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Uma Palavra da Presidente 
Queridos da Monte Azul

Como expressa um provérbio japonês "Monte Azul esta em todo lugar". Não 
a Associação mas  o impulso Monte Azul, a essência daquilo que tentamos 
fazer.  Procurar esta essência é algo que preencheu o ano 2018, este ano de 
desafios e conquistas rumo ao ano 2019 - centenários da pedagogia Waldorf, da 
trimembracão do organismo social e 40 anos da Associção Comunitária Monte 
Azul! A essência, de acordo com colaboradores e moradores da Monte Azul, 
se expressa, por exemplo, nas falas: "fé inabalável no ser humano", "alegrias", 
"perseverança", "arte como alimento", "ver diamante em cada um e lapidá-lo", 
"enxergar na criança um ser que veio ao mundo para nos ensinar algo". Monte 
Azul pode ser uma fonte inesgotável de estímulos, um ipê com raiz forte e flores 
amarelas, um lar,  e como disse D. “Monte Azul é TUDO”.

Lógico que estas imagens, embora verdadeiras, não evitam que também 
enxergamos as sombras: letargia, drogas, polícia invadindo o nosso recinto de 
trabalho e moradia, incertezas financeiras, pressão dos órgãos públicos.

Porém, a  essência se realiza não só nos núcleos diretamente atendidos, mas 
também em outros lugares, o que mostrou-se de novo em 2018: no World 
Social Initiative Fórum, no Japão; no Kulturtage, na Alemanha; nos encontros  
internacionais no Horizonte Azul; nos encontros em Quirgistan; no Encontro 
Latino, no Goetheanum, e em muitos outros eventos, inclusive no Brasil, como por 
exemplo, no Festival Micael. Monte Azul é um espaço de encontros da diversidade, 
de cores e movimentos diferentes – muitas línguas, muitos povos, muitas culturas 
- mas UM Deus amante, como disse C. Morgenstern na sua poesia. Encontros e, 
também, desencontros, separações, reencontros, tentativas de perdão, tumultos 
emocionais. Mas o incrível é que em todas estas quatro décadas de existência 
da Monte Azul, sempre de novo conseguimos achar soluções criativas que nos 
motivam a não deixar a peteca cair, esta peteca que voa de um ser humano para 
outro, de uma cidade para outra, de um país para outro. 

Perece sonhador, mistérioso? Então leiam os relatos!

Ute Craemer
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Missão

Promover o amor ao Ser Humano 
independentemente da nacionalidade, raça, 

religião, posição política e condições sociais e 
físicas. Proporcionar oportunidades 

por meio de educação, cultura e saúde, 
principalmente para as pessoas não 

privilegiadas se desenvolverem material, social 
e espiritualmente, estimulando-as a agirem 

conscientemente, com liberdade e 
amor.

Visão
Ser reconhecida como 

um organismo que busca 
soluções inovadoras e criativas aos 
desafios da época atual. Aprofunda 
e difunde suas experiências e ideais 

sociais de base antroposófica, e 
participa na construção de políticas 

públicas.

VALORES
Respeito ao Ser Humano;

Ser verdadeiro;
Respeito à individualidade e acreditar no 

potencial transformador de si próprio e do outro;
Ser igualmente livre como responsável e solidário no 

contexto socioambiental;
Ter abertura à colaboração de quaisquer pessoas, 

independente de hierarquia;
Ter esperança e confiança no desenvolvimento da 

humanidade e na ajuda sempre presente do 
mundo espiritual.

Causa
Desenvolvimento integral do Ser Humano.
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Núcleos
O início do trabalho deu-se no Núcleo Monte Azul, posteriormente se extendendo para os núcleos Peinha e 
Horizonte Azul. Em 2001, o Estratégia Saúde da Família passa a integrar como quarto núcleo da Associação.

Nessa edição celebraremos os 40 anos da Monte Azul com algumas imagens recordativas.

Jardim Monte Azul
 Favela Monte Azul

Jardim Santo Antônio
 Favela Peinha
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Jardim Horizonte Azul

Estratégia Saúde da Família



10

Resultado da Atuação
Visão Geral 2018 Núcleos: Monte Azul, Peinha e  

Horizonte Azul

jovens de 15 a 18 anos

crianças de 0 a 11 anos

Educação e Assistência Social

Educação e Assistência Social

Educação e Assistência Social

Educação e Assistência Social

Saúde

Saúde

Saúde

Saúde

18

840
1.179

217
160

331
148

276
2.274

programas e projetos

adolescentes de 12 a 14 anos

adultos acima de 18 anos
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doadores PF

financeiros

Colaboradores

Parceiros

Apoio aos projetos e alicerces
da instituição com recursos 
financeiros

Apoio aos projetos e alicerces
da instituição com produtos e 
serviços

156 Brasil
431 Exterior

Monte Azul
1.548

19

587

ESF
268

apoio técnico
30
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Origem Das Receitas*

20%

40%

60%

22,13%
7,78% 0,83%

35%

36%

1%

28%

educação
cultura

Assistência Social

Saúde

69,26%

convênios
27,25%Secretaria da assistência social

21,77%secretaria da educação

20,09%Secretaria da saúde

0,15%outros convênios

doações e parcerias

1,22%doações pontuais

10,82%doações do exterior

0,84%doações pessoas físicas no brail

9,16%doações pessoas jurídicas no brasil

recursos humanos

alimentação

treinamento e capacitação

serviços

insumos

despesas administrativas

outras despesas

despesas totais R$ 14.637.358,59receitas totais R$ 14.158,162,49

receitas próprias

2,03%Atendimento nos ambulatórios

0,36%Bazar

1,00%aluguel e venda de imobilizados

0,73%festas, oficinas e eventos culturais

0,09%venda de livros

0,52%contribuição de pais no jardim sonho de luz

1,17%atendimentos na casa ângela

0,53%programa jovem aprendiz

0,93%consultoria

0,42%outras receitas

60%

40%

20%

71%

8% 1%
6%

2%

10%

2%

*Sem ESF
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Área de Atuação e Despesas
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Origem das Receitas e Despesas ESF
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ubs novo caminho

ama pq. santo antônio

ama pq. figueira grande

ama jd. alfredo

ubs zumbi dos palmares

serviço de apoio diagnóstico - ubs vila das belezas 0,95%

equipe de assistência domiciliar - m´boi mirim 0,80%

programa de acompanhamento de id0so - jd. souza 0,48%

GOVERNO FEDERAL
18,09%

GOVERNO MUNICIPAL
81,60%

SUBvENÇÃO esf

r$ 119.064.229,50

RECEITAS
FINANCEIRAS

0,3%

60%

40%

20%

59,36%

6,90%

0,29% 0,08% 0,32%

33,05%
recursos humanos

SERVIÇOS PRESTADOS

CONCESSIONÁRIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DEMAIS DESPESAS
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O Caminho do 
Desenvolvimento Integral
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AMBULATÓRIO
MONTE AZUL

ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA

RAÍZES CULTURAIS

RAÍZES
CULTURAIS

área administrativa/
financeira

saúde

educação e
assistência

PONTINHO DE
CULTURA

BIBLIOTECAS

ESCOLA DE MÚSICA
crianças, adolescentes

 e jovens

TECENDO O FUTURO
adolescentes e jovens

acima de 15 anos

CAMINHANDO JUNTOS
jovens e adultos com

de�ciência Intelectual

JOVEM APRENDIZ
jovens de 14 a 23 anosESCOLA DE RESILIÊNCIA

escola waldorf em parceria
com a mantenedora da

escola Rudolf Steiner

NOSSA CIRANDA
Crianças de 7 a 14 anos

(Segundo Setênio)

INFÂNCIA QUERIDA
crianças de 0 a 7 anos

(Primeiro Setênio)

CASA ANGELA
gestantes, pais

companheiros e 
bebes até 1 ano de 

idade

ESCOLA OFICINA
SOCIAL

CONSULTORIA
MONTE AZUL MONTE AZUL

INTENACIONAL E.V

PUBLICAÇÕES
RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS

VOLUNTÁRIO
NACIONAL E

INTERNACIONAL
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Educação e
Assistência Social

caminhando
juntosA Associação Comunitária Monte Azul trabalha nos seus projetos socioeducativos 

baseada na Pedagogia Waldorf, fundada pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner, 
que celebra hoje 100 anos de experiência nos cinco continentes do mundo. No 
Brasil, existem aproximadamente 80 escolas que utilizam esse método, incluindo 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A metodologia se 
fundamenta na observação e no estudo profundo do desenvolvimento humano 
e especialmente da criança, levando em conta aspéctos físicos, anímicos e 
espirituais. O objetivo é a educação para a liberdade. Isto significa desenvolver 
todas as capacidades inerentes à criança e ao adolescente para torná-los adultos 

aptos a guiar suas vidas, agindo com liberdade, responsabilidade e amor.

156 colaboradores

39 voluntários
1.636

atendimentos diretos
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Infância
querida

Sonho de luz

Escola de 
resiliência

nossa ciranda

escola de
música

tecendo o
futuro

jovem aprendiz

caminhando
juntos
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Infância Querida
Na primeira infância, onde a criança desenvolve principalmente o seu corpo físico 
criando as bases de saúde para a vida toda, a educação se dá, principalmente, 
através do brincar num ambiente preparado sabiamente pelos adultos. O principal 
objetivo é a felicidade da criança no sentido amplo, pois só neste estado ela 
desenvolve um corpo sadio e aprende os fundamentos do ser humano que 
podemos resumir nas palavras: andar, falar e pensar. Sendo assim, oferecemos às 
crianças um ambiente acolhedor e que estimule o movimento e o brincar. Quanto 
mais a criança brinca livremente, sem pressão e sem estresse, tanto melhor se 
desenvolve o seu cérebro, para futuramente servir de base para o pensar lógico. 

Brincando, a criança explora o mundo, descobre os seus segredos e se descobre. 
Ela imita tudo que está ao seu redor e, para estimular esta força de imitação, os 
adultos devem trazer para dentro da creche as atividades básicas do ser humano 
(cozinhar, lavar, tecer, fazer ou consertar brinquedos, cuidar das plantas, etc.)  
Através destas atividades que fazem sentido para a vida cotidiana do grupo e 
cujos gestos são perceptíveis pelos sentidos, a criança vivencia a seqüência lógica 
das ações, que tem começo, meio e fim. Mergulhada na fantasia do brincar ela 
desenvolve sua força de vontade, sua imaginação e habilidades corporais.  

