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EDITAL Nº 01/2017
Ref: Seleção de Professor para 2018
A Escola de Ensino Fundamental Waldorf Querência (Porto Alegre, RS) comunica a abertura do período de
recebimento de currículos de professores para o ano letivo de 2018:
PROFESSOR DE CLASSE PARA ENSINO FUNDAMENTAL
PERFIL DO PROFESSOR WALDORF
Quem é o professor?
O que ele precisa desenvolver para ser um bom professor?
Que envolvimento ele mantém com a escola nos seus diversos âmbitos?

1. O professor, em primeira instância, deve dedicar tempo para estudo da ciência espiritual que baseia
a Pedagogia Waldorf, estando disposto a desenvolver o caminho da autoeducação.
2. Participa da estrutura social, gestora e administrativa da instituição.
3. Precisa ser um profissional entusiasmado, idealista, capaz de dar sentido à vida e ao que faz. A sua
maior preocupação deve ser em formar seres humanos livres, capazes e seguros, com valores
solidários, voltados para os desafios sociais e tecnológicos. O educador deve buscar como missão
conduzir o aluno para a liberdade no pensar e no agir, tendo como ferramenta a percepção de seus
dons e talentos, visando uma intervenção ético-positiva e contextualizada na sociedade.
4. O professor de uma escola Waldorf estuda, desenvolve e aprofunda diversas habilidades artísticas
como tocar, cantar, recitar, desenhar, pintar, fazer trabalhos manuais de crochê, tricô, bordados,
costura, tecelagem, modelagem, etc., não apenas experimentando, mas de uma forma
aprofundada, plasmada pelo estudo da Antroposofia.
5. Além disso, estuda os conteúdos científico-culturais, comuns a todo professor. Mas o professor
Waldorf, pela metodologia adotada, estuda esses conteúdos de forma aprofundada, tendo que
transmiti-los de forma criativa, artística e viva, sem as diretrizes do livro didático, construindo o
conhecimento passo a passo com os alunos.
6. Precisa ser uma pessoa aberta, que desenvolva a capacidade de troca com pais, buscando
compartilhar o entendimento de que a educação se dá na conjunção família-escola, o que ocorre de
forma prática nas visitas residenciais, encontros de integração da turma, vivências, oficinas,
aniversários, etc. Para tanto, é necessário dispor de tempo, dedicação e amor, que são os primeiros
passos para os pré-requisitos a seguir:
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REQUISITOS PARA PROFESSOR DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL
•
Formação acadêmica em Pedagogia (obrigatório).
•
Formação de base em Antroposofia, preferencialmente em seminário de Pedagogia Waldorf dirigido
à 2º setênio (realizado, a realizar ou em andamento).
•
Experiência profissional com crianças desta faixa etária.
•
Residente em Porto Alegre ou com possibilidade de residir.

RECEBIMENTO DOS CURRÍCULOS
Até 31 de julho de 2017.
IMPORTANTE:
Os interessados deverão enviar a seguinte documentação:
- Currículo;
- Uma foto recente;
- Carta de intenções escrita de próprio punho;
- Breve resumo biográfico.
- Pretensão Salarial.
a) para o e-mail conferenciainternaewq@gmail.com, mencionando no campo assunto Edital 2017-01
EWQ;
b) diretamente na Secretaria da Escola, aos cuidados da Conferência Interna EWQ, em envelope
lacrado.
c) via Correio, aos cuidados da Conferência Interna EWQ, para o endereço: Rua José Kanan Aranha,
140 - Bairro Jardim Isabel - CEP 91.760-470 – Porto Alegre – RS.

ENTREVISTAS COM CANDIDATOS SELECIONADOS
E PRÁTICA DE AULA EXPERIMENTAL
Datas e horários a serem confirmados e informados por meio de contato telefônico ou e-mail do
candidato.

ASSOCIAÇÃO MICAEL DE PEDAGOGIA WALDORF NO RIO GRANDE DO SUL
Mantenedora da Escola de Ensino Fundamental Waldorf Querência
e-mail: ewq@ewq.com.br
site: www:ewq.com.br

Porto Alegre, 19 de junho de 2017.

