Conhecimento do valor humano,
Sentimento da dignidade humana,
Querer em amor humano,
Estes são os mais lindos frutos da vida,
que são educadosno ser humano por meio
da vivência dos resultados da ciência espiritual.
(Rudolf Steiner)
Contar histórias faz parte das tradições
mais antigas da humanidade, era muito
comum o hábito de pessoas se juntarem
ao redor do fogo para compartilhar suas
experiências. As histórias carregam lições,
ensinamentos, ajudam na construção das
visões de mundo de um povo e também na
manutenção de suas memórias culturais
e afetivas, que são primordiais para

descobrir e compreender sua essência e
para onde caminharão no futuro.
É por isso que hoje viemos aqui contar
brevemente a história de duas grandes
mulheres, que colocaram e colocam seu
coração, espírito, conhecimento e suas
mãos à disposição da nossa tão querida
Escola Waldorf João Guimarães Rosa.

Concentrada, tímida e objetiva, Professora Rita Sassi deixa a gestão escolar depois de 12
anos de atuação, deixando um legado de profissionalismo, respeito e reconhecimento.

À Professora Rita, transbordamos em gratidão,
À Professora Nelma, transbordamos em esperança!
Alegre, bem humorada e empática, a Professora Nelma Alexandre assume a Gestão
Escolar de nossa escola pelos próximos 3 anos, a partir de dezembro de 2021.
Foi em 1985 que a Professora Rita
Sassi iniciou sua história na escola.
Participou ativamente do grupo de pais
e professores que optaram e decidiram
pela Pedagogia Waldorf, fundando a
Associação Pedagógica Jatobá.
Em 2003, a Professora Nelma ingressou
como mãe na história de nossa escola e,

em 2005, assumiu sua primeira sala como
jardineira, atuando na Educação Infantil
por dois anos. Assumiu sua primeira
sala de aula do Ensino Fundamental em
2007, acompanhando-os até o 8º ano e
finalizando esse ciclo com a apresentação
da peça de teatro O Violinista no Telhado.
Em seguida, assumiu outras turmas do 6º
ao 8º ano, junto ao Trino de professores.

Nelma é mãe de dois filhos. O mais velho,
Rafael, completou o currículo Waldorf
da Educação Infantil ao Ensino Médio;
e Lucas que o completará em 2022. É
formada em Pedagogia e Biologia e,
desde que iniciou sua história em nossa
escola, buscou a formação em Pedagogia
Waldorf em Jaguariúna para 1º e 2º
setênios.
Desde 2009, a Professora Rita assumiu
como Gestora Escolar, representando
a APJ perante os órgãos dirigentes da
educação na cidade, estado e país. Luíza,
sua única filha, estudou na escola se
formando no Ensino Fundamental em
2003 e, hoje, atua no mundo através de
uma ONG oferecendo um currículo de
formação para a cidadania para as escolas
do Brasil.
Ritíssima, a Professora Rita Sassi, é formada
em Magistério e Pedagogia. Acompanhou
3 salas de aula do Fundamental, do 1º
ao 8º ano, finalizando os ciclos com as
peças de teatro O Violinista no Telhado,
Sonhos de uma Noite de Verão e A Flauta
Mágica. Desde 2014, completou, junto
com mais 4 professoras, o grupo que atua
diretamente na Educação Fundamental
I, tendo acompanhado duas salas do 1º

ao 5º ano e em 2022 assumirá sua 3ª sala.
Em 2021, a Professora Rita contempla
sua formação em Pedagogia Curativa no
Centro Antroposófico Sergei Prokofieff.
A Professora Nelma Alexandre, continuou
acompanhando o Ensino Fundamental,
formando o Trino com os Professores
Bruno e Renata com duas salas de aula,
concluindo esse ciclo com a apresentação
da peça O Mágico de Oz e em 2020,
apresentou A Adorável Senhorita com
sua turma do 8º ano em plena pandemia,
através de filmagens e montagens,
levando os alunos a terem, minimamente,
a experiência de teatro, tão importante da
Pedagogia. Em 2021, assumiu sua 3ª sala
de aula como professora de classe.
Realizou formação em Pedagogia
Curativa no Centro Antroposófico Sergei
Prokofieff e, em seguida, deu início ao
Seminário de Formação de Professores
Waldorf da João Guimarães Rosa como
coordenadora, ao lado das Professoras
Pureza Panico e Patrícia Carneiro.
Em 2021, finaliza mais uma formação
Waldorf, desta vez como Pós Graduanda
da Faculdade Rudolf Steiner em Desafios
da Contemporaneidade.

A Professora Rita finaliza seu ciclo na Gestão Escolar. Professora Nelma inicia o seu.
Mas, sempre de mãos dadas seguem no amor pelo servir;

Gratidão queridas professoras!