3 Unidades (Monte Azul, Horizonte Azul e Flamboyant)

• Brincar livre fora e dentro

• Contação de histórias

• Cantar

• Pintar

• Desenhar

• Modelar

• Trabalhos manuais

• Rodas ritmicas

• Participar dos afazeres domésticos

• Jardinagem

• Festividades anuais

• Passeios

68 colaboradores

358 famílias atendidas

13 voluntários

88 reuniões pedagógicas361
atendimentos diretos

Atividades oferecidas em 2018 
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Ao longo desses 3 anos que o Gabriel está no CEI Horizonte Azul , seu desenvolvimento tem 
sido maravilhoso. A Pedagogia Waldorf fez toda a diferença na vida do meu filho. Tudo 

para o Biel aconteceu lentamente, ele demorou um pouco para andar, demorou muito para 
falar, mas os dois processos ocorreram com harmonia, graças à escola. Sempre respeitou 

os seus limites, sempre o tratou como um ser único capaz de se desenvolver no seu tempo. 
Hoje, ele é uma criança feliz, esperta, gosta muito de brincar, ouvir histórias, consegue fazer 
muitas coisas sozinho, do jeitinho dele. Nós somos privilegiados em ter uma escola tão boa 
para o nosso filho, professores maravilhosos sempre empenhados em darem o seu melhor. 
Sem contar a parte da alimentação: ele come de tudo, adora verduras, legumes, frutas em 

geral, pão integral. As pessoas ficam 
encantadas quando o veem comendo, 

tudo isso graças a vocês. Muito obrigada 
por fazerem a infância do Biel tão mágica, 

por contribuirem pro meu filho ser tão 
independente.” 

Faz dois anos que a supervisora técnica da Secretaria de Educação, 
Amanda Coelho, acompanha nosso trabalho e por estar encantada com 
os resultados, matriculou a filha em nossa creche no bairro Horizonte Azul. 
Isto para nós foi um reconhecimento importante de uma especialista em 
educação infantil.

Marta – Mãe de aluno

PONTO 
DE  LUZ 
2018

Parceiros
Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
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Sonho de luz
Essa sala foi criada atendendo a necessidade da comunidade de uma creche para 
crianças de 4 e 6 anos em período integral. Hoje é um Jardim de Infância Waldorf, 
com crianças entre 2 e 6 anos em período integral, onde recebemos crianças não 
somente da comunidade, mas de outros bairros também, sempre em busca de 
uma pedagogia mais humanizada que vê e respeita na criança sua individualidade, 
e proporciona o desenvolvimento de seu corpo físico e de sua alma. 

As duas educadoras que cuidam deste grupo de vinte crianças executam também 
as tarefas da cozinha e da casa, considerando o grande valor educativo que estas 
ações têm como estimulo ao brincar livre. As crianças participam livremente, tanto 
dentro da casa, como no quintal, onde elas ajudam com entusiasmo regar as 
plantas e rastelar as folhas no tanque de areia.

• Brincar livre fora e dentro

• Contação de histórias

• Cantar

• Pintar

• Desenhar

• Modelar

• Piquenique

• Participar dos afazeres domésticos

• Jardinagem

• Festividades anuais

• Passeios 

16 horas dedicadas às visitas domiciliares

3 colaboradores

20 famílias atendidas

3 voluntários

20
atendimentos diretos

Atividades oferecidas em 2018 
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Durante esse semestre percebemos um grande desenvolvimento da Ana Júlia. Ela 
demonstrou muito carinho pelos amigos e professoras. Sempre que perguntamos sobre o 
dia dela na creche, ela responde com muita alegria o que foi vivenciado. Gostaríamos de 

agradecer o trabalho desenvolvido 
com ela. Temos certeza que fará 

muita diferença no desenvolver de 
sua vida. 

Quando o nosso filho entrou no começo do ano de 2018 no Jardim de 
Infância Sonho de Luz, ele não queria ficar sozinho, sem mãe. Ele não 
conseguia se expressar, só conseguia repetir palavras que ouvia. Além 
disso, ele não queria comer a comida natural que era servida na creche, 
nem queria brincar com as outras crianças. Com atenção e observação, 
as educadoras perceberam que ele tinha algumas deficiências e o 

encaminhou para o Ambulatório, onde foi diagnosticado o autismo. Hoje, com o trabalho 
da Sonho de Luz, ele já consegue falar frases simples, aceita a comida da creche e brinca 
com as outras crianças. 

Barbara e Thiago - pais de aluna

PONTO 
DE  LUZ 
2018

Parceiro
MG Apicella
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• Encontro de Educadores Monte Azul

• Formação Continuada Mainumby Horizonte Azul

• Horta Educativa

Escola de Resiliência
A Escola de Resiliência em seu nono ano de existência, consolidou-se, ganhou 
maior visibilidade e confiança da nossa comunidade Horizonte Azul e Vera Cruz,  
atendendo a cerca de 150 alunos, de 3 a 12 anos de idade, em duas salas de 
Jardim de Infância e uma sala de cada ano, do primeiro até o quinto fundamental. 
Aumentou a procura por vagas e estamos praticamente no limite de nossa 
capacidade de atendimento. A escola funciona de segunda à sexta-feira em 
período integral e aplica a Pedagogia Waldorf em sua mais recente vertente da 
Pedagogia do Fazer com Amor e Sentido.  

A Escola recebeu para o estágio social as classes de 12º ano da Escola Waldorf São 
Paulo e os 11º anos das escolas Francisco de Assis, Escola Pólen de Nova Lima-MG, 
Escola Rudolf Steiner de São Paulo. Cada turma permaneceu durante uma semana 
morando no Horizonte Azul e participando das atividades socioeducativas lá 
desenvolvidas.

500 participantes nas palestras

25 palestras600
participantes nos cursos

Atividades oferecidas em 2018 
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"Muita gratidão a tudo que 
realizaram pela minha família. 

Estávamos em um caminho 
sem luz, vocês nos ajudaram 

a encontrar um outro sentido 
de Vida. Seremos eternamente 

gratos." 

Aconteceu em 09 de junho, sábado, o segundo grande encontro entre 
pais da Escola Rudolf Steiner e pais da Escola de Resiliência, no Horizonte 
Azul, estreitando laços entre duas realidades sociais opostas. 

No total tivemos 400 participantes. Realizamos mutirões de pintura,  
embelezamento e brincadeiras promovidas pelos alunos da Faculdade Rudolf Steiner 
para as crianças do Horizonte Azul.

Priscila, mãe do aluno do 5º ano

PONTO 
DE  LUZ 
2018

Parceiro
Associação Pedagógica Rudolf Steiner
ICMVS Empreendimentos e Participações LTDA
Software AG
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nossa ciranda

O trabalho socioeducativo tem o objetivo atender crianças e adolescentes e 
suas famílias em situação de vulnerabilidade social, possibilitando a convivência 
e o fortalecimento de vínculos. As atividades promovem experiências lúdicas, 
culturais e esportivas como forma de expressão, buscando o desenvolvimento 
integral do ser humano. Os trabalhos manuais, artes plásticas, teatro, música, 
rítmos e contação de histórias, possibilitam às crianças conhecerem o mundo e 
descobrirem as suas habilidades, possibilidades e potencialidades. É cultivado 
o contato com a natureza no próprio espaço ou através de passeios à sitios ou 
parques. As famílias também são encaminhadas com orientação para serviços da 
rede de garantia de seus direitos.

• Crianças que tiveram uma maior participação nas atividades demonstram 
autoconfiança mais elevada, principalmente após participação nas oficinas de teatro, 
e apresentaçoes das peças teatrais. 

• Maior integração entre famílias, atendidos e a instituição. Crianças e adolescentes 
mais felizes. 

• Boa participação das famílias nos eventos de final de semana, com café e oficinas de 
artes. 

• Conquista de respeito pelos colegas, diminuição nas agressões verbais e físicas 
durante as brincadeiras. Ampliação do repertório de brincadeiras. 

• Produção de desenhos mais coloridos com imagens mais ricas. Diálogos e 
brincadeiras entre os usuários sobre o conteúdo das histórias contadas. 

• Grande parte dos atendidos se alimentando no espaço com tudo que é servido, 
elogiando o que é oferecido e retorno positivo da famílias.

68 horas dedicadas às visitas domiciliares

42 colaboradores

491 famílias atendidas

10 voluntários

591
atendimentos diretos

Alguns resultados em 2018 

Centro para Crianças de 06 a 11 anos e onze meses e
Centro para Adolescentes de 12 anos á 14 anos e onze meses.
Três unidades: Monte Azul, Peinha e Horizonte Azul 
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Na minha casa não tem quintal e minha filha brincava muito no tablet e sempre foi muito 
tímida. Ela esta no programa há seis meses  e gosta muito de brincar com as crianças e de 

fazer  trabalhos manuais. Ela agora 
brinca muito menos com o tablet. 

Antes das refeições ela sempre faz o 
verso que a educadora faz na sala e 

ensina a família toda.

Promovemos um encontro com as famílias no sábado, com um delicioso 
café da manhã, rodas rítmicas, versos e oficinas. Os rítmos, versos e 
oficinas eram os mesmos trabalhados com as crianças e adolescentes 
durante a semana e o nosso objetivo era que os responsáveis pudessem 
vivenciar um pouco do que realizamos com seus filhos. Cada oficina 
era aberta para crianças, adolescentes e adultos promovendo, assim, 

uma maior integração, estreitando laços. Durante o mês, as crianças fizeram trabalhos 
manuais e no dia do evento cada uma ofereceu o que foi confeccionado como presente 
aos seus responsáveis. As famílias gostaram muito deste encontro. Tivemos uma ótima 
participação e frequência. 

