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Nós da 
Murundu!
Informativo da Associação

Comunitária Murundu 

QUEM SOMOS
A Associação Comunitária Murundu nasceu no Município de
Palmeiras, Estado da Bahia,  com  a 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”. 
Esse sonho se materializará por meio do Centro de Arte e
Educação Murundu, que abrange uma Escola Waldorf e
atividades de educação não formal. 
Será, portanto, uma escola comunitária, sustentada pela
comunidade, sem fins lucrativos. Um dos princípios da Murundu
é que até 50% dos alunos sejam bolsistas oriundos de situação de
vulnerabilidade social. 
Este sonho é tecido por meio da ferramenta de gestão de projetos
colaborativos "Dragon Dreaming" e vem da vontade de viver um
mundo mais belo, mais ético e harmonioso e da crença que isso
começa dentro... 
Dentro do indivíduo, dentro de um grupo e a partir daí ressoa,
transforma, gera, manifesta! 
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VERÃO E OUTONO
Participamos ativamente do
II Encontro de Mantenedores
de Escolas Waldorf realizado
pela Federação de Escolas
Waldorf do Brasil (FEWB) e
sentimos como é rico ver
outras experiências e pensar
nos desafios de uma escola
comunitária coletivamente. 
Chegamos à nossa primeira
tutoria, realizada por Cristina
Del Rey, profissional indicada
pela FEWB. A tutoria auxilia
nosso fortalecimento
pedagógico e a sermos
reconhecidos como  Escola
Waldorf pela FEWB.  
Iniciamos o Coral de Pais,
aberto a toda comunidade,
com o tema "Menina da
Lanterna", peça que será

Iniciamos nossas atividades
no verão oferecendo duas
palestras sobre Pedagogia
Waldorf para a população de
Palmeiras (BA). Sentimos ser
muito importante expandir
nossas ações para além de
nossa cerca para
conseguirmos cumprir nossa
missão. 
As aulas se iniciaram em 05
de março de 2018 e hoje
nossa turma está com oito
crianças, quatro delas
bolsistas em situação de
vulnerabilidade social.  
No outono inauguramos
nossa sede com uma festa
para celebrar este precioso
amadurecimento da
Murundu.

apresentada para a
comunidade de Palmeiras no
inverno. Iniciamos a Escola
de Pais para estreitar os laços
entre famílias e Escola com o
objetivo de, além de nos
ajudarmos a educar as
crianças, sermos boas famílias
para o mundo. 
Iniciamos também nosso
Grupo de Estudo de
Antroposofia.

NOSSO 
CORPO 

PEDAGÓGICO

FOI MUITO GRATIFICANTE VER E
OUVIR DE PERTO O RESULTADO

DO EMPENHO DE PESSOAS COM
BELA CAPACIDADE PARA

CONTEXTUALIZAR UM IDEAL E
ESPIRITUALIZAR A MATÉRIA.

Cristina Del Rey 
Tutora Waldorf

Nosso Corpo Pedagógico é
formado por uma

coordenadora pedagógica
(bióloga, em formação em

pedagogia Waldorf e
Aconselhamento Biográfico);

uma professora e uma
professora auxiliar (ambas

pedagogas em formação em
Pedagogia Waldorf). 

Conta com a tutoria de
Cristina Del Rey, ligada à

Federação das Escolas
Waldorf do Brasil, que possui

18 anos de experiência em
Pedagogia Waldorf. 

É totalmente engajado com os
princípios de uma educação
Waldorf para a formação de
seres humanos livres  e tem
total autonomia pedagógica. 
Fortalecemos este corpo por

meio de trabalhos de auto
conhecimento e grupo de

estudos pedagógicos. 

"A nossa mais elevada tarefa
deve ser a de formar seres
humanos livres que sejam

capazes de, por si mesmos,
encontrar propósito e direção para

suas vidas." 
 

Rudolf Steiner
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ENTREVISTA
em nossas atividades
econômicas, para a captação
de recursos direcionada ao
apadrinhamento dessas
crianças. 
Depois da nossa participação
no II Encontro de Gestores de
Escolas Waldorf tivemos
clareza da necessidade de
profissionalizar a Associação,
o que está nos trazendo um
grande crescimento em
governança. 

Qual é a principal fortaleza
da Escola Murundu? 
Ter clareza que, sem gestão e
comprometimento , um
sonho, por mais grandioso 

Nossa entrevista deste
informativo é com a
Presidente da Associação
Comunitária Murundu, Ana
Claudia Costa Destefani. 

Qual é o principal desafio da
Escola Murundu? 
O sonho do coletivo que
materializou a Escola tem
como premissa que 50% dos
estudantes sejam bolsistas em
situação de vulnerabilidade
social, o que traz um desafio
de sustentar estes bolsistas e
nos faz crescer em
governança, uma vez que
precisamos ter instrumentos
de gestão e transparência   

que seja, não se realiza. E
também o "Dragon
Dreaming", metodologia de
criação e gestão de projetos
colaborativos, que se
fundamenta em quatro
etapas: Sonhar, Planejar,
Executar e Celebrar, 
escolhida por cultivar
relações de ganha-ganha, ou
seja, onde ninguém perde,
todos ganham.

GOVERNANÇA

SEM GESTÃO E
COMPROMETIMENTO UM

SONHO, POR MAIS
GRANDIOSO QUE SEJA,

NÃO SE REALIZA. 

Ana Claudia Costa Destefani 
Presidente Associação

Comunitária Murundu

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. 

Nossa Visão 
Ser uma Associação

Comunitária que prima pelas
relações humanas e possui forte

credibilidade nacional e
internacional, que inspira pela
sua postura independente, por
sua transparência e gestão e

também por sua forma
inovadora, criativa e humana de

realizar sua missão.

www.associacaomurundu.com.br


