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MEMORANDO N° 13/2022 - DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA PARSIFAL 

 
 

Juiz de Fora, 07 de fevereiro de 2022. 
 
À Comunidade Escolar 
 
Assunto: Estrutura Organizacional da Paineira Escola Waldorf 
 

“As pessoas que trabalham juntas em uma espécie de fraternidade são magos, porque atraem seres 

superiores ao seu círculo. Quando alguém trabalha em comunidade a partir do amor fraternal, seres 

superiores efetivamente se manifestam. Ao entregarmo-nos à fraternidade, esta doação de nós mesmos, 

este fundirmo-nos em uma totalidade resulta em um fortalecimento de nossos órgãos. Logo, ao falar ou 

atuar como membros de tal comunidade, não é o humano individual que atua ou fala em nós, mas o Espírito 

da comunidade. Este é o segredo para o progresso da humanidade do futuro, trabalhar através de 

comunidades.” Rudolf Steiner - A fraternidade e a luta pela existência 

 

Querida Comunidade da Paineira Escola Waldorf. 

 

Esperamos encontrá-los todos bem, assim como seus familiares.  

Sabemos do grande desafio de nos organizarmos e nos comunicarmos através de 

uma Autogestão. Estamos em um processo de evolução, buscando sempre respeitar os 

princípios pedagógicos e antroposóficos de Rudolf Steiner.  

Viemos através deste comunicado interno apresentar a atual Estrutura 

Organizacional da Paineira Escola Waldorf e atualizá-los sobre algumas ações em 

andamento.  

Entendemos que o desenvolvimento organizacional da escola (coletivo) e o 

desenvolvimento individual é constante e devemos cuidar e planejar com essa 

consciência e respeito. Temos muito a caminhar e a ser implementado, mas muito já foi 

conquistado e gostaríamos de compartilhar que estamos com algumas ações em 

andamento: 

- Reestruturação do ambiente de trabalho do Corpo Administrativo da Escola; 

- Elaboração de Informativos Financeiros Trimestrais para toda a Comunidade; 

- Definição de funções, atribuições e lideranças de grupos de trabalho; 

- Organização do funcionamento e fluxo dos principais processos de trabalho e de tomada 

de decisão; 

- Atualização do Guia de Referência; 

- Reestruturação do Conselho de Famílias. 
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A seguir apresentamos nossa atual Estrutura Organizacional e esperamos que as 

famílias que estão chegando em nossa comunidade e as já participantes da comunidade 

possam compreender um pouco melhor como funcionamos. 

Como sabemos, as Escolas Waldorf são criadas a partir do interesse coletivo de 

um grupo de pessoas que se identificam com os princípios pedagógicos e antroposóficos 

de Rudolf Steiner. Assim, é fácil perceber que cada escola tem uma história em particular. 

Embora sendo privadas, elas não pertencem a um dono, são mantidas por uma 

associação. 

A Paineira Escola Waldorf iniciou suas atividades em 1985 e um breve relato da 

sua biografia encontra-se no site: https://www.paineiraescolawaldorf.org.br/. 

Atualmente somos uma Escola mantida pela Associação Pedagógica Parsifal 

(APP), sociedade civil sem fins lucrativos. Qualquer pessoa que se identifica com 

princípios pedagógicos e antroposóficos de Rudolf Steiner e queira se associar é bem-

vinda e poderá manifestar seu interesse ao professor de classe. Atualmente a APP conta 

com 57 sócios, sendo estes: famílias que possuem filhos matriculados ou de ex-alunos, 

professores e amigos da Escola. 

São órgãos da Associação: a Assembléia Geral, composta por todos os 

associados; a Diretoria, composta de 5 a 7 sócios e o Conselho Fiscal Composto por 1 ou 

2 membros. O Trabalho da Diretoria e do Conselho Fiscal é voluntário e não remunerado. 

Estrutura atual da Associação Pedagógica Parsifal 

 

https://www.paineiraescolawaldorf.org.br/
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A Associação Pedagógica Parsifal é regulada por um Estatuto aprovado em 

Assembléia e registrado em Cartório e fica disponível na secretaria da Escola. 

Destacamos a seguir alguns pontos importantes: 

 

 A Assembléia dos Sócios acontece no mínimo 2 vezes por ano: a primeira até o dia 

3 de abril, para apreciar os relatórios das atividades e as contas anuais da 

Diretoria, e a segunda, no segundo semestre e sempre que for necessário, 

mediante convocação da Diretoria. 