Isaura Reis de Aquino, mãe de aluna

PONTO 
DE  LUZ 
2018

Parceiros
Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
SAS M'BOI MIRIM
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escola de música

40 reuniões pedagógicas

42 atendimentos individuais com as famílias

5 passeios realizados

8
4

colaboradores

voluntários

55
participantes da 
orquestra mais 

camerata

Alguns resultados e atividades em 2018 

No final de 2017, o professor de violino Haggeo nos deixou e para substituí-lo 
fizemos um processo seletivo. Apareceram vários candidatos com boa formação 
e escolhemos a professora Tammy de Oliveira Cittadin Soares, formada em 
violino e com boa experiência didática, inclusivo no método Suzuki. Ela é jovem 
e entusiasmada e as crianças e adolescentes a adoraram. Assumiu uma carga 
horária de 20 horas semanais e tem como auxiliar na parte da manhã a jovem 
Michelle, enquanto o professor Thiago conta com a auxiliar Elisa, uma voluntária 
da Alemanha. No violoncelo, temos o professor Thiagão e as auxiliares Thayane e 
Micaela, ambas alunas avançadas da nossa escola. Na última semana de janeiro 
todos os professores participaram em cursos de formação no método Suzuki e 
voltaram com ideias novas sobre como ensinar o instrumento de cordas para 
crianças, respeitando o tempo e o jeito de cada aluno e respeitando o ser criança. 
Tivemos vários alunos novos, principalmente, entre os violinos, e o professor 
Thiago fez um trabalho lindo de iniciação, enquanto a professora Tammy deu aula 
aos alunos mais avançados. Atendemos na Comunidade Monte Azul um total de  
64 alunos entre 9 e 19 anos com aulas de violino, viola e violoncelo. Na Peinha o 
professor Joel deu aulas de iniciação musical, canto, flauta doce, violão e percussão 
para os 100 alunos do programa Nossa Ciranda. Ele trabalhou um repertório muito 
bem elaborado de músicas populares de ótima qualidade, com as várias turmas, e 
preparou junto com uma professora de dança um projeto de cultura popular, que 
teve sua apresentação à comunidade Peinha em agosto (mês do folclore).

• Formação da Nova Camerata com 
alguns ex-alunos e alunos atuais

• Realização do concerto no Teatro 
Paulo Eiró, com alunos e músicos da 
Filarmônica de Dresden, da Alemanha

• Aulas de Iniciação Musical, canto, flauta 
doce, violão e percussão para 100 
alunos do nossa ciranda da Peinha

• Celebração da Santa Ceia, com 
realização de peças teatrais e criações 
musicais

• Apreciação da Orquestra dela Suisse 
Romande, com Xavier Phillips

• Aprendizado de rítmos brasileiros 
conjutamente com danças e 
coreografias
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No meu último passeio com a turma da tarde, eu realmente consegui preparar e realizar 
alguma coisa, que era a minha ideia. Nós fizemos uma caminhada, que integrava um jogo 

para desenvolver a percepção. Formaram-se duplas e um dos alunos ficou com os olhos 
vendados, enquanto o outro ficou como guia. O guia levou o cego até um lugar, onde ele 

tinha que usar os outros sentidos para perceber uma árvore, um arbusto ou uma pedra.  
Depois de voltar para o ponto de partido, o cego ficou vidente e precisou com os olhos 

abertos reconhecer o lugar onde o guia tinha o levado. Foi uma experiência boa, porque foi 
um jogo da imaginação, foi na natureza e 

eles tinham que confiar uns nos outros. A 
conversa seguinte era cheio de percepções 
diferentes. Na outra noite, eu ensie a fazer 

pão nas madeirinhas na fogueira e eles 
gostaram muito. E para sentir um pouco 

a música de Jazz, eu fiz uma atividade de 
movimento com eles  e acho que eles se 

apaixonaram por este estilo musical. Pra 
mim foi um passeio com muito sucesso.

No dia do seu aniversário estávamos tendo aula de violino e o Professor 
Thiago entrou de repente na sala e tocou “Parabéns pra você”. Vi que o 
aluno ficou bem emocionado. Depois disto ele estava mais carinhoso. Foi 
a primeira vez que eu vi o Caike aceitar algo feito para ele. Ele tem grandes 
dificuldades de aceitar elogios, foi um gesto muito simples, mas que 
resultou numa mudança.

Moritz, Voluntário

PONTO 
DE  LUZ 
2018

Parceiros
Kindermissionswerk
Peter Ustinov-Stiftung
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Tecendo o futuro

Até junho o programa era um Centro de Juventude - CJ, com atendimento de 
100 jovens de 15 a 17 anos e 11 meses, com oficinas profissionalizantes de: 
Corte e Costura, Informática, Marcenaria e Panificação. A partir de julho passou 
a ser Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo - CEDESP, com oficinas de: 
Desenhista de Moda, Informática, Construtor de Móveis e Confeitaria, oferecendo 
90 vagas na faixa etária de 15 a 59 anos. 

O principal objetivo do é contribuir para o desenvolvimento e transformação 
das pessoas atendidas, através de cursos de formação profissional. Promover 
o conhecimento do mundo do trabalho e capacitar os alunos em diferentes 
habilidades, na perspectiva de ampliar o seu repertório cultural e a participação 
na vida pública. Além de prepará-los para conquistar e manter um emprego ou 
autoemprego, desenvolvendo assim a autonomia e maturidade para que possam 
fazer suas escolhas de forma consciente e amorosa.

Núcleo Monte Azul

• Produção cultural e de desing

• Produção alimentícia

• Informação e Comunicação

• Gestão e Negócios

• Convívio e dinâmicas

• Mundo do trabalho

• Formação continuada

• Atividades físicas

• Atividades sociais

• Passeios culturais e pedagógicos

• Envolvimento familiar

• Atividades no território

• Atividades com profissionais

48 reuniões pedagógicas

9 colaboradores

4 visitas domiciliares

1 voluntários

201
atendimentos diretos

Atividades oferecidas em 2018 
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Queria dar o meu depoimento sobre 
a ação social da empresa que fez um 

trabalho na comunidade Monte Azul. 
Foi uma ação linda! Me senti muito 

feliz em fazer parte. A sensação é de 
plantar esperança em corações e 

fazê-los acreditar no bem, ainda que 
tão pequeno. 

A cerca de 5 anos o projeto vinha com o desejo e a luta de aumentar o 
número de atendimentos e abranger uma faixa etária que apresentava 
grande demanda e que, devido ao nosso antigo convênio com a 
prefeitura, não podíamos atender. A esperança foi inflamada em meados 
de 2016, quando tivemos a notícia de que sairia o novo convênio, mas 
devido a questões políticas da época, o nosso sonho foi colocado na 

prateleira de desejos novamente. 

No início deste ano saiu a grande notícia: o edital foi publicado! Quanta alegria, quanta 
correria, quantos sentimentos na busca de entregar tudo dentro do prazo . A partir de 
01/07/2018 o Centro para Juventude -CJ se transforma em Centro de Desenvolvimento 
Social e Produtivo - CEDESP com atendimento para jovens e adultos na faixa de 15 a 59 
anos. 

Thalita da empresa NCR

PONTO 
DE  LUZ 
2018

Parceiros
SAS M'Boi Mirim
SENAI
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Tecendo o futuro

O atendimento do Tecendo o Futuro (Centro de Desenvolvimento Social e 
Produtivo - CEDESP) impacta na comunidade Jardim Horizonte Azul de forma 
muito sutil e significativa. Os recursos em educação, cultura, lazer, esporte, saúde, 
transporte e assistência social ainda são limitados nessa região. A população 
em si submetida a essa realidade, nem sempre identifica formas de buscar por 
seus direitos básicos.  Nesse sentido, a atuação do Tecendo o Futuro no seu 
trabalho diário, na rotina das oficinas e nas atividades, promove um acesso claro à 
informação, que compartilha e vai ao encontro das necessidades dos participantes,  
famílias e da comunidade.  O jovem e o adulto que participa diariamente do 
programa faz do espaço uma ponte para alcançar metas, timidamente traçadas 
a início, mas que aqui, com o apoio, incentivo e motivação da equipe, tornam-se 
mais fortes e visualizáveis. Conforme o semestre vai passando, as demandas de 
encaminhamentos vão se afunilando e o trabalho para impulsionar o jovem/adulto 
para sua meta fica mais específico, dando a clareza aos participantes de que esse 
trabalho é o de preparar, dar embasamento e orientar caminhos possíveis, mas que 
os resultados são consequências da busca individual do jovem/adulto. 

Núcleo Horizonte Azul

7 visitas domiciliares

11 colaboradores

46 reuniões pedagógicas305
atendimentos diretos

• O Tecendo o Futuro Jardim Horizonte Azul – CEDESP tem como eixos principais três 
oficinas: Marcenaria, Informática, Administração com Logística, e dois eixos adicionais: 
Convívio e Mundo do Trabalho. São realizados semestralmente visitas técnicas e 
passeios específicos de cada oficina.

• É realizado o programa Enfrentando o Futuro com Coragem, que oferece a 
possibilidade ao participante de se conhecer, entender sua comunidade, reconhecer 
seu espaço no mundo e oferecer seus potenciais ao mesmo. 

• Ao final do semestre é realizado o evento de certificação e encerramento do curso. 

• As famílias sempre são convidadas a participar das festas institucionais. 

Alguns resultados em 2018 
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"Conheci a Monte Azul através de uma amiga que me contou sobre os cursos que eram 
oferecidos. Fiz minha inscrição no curso de Marcenaria e hoje a Monte Azul está presente em 
quase tudo na minha vida. É minha segunda família. Estar aqui me ajudou a me descobrir 
como pessoa e entender que sou 
importante, que cada ser humano tem 
o seu valor. Aqui aprendi que o amor 
próprio vem em primeiro lugar, que 
a vida é um aprendizado constante e 
que todas as pessoas são especiais."

Acontece no programa o acolhimento da família. É possível receber os 
pais, os filhos, os avós, os netos e os irmãos, todos juntos na mesma turma. 
Nasce desse convívio semestral o fortalecimento dos vínculos familiares, 
através da participação diária nas oficinas, dos momentos em que fazem 
juntos as refeições, quando participam dos passeios e em tantas outras 

oportunidades que surgem para estarem juntos e, assim, levar esse convívio para dentro 
de seus lares.

Maria Inês, 35 anos, participante do 
curso de Marcenaria. 

PONTO 
DE  LUZ 
2018

Parceiros
SAS M'Boi Mirim
SENAI
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jovem aprendiz

A Associação é Certificadora do Ministério do Trabalho para o Programa Jovem 
Aprendiz e tem um programa diferenciado em que beneficia jovens, suas famílias, 
empresas e a comunidade. Entre as especialidades oferecidas, trabalhamos com 
uma gama variada de CBOs (Classificação Brasileira de Ocupações). 

A Monte Azul opta por levar até as empresas jovens que frequentam os cursos 
profissionalizantes aqui ministrados no programa Tecendo o Futuro e mantém 
o acompanhamento de todos os jovens durante o período de contratação. 
Após o ingresso do jovem na empresa, ele deve comparecer uma vez por 
semana na Associação Comunitária Monte Azul (como determina a Lei). Com 
o intuito de fortalecer o vínculo e dar suporte emocional ao jovem, todos têm 
acompanhamento psicológico. É mantida uma comunicação regular com as 
empresas, acompanhando o desenvolvimento dos participantes e busca-se 
soluções conjuntas para eventuais questões que possam surgir. 

