


O que é o 
Fórum de 
Tutores?

É o órgão da FEWB que reúne os 
professores tutores (as). As escolas 
Waldorf, segundo o estatuto da FEWB, 
contam com a atuação de tutoria com 
um e/ou mais tutores que atuam em 
conjunto. 

É composto por professores de 
reconhecida experiência na atuação em 
escolas Waldorf para prestar apoio aos 
âmbitos pedagógico e de gestão das 
escolas Waldorf brasileiras.



Porque nos 
organizamos 
num Fórum?

Somos um movimento de professores 
tutores reconhecidos pelo Fórum e 
convidamos aos que queiram se 
aproximar.

Somos os profissionais de referência 
para atestar a filiação junto à FEWB e ao 
SELO WALDORF bem como apoiar o 
desenvolvimento pedagógico das escolas.

Atuamos dentro de princípios e critérios 
pelo Fórum para garantir que a qualidade 
da pedagogia aconteça em cada escola 
tutorada.



Ensino Fundamental: Ter formação Waldorf; ter levado uma turma de 1o ao 8o ano;

Educação Infantil: Ter formação Waldorf, ter sido professor(a) Regente por pelo menos 7 anos;

Ensino Médio: Ter a formação Waldorf e ter tido experiência em sala de aula em sua área de 
especialidade por pelo menos 5 anos.

Ter parcipado de comissões, delegações ou órgãos equivalentes ligados a gestão escolar; 

Foi membro da associação escolar;

Foi membro da Conferência Interna, ou similar.



Indicadores

Experiência em sala de aula

Experiência com gestão do
organismo social

Declara seu compromisso com a 
Antroposofia

Ter conhecimento sobre a 
trimembração do organismo social



Qual o perfil?
Possuir habilidades sociais 

Trazer o “olhar de fora” para arejar as ideias do grupo de professores;

Saber trabalhar em equipe/parceria;

Habilidade de fazer perguntas para o crescimento do outro;

Ter a qualidade da escuta bem desenvolvida;

Saber observar os outros e a si mesmo;

Saber não ‘abafar’ o colega;

Ter conhecimento antroposófico;

Estar comprometido com a Antroposofia;

Ter conhecimento dos espelhamentos curriculares;

Ter condições de indicar livros da Pedagogia Waldorf;

Ter leitura e domínio da bibliografia básica da Pedagogia Waldorf e Antroposofia;

Ter conhecimento de interdisciplinaridade (especialmente para o ensino médio);

Trabalhar duas vezes ao ano, com o colegiado, o conteúdo do livro “Pelo Aprofundamento do Professor” (livro roxo).

Ter conhecimento da legislação educacional brasileira



Como cada tutor se relaciona com 
o movimento das escolas

Nome na lista oficial de tutores SITE FEWB;

Relatório on line do tutor;

Relação com outras escolas da região para atuação através do “Núcleo Local 
e/ou Territorial Educacional Waldorf”; 

Relação com outros tutores na mesma área de ensino e/ou na mesma escola, 
para trocas e outras atividades.



Tipos de Tutoria 
(em desenvolvimento)

Tutoria Plena:  atende a escola como um todo e 
realiza 4 ou mais visitas ao ano; 

Assessoria de Acompanhamento: atende apenas 
um ou alguns professores de determinada área, 
no mínimo 2 visitas ao ano;

Visitas Esporádicas de Acompanhamento: 
atendimento realizados por docentes visando 
auxílio em alguma matéria, atividade ou questão 
especificas, não havendo periodicidade definida;
Visita de Diagnóstico ou Visita de Apresentação:  
A partir de um contato inicial de um 
representante, designado pela FEWB em 
parceria com o Fórum de Tutores, com a escola 
candidata a receber tutoria, será elaborado um 
relatório com as necessidades existentes para 
ser encaminhado ao fórum.



Organização Interna

Participação nos encontros formativos e encontros de grupo

Formulário no Google forms https://forms.gle/i7KreHaPnvhxz3na6

Preenchimento da categoria que cada escola se encontra para filiação

DRIVE com documentos para tutores

Textos base para o aprimoramento do trabalho

Histórico de relatórios

Históricos de atas

Relatório de TutoriaEncontros periódicos

https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/i7KreHaPnvhxz3na6&sa=D&source=editors&ust=1637102030061000&usg=AOvVaw3LVpNSrLKY8xLG4i7t2WIC


Acordos Gerais

Acordos estabelecidos 
anteriormente podem 

ser revistos e 
aprimorados

Banco de Dados 
Grupo de e-mail 
para o envio de 

documentos

Lista de transmissão 
para comunicados 

importantes

Grupo de Whatsapp
para troca de 

mensagens rápidas

Quem fez o 
questionário antigo 

atualizará no Google 
Forms

Todos preencherem 
os relatórios das 
escolas para:
• Gerar uma síntese para  

apresentar na reunião 
do Fórum

• Encaminhar devolutivas 
às escolas

Com a Coordenação 
eleita ainda falta ser 

definido tempo de 
permanência e forma 

de substituição



Relatório anual das escolas

Preenchimento pelo Google Forms

Cópia enviada para o e-mail do tutor

Cópia impressa na FEWB

Cópia em PDF no Banco de Dados

Possibilidade de editar o formulário anterior



Relatórios 
anual das 

escolas
onde é 
usado?

Tutores do Fórum

Novo processo de Filiação

Diretoria da FEWB e financiadores (dúvidas e referência)

Projeto “Tutores em Rede” atual Mapeamento Estratégico 
para assessoria pedagógica por territórios

SELO Waldorf 

FUB – Fundo de Bolas (Paripassu, Mahle/Sagst)

Fundo de Apoio Emergencial FEWB












