
Comunicação Interna

COMUNICAÇÃO VIA E-MAIL NA ESCOLA

( A T U A L I Z A D O  E M :  5/5/2014  P O R :  Moema) V .  2.0

APROVADO NO CONSELHO GESTOR EM 5/5/2014

PROJETO Organizando a comunicação interna da escola: mails  COORDENADORA Moema

ARQUIVO ewr_ci_org_mails_v2 DATA Maio, 2014

OBJETIVOS: Promover a comunicação entre os membros da comunidade escolar com o intuito de: (a) Fomentar a 

convívio social; (b) Facilitar a troca de informações e (c) Facilitar a articulação de pais e professores em torno de 

assuntos e causas em comum.

CONCEITO / DIREÇÃO ESTRATÉGICA: Estabelecer um desenho e procedimentos para a criacão, o gerenciamento e 

o uso dos canais de e-mail pela instituição e seus órgãos e também pelos indivídiuos da comunidade escolar.

PÚBLICO-ALVO: Pais e Professores, Órgãos e também a Instituição (como "persona" que tem uma voz junto à 

comunidade escolar). 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO CANAL E-MAIL POR PROPÓSITO

INTERPESSOAL APOIO À GESTÃO APOIO AO TRAB. 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS – disponíveis na área restrita Docs: Gestão do website
o Plano Estratégico de Comunicação 

o Diretrizes da Comunicação Interna – em aprovação

o Ficha Requisição de Projeto de Comunicação

NESTE DOCUMENTO: INTRODUÇÃO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMUNICAÇÃO RELACIONAL, INSTRUMENTOS e ANEXOS 



1 INTRODUÇÃO

A Escola Waldorf Recife tem como um de seus pilares a gestão compartilhada, onde pais, mães, 

responsáveis e familiares são co-responsáveis por diversas ações. Como ferramenta auxiliar neste 

processo - que envolve reflexão, planejamento, mobilização, compartilhamento, avaliação etc -, 

temos a internet e o envio de mensagens, que muitas vezes não são poucas.

Foi diante da necessidade de ordenar a quantidade de mensagens recebidas pelos pais da Escola 

que o presente documento foi elaborado. Na primeira parte, apresenta as dinâmicas de comunicação 

Institucional e, na seguinte, aquelas que regem a comunicação mais espontânea da comunidade 

escolar, à qual chamamos de Relacional.

Em se tratando do processo de comunicação interna de uma iniciativa formal, observa-se que:
• Compete à Secretaria a gestão técnica de e-mails institucionais e de seus órgãos e grupos, 

incluindo a atualização das listas com os endereços de todos os membros da comunidade 

escolar.
• É importante salientar a todos, que, para uma comunicação eficiente, antes de contactar a 

Escola, seus órgãos ou integrantes por e-mail, os indivíduos devem consultar o Fluxo de 

Comunicação (ver anexo I).
• É imprescindível seguir recomendações de uma boa comunicação via internet, a Netiqueta 

(ver anexo II).

2 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

secretaria@escolawaldorfrecife.org - endereço institucional

• É o e-mail oficial das atividades de interesse da instituição escolar.

• Enviará à comunidade escolar mensagens de assuntos do cotidiano da escola, sejam de 

gestão ou pedagógicos, assinados pela escola ou por algum de seus órgãos. 
• Publicidade da EWR, da APWR e do Curso de Fundamentação em Pedagogia Waldorf 

poderão circular neste canal. 
• O envio de comunicação de entidades parceiras (Ramo, demais jardins Waldorf etc.) precisa 

ser autorizado pelo C Gestor.
• É vedado o uso do e-mail para outras publicidades. Para divulgar eventos externos que não 

são parcerias, deve-se disponibilizar as informações no mural da escola (ver documento 

Comunicação Interna: Murais).
• Mensagens relativas às atividades específicas de cada sala não serão enviadas pelo 

secretaria@... Professoras da sala, representantes ou o responsável pela ação devem enviá-

las ao mail-grupo da sala.
• As mensagens enviadas por este mail à comunidade escolar serão identificadas com a 

expressão [Waldorf] no assunto.
• Estas mensagens serão categorizadas como Lembretes, Chamados ou Informes e terão esta 

indicação no campo assunto. Ex.: [Waldorf] Lembrete: Recepção aos pais novos. (Ver Item 4 



– Instrumentos).