Núcleo Monte Azul

8 empresas parceiras

4 colaboradores

8 jovens efetivados no primeiro emprego

1 voluntário

16 reuniões pedagógicas25
atendimentos diretos

• Houve contratações de novos Jovens Aprendizes, parcerias com novas empresas, e 
mais interação entre a Associação e as parceiras. 

• Jovens Aprendizes foram elogiados pelo diretor de uma das empresas parceiras, e 
outros fatos apontam o bom desenvolvimento dos nossos jovens em suas atividades 
de aprendizagem. 

• O curso auxilia, também, no amadurecimento da postura ao buscar emprego. O 
jovem se prepara melhor para se relacionar com o recrutador como, por exemplo, a 
forma adequada de se apresentar de acordo com as necessidades da vaga em aberto. 

• Mesmo os jovens que encontraram emprego por si próprios, sempre agradecem pelo 
que foi proporcionado nas simulações de entrevistas e atividades relacionadas ao 
mundo corporativo. 

Alguns resultados em 2018 
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"A Camila Andrade é mais extrovertida, tenho percebido que ela já está mais à vontade com 
as pessoas. O Yago Pereira Lima é um pouco mais fechado, mas tenho visto que ele está 

aprendendo bem as coisas que estamos ensinando.   
Os dois me parecem aprender bem as atividades e, no rítmo de cada um, estão se 

desenvolvendo, se desinibindo.  Eles 
me falaram que estão gostando 

bastante do curso.
Percebi que o processo de vocês é 

mais assertivo nos perfis e mais ágil 
que de outros parceiros."

Foi assinado o contrato de termo de parceria com a empresa Associação 
Cultura Franciscana, onde tivemos a contratação de 9 Jovens Aprendizes. 
Na mesma empresa houve a efetivação de 2 jovens. 

Jessica Bartsch,  RH Aryzta do Brasil 
LTDA

PONTO 
DE  LUZ 
2018

Parceiros
ICVMS Empreendimentos e Participações LTDA
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CAMINHANDO JUNTOS
O Caminhando Juntos/NAISPD Monte Azul é um programa que atende a jovens 
com deficiência, a partir de 15 anos, e suas famílias. O atendimento é de segunda 
a sexta-feira em meio período e é conveniado com a Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social. Os jovens realizam oficinas de trabalhos manuais com 
o objetivo de desenvolverem novas habilidades. Nas atividades são respeitadas 
as diferenças, limitações e individualidade de cada um. O ano é marcado pelas 
épocas cristãs, as quais são estudadas e vivenciadas com trabalhos manuais, 
comemorações, danças, entre outros. 

27

101

visitas domiciliares

orientações com responsáveis

12 colaboradores

76

50

famílias atendidas

oficinas para familiares

2 voluntários

69 reuniões pedagógicas

79
atendimentos diretos

• O ponto forte nesse ano foram os treze passeios realizados. Essas vivências 
proporcionam que conheçamos melhor os jovens e onde eles abusam da imaginação 
e mostram a capacidade de compreensão do que vivenciaram. O desafio é apresentar 
aos jovens como a sociedade vive e como eles podem fazer parte dela.

• Antes de cada passeio há sempre uma preparação com os educadores. Eles 
apresentam o local onde eles vão e como devem se comportar. Nessa preparação eles 
são informados sobre os riscos de cada local e onde eles devem estar mais atentos. 

• Nos passeios, em sua maioria, os jovens foram de transporte público, vivência muito 
interessante para eles. O desafio é grande, porém gratificante. Em destaque alguns 
passeios:

 - Vivência em feira do bairro – atividade de sala: reciclagem de caixotes de feira. 

   - Vivência na Horta Educativa do Horizonte Azul – atividade de sala: jardinagem. 

  - Visita ao Café Bellatucci (café de uma empreendedora com Síndrome de Down) –   
             atividade de sala: reciclagem de filtro de café para decoupagem em vários objetos. 

  - Visita ao Museu Afro/Ibirapuera – atividade de sala: materiais naturais em telas. 

Alguns resultados e atividades em 2018 
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As técnicas Andréia e Greice realizaram uma visita 
domiciliar e na conversa com a mãe do atendido 
surgiu a questão de como o jovem está depois que 
passou a participar do Caminhando Juntos. A mãe 
nos respondeu da seguinte forma: “Meu filho está 
muito diferente, agora anda na rua e cumprimenta 
as pessoas com bom dia, boa tarde e boa noite. Ele 
sempre ficou muito isolado e uma professora me 
disse uma vez que eu deveria dar mais autonomia a 
ele, mas eu nunca tive coragem. Agora eu estou mais 
encorajada pois estou vendo que ele está diferente, até 
sente falta das pessoas. No dia de seu aniversário ele 
se negou a cantar parabéns porque sua Educadora da 
Monte Azul (Daniela) não estava presente."

Um passeio especial para nós foi na Horta Educativa, do núcleo Horizonte 
Azul. Primeiro, porque fomos de transporte público e é sempre uma 
experência riquíssima. Segundo, porque fomos muito bem recebidos pela 
equipe e os jovens ficaram a vontade. Lá tem uma cozinha artesanal onde 
os alimentos ali colhidos são cozidos num fogão de lenha. Isso foi o ponto 
alto desse passeio, nossos atendidos tiveram contato com uma culinária 

cheia de amor e zelo. Após o delicioso almoço, a equipe que nos recebeu moeu cana em 
um engenho manual e os jovens tomaram caldo de cana. Foi tudo muito especial! Eles 
amaram!! 

Elisangela, 38 anos, mãe de aluno

PONTO 
DE  LUZ 
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Saúde

Crescer e viver com saúde é anseio de qualquer pessoa e ao mesmo tempo um 
grande desafio na sociedade urbana atual, tendo em vista as condições de vida 
determinadas pela violência, pelo consumo desenfreado, pelo mundo digital e 
por uma desigualdade social sem tamanho. A Associação Comunitária Monte 
Azul procura, neste cenário, através de seus equipamentos de saúde, acolher as 

pessoas e despertar nelas a esperança que uma vida saudável é possível.

3.761 beneficiados em atendimentos
de medicina antroposófica

270.240 população atendida pelo ESF

32.909
atendimentos em 

medicina antroposófica
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Ambulatório 
Médico  

Terapêutico

Casa Angela

estratégia
saúde da 
família
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Ambulatório Médico 
Terapêutico Monte Azul 
Mantendo uma média mensal de 550 atendimentos, o Ambulatório Médico 
Terapêutico fortalece sua referência como um Centro de Medicina Antroposófica 
acessível a todos os públicos e em especial, aos pacientes que expressam sua 
vulnerabilidade sócio econômica.  O atendimento em 2018 dedicou-se à pediatria, 
psiquiatria, ginecologia, odontologia, fisioterapia, psicologia, entre outras 
especialidades.  

A Medicina Antroposófica se fortalece pela perspectiva de acessibilidade. No 
caso do Ambulatório Medico Terapêutico, temos as Terapias ampliadas como o 
Aconselhamento Biográfico, a Terapia Artística, a Euritmia e a acessibilidade das 
diversas Terapias Externas, que se mostra como um potencial a ser difundido entre 
seus pacientes e ao mundo de forma geral.

802 atendimentos odontológicos

11.417 procedimentos de enfermagem

2.571 consultas médicas

235 participantes em palestras

2.455 atendimentos terapêuticos

1.640
pessoas beneficiadas

• Consultas Médicas

• Atendimentos nas Terapias Externas

• Atendimentos terapêuticos

• Vivências

• Atendimentos em Grupos 

(fisioterapêuticos, meditativos, etc.)

• Palestras com profissionais da saúde

Atividades oferecidas em 2018 
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Encaminhado pelo Psiquiatra como adicto, 
o paciente usava cocaína e álcool. Várias 
terapias haviam sido tentadas mas ele não 
se conectava com nenhuma. Veio fazer 
um aconselhamento Biográfico. Hoje, está 
trabalhando (ficou três anos sem trabalhar), 
continua o trabalho terapêutico e está 
superando a adicção. " Você me resgatou para 
mim mesmo. Consegui entender que precisava 
olhar para mim e para minhas necessidades e 
podia me amar. Sozinho não teria conseguido 
entender isto".

A coordenação das atividades do Ambulatório foi conduzida por um 
grupo de 5 profissionais (1 médica, 1 fisioterapeuta, 1 aconselhadora 
biográfica e 2 enfermeiras) priorizando os esforços necessários para a 
contratação do gestor. O grupo foi responsável pelos processos internos 
do Ambulatório, das relações com os profissionais voluntários, das 
relações com instituições de ensino e agentes de interface da Medicina 
Antroposófica, com os laboratórios farmacêuticos específicos e Associação 

Brasileira de Medicina Antroposófica - ABMA, e se sentiu fortalecido o suficiente 
para consolidar um abrangente e desafiador projeto para receber recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMCAD, mobilizando mais de 20 
profissionais para atendimento de 850 jovens e crianças. O edital de 2016 foi aprovado e 
aguarda liberação dos recursos para o início das atividades. 

F. B., 37 anos, Paciente
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Casa Angela
O Centro de Parto Humanizado funciona de forma integrada com o atendimento 
de Pré-natal e Puericultura, como também com o Ambulatório de Aleitamento 
Materno/Posto de Coleta de Leite Materno, mantido em cooperação com o Banco 
de Leite Humano do Hospital Regional Sul. Além de consultas e atendimentos 
individuais, a Casa oferece uma grande variedade de cursos, palestras e oficinas de 
apoio à gestação, preparação do casal para o parto, à amamentação, aos cuidados 
com bebês e ao planejamento familiar. A Casa Angela tem como referências as 
Unidades Básicas de Saúde da Estratégia Saúde da Família da região, os serviços 
locais de pré-natal de alto risco, os hospitais públicos e privados na área de 
abrangência, como, também, o Ambulatório Médico Terapêutico e os demais 
recursos da Associação Comunitária Monte Azul. O modelo de saúde materno- 
infantil da Casa Angela está em linha com estratégias globais e políticas públicas 
recentes do governo brasileiro para diminuir as altas taxas de mortalidade materna 
e neonatal, diminuir o excesso de cesarianas e a violação dos direitos da mulher no 
parto e para uma melhora dos baixos indicadores nacionais de saúde materna e 
infantil. 

