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TRANSFORMAÇÕES QUE QUEREMOS GERAR      2 

RESULTADOS FINAIS 

Aumentar o acesso à educação 
que propicie a formação de seres 

humanos livres, capazes de 
encontrar sentido e propósito para 

suas vidas. 

Aumentar relações familiares 
saudáveis que propicie a 

formação de seres humanos 
livres. 

Aumentar o acesso a atividades 
artísticas que propiciem a formação 
de seres humanos livres, capazes de 
encontrar sentido e propósito para 

suas vidas. 

Aumentar a capacidade dos 
professores em serem elos no 

desenvolvimento de seres 
humanos livres. 

Aumentar a oferta de mão de 
obra especializada em serviços 
que representem a identidade 

cultural da Chapada Diamantina. 

Aumentar o empoderamento do 
indivíduo na transformação 

positiva da sua realidade. 

3    DESAFIOS QUE DEVEM NOS NORTEAR NOS PRÓXIMOS 10 ANOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA 2018-2028 

Ampliar 
significativamente 

o número de 
estudantes na 

Escola Murundu. 

Ampliar espaços 
onde as famílias 

possam ser 
acolhidas e se 

desenvolvam de 
forma amorosa e 

harmoniosa. 

Promover espaços 
artísticos no 
Município de 

Palmeiras. 

Promover espaços 
de auto 

conhecimento no 
Município de 

Palmeiras. 

Promover a 
formação em ofícios 
que representem a 
cultura da Chapada 

Diamantina em 
Palmeiras. 

RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS 

MUDANÇAS QUE QUEREMOS PROMOVER     4 

Práticas de captação 
de recursos para a 
Escola Murundu 

fortalecidas. 
 

Mecanismos de 
transparência e 

participação social 
que permitam o 

monitoramento das 
atividades da 

Murundu. 
 

Associação 
Comunitária 

fortalecida por meio 
da participação dos 

pais. 
 

Políticas públicas e 
gestão pública 

municipais eficientes 
para garantir o 

acesso à educação de 
qualidade para 

todos. 

1    QUE MUNDO QUEREMOS 

Acesso à educação que propicie a formação de seres humanos 

livres, capazes de encontrar sentido e propósito para suas vidas. 

 

IMPACTOS DESEJADOS 

EDUCAÇÃO PARA TODOS, ARTE PARA TODOS, SERES HUMANOS LIVRES 

Escola de Pais 
fortalecida por meio 
do envolvimento nas 
atividades ofertadas. 

 

A vulnerabilidade 
social das famílias 
reduzida, por meio 
da capacitação em 

ofícios. 
 

O corpo pedagógico 
auxilia as famílias 

com a educação de 
seus filhos, 

principalmente pela 
observação 

fenomenológica da 
criança. 

 

Laços fortalecidos 
pelo Coral de Pais e 
atividades de auto 
desenvolvimento 

voltado para a 
família. 

Políticas Públicas e 
gestão pública 

municipais eficientes 
para garantir o 

acesso à arte para 
todos. 

 

Intervenções 
artísticas ampliadas 

nos ambientes 
públicos, como a 

praça de Palmeiras. 
 

A sociedade 
reconhece a 

importância das 
atividades artísticas 
para uma vida plena 

e com sentido. 
 

Aulas artísticas são 
oferecidas para 

sociedade como um 
todo. 

Políticas Públicas e 
gestão pública 

municipais eficientes 
para garantir o 

acesso à trabalhos de 
auto conhecimento 
para professores da 

rede pública de 
ensino. 

 
Os professores da 

rede pública 
reconhecem a 

importância dos 
trabalhos de auto 

conhecimento para o 
pleno 

desenvolvimento de 
sua missão. 

 

Políticas Públicas e 
gestão pública 

municipais eficientes 
para garantir o 

acesso à formação 
de ofícios 

tradicionais da 
Chapada 

Diamantina. 
 

Mercado de trabalho 
demanda mão de 
obra especializada 

em ofícios 
tradicionais. 

 
Sociedade reconhece 

a importância de 
resgatar os ofícios 

tradicionais. 
 

5    QUE ESTRATÉGIAS VAMOS ADOTAR 

Promover espaços de arte e educação valorizadores das 
relações humanas, acessíveis a pessoas em 
vulnerabilidade social, que sejam portas para o 
desenvolvimento pleno do ser humano 

Gerar e disseminar informações e conhecimentos 
para demonstrar a viabilidade do modelo que 
propomos. 

Promover a participação social e transparência e 
influenciar políticas públicas associadas ao 
desenvolvimento humano. 

› Famílias 
› Comunidade de 

Palmeiras 
› Federação das Escolas 

Waldorf do Brasil 
› Governos Municipal, 

Estadual e Federal 

› ONGs 
› Universidades 
› Professores 
› Trabalhadores da 

construção civil 
› Grupo de mulheres 

FERRAMENTAS 

COMO VAMOS TRABALHAR     6 

AGENTES DE MUDANÇA 

› Educação Waldorf 
› Atividades com as famílias 
› Curso Técnico de Música 
› Aulas de circo 
› Trabalhos com Biografia 

Humana 

› Cursos de Ofícios 
› Promoção de diálogos 

multissetoriais 
› Apoio técnico à elaboração 

de políticas públicas 
› Comunicação 

Apoiar o desenvolvimento e adoção de práticas 
pedagógicas e artísticas que propiciem a formação de 
seres humanos livres, capazes de encontrar sentido e 
propósito para suas vidas. 


