo de candeeiro
que os antigos garimpeiros da
Chapada Diamantina utiliza-
vam nos garimpos subterrâ-
neos para iluminar os seus
caminhos.
A Casa Fifó nasceu no cora-
ção de um dos focos de atua-
ção da Associação Comuni-
tária Murundu: o bairro do
Mutirão, onde se concentram
muitas famílias em condição
de vulnerabilidade social de
Palmeiras.
A Fifó é um espaço para
acolhimento e um ambiente
terapêutico, onde se desen-
volverão atividades de forta-
lecimento de vínculos, como o
Projeto Conto (costura
comunitária com objetivo te-
rapêutico e geração de renda)
e as sessões terapêuticas com o
método Padovan e
Thetahealing..
 

Esta época começou com a
Festa da Menina da Lanterna
nos lembrando que viveremos
nossa luz interior quando
aprendermos a compartilha-la,
por meio do amor e do perdão
que levamos a todos que cru-
zam nosso caminho cotidiana-
mente.
O Instituto Ruth Sales cruzou
nosso caminho por conta do
Projeto: A Pedagogia Waldorf
na Escola Pública. Este encon-
tro gerou um documento que
descreve nosso trabalho:
https://www.institutoruthsalles.c
om.br/?s=MURUNDU. Foi
muito interessante ver nossa
história contada pelo
olhar do Instituto.

Uma forma que
conseguimos oferecer para
essas crianças mais
3h na Murundu foi que elas
entrassem às 11h a até a saída
do turno da manhã
ficassem brincando fora. Já
estamos muitos felizes de
proporcionarmos para essas
17 crianças mais momentos
de amor e brincar livre, mas
sonhamos em poder
oferecer uma sala construída
para elas, para que possam
ficar tempo integral
conosco. 
Para ajudar essas demandas
psiconeuronais citadas
acima, iniciamos
atendimentos com o método
Padovan e estamos buscando
financiamento para
continuar esses
atendimentos.
Enfim chegou o dia de
comemorarmos os 100 anos
da Pedagogia
Waldorf, saímos pelas ruas
do Mutirão ao som da
batucada dos alunos do
professor Jair que acorda
nossa alma nordestina e
sertaneja o que traz em si a
força que precisamos para
mudar o mundo.

Com uma gratidão imensa
recebemos o cheque do Projeto
Abraço
que financiará todo estudo em
Pedagogia Waldorf de uma de
nossas professoras.
Nessa época a Escola ficou
pequena! Por conta
das demandas psiconeuronais
das crianças vindas da
prefeitura o ideal era que elas
ficassem conosco em tempo
integral, no entanto só temos
uma sala dividida em
dois turnos.

https://www.institutoruthsalles.com.br/?s=MURUNDU
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REDE NACIONAL
DA PRIMEIRA

INFÂNCIA

A REDE NACIONAL DA
PRIMEIRA INFÂNCIA é uma
articulação nacional de orga-
nizações da sociedade civil,, do
governo, do setor privado, de
outras redes e de organi-
zações multilaterais que
atuam, direta ou indire-
tamente, pela promoção e ga-
rantia dos direitos da Primeira
Infância – sem dis-criminação
étnico-racial, de gênero,
regional, religiosa, ideológica,
partidária, econô-mica, de
orientação sexual ou de
qualquer outra natureza.
 
A Murundu tem orgulho de
fazer parte desta rede e vem
articulando junto à Prefeitura
Municipal de Palmeiras o Pla-
no Municipal da Primeira
Infância, pois acreditamos que
os primeiros seis anos de vida
da criança são funda-mentais
para o desenvol-vimento de
suas estruturas física e psíquica
e de suas ha-bilidades sociais e
as experiências nesse período
influenciam por toda a vida.

www.associacaomurundu.com.br

ENTREVISTA
Neste Boletim
entrevistamos uma mãe da
Escola Murundu!
 
Como a escola interferiu na
vida da família?
De maneira sempre
positiva. O mais
importante, sem dúvida,
foi a interação regular de
meu filho com outras
crianças. A escola ainda
veio reforçar em nossa
família valores que já
tínhamos, como a
preocupação com a
alimentação o mais limpa
possível, o respeito ao
tempo da criança, a busca
pela cooperação nas
atividades, a criação não
violenta e, principalmente,
a valorização do brincar!
Assim, nos sentimos
acolhidos pelo ambiente
escolar.
 
O que é ser mãe da escola
Murundu?
É muito gratificante fazer
parte desse projeto tão
bacana.

 É lindo ver o amor das
professoras com meu filho,
o quanto ele vem se
desenvolvendo a cada dia,
e mais especial ainda o
carinho que os colegas de
idades diversas têm com
ele.
 
Como sente que a Escola
vai repercutir no futuro de
seu filho?
Sinto que a escola está
proporcionando a ele o
caminho para o
autodesenvolvimento, que
é a razão fundamental pela
qual estamos nessa vida.
Estes primeiros anos da
educação infantil, vividos
em um ambiente
respeitoso, colaboram
conosco, os pais, na criação
de um ser humano
emocionalmente
equilibrado, independente,
confiante, conectado com
o meio ambiente e a
comunidade, que valoriza a
vida e a natureza.
 
Nara, mãe do Davi.

Nossa Escola precisa de
padrinhos, hoje temos 26
crianças bolsistas integrais
em situação de
vulnerabilidade social e
duas professoras da
comunidade estudando
Pedagogia Waldorf. 
Vem realizar este sonho
com a gente!
 

SEJA UM PADRINHO!

https://www.associacaomurundu.com.br/