1.348 gestantes acompanhadas

8.586 atendimentos pré natal

773 bebês acompanhados

3.844 atendimentos pós parto

654 consultas pediátricas445
partos realizados

• Programa integrado de atenção ao pré-natal, parto, pós-parto e à saúde da criança no 
primeiro ano de vida.

• Programa diferenciado para gestantes, mães adolescentes e em situação de alta 
vulnerabilidade social.

• Cuidados centrados nas necessidades físicas, emocionais, espirituais e socioculturais 
da mãe, do bebê e da família.

• Assistência centrada no empoderamento e na autonomia das mulheres.

• Assistência obstétrica e neonatal sistematizada, baseada em boas práticas e 
guidelines internacionais.

• Uso de Práticas Integrativas e Complementares com foco em Medicina Antroposófica.

Alguns resultados e atividades em 2018 
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"Os encontros das consultas coletivas da Casa Angela são sempre uma experiência rica 
de troca e aprendizado. Numa das tardes de quarta-feira nos encontramos. Era a última 
consulta coletiva do grupo “Vinho”. Iniciamos já com uma deliciosa surpresa. Um dos casais 
havia levado algumas caixas de morangos vermelhos e deliciosos para compartilhar com o 
grupo. 
As gestantes foram examinadas, muitos corações foram ouvidos e então deu-se início a 
Conversa Coletiva, a Roda. A conversa buscou esclarecer dúvidas e amenizar as queixas 
e desconfortos tão comuns do final da gestação. Sentados todos em uma roda no salão, 
a conversa desenrolava e junto dela os morangos 
passando de mão em mão.  Entre mordidas e palavras, 
a parteira ensinava exercícios para aliviar dor lombar, 
a receita de um escalda-pés para diminuir inchaço dos 
pés, dava algumas dicas para diminuir a ansiedade [...]."

Com mais de 1500 partos acompanhados e baseado em seus resultados 
maternos e neonatais, a Casa Angela mostrou a viabilidade e a excelencia 
do modelo. Diante disso tivemos vontade de ampliar nossa atuação e 
contribuir para o modelo de assistência ao parto no Brasil. Junto a essa 
vontade recebemos o apoio da Womanity Foundation para elaborar um 
plano de negócios e implantar o Nucleo de Pesquisa, Ensino e Consultoria 

- NUPEC. Por meio do NUPEC, a Casa Angela pretende compartilhar as experiências 
exitosas, disseminar o modelo e ajudar na implantação de centros de parto normal e 
outras casas de parto no país. 

Acompanhante de gestante, 36 anos.

PONTO 
DE  LUZ 
2018

Parceiros
Secretaria Municipal de Saúde
Kindermissionswerk

Instituto Mahle
Womanity
Instituto Arredondar
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ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
A Associação Comunitária Monte Azul, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, 
é a Organização Social responsável pela gestão de 15 Unidades de Saúde do 
Distrito Administrativo do Jardim São Luís, sendo 1 AMA, 3 AMA/UBS Integrada, 9 
UBS, 1 EMAD e 1 CAPS, cobrindo um território de 24,70 km2. Oferece assistência 
à saúde para uma população de aproximadamente 270.240 pessoas, distribuídas 
em 84.308 famílias, com ações de prevenção e promoção, além de tratamento de 
doenças e acompanhamento das mais diversas condições clínicas e sociais. Conta 
com 1.548 profissionais em seu quadro de funcionários, das mais diversas áreas da 
Saúde, devidamente capacitados para a função.

171.465 consultas de enfermagem

3.470 consulta com outros profissionais

55.241 atendimentos odontológicos

1.144.121 visitas domiciliáres

177.796 exames realizados571.101
consultas médicas

• Assistência

• Saúde da Mulher

• Vigilância em Saúde

• Serviço de Remoção

• Farmácia

• Programa Ambientes Verdes e 

Saudaveis

• Educação Permanente

• Acompanhamento de Idosos

• Atenção Domiciliar

Eixos de atuação
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"Gostaria de dar parabéns para os funcionários do Posto Novo Jardim pelo atendimento que 
recebi no começo da semana. Fui passar em consulta no hora certa e na saída enquanto 
aguardava o ônibus passei mal. Lá fui prontamente atendido, tiraram minha pressão e veio 
até um médico me atender. Gostei 
muito do atendimento de todas as 
pessoas que me trataram como ser 
humano."

O CAPS AD II Jardim São Luís nasce de um diálogo da comunidade do 
jardim São Luís junto com a Monte Azul, a partir da identificação da 
necessidade emergente de cuidado às pessoas com uso problemático 
de álcool e outras drogas. Em outubro a Secretaria Municipal de Saúde  
autoriza a inauguração deste novo serviço, e em 18 de dezembro de 2018 
e a equipe começa a investir na elaboração dos fluxos e mapeamento 

do território. Apesar de já estarmos sendo reconhecidos pela população estamos 
ansiosos pela liberação da verba de investimento pela SMS que possibilitará a nossa 
transformação de CAPS II em III, ou seja 24 horas, o que nos dará maiores condições de 
cuidado.

Anônimo.

PONTO 
DE  LUZ 
2018
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Cultura

Os projetos culturais da Associação Comunitária Monte Azul se baseiam 
na convicção de que em cada ser humano dorme um artista que quando 
desperto pode contribuir criativamente com a solução dos problemas sociais 
da nossa época. A prática de linguagens artísticas contribue decisivamente 
para o desenvolvimento de habilidades humanas necessárias para a vida social 

contemporânea e do futuro.

5 colaboradores
73 eventos teatrais, musicais e de dança

10
8

voluntários

oficinas oferecidas

5.740
participantes em oficinas 

e eventos da programação 
cultural
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Raizes
Culturais

Pontinho de
Cultura

Bibliotecas
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Raízes Culturais
O Raízes Culturais Monte Azul desenvolve uma série de atividades culturais dentro 
de três raios de atuação, que são: as Oficinas Culturais Monte Azul, as Mostras de 
Teatro, Música ou Dança e a realização de programação cultural que acontece 
mensalmente nos finais de semana, além do apoio e suporte aos eventos internos 
e externos realizados pela organização. O Raízes Culturais Monte Azul tem como 
objetivo proporcionar vivências e experiências multiculturais a fim de promover a 
reflexão e o desenvolvimento do Ser Humano através da arte.

• 20º Mostra de Dança Monte Azul 

• 26º Mostra de Teatro Monte Azul 

• Programação cultural/eventos: Projeto Forró Em Cena, Projeto Samba do Monte, 

Espetáculos Teatrais, exibição de filme, shows musicais, realização de Saraus, 

realização de palestras e encontros, locações do espaço para eventos externos. 

• Oficina de Forró

• Oficina de Danças Populares Brasileiras

• Oficina de Alemão

• Oficina de Inglês

• Oficina de Canto Coral

• Oficina de Zouk

35 eventos teatrais

8 oficinas culturais oferecidas

25 eventos musicais

150
2

10

participantes nas oficinas culturais

colaboradores

voluntários

13 eventos de dança5.500
participantes nos eventos 
de programação cultual

• Oficina de Samba Rock

• Oficina de Capoeira Angola

• Oficina de Danças Urbanas

• Oficina de Teatro

• Oficina de Iluminação 

Atividades oferecidas em 2018 

Atividades oferecidas em 2018 
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“A cultura transforma, modifica, se mistura... o Centro Cultural Monte Azul me traz essa 
sensação de estar dentro de todas as culturas, transformando a minha vida e as relações ao 
meu redor!
A arte salva vidas!"

Em 2018 realizamos mais uma edição da tradicional Mostra de Teatro 
Monte Azul, essa iniciativa é para nós uma grande estrela guia, pois traz 
um contato maior com todos os nossos públicos, além de trazer muitas 
outras pessoas de diferentes bairros e regiões de São Paulo. Poder colocar 
no mundo tal feito é de extrema importância para o Centro Cultural.  A 

cada edição que acontece conseguimos ver e identificar o carinho e o respeito que a 
Mostra de Teatro Monte Azul ganhou em todos esses anos no nosso território e bairros. 

Nanci Zefferino – aluna e frequentadora dos eventos culturais, 2018.

PONTO 
DE  LUZ 
2018
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Pontinho de cultura
 O Pontinho de Cultura é um programa cultural-educativo que tem como objetivo 
elevar o “astral” da praça central da comunidade Monte Azul, através da oferta 
de brincadeiras, trabalhos artesanais e atividades esportivas para crianças, 
adolescentes e seus familiares. 

As atividades acontecem de segundas às sextas-feiras, das 17 às 20 horas e aos 
sábados, das 10 às 13 horas. Dois educadores conduzem as atividades, que são 
abertas e para qualquer faixa etária. Para participar é so vir, se envolver e respeitar 
as regras de convivência.  

Em média, participam 25 pessoas entre 4 e 50 anos por tarde. Em sala de aula 
acontecem as atividades artísticas e na praça/quadra da comunidade é possível 
participar de atividades esportivas e cooperativas e brincadeiras tradicionbais, 
como:  ping-pong, basquete, futebol, pular corda, esconde-esconde, atividades 
circenses, etc.  Uma vez por semana tem competição de rimas. 

• Escultura com argila

• Jogos de mesa (memória)

• Massa de modelar

• Artesanato com material reciclado

• Artesanato costura aquarela

• Desenho com giz de cera

• Artesanato papel machê

• Boneco Ecológico

• Culinária pão caseiro

8 horas dedicadas às visitas domiciliares

2 colaboradores

426 atividades esportivas, artísticas e
 educativas

4 voluntários

11 reuniões pedagógicas264
participantes das

 atividades

Atividades oferecidas em 2018 
• Festas celebrativas

• Campeonato de futebol
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Um evento importante foi Semana Mundial do Brincar. Tivemos uma 
participação enorme da equipe das oficinas do Tecendo o Futuro, 
incluindo a cozinha, que apoiou a festa do início ao fim. O nosso público 
alvo ficou encantado com esse momento incrível, principalmente 
os pais. Fizemos muitas brincadeiras, a decoração ficou maravilhosa.
Proporcionamos atividades lúdicas, recreativas e tradicionais para 

relembrar com as crianças! Nada melhor do que aquelas brincadeiras do tempo de 
nossas avós, para fazer com que a gente também volte a ser criança! Essas brincadeiras 
foram muito divertidas, estimularam a imaginação e fizeram com que os pequenos se 
exercitassem bastante. Nisso trabalhamos não só o brincar, mas na interação cotidiana se 
estabelece em uma vivência de valores e princípios. Quando os pequenos brincam, eles 
desenvolvem sua imaginação, sua capacidade de organização, assimilação de regras e 
movimentos. 