3 COMUNICAÇÃO RELACIONAL

Para troca de informações e articulação na comunidade escolar, a Escola Waldorf Recife adota os 

Mail-Grupos, ou Grupos de E-mail. Um Mail-Grupo contém os endereços de e-mail dos membros de 

um determinado grupo e para enviar uma mensagem a todos os seus membros, basta usar o 

endereço único do grupo.

• Mail-Grupo de Órgãos - dentro e entre órgãos

• Mail-Grupo das Salas - em cada turma

Ainda no âmbito da comunicação Relacional, atendendo a solicitação do Conselho de Pais, a 

Comissão de Comunicação propôs a criação do Fórum Virtual de Cidadãos, um ambiente de troca 

espontânea de mensagens entre indivíduos e cidadãos comunitários da EWR. O projeto está em fase 

de proposição.

nomedoórgão@... - mail-grupo de órgãos

• Cada órgão pode ter um endereço específico. 

• A criação de um mail-grupo é solicitada à Secretaria por um integrante do grupo, que se 

tornará o Representante daquele mail-grupo perante a Secretaria e a Comissão de 

Comunicação. 
• É responsabilidade do Representante manter a lista de endereços dos integrantes deste 

órgão sempre atualizada junto à Secretaria da escola.
• É responsabilidade do órgão: gerenciar a recepção e o envio de mensagens, sendo atencioso 

e tendo uma linguagem institucional em seus retornos.
• Mensagens institucionais destes órgãos à comunidade escolar serão enviadas pela 

Secretaria, através do e-mail secretaria@..., assinadas pelo órgão. Mails-grupos não enviam 

mensagens.
• Para responder a mensagens de indivíduos ou de outros órgãos, deve-se usar o e-mail de 

um dos integrantes.
• É fundamental que todos os e-mail dirigidos à EWR e seus órgãos sejam respondidos em 

tempo hábil pelo órgão ou por um de seus integrantes. 
• Quando solicitada, a Comissão de Comunicação pode oferecer orientações sobre conteúdo e 

linguagem de mensagens a ser enviadas.
• A Secretaria mantém atualizada uma lista com todos os mail-grupos existentes na escola e 

seus respectivos Representantes.
• Exemplo: conselhogestor@escolawaldorfrecife.org

classe-professora@... - mail-grupo de salas

• Os mail-grupos das salas reúnem os contatos da professora e dos pais de cada sala, bem 

como da professora que é tutora interna desta turma.
• É o meio de comunicação oficial entre pais e suas professoras, sendo complementado com 

encontros presenciais e telefonemas, de acordo com os acertos internos de cada turma.
• Mudanças de e-mails individuais devem ser comunicadas imediatamente à Secretaria.

• Exemplo: classe-isabela@escolawaldorfrecife.org



4 INSTRUMENTOS 

Na comunicação via-email, circulam diversos Instrumentos, detalhados a seguir.

LEMBRETES 

São textos que têm como propósito a convocação para os eventos constantes do calendário escolar. 

Ex.: [Waldorf] Lembrete: Recepção aos pais novos. 

[Este Instrumento nos seguintes Canais:  MURAIS, DIST. IMPRESSOS, LANTERNINHA, CIRCULAÇÃO 

DE E-MAILS]

CHAMADOS 

Referem-se a convites de participação em ações que não constam do calendário, mas que são 

fundamentais para o bom funcionamento compartilhado da escola. Ex.: [Waldorf] Chamado: 

Revisão manual de pais. 

[Este Instrumento pode ser veiculado nos seguintes Canais:  MURAIS, LANTERNINHA E CIRCULAÇÃO 

DE E-MAILS]

INFORMES 

São mensagens com comunicados informativos, como serviços, novidades, resoluções e 

regulamentações da instituição ou seus órgãos. Ex.: [Waldorf] Informe: Tardes Recreativas na 

Escola. 

