O Ins&tuto Paripassu em parceria com a FEWB criou o programa Gestar com o intuito de contribuir para o
aprimoramento dos processos administra&vos das escolas Waldorf.
Gestar é CRIAR e SUSTENTAR algo ou um ser dentro do próprio organismo e, ampliando esse conceito,
podemos pensar na constante criação e sustentação do organismo em si.
A quem se des)na o Gestar?
Escolas Waldorf de Educação Infan&l e Ensino Fundamental cons&tuídas como associações, ou em processo
de se tornarem associa&vas, e localizadas em qualquer região do Brasil.
Quais as áreas de atuação do programa?
•

Iden&dade e Governança;

•

Jurídica;

•

Financeira;

•

RH;

•

Captação de Recursos;

•

Comunicação e Marke&ng;

•

Inclusão Social;

•

Secretaria Escolar.

Quais as formas de atuação do programa?
O programa atuará com: consultoria e assessoria para atendimento de demandas de gestão administra&va;
capacitação de pessoal das escolas atendidas; capacitações cole&vas e formação de rede entre as escolas
atendidas; e divulgação de boas prá&cas e ferramentas de gestão administra&va apropriadas ao contexto
Waldorf.
Qual a duração do programa?
Em 2021, o programa atenderá as escolas selecionadas de junho a dezembro.
Qual a contrapar)da das escolas?
A contrapar&da esperada pelo Ins&tuto Paripassu é de comprome&mento com o propósito e assiduidade
com as etapas do programa.
Foco Gestar 2021!
Em 2021 o foco do programa será a Gestão Financeira, além de outras 2 áreas a depender das necessidades
de cada escola atendida.
Sua escola tem interesse em par)cipar do Gestar?
Acesse o link - h\ps://forms.gle/c36Q7opq1omAdUfz5 - e preencha o formulário de intenção até 07/05.
O Ins&tuto Paripassu realizará, para as escolas que preencherem o formulário de intenção, uma reunião de
apresentação detalhada do programa e do processo sele&vo no dia 12/05 das 16:00h às 17:30h.
Importante:
O preenchimento do formulário de intenção não garante a par6cipação da escola no programa.
Ins&tuto Paripassu
www.paripassu.org.br
contato: projetos@paripassu.org.br