Frequentador do Pontinho de Cultura

• Interação e concentração

• Desperta interesse e 

curiosidade nas crianças

• Consciência sensorial das 

crianças acentuada

• Descobrerta da origem dos 

alimentos

PONTO 
DE  LUZ 
2018

Aspectos Observados

Parceiro
Aumund 

"O Pontinho de Cultura para mim é muito legal, 
pois fazemos muitas atividades divertidas como 
costura, pintura, trabalho com gesso, entre outros. 
Do lado de fora jogamos vólei, tênis, handbol, 
ping-pong. Os educadores me ajudam muito 
em tudo que preciso como, por exemplo, os 
conselhos que me deram neste ano. Acredito que o 
Pontinho de Cultura é uma maravilha na vida das 
pessoas que moram na comunidade, onde fica a 
Associação e também onde moro há 9 anos."
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bibliotecas

As bibliotecas estão distribuídas nos três núcleos da Associação Comunitária 
Monte Azul. Possui um acervo de mais de 17.000 livros que podem ser lidos no 
local ou emprestados. 

Têm o objetivo de oferecer e incentivar o acesso a cultura e a informação 
através da leitura. Facilitar o aprendizado escolar dos usuários de qualquer 
idade auxiliando a superação de obstáculos específicos e pessoais, envolvendo 
responsáveis e outros profissionais. Promove a contação de histórias, auxilia em 
pesquisas e ajuda em tarefas escolares.

• Inauguração da do novo espaço da biblioteca  no núcleo 

Monte Azul  

• Festa de Natal para as crianças que frequentam a 

biblioteca

• Passeio no Clube Sonho Verde    

563 livros emprestados17.825
livros em acervo

Ações realizadas em 2018

30
1

média de visitantes por dia por Biblioteca

colaborador
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"Conheci a biblioteca quando procurei informações para os trabalhos da escola, acabei 
descobrindo que lá também tem outras atividades. No começo era a tia Lidia quem nos 
recepcionava, fiquei triste com a saída dela, pois éramos praticamente amigas. Então entrou 
a tia Adelma, descobri que ela 
também é uma pessoa tão boa e 
generosa. Ela tem me ajudado muito 
em um assunto meu, em tão pouco 
tempo teve percepções de coisas que 
gente próxima a mim não percebe."

No ano de 2018 mudamos da antiga biblioteca, que ficava na entrada da 
comunidade (Monte Azul), para um espaço que fica em baixo da "Casa 
Amarela", esse espaço é maior e fica no meio da favela, lá conseguimos 
montar um boa estrutura e, também, organizar melhor os livros, além de 
proporcionar mais espaço para os frequentadores.

Léia, 15 anos – Frequentadora da 
Biblioteca

PONTO 
DE  LUZ 
2018
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escola
oficina
social

forúm pela 
humanização

consultoria e 
desenvolvimento
organizacional

relações 
internacionais e 
voluntariadogestão 

financeira e 
administrativa

monte azul 
international

e.v.
relações 

institucionais

comunicação

mobilização 
de recursos
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Escola Oficina Social
Tem como objetivo facilitar a todo ser humano ligado à Associação Comunitária 
Monte Azul o desenvolvimento de sua individualidade e seu potencial social, 
para que possa contribuir com o coletivo criativamente, seguro de si e consciente 
da realidade, no seu ambiente familiar, profissional e comunitário. A ideia é de 
"aprender trabalhando e trabalhar aprendendo", isto é, cada um exerce suas 
atividades numa determinada área e, paralelamente a isto, aprende a trabalhar 
cada vez melhor e, consequentemente, autoconhecer-se melhor e compreender o 
grupo com o qual convive. Uma das ferramentas mais importantes neste sentido 
é a arte em todas as suas manifestações e linguagens, sendo esta o campo onde 
expressamos a nossa relação com a vida de forma subjetiva, bela e essencialmente 
humana.

• Oficinas e estudo semanal com a equipe do programa Nossa Ciranda Monte Azul. 

Temas: traumas, artes visuais e musicalidade.

• Oficina semanal com as educadoras do programa Caminhando Juntos. Tema: o 

corpo humano - no primeiro semestre foi trabalhada a modelagem com argila do pé 

humano e no segundo semestre o desenho do esqueleto.

• Oficina semanal com a equipe da cozinha Monte Azul: histórias, ilustrações com 

aquarela e giz pastel.

• Oficina mensal com a equipe Tecendo Futuro Monte Azul: trabalhamos com nanquim 

e bico de pena os elementos luz, ar, água e mineral.

• Oficina mensal para duas equipes da Casa Angela: desenvolvemos um processo para 

nomear as salas de parto, partindo das essências usadas nas terapias.

• Oficina mensal na Horta Educativa: observação da natureza ao longo do ano e 

desenvolvimento de materiais e atividades artísticas com os recursos da própria 

horta.

• Celebração das festas do ano na coordenação do programa Estratégia Saúde da 

Família, incluindo atividades artísticas e reflexões.

• Integração mensal com colaboradores da Monte Azul, como um todo.

• Mainumby

13 encontros Mainumby

4 palestras Mainumby

10 integrações

248
oficinas

Algumas atividades oferecidas em 2018 
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“Primeiramente eu gostaria muito de agradecer a Monte Azul por ser uma organização 
que realmente está focada em desenvolver o ser humano e sempre nos dá chances para 
aprendermos com atividades, que eu chamo de verdadeiros presente. Para mim foi muito 
importante. Eu aprendi a escutar mais, a observar mais, a escutar com muita atenção aquilo 
que está sendo passado. E com isso aprendi a não julgar, a não me comparar aos demais, 
admirar a natureza, admirar os trabalhos dos meus colegas e eles próprios como pessoas, 
também. Passei a me enxergar de forma diferente. Eu acho que consegui ter mais consciência 
de onde preciso trabalhar mais, evoluir para não ficar estagnada. Só tenho mesmo que 
agradecer, muita coisa boa surgiu no meu coração nessas reuniões.”

O "Baile do Menino Deus" foi um projeto integrativo de todas as áreas 
da Monte Azul, com apresentação na confraternização natalina. Foi 
emocionante como cada área se dedicou à cena que escolheu para 
apresentar. Cada área se ocupou durante o semestre com o conteúdo 
profundo - como encontrar e homenagear o Menino Jesus no seu 
coração - e expresso através da sabedoria popular, das músicas e versos 

nordestinos desta criação inédita de Antonio Madureira.

Educadora da Escola Oficina Social

PONTO 
DE  LUZ 
2018
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Fórum pela Humanização
A área de Humanização do Social articula encontros, grupos, seminários e 
projetos que reúnem pessoas e organizações com questionamentos e objetivos 
similares, no Brasil e exterior, com a missão de humanizar o convívio entre pessoas 
e instituições, compreender suas leis de desenvolvimento e atuar para que a 
sociedade se torne mais justa e amorosa. Diferentes iniciativas reúnem diferentes 
grupos e interesses, estimulando a troca de conhecimentos e a construção de 
novas práticas: uma especial atenção é reservada ao empoderamento de jovens. 
O mundo está se desumanizando cada vez mais numa velocidade cada vez maior. 
Do outro lado, existem iniciativas que criam contraforças positivas. Incentivar 
esta corrente e sustentá-la com mais consciência é a meta principal do trabalho 
proposto aqui. 

Tem como base a experiência do trabalho de educação, saúde, cultura e formação 
de adultos desde 1975, em várias favelas do Brasil e outras instituições no Brasil e 
exterior (Europa, Japão, etc). A área Humanização do Social é inserida no trabalho 
da Associação Comunitária Monte Azul, coordenada pela fundadora da Monte 
Azul, Ute Craemer.  No momento tem dois colaboradores no grupo mobilizador: 
Maria Gomes, responsável pelas Edições Monte Azul e Nelson Avella Neto, assessor 
de Ute Craemer, além de vários voluntários (inclusive a coordenadora).

1.850 livros vendidos

3
13

festivais e encontros internacionais

 apresentações de Teatro e Folia de Reis

2 livros publicados

4.700 participantes de palestras 
festivais , etc.

10 consultorias20
palestras realizadas

Aspectos e resultados em 2018

• Edição do livro " O Século Envenado" 

• Folia de Reis   

• EcoViva    

• World Social Initiative Forum 

• Pindorama   

• Consultoria de motivação profissional  

• Conscientização dos efeitos das drogas

• Desenvolvimento de uma relação mais 

saudável com o capital/dinheiro

• Divulgação e promoção de 

mensagens e sabedoria espiritual dos 

povos tradicionais

• WSIF Japão - com a participação de 

350 pessoas da Europa, Ásia e Brasil

• Várias consultorias para ONGs e o ESF 

em Unidades de Saúde em São Paulo.
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Meus passinhos começaram pela Monte Azul, naquela época que eu abri a porta para o 
mundo e decidi ir sozinha ao Brasil. Aquele mundo, que ainda era uma história dentro de um 

livro, se tornou real, fiz amigos e ganhei uma nova família! Lá na Monte Azul eu aprendi a 
ver o mundo de um modo crítico, a olhá-lo com mais cuidado. Passaram-se 13 anos e a Ute 

continua nos inspirando com suas palavras e experiências. Foi muito bom ouvir a história 
da Vanusa e da Regina. E a presença do Kiko foi tão especial! Aquele menino que estudava 

japonês sozinho com tanto entusiasmo e interesse pela cultura, criava tantas peças bonitas 
de origami lá na biblioteca da comunidade, acabou realizando seu sonho de visitar o Japão. 

“Transformar é Possível” O mundo está cheio de miséria, mas pequenos passos de cada um 
de nós fazem a diferença! Essa palavra de fé dela [referindo-se a Ute] vem de sua própria 

experiência e sempre nos inspira.
Queria muito que essa nova geração 

de brasileiros que cresceram no Japão 
vá para a Monte Azul e que faça parte 
deste trabalho! Tem muita coisa para 

conhecer e aprender lá!

O Fórum Mundial de Iniciativa Social no Japão teve como 
objetivo principal a reflexão e a celebração do multiculturalismo, 
diversidade e o futuro da humanidade. Vieram pessoas do mundo 
todo interessadas na questões sociais. Juntos refletiram e exploraram 
pontos chaves sobre construir pontes através de culturas, crenças e 
visões do mundo. A cada palestra e atividade em grupo, instituía-se uma 

consciência dos participantes a respeito do significado de empatia, como indíviduo e 
como comunidade. 