[Este Instrumento pode ser veiculado nos seguintes Canais:  MURAIS, DIST. IMPRESSOS, 

LANTERNINHA, CIRCULAÇÃO DE E-MAILS] 

CARTAS 

Uma CARTA é um instrumento de comunicação interna elaborado por um cidadão da escola, ou um 

grupo, e dirigida ao órgão pertinente. Pode ser impressa ou enviada por e-mail e ter cunho 

administrativo e/ou pedagógico. Antes de endereçar uma Carta, é imprescindível observar o Fluxo 

de Comunicação (Anexo I). 

[Este Instrumento pode ser veiculado nos seguintes Canais: CIRC. E-MAILS]

DEPOIMENTOS

Um depoimento tem cunho subjetivo e revela uma experiência de seu autor. “O envolvimento de 

pais e professores no dia-a-dia da Escola e o impacto de sua pedagogia nas famílias como um todo 

resultam na formação de uma comunidade extraordinariamente fiel e coesa, que constitui, 

potencialmente, sua mais efetiva divulgadora.” (Trecho do item Comunidade Fiel, o poder do 

testemunho, extraído do Plano Estratégico de Comunicação).

[Este Instrumento pode ser veiculado nos seguintes Canais:  MURAIS, DIST. IMPRESSOS, 

LANTERNINHA, CIRC. E-MAILS, FORUM, WEBSITE, FACEBOOK]

MENSAGENS VIA E_MAIL 

As mensagens circulam entre os diversos agentes de comunicação e prestam-se a variados 

propósitos. Nas relações interpessoais, apoiam o trabalho pedagógico e a articulação para ações 

com mails-grupo (listas de e-mail) de cada sala e de cada órgão. A secretaria centraliza o envio de 

mensagens à comunidade escolar como um todo, evitando o excesso e categorizando as 

mensagens. Portanto, recebe e categoriza as mensagens de todos os órgãos que desejem 



comunicar-se através deste instrumento com o conjunto de indivíduos que forma a Escola. A troca 

de mensagens espontâneas é feita via Fórum Virtual de Cidadãos (Instrumento “Mensagens Via 

Fórum”).  Para encaminhamentos formais à escola, ver o item Instrumento “Carta” e observar o 

Fluxo de Comunicação (Anexo I).

[Este Instrumento pode ser veiculado nos seguintes Canais: CIRC. E-MAILS]

LISTAS 

São instrumentos que facilitam o dia-a-dia de cada sala (ou órgão), circulando entre as famílias 

que a integram. Podem ser encontrados afixados nos murais das salas, bem como entregues por e-

mail ou impressos, dependendo da dinâmica de cada turma. São Lista de Rodízio de Lanche, 

Relatos de Passeios, Solicitações de Materiais Específicos etc. Servem para organização de 

informações e seguem o padrão institucional de identidade visual da Escola. 

[Este Instrumento pode ser veiculado nos seguintes Canais:  MURAIS, DIST. IMPRESSOS, 

CIRCULAÇÃO DE E_MAILS, ARQUIVO DIGITAL]

FORMULÁRIOS 

Os Formulários são documentos padronizados, em que se inscrevem dados nos locais a isso 

destinados. Servem para coleta de informações e seguem o padrão institucional de identidade 

visual da Escola.

[Este Instrumento pode ser veiculado nos seguintes Canais:  CIRCULAÇÃO DE E_MAILS, ARQUIVO 

DIGITAL] 

ARTIGOS 

Elaborado pelos membros da Escola ou por eles selecionado, é um importante instrumento de 

apropriação e aprofundamento nos valores que permeiam nosso dia-a-dia, seja no trabalho 

pedagógico ou na gestão escolar. Servem para reflexão e, caso sejam fotocopiados, recebem 

carimbo ou adesivo da instituição; caso sejam impressos, seguem o padrão institucional de 

identidade visual da Escola.

[Este Instrumento pode ser veiculado nos seguintes Canais:  DIST. IMPRESSOS, LANTERNINHA, CIRC. 

