
Aqui você encontra informações sobre o
funcionamento da nossa Cooperativa.

Boa leitura!

Manual do Cooperado



Mas o que isso 
significa?A Escola Coopep 

tem como 
mantenedora uma 

cooperativa de pais 
e responsáveis - a 

COOPEP.

Para matricular seu filho na Escola 
Coopep, você precisa associar-se à 
Cooperativa de Pais (Cooperativa 
Educacional de Piracicaba - 
COOPEP). 

Isso significa que você se torna um 
cooperado e será responsável, em 
companhia de outros cooperados, 
pelo fortalecimento da Cooperativa – 
beneficiando a Escola Coopep e 
refletindo diretamente na educação 
do seu filho.



Mas, é claro, que a administração 
de uma cooperativa, com tantos 
sócios, só é possível se tiver uma 
boa estrutura organizacional.





Pais, mães e responsáveis cooperados 
participam das tomadas de 

decisões da COOPEP, por meio das 
Assembleias Gerais e dos Conselhos, 

formados por conselheiros eleitos 
pelos seus pares.



Na Assembleia Geral,
todos os pais, mães e responsáveis cooperados 
discutem, analisam e tomam decisões para o 

fortalecimento da COOPEP.

A COOPEP, assim como toda cooperativa, é administrada por decisões 
firmadas na Assembleia Geral, órgão supremo da cooperativa. 

Todos são chamados a participar, opinar e votar. As decisões são 
regidas pelo Estatuto Social, documento baseado na lei do 
cooperativismo e elaborado com a participação de todos.

A Assembleia Geral acontece obrigatoriamente uma vez ao ano, ou 
mais de uma, caso seja necessário. É direito e dever de cada 
associado participar das assembleias de sua cooperativa.

https://drive.google.com/file/d/1h7FQXlQBadgAenZBJw0adJeWrcQMZ9Fq/view?usp=sharing


É formado exclusivamente por pais, mães ou 
responsáveis cooperados eleitos em Assembleia 
Geral, cuja composição é de 3 membros efetivos e 3 
suplentes para um mandato de 1 ano.

Para conhecer a atual gestão, clique aqui.

O Conselho Fiscal exerce assídua 
fiscalização sobre as operações e atividades 

da COOPEP.



Formado também exclusivamente por pais, mães 
ou responsáveis cooperados eleitos em Assembleia 
Geral, este conselho define as prioridades com base 
nas necessidades e objetivos estabelecidos, e toma 
as decisões nos termos da legislação, do Estatuto 
Social e das determinações das assembleias gerais.

Composto por 5 membros, seu mandato é de 2 
anos. Para conhecer a atual gestão, clique aqui.

Assim como toda cooperativa, a COOPEP é 
administrada por um Conselho de Administração. 

https://drive.google.com/file/d/1h7FQXlQBadgAenZBJw0adJeWrcQMZ9Fq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h7FQXlQBadgAenZBJw0adJeWrcQMZ9Fq/view?usp=sharing


A COOPEP é administrada por 
profissionais executivos contratados, 
que seguem as deliberações do Conselho 

de Administração.



O Conselho de Escola atua como núcleo de debate 
e articulação na Escola Coopep. Com mandato de 2 
anos, é composto por representantes de pais, mães 
e responsáveis, professores e funcionários, além da 
Coordenação e Direção Pedagógica. Para conhecer a 
atual gestão, clique aqui.

A Escola Coopep conta com um conselho 
exclusivo, mais um espaço para pais, mães e 
responsáveis participarem da vida escolar do 

seu filho!



Na Escola Coopep, a equipe pedagógica (direção, 
coordenação, professores e auxiliares) é formada 
por profissionais contratados, e a Escola segue 
todas as exigências educacionais formais exigidas 

pelo MEC e regulamentadas pela Diretoria Regional 
de Ensino de Piracicaba. 



Já deu para 
perceber que a 
Escola Coopep é 
diferente em sua 
administração.

Que outros benefícios há 
nisso tudo?

A Escola Coopep é mantida por uma 
Cooperativa de pais, mães ou responsáveis 
que elegem seus representantes, o que faz 
com que as decisões administrativas 
sejam transparentes. 

Por ser uma escola mantida por uma 
cooperativa, não tem fins lucrativos – as 
despesas educacionais anuais são divididas 
entre todos. 

Assim, no planejamento anual, não há 
preocupação com lucros: garantia de que 
100% dos valores financeiros obtidos são 
investidos na educação de seu filho.



Quanto mais próximo o cooperado estiver 
da Cooperativa, participando das 

instâncias de decisão, debatendo e 
trazendo propostas, mais diversa e bem 
administrada será a escola de seu filho.



A COOPEP tem uma 
participação ativa das famílias 

e isso é um privilégio!

E como você pode participar?

● Comparecendo e atuando ativamente nos encontros entre cooperados e 
assembleias gerais

● Votando nas assembleias gerais
● Candidatando-se aos cargos nos conselhos da COOPEP
● Fazendo parte nas comissões da Escola e da COOPEP
● Organizando e realizando as atividades de comes e bebes nos eventos e 

festas da Escola Coopep
● Organizando e realizando mutirões de manutenção
● Contribuindo com suas qualidades pessoais para o fortalecimento da 

Escola e da COOPEP



A Escola é uma comunidade onde 
todos atuam em busca da mesma 

missão

“Contribuir para a formação de seres 
humanos críticos em suas escolhas, 

responsáveis por suas ações e felizes 
por suas conquistas, visando a 

construção de um mundo mais justo 
e sustentável!”