Nanci Miyagasako, 24 anos Voluntária

PONTO 
DE  LUZ 
2018

Parceiro
Grupo Geração 40 
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Consultoria e Desenvolvimento 
Organizacional
As organizações têm realizado feitos incríveis em tempos modernos! Reunindo 
criativamente capacidades humanas, elas desempenham papel importante na 
evolução da humanidade e vida do planeta.

Estão em relação umas com as outras, em meio a uma ordem social um 
tanto complexa: cenário econômico-politico, complexidade das leis, direitos 
humanos, concorrência de mercado, avanço tecnológico, impacto ambiental, 
responsabilidade social, saúde dos colaboradores, acordos globais, certificações, 
órgãos de classe, sindicatos, entre outros

Realizar a missão com responsabilidade social e consciência global, além de 
estimular os mais elevados ideais, promove exóticos (e sempre inusitados) desafios 
para grupos e indivíduos.

Nosso trabalho se volta ao auxílio de grupos e indivíduos que buscam descobrir 
e direcionar todo seu potencial humano para iniciar, sustentar e enriquecer a vida 
das Organizações, assim conferindo sentido ao seu trabalho. Ao nosso olhar, cada 
Organização é um mundo singular, com seus valores e crenças, sua história, cultura 
e sonhos; ela convida cada colaborador  a agregar forças e ajudar a encontrar as 
dicas para seu futuro.

7 projetos

2 clientes internos8
clientes externos

Ações e resultados em 2018

• Apresentação do Mainumby Bahia no 

Fórum de formadores de professores 

Waldorf

• Maior reconhecimento do trabalho da 

Consultoria Monte Azul, principalmente 

quanto ao seu diferencial na condução de 

processos de aprendizagem de adultos

• A reunião de  7 expressivas ONG's da 

região de Parelheiros, representou 

uma importante visibilidade 

para a Consultoria que mostrou 

sua qualidade agregadora e 

comprometida
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Não seria exagero da minha parte dizer que o Seminário de Pedagogia Social foi um grande 
divisor de águas em minha vida. Mudou não somente a minha percepção, como também me 

abriu novas possibilidades de atuação no mundo.
Como se não bastasse a riqueza e 

profundidade das vivências tão 
bem conduzidas, as trocas e 
aprendizagem com o grupo 

complementam de forma 
harmônica e contribuem para 

que o encontro se torne algo 
imperdível. 

Da minha parte, fica apenas 
a saudade de momentos 

inesquecíveis e o desejo forte de 
que outras pessoas possam se 

permitir essa experiência.

O Seminário de Pedagogia Social - O Ser Humano como ponte para uma 
nova realidade social - acontece no nosso núcleo Horizonte Azul, desde 
2015, sempre no mês de julho. Em 2018, ele se expandiu com a realização 
de uma outra turma em Barra Grande, na península de Maraú na Bahia. 
A escola Waldorf Jardim do Cajueiro sediou o processo em imersão para 
22 participantes. Inserimos a experiência de um "fórum" e um ativismo 

delicado junto à comunidade local, aproximando mais o processo da realidade da vida 
social. A comunidade recebeu atenção sanadora. O Jardim do Cajueiro manifestou muita 
gratidão por receber a energia do grupo em profundo trabalho de autodesenvolvimento 
por 8 dias e noites.

Priscila Cibele, Cliente

PONTO 
DE  LUZ 
2018
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Relações Internacionais e
Voluntariado
A atividade que um voluntário desenvolve no trabalho social da Associação 
Comunitária Monte Azul tem dois aspectos: por um lado ele contribui, dentro de 
suas capacidades, para melhorar a vida das crianças, jovens e adultos e por outro, 
aprende a entender um diferente meio social, uma filosofia de trabalho e uma 
cultura também diferente, principalmente, no caso dos voluntários internacionais. 
A área busca então construir pontes entre diferentes realidades, tanto entre 
pessoas e comunidades como entre culturas e países. Na Alemanha, o 
encaminhamento de jovens é realizado por meio de uma parceria com os Freunde 
der Erziehungskunst Rudolf Steiner que mobiliza, reúne e encaminha jovens 
interessados em realizar, durante um ano, trabalho voluntário em um dos núcleos 
da Associação. Nos demais países a manifestação de interesse é feita diretamente 
por nossos canais de comunicação e gerenciada pela área. Toda a gestão dos 
voluntários é feita pela área, em parceria com os programas e projetos que os 
recebem de forma a manter um acompanhamento, avaliação e valorização de 
todos que escolhem contribuir com a causa. Entre as atividades realizadas pelos 
voluntários estão: ensino de idiomas, artes, música, prática de esportes, artesanato, 
dança, teatro e consultoria. Alguns são direcionados à própria área de Relações 
Internacionais e Voluntariado, em atividades administrativas e de relacionamento 
com os voluntários.

• Além das atividades na área de trabalho onde o voluntário está inserido, a 

coordenação busca acompanhar o desenvolvimento do grupo com relação à Escola 

Oficina Social, cultura brasileira, costumes, conhecimento das questões sociais no 

Brasil, visitas à outras instituições, etc. Em 2018 fizemos um tour monitorado pelo 

centro de São Paulo, acompanhados pelo guia voluntário Sr. Ludwig. Visitamos o 

Estratégia Saúde da Família, onde ouvimos uma palestra sobre o histórico, fomos ao 

Hopi Hari e, por último, fizemos nosso passeio de encerramento do ano em Ilhabela. 

4 nacionalidades - Alemanha, Japão, Austria e Argentina

10 encontros integrativos e avaliativos

6 famílias das comunidades que hospedaram voluntários

40
3

reuniões de acompanhamento

passeios

133 reuniões pedagógicas
19

voluntários
estrangeiros

Algumas atividades oferecidas em 2018 



63

Deste encontro estou levando o despertar da consciência para novas posibilidades e ideias. 
Saber que não precisamos de muito para ajudar o próximo, apenas levar um sorriso, um 
abraço, levar luz! Pequenos gestos fazem uma grande mudança! Conhecendo um pouco 
de tantos projetos, pretendo adentrar mais nesse universo de trabalhos socias, entender 
mais sobre ele e fazer o máximo que eu puder para estar o mais próximo possível, para 

aprender mais e ter vivência neste 
mundo tão incrível. É possível 
sim transformar, com amor, 
primeiramente, e empatia!!! 
Ampliar novos horizontes, crescer 
e voar...

Este ano realizamos no núcleo Horizonte Azul mais uma edição do 
Fórum Mundial de Iniciativa Social  (WSIF). A realização deste fórum, 
partiu de uma tarefa que trouxemos do Japão, que era de compartilhar 
com os nossos jovens o que vivemos no fórum internacional. O evento 
reuniu cerca de 100 pessoas nos dias  24, 25 e 26 de agosto. Sob o tema 
"empatia" o objetivo deste fórum foi o "encontro". Nada de complexidade 

nas reflexões, nem nas palestras anunciadas. Mas proporcionar espaço para diálogos, 
trocas de experiência e amizade. Na programação incluímos: palestras, oficinas práticas, 
atividade cultural, caminhada da lanterna e espaço para ouvir a história de algumas 
organizações sociais. Estiveram presentes pessoas de várias nacionalidades, idades, 
credos, posições sociais, profissões... Um verdadeiro encontro de almas!

Rute Martins, ex-aluna

PONTO 
DE  LUZ 
2018

Parceiro
Acacia Verein
Freunde Erziehungskunst Rudolf Steiners
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O setor administrativo e financeiro atua como back office, atendendo e dando 
apoio aos demais departamentos, tanto nas operações quanto nas análises de 
informações, contando com colaboradores capacitados e prestadores de serviços 
responsáveis pela auditoria e contabilidade, objetivando fornecer resultados 
confiáveis e de qualidade.

O ano de 2018 trouxe como novidade o desenvolvimento de ferramentas 
digitais online, visando a sustentabilidade ambiental e dinamismo na troca de 
informações. Criamos novos métodos de controle referente as transferências 
bancárias, como empréstimos e repasse  de pagamentos de guias e despesas que 
até então, eram pagos pela conta da instituição e posteriormente restituída pelas 
contas dos convênios e projetos como encargos, impostos e demais despesas 
sobre folha, concessionárias e outros.

 A criação de contas individuais por convênio com isenção de tarifas, também, foi 
um diferêncial importante, o que minimizou os impactos financeiros com despesas 
bancárias e facilitou os processos quanto ao fluxo de caixa.

Houve uma aproximação dos coordenadores de convênios, devido a adaptação 
ao novo Marco Regulatório, onde o financeiro participou de forma ativa nos 
encontros e reuniões para entender e atender, da melhor forma, essa transição de 
processos.

Internamente, contamos com a volta da Escola Oficina Social para os 
colaboradores da área, com temas de inclusão social - como libras, oficinas 
artísticas e culturais - como aulas de violão e confecção de almofadas, trazendo 
motivação e um espírito de equipe, alinhando objetivos do departamento com o 
da instituição.

A equipe se mostrou muito mais ativa nos encontros de área, eventos internos 
e integrações, com um aproveitamento acima do esperado quanto aos temas 
apresentados.

Com a intenção da busca pela melhoria contínua, a área tem como objetivo a 
evolução dos processos, qualificações e, em paralelo, o engrandecimento de seu 
lado humano, através dos relacionamentos entre todos os envolvidos. 

Gestão Financeira e 
Administrativa
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A área de Relações Institucionais é responsável pelas áreas de Desenvolvimento 
de Projetos, Mobilização de Recursos e Comunicação. A gestão da área é um 
grande desafio. Como um organismo vivo que está em constante processo de 
mudança, buscamos nosso atuar, tanto a partir da observação, quanto do conceito 
que o embasa. Gerir, nesse aspecto, é o que nos faz ir em direção ao Humano nas 
relações de trabalho, nos âmbitos interno e externo.
 
O ano de 2018 foi marcado por aspéctos importantes, como a transferência 
da parte do escritório de mobilização de recursos que estava na Alemanha 
para o Brasil. O escritório atua em duas frentes principais: uma direcionada a 
pessoas jurídicas - como empresas, fundações e institutos - para a elaboração de 
projetos, envio de prestação de contas e prospecção de novos parceiros; a outra 
frente cuida do apoio de pessoas físicas, por meio de parceiros intermediários 
internacionalemente.
 