E-MAILS, FORUM VIRTUAL, WEBSITE, ARQUIVO DIGITAL, FACEBOOK]

RELATÓRIOS 

Podem ser elaborados de forma artesanal ou formal. São documentos oficiais da Escola, sendo 

elaborados pelo órgãos da Escola. Podem tratar das ações de determinado órgão, do trabalho em 

determinada disciplina. Existe um tipo de relatório especial que as professoras do Ensino 

Fundamental elaboram anualmente, os Boletins Individuais, que são entregues em mãos aos 

familiares.

[Este Instrumento pode ser veiculado nos seguintes Canais:  DIST. IMPRESSOS, CIRC. E-MAILS, 

ARQUIVO DIGITAL]

LIVRETOS

Os livretos reúnem conteúdo informativo, educativo ou reflexivo acerca de uma assunto ou tema. 

São compostos por várias folhas dobradas, encadernadas manualmente ou com grampos, em 

forma de um pequeno livro. Podem ser impressos ou distribuídos digitalmente. Pela natureza de 

sua elaboração, podem expressar  a individualidade de seu autor, refletindo seu afeto e dedicação 

(neste caso, recebem adesivo ou carimbo institucional) ou seguir o padrão institucional de 

identidade visual da Escola. Exemplos: Livrinho de Histórias e Receitas, Manual de Pais. 

[Este Instrumento pode ser veiculado nos seguintes Canais:  DIST. IMPRESSOS, CIRC. E-MAILS, 

ARQUIVO DIGITAL]



ANÚNCIOS SIMPLES 

Anúncios Simples são aqueles destinados exclusivamente ao público interno da instituição. Devido 

a simplicidade de seu formato, têm a vantagem de serem produzidos por qualquer membro da 

comunidade escolar. Seguem orientações gerais de texto e de identidade visual, de acordo com 

modelos específicos, podendo ser transformados em pequenos cartazes artesanais (uso de 

aquarela, giz de cera etc). Recebem a logomarca da Escola carimbada ou adesivada... São 

aprovados junto a algum órgão da gestão, antes de publicados por e-mail ou nos murais. Exemplos: 

Anúncio de Mutirão, Anúncio sobre Festa da Lanterna (evento interno). 

[Este Instrumento pode ser veiculado nos seguintes Canais:  MURAIS, LANTERNINHA, CIRCULAÇÃO 

DE E-MAILS]

ANÚNCIOS COM CARTAZ 

Anúncios com Cartaz são destinados ao público interno e externo, promovem produtos e eventos de 

importância para a instituição e são elaborados e produzidos pela Comissão de Comunicação, que 

cria direção de arte e estratégia de marketing específica para eles. Constam no planejamento anual 

de atividades da Comissão de Comunicação, baseado no calendário escolar; iniciam a partir da 

Ficha Requisição de Projeto de Comunicação, submetida e autorizada pelo C. Gestor;  e seguem 

padrões de identidade visual da Escola, mas utilizam direção de arte própria, especialmente criada 

para ele. Exemplos: Anúncio do Bazar, Anúncio de Palestra Externa. 

[Este Instrumento pode ser veiculado nos seguintes Canais:  MURAIS, LANTERNINHA, CIRCULAÇÃO 

DE E-MAILS, WEBSITE, FACEBOOK] 



ANEXO I

FLUXOS DE COMUNICAÇÃO NA ESCOLA

Como toda organização que pratica os princípios da Sociocracia, a Escola Waldorf Recife se esforça 

em garantir que a comunidade escolar possa expressar livremente seus pensamentos e emoções, 

sempre buscando um processo pautado no respeito mútuo, na corresponsabilidade e todo o cuidado 

necessário ao tratarmos dos desafios da educação das crianças, das dúvidas e inquietudes dos pais e 

do trabalho profissional que pauta uma atuação dos professores. Porém, para que a Escola possa 

melhor apreciar e responder às dúvidas, críticas, reivindicações ou sugestões dos pais, é preciso que 

esta interlocução ocorra dentro de fluxos pré-determinados. Reporte a sua questão a primeira 

instância de cada fluxo descrito abaixo, procedendo sequencialmente até que ela seja apreciada. 

Dessa maneira, assuntos serão tratados dentro das instâncias adequadas, facilitando sua resolução 

e contribuindo para a qualidade da comunicação interna de maneira geral:

Questões Pedagógicas

(ou questões administrativas que interfiram em sala de aula):

1. Professor

Agende uma reunião privada e evite conversas no corredor.

