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por sua forma inovadora, criativa e humana
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NA DIREÇÃO 
DE UM MUNDO 
MAIS BELO
Debates e reflexões da equipe e a 

análise dos principais 

desafios para os 10 anos 

seguintes resultaram na 

definição dos nossos Objetivos 

estratégicos. 

Foi uma construção coletiva 

realizada a partir de um 

exercício: 

refletir sobre como o mundo 

ficaria mais belo e quais seriam 

os impactos que poderíamos 

causar na direção 

desse ideal. O fruto desse 

debate foi uma análise rica da 

realidade e a disposição de 

transformá-la, a

Buscamos aprimorar os nossos 

mecanismos de governança e os 

canais de comunicação com a 

comunidade, para que possamos ser 

fiscalizados e cobrados por ela. 

Agora no nosso site prestamos 

conta das nossas ações, 

informamos a composição do nosso 

Conselho, quem são nossos 

parceiros e financiadores. 

Aumentamos a transparência de 

nossas ações, resultados e origens 

dos recursos. 

Nosso balanço contábil estará 

dentro do Relatório Anual de 

Atividades, disponível a partir de 

novembro de 2018 para consulta em 

nosso site.

 

partir dos nossos objetivos 

enquanto Associação Comunitária. 

A síntese dessa 

reflexão foi agrupada em seis 

grandes temas, os Objetivos 

Estratégicos, sendo eles: 

 1. Ampliar significativamente o 

número de vagas para estudantes 

na Escola Murundu. 

2. Ampliar espaços onde as 

famílias possam ser acolhidas e se 

desenvolvam de forma amorosa e 

harmoniosa. 

3. Promover espaços artísticos no 

município de Palmeiras. 

4. Promover espaços de auto 

conhecimento no município de 

Palmeiras. 

5. Promover formação de ofícios 

que representem a cultura da 

Chapada Diamantina. 

6. Promover um curso técnico de 

música. 

 

Estes Objetivos estão dentro da 

nossa visão estratégica, que nos 

norteará nos próximos 10 anos 

(2018-2028) e está apresentada em 

nosso site: 

www.associacaomurundu.com.br 

 

Convidamos à leitura, ao melhor 

conhecimento do nosso 

trabalho e à troca de ideias, 

indispensável ao aprimoramento 

de nossas práticas.  
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OS PRIMEIROS 
PASSOS DA 
MURUNDU
Desde nossa fundação, em 

novembro de 2017, até agora 

estamos empenhados em diversas 

frentes para encarnar a Murundu. 

Utilizamos a metodologia de 

elaboração e gestão de projetos 

"Dragon Dreaming", que se 

fundamenta em quatro etapas: 

Sonhar, Planejar, Executar e 

Celebrar,  escolhida por cultivar 

relações de ganha-ganha, nas quais 

não há perdedores, pelo contrário, 

todos ganham. 

 

 Na elaboração de um projeto com o 

Dragon Dreaming liberta-se a 

inteligência coletiva, maximizando a 

criatividade, sempre atendendo a três 

princípios: 

• Crescimento pessoal – compromisso 

com a nossa própria cura e 

empoderamento. 

• Construção de comunidade – o 

reforço das comunidades das quais 

fazemos parte. 

• Serviço à Terra – melhorando o bem- 

estar e a prosperidade de toda a vida. 

Sentimos que esta ferramenta nos 

gera clareza dos processos e  

responsabilidades que precisamos ter 

para realizar o Projeto e também 

comprometimento. 

 

Primor na gestão 

Trabalhamos muito no 

desenvolvimento de procedimentos 

de gestão, que promovem segurança 

e credibilidade, considerando-se que 

recursos financeiros externos são 

essenciais para a existência da 

Murundu  e sabemos que precisamos 

nos profissionalizar para isso. 

Assim criamos nossa Visão 

estratégica para os próximos 10 anos, 

realizamos um plano de captação de 

recursos e adequamos todo nosso 

site  ao Marco Regulatório 

das Organizações da Sociedade Civil 

(MROSC). 
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Esta caminhada nos fez crescer e 

entender que nosso sonho, 

grandioso que seja, não prosperará 

sem um grande comprometimento e 

profissionalismo na gestão. 

 

Nosso próprio espaço 

Um passo importante e com muita 

força foi a construção da nossa 

sede. Nossa intenção é que ela 

expresse o que queremos irradiar 

para o mundo, assim ela foi 

construída com adobe feito em 

Palmeiras, madeira de eucalipto, e 

tratamento dos efluentes  por bacia 

de evapotranspiração e círculo de 

bananeiras. Ainda faremos o sistema 

de captação de água da chuva e de 

geração autônoma de energia 

elétrica. 

Na fundação da construção 

realizamos um belo ritual da Pedra 

Fundamental para apoiar o 

nascimento, no mundo físico, do 

nosso ideal espiritual, vivo em nossos 

corações. Ela tem, em si, todas as 

nossas intenções e desejos. 

 

 

 

" Eis a pedra no chão lançada, 

Roguemos seja abençoada, 

Que os anjos contemplem a obra, 

Que aqui fazemos, 

De madeira ou de pedra, 

Pois que seja edificada, 

Nossa casa que erguemos... 

A verdade é dedicada" 

(Chica Cavalcanti) 

 



ONDE 
ESTAMOS
Atuamos no Estado da Bahia, na 

região do semi árido denominada 

Chapada Diamantina, no município 

de Palmeiras. 