 

 A Associação é administrada por uma Diretoria composta por cinco a sete sócios 

eleitos em Assembléia Geral por um período de dois anos, podendo ser reeleita, de 

modo que seus membros permaneçam nesta função por até seis anos 

consecutivos. A Diretoria exerce um trabalho voluntário e não remunerado e se 

reúne regularmente em datas pré-estabelecidas. Atualmente a Diretoria é 

composta por 3 professoras, 2 mães e 2 pais de alunos. 

 

 O Conselho Fiscal é composto por até dois membros eleitos em Assembléia Geral 

por um período de dois anos podendo ser reeleito. Cabe a este Conselho o exame 

periódico das contas da Associação e a apresentação anual à Assembléia Geral o 

seu parecer sobre a prestação de contas da Diretoria. Este também é um trabalho 

voluntário e não remunerado. 

 

 

A Paineira Escola Waldorf adota a Autogestão ou também chamada de Gestão 

Participativa, fundamentada pela Trimembração do Organismo Social proposta por Rudolf 

Steiner: Liberdade no âmbito da atividade cultural e espiritual, Igualdade no âmbito 

jurídico-administrativo e Fraternidade no âmbito econômico.  

A responsabilidade pela administração da escola não é de uma pessoa contratada 

para um cargo diretor, e sim, por um grupo formado por representantes voluntários da 

Diretoria da Associação Pedagógica Parsifal e por professores e funcionários contratados. 

O processo decisório é por consentimento e não por decisão majoritária e são registrados 

em ata. 

A operacionalização deste formato de Gestão Participativa acontece através da 

organização de Círculos ou Comissões de Trabalho formadas por um grupo de pessoas 
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que atuam em direção a um propósito comum. São dinâmicos e mutáveis, ou seja, 

podem ser criados e extintos conforme a realidade. Dentro dos grupos não existem 

hierarquia de poderes, mas sim hierarquia de propósitos. 

  O Papel que cada pessoa assume dentro de um Círculo é dinâmico e pode 

mudar conforme as necessidades que emergem. É diferente de “Cargo” e não é 

atrelado a salários e a hierarquias, mas possuem um conjunto de responsabilidades que 

são assumidas intencionalmente por uma ou mais pessoas. 

A seguir é apresentada a atual estrutura de funcionamento da Escola. 

 

Estrutura da gestão participativa da trimembração 

 do organismo social da Paineira Escola Waldorf 
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 Conselho Pedagógico: é composto por todos os professores. Além das aulas, 

eles se organizam em Comissões de Trabalhos e se faz representar na Diretoria da 

Associação. Este conselho é o responsável pela coordenação e organização pedagógica 

da Escola. 

 

Conferência Interna: A Conferência Interna é o órgão central do Conselho 

Pedagógico. Suas atribuições são o zelo pela proposta pedagógica, ouvidoria de pais e 

professores que precisam de encaminhamentos pedagógicos, além da contratação e 

demissão de professores. Seus membros são indicados e eleitos periodicamente pelo 

Conselho Pedagógico. 

 

Diretoria Pedagógica:  Eleita pelo Conselho Pedagógico, representa a escola no 

âmbito legal junto à Secretaria de Ensino. Dentre outras atribuições, garante o 

cumprimento da legislação educacional e conduz o processo de gestão relacionado às 

questões pedagógicas da Escola, acompanhamento das atividades de planejamento 

educacional, elaboração e organização de calendário anual e atividades da secretária 

Escola. Esta Diretora atua em parceria direta com o Conselho Pedagógico e a Diretoria da 

APP.  

Administração da Escola: composta por uma equipe de Colaboradores 

contratados para que o exercício da prática pedagógica possa ocorrer sob as melhores 

condições possíveis. São responsáveis por: 

 Atendimento; 

 Atividade operacional administrativa e financeira; 

 Manutenção dos ambientes e funcionamento da escola; 

 Alimentação dos alunos. 

Atualmente esta equipe é coordenada por uma Gestora Administrativa e 

Financeira. 

Diretoria da Associação Pedagógica Parsifal: composta por membros da 

Diretoria da Associação que atuam de forma voluntária e não remunerada. Vale ressaltar 

que a atual Gestora realiza o trabalho operacional e faz a ponte entre as rotinas diárias da 

Escola e suas necessidades com a Diretoria da APP, trazendo subsídios para as tomadas 

decisões de ordem administrativa e financeira que são realizadas em grupo por consenso. 