No caso de ainda não estar satisfeito com a resolução acordada com o professor, então marque um 

encontro conciliador com:

2.  Representante de Sala juntamente com o tutor interno do professor.

3. Conselho da Comunidade de Pais

Dirija-se a ele diretamente ou acompanhado do representante de sua sala. Este Conselho 

encaminhará a sua questão, que deve ser documentada por escrito, ao Colegiado de Professores, ao 

Conselho Gestor ou, em última instância, à diretoria da APWR.

Questões Administrativas ou Financeiras

(não relacionadas às atividades pedagógicas)

·      Comissão ou Grupo de Trabalho específico

·      Conselho da Comunidade de Pais

Dirija-se a ele diretamente ou acompanhado do representante de sua sala. Este Conselho 

encaminhará a sua questão, que deve ser documentada por escrito, ao Conselho Gestor ou, em 

última instância, à diretoria da APWR.



ANEXO II

NETIQUETA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Netiqueta

Netiqueta (do inglês "network" e "etiquette") é uma etiqueta que se recomenda observar na internet. 

A palavra pode ser considerada como uma gíria, decorrente da fusão de duas palavras: o termo 

inglês net (que significa "rede") e o termo "etiqueta" (conjunto de normas de conduta sociais). Trata-

se de um conjunto de recomendações para evitar mal-entendidos em comunicações via internet, 

especialmente em e-mails, chats, listas de discussão, etc. Serve, também, para regrar condutas em 

situações específicas (por exemplo, ao colocar-se a resenha de um livro na internet, informar que 

naquele texto existem spoilers; citar nome do site, do autor de um texto transcrito, etc).

Alguns exemplos de regras:
• Evitar enviar mensagens exclusivamente em maiúsculas, grifos exagerados, ou em HTML.

• Não usar recursos de formatação de texto, como cores, tamanho da fonte, tags especiais, 

etc, em excesso.
• Respeitar para ser respeitado e trate os outros como gostaria de ser tratado.

• Lembrar-se de que dialogar com alguém através do computador não isenta das regras 

comuns da sociedade, por exemplo, o respeito ao próximo.
• Usar sempre a força das idéias e dos argumentos. Nunca responder com palavrões.

• Apesar de compartilhar apenas virtualmente um ambiente, ninguém é obrigado a suportar 

ofensas e má-educação.
• Evitar enviar mensagens curtas em várias linhas.

• Ninguém é obrigado a usar a norma culta, mas é preciso usar um mínimo de pontuação. Ler 

um texto sem pontuação, principalmente quando é grande, gera desconforto, e, além disso, 

as chances dele ser mal interpretado são muitas.
• Evitar escrever em outra língua quando não solicitado.

• Evitar ser arrogante ou inconveniente.

• Não interromper o assunto tratado pela outra pessoa.

• Evitar ao máximo usar emoticons de letras, palavras e coisas do gênero.

• Usar a funcionalidade de se auto-determinar um status ou estado como away, ou ausente, 

se possível.
• Procurar ser o mais claro possível para não gerar confusão.

• Não sair do mensageiro sem se despedir da pessoa com quem está "falando".

• Em fóruns e listas de discussão, deixar o papel de moderador para o próprio moderador.

• Em textos muito longos, deixar uma linha em branco em algumas partes do texto, 

paragrafando-o.
• Dependendo do destinatário de seu texto, evitar o uso de acrônimos e do internetês.

• Não copiar textos de sites ou qualquer outra fonte que possua conteúdo protegido por 

registro e que não permita cópias e sempre, mesmo com autorização de cópia, cite as fontes 

quando utilizá-las. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Etiqueta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%ADria
http://pt.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chat
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_discuss%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Spoilers
http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palavr%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norma_culta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pontua%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADcio_de_linguagem%22%20%5Cl%20%22Ambig.C3.BCidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arrog%C3%A2ncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emoticon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Status
http://pt.wikipedia.org/wiki/Confus%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rum_de_discuss%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_discuss%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1grafo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B4nimo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_autoral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%AAncia_bibliogr%C3%A1fica

