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A COOPEP faz parte do movimento 
SomosCoop, lançado pela OCB com o objetivo 
de fortalecer o cooperativismo no Brasil. Juntos 
somos mais fortes! 

MANUAL DO COOPERADO 
 

Aqui você encontra informações sobre o funcionamento da nossa Cooperativa.  

Boa leitura! 

 

 

 

A Cooperativa Educacional de Piracicaba (COOPEP) é a cooperativa de pais mantenedora da Escola 

Coopep. 

Para associar-se à COOPEP o ingressante deve contribuir uma única vez, em sua entrada, com o valor de R$ 60 – uma quota parte, e assim se torna 
cooperado. A COOPEP é regida pelo seu Estatuto Social, documento elaborado com a participação dos pais cooperados para atender às 
necessidades da cooperativa e de seus associados.  

Cooperativa é uma organização de pessoas unidas pela cooperação e ajuda 
mútua que acredita que ninguém perde quando todo mundo ganha. O 
cooperativismo busca benefícios próprios enquanto contribui para o todo, e se 
baseia em valores de solidariedade, responsabilidade, democracia e igualdade. 

Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB. 
www.ocb.org.br 

http://www.escolacoopep.com.br/


O cooperado rateia o valor anual de despesas escolares, que pode ser dividido em até 13 parcelas. O modelo cooperativista garante que todo o 
valor investido pelos cooperados seja 100% revertido na educação de seus filhos. 

A COOPEP trabalha em parceria com o SESCOOP – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de São Paulo, que tem um 
ramo educacional que apoia cooperativas educacionais. Também é associada aos órgãos OCESP – Organização das Cooperativas do Estado de 
São Paulo e OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras. No Brasil, as cooperativas são regidas pela lei 5.764/1971. 

Como se formou a Cooperativa Educacional de Piracicaba? 

A Cooperativa Educacional de Piracicaba – COOPEP, mantenedora da Escola Coopep, é uma Cooperativa de pais fundada em 03 de setembro 
de 1992, por um grupo de pessoas que buscava uma proposta pedagógica diferenciada, voltada para a formação de pessoas pensantes, criativas, 
solidárias, autônomas e cooperativas. Inspirada por esses valores, a Escola Coopep adota, desde então, uma metodologia de ensino apoiada em 
princípios construtivistas.  

A Escola Coopep é o estabelecimento de ensino, sem finalidade lucrativa, mantido pela COOPEP que oferece serviços de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental. A Escola Coopep segue as exigências educacionais formais exigidas pelo MEC e regulamentadas pela Diretoria Regional de 
Ensino de Piracicaba. 

 

 

 

 

 

Os cooperados e famílias participam ainda de comissões formadas dentro da Comunidade Escolar. São elas as responsáveis por organizar, montar e 
realizar os eventos e festas, e realizar mutirões de manutenção da Escola Coopep. 

Essas ações são momentos preciosos de convívio entre pais e filhos. A atividade em conjunto reforça a importância do envolvimento dos pais na vida 
escolar, fortalece o cooperativismo e nos faz sentir parte do ambiente da escola.  

 

 

O cooperativismo acredita nos valores éticos de honestidade, transparência, 
responsabilidade social e preservação do ambiente para o desenvolvimento 
sustentado, mostrando que é possível unir desenvolvimento econômico e 
social, produtividade e sustentabilidade, o indivíduo e o coletivo. Para saber 
mais sobre cooperativismo, acesso www.ocb.org.br. 

O Conselho de Escola é órgão formado por 
representantes de pais, professores e funcionários, 

além da coordenação e direção, cuja função principal é 
atuar como núcleo de debate e articulação na Escola 

Coopep. 



Como é administrada a COOPEP 

A COOPEP, assim como toda cooperativa, é regida por decisões firmadas em Assembleia Geral, órgão supremo da cooperativa, e administrada 
por um conselho de administração formado exclusivamente por cooperados eleitos em assembleia geral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
É direito e dever de cada associado participar das assembleias de sua cooperativa. 
 
O Estatuto Social é o documento elaborado com a participação dos cooperados para atender às necessidades da cooperativa e de seus 
associados, estabelecendo suas funções e objetivos. O Estatuto Social da COOPEP foi elaborado em sua fundação, em 1992, e passa por reformas 
sempre que necessário. Acesse a última revisão do nosso Estatuto, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, em: 
www.escolacoopep.com.br/cooperativa. 

É direito e dever de cada associado conhecer e cumprir o estatuto social de sua cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assembleia Geral 

Todos os cooperados discutem, analisam e tomam 
decisões sobre o desenvolvimento da COOPEP 

sabendo que o seu objeto social é oferecer serviços 
educacionais para seus filhos e demais dependentes 

por meio da manutenção da Escola Coopep. 

 

Conselho de Administração 

Este conselho define as prioridades com base nas 
necessidades e objetivos estabelecidos, e toma as 

decisões nos termos do Estatuto Social e das 
determinações das Assembleias Gerais. Com mandato 

de 2 anos, tem renovação mínima de 1/3 de seus 
componentes. É composto pelo Presidente, Vice-

Presidente, Conselheiro Administrativo, Conselheiro 
Financeiro e Conselheiro Pedagógico. 

 

http://www.escolacoopep.com.br/cooperativa


O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador da cooperativa. É formado exclusivamente por cooperados eleitos em assembleia geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As eleições para os Conselhos de Administração e Fiscal acontecem nas Assembleias Gerais Ordinárias (AGO). Conheça quem são os conselheiros 
da gestão atual em: www.escolacoopep.com.br/cooperativa. 

É direito e dever de cada associado se candidatar e votar nas assembleias de sua cooperativa. 

As deliberações do Conselho de Administração para dirigir a COOPEP são executadas pela gerência administrativa – cargo de confiança executivo 
contratado e subordinado ao Conselho de Administração.  

Para responder pedagogicamente pela Escola Coopep, o Conselho de Administração conta com a direção pedagógica, também cargo de confiança 
executivo contratado e subordinado ao Conselho de Administração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho Fiscal 

Compete ao Conselho Fiscal exercer assídua 
fiscalização sobre as operações, atividades e serviços 
da COOPEP. É formado por 3 membros efetivos e 3 

suplentes, eleitos em assembleia geral para um 
mandato de 1 ano, sendo obrigatória a renovação de 

2/3 dos seus componentes. 

 

Fazer parte de uma cooperativa é integrar-se a um grupo de pessoas que acredita 

na ajuda mútua e na solidariedade. Sua participação na administração da 

COOPEP e na vida escolar da Escola Coopep é fundamental para a sua 

sustentabilidade e desenvolvimento contínuo. Juntos, somos mais fortes! 

http://www.escolacoopep.com.br/cooperativa


Confira o organograma institucional da COOPEP: 

 

 

 

 

Cooperado! Conheça seus direitos e deveres em: www.escolacoopep.com.br/cooperativa. 

 

Conselho de Administração 
conselhoadm@escolacoopep.com.br 

 
Conselho Fiscal 

conselhofiscal@escolacoopep.com.br 
 

Conselho de Escola 
conselhoescola@escolacoopep.com.br 
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