Todas as reuniões possuem pautas e atas. Cabe a Diretoria a corresponsabilidade pela 

substância antroposófica na qual se baseiam os objetivos específicos das instituições 

mantidas. 
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Conselho de Famílias: composto pelos familiares dos alunos matriculados na 

Paineira coordenado e organizado por Representantes de classe eleitos pela turma. O 

objetivo desse Conselho é de contribuir ativamente para o funcionamento da escola, em 

harmonia com o Conselho Pedagógico e com a Diretoria, mobilizando as famílias e 

respeitando os princípios pedagógicos e antroposóficos de Rudolf Steiner. Os familiares 

dos alunos podem atuar de diversas formas, seja através de alguma Comissão de 

Trabalho ou através de iniciativas de projetos. 

 

Comissões de Trabalho: são formadas de acordo com as necessidades que 

surgem e são compostas por famílias e professores que se organizam, de forma 

voluntária, para a realização de tarefas, planejamentos, projetos, dentro outras.  

Atualmente a Escola possui as seguintes Comissões formadas: Comissão de 

Comunicação; Comissão de Retorno; Comissão de Bolsas e Descontos; Comissão de 

Inclusão e Comissão de Orçamento Participativo. Durante o ano letivo normalmente se 

formam as Comissões das épocas festivas: Páscoa, São João, Micael e Natal. Para este 

ano de 2022, pode-se fazer necessária a formação de novas Comissões.  

 

O horário de trabalho da Secretaria da Paineira é de 7:15h às 17:30h de segunda a 

sexta-feira. O telefone de contato é 3215-5727 e o e-mail é: 

paineiraescolawaldorf@gmail.com 

Mas, para que esclarecimentos e demandas possam ser solucionados com maior 

eficácia é importante que os assuntos sejam encaminhados diretamente às instâncias 

responsáveis, elencadas no quadro de contatos logo a seguir. 

Vale ressaltar que as comunicações oficiais da escola acontecem através dos e-

mails cadastrados no Sistema Galileu no ato da matrícula. Sendo assim é de suma 

importância manter estes contatos atualizados. 

mailto:paineiraescolawaldorf@gmail.com
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Quadro de Contatos da Paineira Escola Waldorf 

 

Assunto Contato Responsável 
atual 

E-mail 

 
Questões 

pedagógicas 
referente ao 
desempenho 

escolar do 
aluno 

 
 

Professor(a) 
de Classe 

 
 

Professor(a) 
de Classe 

 
 

Procure o professor pessoalmente. 

Gestão 
Pedagógica 

 

Conferência 
Interna 

Conferência 
Interna 

 
interna.paineira@gmail.com 

 

Questões 
Operacionais 

Administrativas 
 

 
Gestora da 

Escola 

 
Flávia Beatris  

 
paineira.gestor@gmail.com 

 

Questões 
Operacionais 
Financeiras 

 

Secretária 
Administrativa 

Financeira 

Renata 
Delgado 

 
paineira.secretaria@gmail.com 

 

Descontos nas 
mensalidades 

e Bolsas 
 

Comissão de 
Bolsas e 

Descontos 
 

Comissão de 
Bolsas e 

Descontos 
 

 
bolsas@paineiraescolawaldorf.org.br 

Matrícula e 
Documentação 

Escolar 
 

Secretária 
Pedagógica 

 
Ângela 

 
secretariaescolar.paineira@gmail.com 

 

Questões 
relacionadas 
ao Protocolo 

em tempos de 
pandemia 

 

 
Comissão de 

Retorno 

 
Comissão de 

Retorno 

 
 

comissãoderetorno@paineiraescolawaldorf.org.br 
 
 

Questões 
relacionadas a 

Associação 
 

Diretoria da 
APP 

Diretoria da 
APP 

 
 

diretoria.parsifal@gmail.com 
 

 

 

Como sabemos, mudar não é tão fácil. É necessário um exercitar de novos hábitos. 

Neste sentido, o processo de aprender com a prática se faz importante para que o novo 

se enraíze e que o desenvolvimento de cada um, dos grupos e da escola continue 

permanentemente. Estamos numa fase de amadurecer a gestão da escola e de qualificar 

cada vez mais a proposta da antroposofia e pedagogia Waldorf em nosso dia a dia. 

Desejamos contar com o apoio de toda a comunidade. Sejam todos bem-vindos! 

 

Abraços fraternos, 

Diretoria da Associação Pedagógica Parsifal 
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