A Chapada Diamantina tem uma 

atmosfera de expropriação impressa

pelo garimpo de diamante que traz 

uma aridez nas relações. 

Palmeiras não é diferente,  é uma 

pequena cidade com problemas 

sociais grandes, desde famílias sem 

teto, trabalhadores de lixão, ao uso  

  

 

indiscriminado de crack 

e crianças abusadas. 

A cidade não oferece espaços 

culturais e artísticos permanentes 

e gratuitos. 

E educação Infantil não contempla

todos os moradores, a única 

creche pública está super lotada e 

com fila de espera. Uma única 

professora cuida de uma média de 

18 crianças, as salas de aulas são 

densamente ocupadas por 

carteiras, sem brinquedos ou área 

verde para as crianças brincarem. 

O Município de Palmeiras tem 

como vocação o turismo, que 

ainda é pouco trabalhado no 

sentido de aumentar a qualidade 

da de vida da população, que 

apresenta uma elevada taxa de 

desemprego e  o IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) baixo. 

Palmeiras é a sede do distrito rural

Caeté-Açu, conhecido como 

Capão.  
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NOSSA 
EQUIPE

0905

Para alcançar nossa missão 
hoje trabalhamos 
diretamente com: 34

Crianças e famílias

Polo turístico, onde se reúnem artistas 

e terapeutas do mundo inteiro e 

possui uma demanda de mão de 

obra, principalmente para 

bioconstrução e peças criativas para 

turistas (como roupas), uma grande 

parte dos seus moradores veio de 

outras regiões e até de outros países. 

Para a sede do município, este polo 

turístico só deixa mesmo o lixo, mas 

representa uma grande oportunidade 

para melhorar a qualidade de vida de 

seus  7.000 habitantes. 

 



A COMUNIDADE QUE 
QUEREMOS
Acreditamos que uma comunidade 

pode ser positivamente 

transforada por meio de uma 

educação que forme para a 

liberdade, da arte e cultura. 

A Murundu pretende abrir suas 

portas e deixar que sua missão 

ecoe pela cidade e por entre os 

moradores. 

A primeira forma que pensamos 

para que isso aconteça foi 

disponibilizando vagas de bolsistas 

para crianças de famílias em 

situação de vulnerabilidade social.  

Criamos um procedimento para 

certificar e garantir a 

vulnerabilidade social. 

Em 2018 realizamos festas, jantares 

e brechós para aproximar a 

comunidade da Murundu e 

realizamos entrevistas no bairro do 

Mutirão, um dos focos de atuação 

da Associação. As entrevistas 

tiveram o objetivo de mostrar o 

perfil dos moradores desse bairro, 

suas necessidades e sonhos. O 

resultado das entrevistas 

direcionará nossas ações. 

O bairro do mutirão é vizinho da 

Escola Murundu e é um dos dois 

bairros mais carentes de 

Palmeiras.
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ESCOLA 
MURUNDU

PROJETO 
NOSSA GENTE

Nosso dia a dia 

No dia a dia do Jardim de Infância 

prezamos pelos ritmos, cantos e 

contos da época, ancoramos o 

"devagar" respeitando o tempo de 

cada criança e o livre brincar. 

Trazemos tarefas integrativas dos 

sentidos básicos, cultivamos em nós 

a observação fenomenológica e o 

pensamento trimembrado do 

desenvolvimento da criança, a auto 

educação, a ética e a estética. 

Os pais relatam crianças mais 

calmas, organizadas na sua fase 

de desenvolvimento e alegres por 

virem para a escola. 

Em todas as nossas ações nos 

perguntamos: E as crianças? Pois 

são elas nosso grande "controle de

qualidade" - para ela vivemos e 

existimos. 

 

Escola de Pais 

Não conseguimos pensar nas 

crianças sem pensar em suas 

famílias. Por isso, construímos 

espaços que instigam laços entre a 

Escola e as famílias. 

 Uma dessas iniciativas é a "Escola 

de Pais", um espaço de encontro, 

aprendizado e apoio mútuo, onde 

os pais da Escola se reunirão para 

aprender a brincar, estudar a fase 

de desenvolvimento do seu filho e 

investigar questões que os levem a 

ser melhores famílias para o 

mundo. 

 No mesmo sentido, criamos o 

"Coral de Pais" como um convite 

para que 6

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. 

 qualquer pessoa da comunidade 

venha se autodesenvolver por meio 

da música. Também é uma forma de 

integrar os pais com os ritmos que 

seus filhos estão vivendo na Escola e 

de nos apresentarmos  à 

comunidade por meio de uma 

linguagem lúdica, artística. 

 



COMUNICAÇÃO A Murundu comunica suas ações 

por meio de nosso site, Facebook 

e Instagram. 

Acreditamos que estas mídias são 

importantes ferramentas de 

transparência e divulgação do 

nosso trabalho.  

Estamos criando uma rotina de 

comunicação. 

Primeiramente, voltamos todos 

os esforços de nossa equipe de 

comunicação para a criação e a  
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 e adequação de nosso site ao  Marco 

Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil 

(MROSC) e o  tornamos uma 

importante ferramenta de nossa 

governança. 

Assim, o site se tornou, além de uma 

ferramenta de comunicação, parte 

integrante e importante de nosso 

sistema de governança. As redes 

sociais - Facebook e Instagram - se 

destinam à divulgação mais imediata. 

 

 



F I N A N C E I R O
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origem dos 
recursos
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*demostrações contábeis completas e notas explicativas 

estão disponíveis em nossa contabilidade. 
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