O trabalho do escritório na Alemanha existe desde 2006 e resultou nas melhorias 
de processo e ampliação dos nossos doadores. Reconhecemos aqui as grandes 
conquistas realizadas, com muita competência, paciência e persistência, pelas 
duas colaboradoras Edda Riedel e Angelika Schall. Fica aqui o nosso profundo 
agradecimento!

Decidimos transferir o escritório para o Brasil para vivenciar de maneira mais 
próxima nossa missão e o espírito que vive no dia a dia da organização. Estar 
perto da comunidade, dos programas e projetos permite compreender melhor 
as conquistas e desafios. Além disso, possibilita maior rapidez na coleta e envio 
de informações. A interface entre as áreas de Mobilização de Recursos Brasil e 
Alemanha, Comunicação e Monte Azul International e.V. melhorou muito. 

A partir do evento por conta do aniversário de 80 anos de Ute Craemer, foi criado 
o Comitê de Mobilização de Recursos. Esse comitê visa dar apoio, trazer uma visão 
mais estratégica da área de Mobilização de Recursos e ampliar a articulação com 
potenciais parceiros. 

A Comunicação ganhou agilidade e consegue hoje dar mais apoio às áreas de 
atuação, o que tem favorecido maior interação entre as atividades desenvolvidas 
nos dois continentes, bem como maior visibilidade. Com a participação da gestora 
da área no Conselho de Desenvolvimento, é possível estar alinhada no momento 
real com as questões estratégicas organizacionais. Com o fortalecimento da 
equipe, a clareza dos papeis, a fluidez nos processos, e com objetivos claros, vamos 
trilhando novos caminhos para que possamos contribuir para a sustentabilidade 
financeira da Monte Azul. 

Relações Institucionais 



66

Com o intúito de se manter presente perante o variado público da Associação 
Comunitária Monte Azul, a comunicação realiza e fornece apoio a campanhas 
internas e externas ligadas à organização. Essas ações buscam manter e expor a 
transparência através dos valores exercido pela Associação perante a sociedade, 
mantendo assim viva a chama da causa Monte Azul. Além dessas ações macro, 
a área busca apoiar principalmente a Mobilização de Recursos, criando e 
desenvolvendo campanhas específicas, afim de dar suporte para criação e 
desenvolvimento dos projetos criados pela Associação. Tais ações buscam 
fortalecer a relação entre o alinhamento interno e a imagem institucional.

86 posts no facebook

1.895 seguidores no instagram

852 fãs no exterior

3
7
4

voluntários

campanhas elaboradas

aparições na mídia

129 posts no instagram9.905
fãs brasileiros

Algumas atividades e ações oferecidas em 2018 

Comunicação

• Criação e apoio em campanhas online 

e off-line com objetivos de mobilizar 

pessoas e recursos para a manutenção 

dos programas e projetos e ampliar a 

rede de contatos da Associação

• Organização e divulgação de 

dados, informações e resultados 

dos programas, projetos e ações da 

Associação, produção do relatório anual 

e boletins internos

• Produção de conteúdo e layout para 

materiais de comunicação (impressos e 

web)   

• Gerenciamento de mídias sociais 

• Produção de releases   

• Registro fotográfico de atividades e 

eventos   

• Suporte e monitoramento da produção 

de materiais pelos programas e projetos 

  

• Participação em eventos
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O evento realizado no Clube Transatlântico "Capitalismo, Dinheiro e 
Consciência", palestrado por Joan Melé passou por todos os processos 
de criação, organização e gerenciamento de informação. O evento foi 
organizado pela área de Relações Institucionais, que cuidou desde a  
criação de peças para divulgação, postagens, diálogos com interessados, 
desenvolvimento e ambientação 

do espaço, cobertura fotográfica e audiovisual e 
pós produção. Acredito que todas essas etapas 
contribuíram para o sucesso do evento, além de 
render doações significativas para a Monte Azul.

PONTO 
DE  LUZ 
2018
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Mobilização de Recursos
Mobilizar recursos financeiros para o apoio à causa da Monte Azul e aos programas 
e projetos desenvolvidos pela Associação, unindo atuação e forças com parceiros 
e pessoas conectadas com o nosso propósito, além de representar o compromisso 
com o apoiador, são os principais objetivos da área.  Para criar essas pontes, 
são realizadas campanhas e eventos, assim como diálogos com transparência e 
confiança e, dessa forma, nutrir os relacionamentos.  A área, também, garante a 
participação da Associação em editais públicos e privados.

A Associação Comunitária Monte Azul recebeu doações da Alemanha desde a sua 
fundação em 1979. Por muitos anos, Ute Craemer e Renate Keller-Ignacio cuidaram 
das doações, do intercâmbio e da comunicação com os doadores particulares, 
amigos e pessoas relacionadas com a Associação, contando, às vezes, com a ajuda 
de alguns voluntários.

Com o objetivo de profissionalizar cada vez mais essa área, foi decidido ter um 
escritório na Alemanha, aberto por Edda Riedel em 2008, que cuidou sozinha 
do escritório na Alemanha por 7 anos. Mas com o aumento das funções, 
fez-se necessária a contratação de Angelika Schall, em 2015, para apoiar o 
atendimento aos doadores pessoas físicas, enquanto Edda poderia se dedicar 
ao acompanhamento e ao gerenciamento de projetos. Isso levou ao aumento 
do número de apoio de empresas e fundações internacionais e permitiu um 
acompanhamento mais intenso dos doadores pessoas físicas.

Um dos grandes desafios era a distância entre o Brasil e a Alemanha. O enorme 
volume de trabalho no Brasil dificultava a troca de informações necessárias 
com o escritório Alemão. Além disso, uma grande mudança de gerações 
ocorreu nos últimos anos. O grupo dos fundadores transferiram gradualmente 
suas responsabilidades para os novos colaboradores. Uma nova estrutura da 
organização e do gerenciamento foi estabelecida. No primeiro semestre de 2018, 
foi decidido mudar o escritório alemão para o Brasil e integrar na equipe de 
Relações Institucionais gerenciada pela Valeria Carrilho. Depois do processo de 
seleção, Constanze Lemmerich, substituta de Edda Riedel, e Martina Schmickl, 
substituta de Angelika Schall, entraram na Monte Azul em dezembro de 2018.
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A palestra foi realizada por Joan Melé no dia 23 de abril, no Club 
Transatlântico. O evento foi um presente de Joan para celebrar, com 
muita inspiração, dois momentos especiais: o aniversário de 80 anos de 
Ute Craemer e 40 anos de fundação da Associação Comunitária Monte 
Azul. Nesta palestra, Joan Melé expôs um pouco sobre o conceito de 
um banco ético e fez uma reflexão sobre um olhar trimembrado sobre 

o dinheiro de consumo, dinheiro de empréstimo/investimento e dinheiro de doação. 
Também, propôs perguntas que podemos nos fazer em relação a nossa atuação quando 
consumimos, investimos 
ou doamos, buscando 
uma maior consciência 
sobre os impactos 
que nossas decisões 
geram no mundo.
Estiveram presentes 110 
pessoas e dentre elas 48 
participantes contribuíram 
com doações para o 
fortalecimento do Núcleo 
de Gestão Central da 
Monte Azul, em apoio aos 
nossos 18 programas.

PONTO 
DE  LUZ 
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181 doadores PF recorrentes estrangeiros

4 parceiros PJ institucionais Brasil

73 doadores PF recorrentes brasileiros

3 parceiros PJ institucionais exterior

29 padrinhos estrangeiros
19

projetos aprovados

Parceiros
ICMVS Empreendimentos e Participações Ltda.
Fundação Kondor
Instituto Paripassu
Club Transatlântico
Zukunftsstiftung
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners
Acacia Verein
INDEX Conectada
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Monte Azul Internacional e.V.

"Tivemos um ano muito versátil e próspero. Especialmente a visita da Ute Craemer 
na Olla Común, que aconteceu em março e juntou muitas pessoas, nos deu nova 
inspiração e motivação e nos fortaleceu com o impulso Monte Azul." 
(Viola Ehm - Presidenta da MAI e.V.) 

Algumas atividades desenvolvidas em 2018

• Campanha internacional de crowdfunding para o programa "Pontinho de 
Cultura“ pela betterplace.org (plataforma de mobilização de recursos)

• La Olla Común - almoço aberto com palestra, em Basel, com a presença de Ute 
Craemer

• Kulturtage em Freie Waldorfschule Ulm Römerstraße, com tema "Experiências 
da Monte Azul“

• O Christoph, o Massa e a Tatiana entraram na diretoria, substituindo Martina, 
Anna e Corona. Agradecemos a colaboração pelo tempo dedicado!

• A Natalia foi nossa convidada especial do Brasil
• Palestra sobre "O uso consciente do dinheiro", com Valéria Carrilho
• Concerto voz e violão, com Cristina Marques
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• Oficina de Comunicação, realizado pela empresa Factum, em Munique e 
financiada pela Fundação Mahle

• Colaboração com a Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, em 
seminários de voluntários recém regressados

• Runder Tisch Brasilien (Mesa Redonda Brasil), oficina por Tatiane e Tobias
• Participação com espaço no mercado de Natal, em Engelberg
• Projeto "Livro", com textos de voluntários sobre como a Monte Azul influenciou 

as suas vidas - iniciado no Kulturtage
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Parceiros, Doadores e
Amigos 

Parceiros de Projetos

Parceiros do Poder Público

Parceiros Institucionais

ICMVS Empreendimentos e 
Participações Ltda.
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Parceiros de apoio

Parceiros mobilizadores

Aliança Pela Infância • Atados • Cooperapic • Escola Livre Manacá • 

Federação de Escolas Waldorf do Brasil - FEWB

Fundação Oftalmologica - Dr. Ruben Cunha • Instituto Economia Viva • Grupo Fleury

Instituto Olga Kos • Instituto Sorrir • Laboratório Lima de Moraes 

MG Apicella Distribuidora • Pindorama • SAB / Goetheanum • Clinica DECORação

SESC Rio de Janeiro • Sociedade Antroposófica no Brasil

Sorvetes Los Los • Weleda do Brasil - Farmácia Rua da Fraternidade

Farmácia Sirimin • INDEX Conectada

Atelier Pedra e Metal - Gesto Joia • Click2giv • Mesa Brasil - SESC Campo Limpo

Porto Seguro Seguradora • Restaurante Madero • Serasa Experian

Tech Mahindra • ZAP Imóveis • Polar Studio – Pitanga


