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Novas Famílias são Recebidas 
“De Braços Abertos”

Evento mostrou funcionamento e estruturação da EWJGR 

No dia 30 de março aconteceu o “De Braços Abertos”, encontro tradicional da 
EWJGR que tem o objetivo de mostrar às novas famílias como a nossa escola 
está estruturada e como ela funciona.  
Os participantes foram recebidos com um delicioso café da manhã. Quem 
abriu as palestras foi o professor Bruno. Representando os professores, ele 
falou sobre coerência e autoeducação. 
Gabriel Muradás, Carolina Bento e Mônica Andrade explicaram as funções do 
Conselho de Pais e da Coordenadoria do Conselho de Pais. Eles ressaltaram 
a importância da participação voluntária dos pais, por sermos uma escola 
associativa.
Em seguida, houve depoimentos de pais da Escola. Oduvaldo e Flora Piantino 
falaram pela Educação Infantil (Jardim) sobre “Como é a minha família depois 
de entrar na escola Waldorf”. Sofia Amorim falou pelo Ensino Fundamental 
sobre a “Participação dos pais na escola e reflexos desse trabalho na visão 
dos filhos”. E Aline Tiezzi representou o Ensino Médio expondo “Dúvidas e 
certezas no caminho a seguir”.
O ex-aluno Davi Campos, que também é pai da Escola, deu um depoimento. 
Formado na EWJGR em 2007, ele disse que ele e seus colegas atuam 
profissionalmente em áreas que gostam e estão muito felizes.
Diego Espinoza falou pela APJ explicando a trimembração, ou seja, o tripé 
no qual a nossa escola se apoia para funcionar: área pedagógica, área 
administrativa (APJ) e os pais, organizados através do Conselho de Pais e de 
sua Coordenadoria. 
Ficou para todos a imagem de que nossa Escola é como uma grande bicicleta 
tandem, daquelas em que várias pessoas pedalam juntas: estamos unidos no 
pedalar, mas se algum se cansar, pode parar por alguns instantes para depois 
retomar a pedalada, sem atrapalhar o andamento, pois outros continuarão 
pedalando.
O evento foi encerrado com uma vivência de Coral, organizada pelos 
professores de música Willian Storti e Carolina Agostino.
Enquanto os pais participaram do evento, as crianças de até 10 anos ficaram 
na recreação com as professoras.
O “De Braços Abertos” acontece anualmente, no início do ano. Gratuito, o 
evento é uma grande oportunidade para as novas famílias entenderem e se 
integrarem nessa irmandade que é a nossa Escola.

Texto e fotos: Coordenadoria do Conselho de Pais









Agenda

Abril

12 a 14: Seminário de Pedagogia Waldorf
15 a 19: Férias da Páscoa
19: Paixão de Cristo
21: Páscoa e Tiradentes
22: Pascoela - Comemoração Interna
22: Reunião Conselho de Pais
27 e 28: Curso Livre de Pedagogia Curativa

Maio

1: Dia do Trabalho
11: Dia da Família / Gincana Social 
17 a 19: Seminário Pedagogia Waldorf
20: Reunião Conselho de Pais
25 e 26: Curso Livre de Pedagogia Curativa
30: Ascensão


