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APRESENTAÇÃO 

A formulação deste Projeto Político Pedagógico é fruto da vivência 

de um grupo de pais, educadores, educandos e simpatizantes que desde 

2012 desenvolve práticas de educação não-formal. Fundamentado no 

exercício do diálogo entre pessoas com diferentes saberes e com a 

contribuição de suas distintas competências construímos um plano 

coletivo e consensual de criação da Escola Livre Crystal.  

A Escola Livre Crystal é um dos projetos criados e mantidos pelo 

Instituto Multicultural Crystal e pretende oferecer, em seu primeiro ano 

regular, o atendimento para crianças da Educação Infantil e os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, ampliando futuramente sua ação para 

os Anos Finais do Ensino Fundamental de acordo com a demanda e as 

possibilidades do coletivo.  

Pautado pelas exigências legais, este documento serve como 

instrumento de planejamento coletivo, capaz de resgatar a unidade do 

trabalho escolar e de garantir uma escola de qualidade social com 

centralidade no estudante e na aprendizagem. A gestão democrática 

como forma de organização de produção, lazer, habitação, educação e 

saúde é o seu método, que se utiliza de tecnologias sustentáveis, 

promove a recuperação e conservação do meio ambiente, a diversidade e 

o diálogo através de cursos formais, extracurriculares, de capacitação 

profissional, especializações, pesquisas, colóquios e vivências.  

No projeto da Escola Livre Crystal, o Instituto tem como função 

angariar recursos, agregar interessados na proposta, nuclear a formação 

de pais e educadores envolvidos, dar apoio estrutural e profissional às 

realizações da comunidade escolar, albergar projetos afins, incentivar a 

proliferação de formas de produção coletiva no intuito de subsidiar 

custos e acompanhar crítica e criativamente o desenrolar do processo, 

divulgando seus passos à comunidade.  
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1. Histórico da Escola Livre Crystal 

 

A Crystal teve inicio a partir da organização de um grupo de 

famílias que se alternavam nos cuidados de suas crianças para que as 

mães pudessem retornar ao mercado de trabalho, tendo em vista a falta 

de vagas na rede pública. 

Desse movimento e do interesse crescente de outras famílias da 

região que enfrentavam a mesma dificuldade relacionada à falta de vagas 

nas escolas publicas do bairro, surgiu a necessidade de profissionalizar 

ainda mais a proposta.  

Já no primeiro ano, em 2012, com a preparação do espaço físico e 

cursos de capacitação, um inclusive com a Margarita Valencia, que foi 

diretora da Pestalozzi no Equador, e participou da formação de propostas 

similares pelo país (por exemplo, as chamadas Casas Anfitriãs em São 

Paulo, em parceria com a prefeitura), a Crystal começou a ser 

reconhecida por sua dedicação e qualidade. Fomos inclusive alvo de uma 

reportagem no RIC mais: nossa iniciativa foi comparada com um 

movimento comum na Alemanha, o Tags Mutter, ou Mãe do Dia, onde o 

trabalho de uma mãe em adaptar o espaço de sua casa e se capacitar 

para cuidar de crianças de outras famílias é reconhecido, formalizado e 

estimulado.  

Em novembro de 2014, formamos uma Associação sem fins 

lucrativos, o Instituto Multicultural Crystal, com o intuito de regularizar 

nossa proposta. 

Também em 2014, fizemos um curso em Pedagogia Democrática 

com um dos pedagogos envolvidos na fundação da Escola Lumiar em São 

Paulo, Marcel Noznica Penessor, e, onde recebemos inclusive a presença 

dos proprietários e diretores da Escola Democrática Politéia de São 

Paulo, Luis e Carol Sumie, e do educador sul-africano Alastair 
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Thompson, que compartilhou sua experiência em escolas livres dos 

Estados Unidos, como a Brooklin Free School e SudburyValley. 

No final de 2015, começamos a fazer a formação em Novas 

Comunidades de Aprendizagem com o famoso educador português, o 

Professor José Pacheco. Este, por sua vez, vem trabalhando em parceria 

com o MEC na capacitação de educadores e regulamentação de escolas 

transformadoras com o objetivo de cumprir as metas do PNE e adequar o 

sistema de ensino aos Parâmetros Curriculares Nacionais.   

Ao tomar conhecimento do nosso projeto, o Professor se prontificou 

a nos visitar e apoiar para regulamentação e obtenção de recursos, 

tornando assim nossa proposta acessível, independente da renda das 

famílias. Recebemos sua visita em abril de 2016 e, desde então, ele vem 

nos orientando. E é devido a todo esse esforço e essas orientações que 

nos encontramos aqui hoje, representando não só as famílias que 

participam da Crystal atualmente, mas muitas outras famílias 

interessadas em participar, além dos professores das escolas da região 

que almejam, assim como nós, atualizar a prática do nosso sistema de 

ensino para que uma educação voltada para a cidadania, além do 

mercado de trabalho, saia da teoria, não se restrinja à legislação.  

Em maio, uma articulação local em rede social reuniu, em duas 

semanas, aproximadamente 200 assinaturas e mobilizou o vereador do 

nosso bairro, Dalmo Menezes, a apoiar nossa proposta. Esses fatores 

desencadearam de vez o processo de regulamentação da iniciativa. A 

partir de então, tivemos uma reunião com a Secretaria Municipal de 

Educação que, por sua vez, já fez uma visita ao nosso espaço através da 

presença da Sra. Janete Aparecida Oliveira da Silva e a assessora Nicole 

Foerth de Araújo Fernandes, as quais se propuseram a nos auxiliar no 

que for necessário para a regularização da proposta. 

Através do vereador Dalmo, iniciamos o processo de certificação do 

Instituto Multicultural Crystal como Associação de Utilidade Pública. Ele 
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também vem nos auxiliando no processo de concessão de uso de um 

edifício público ocioso, que em acordo com seu discurso na Secretaria de 

Educação, é o local perfeito para o projeto-piloto que estamos a 

desenvolver. 

Hoje, agosto de 2016, somos um grupo de pais e educadores, 

professores, sociólogos, pedagogos, representantes da comunidade, com 

quatro anos de experiência nesse trabalho de educação não-formal com 

as crianças, onde além de cuidar e educar, vimos nos capacitando, 

estudando, nos embasando e organizando para colocar em prática o 

sistema de ensino que está na lei e com o qual nos identificamos.  

As bases que dão sustentação ao Projeto Nacional de Educação 

responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola pela 

garantia a todos os educandos de um ensino ministrado de acordo com 

os princípios descritos nas legislações pertinentes. Essa é a nossa 

motivação. 
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2. Contextualização 

 

O Instituto Multicultural Crystal localiza-se no distrito de São João 

do Rio Vermelho, situado na região norte da ilha de Florianópolis (SC). 

Este é um dos bairros mais antigos e extensos da Ilha, classificado até 

pouco tempo atrás como uma área rural. O bairro vem passando por 

grande transformação desde a década de 1980 até hoje, alterando 

radicalmente a paisagem natural e sócio-espacial do lugar.  

Com essas mudanças, o Rio Vermelho passou a assumir 

características urbanas. A população residente aumentou, hoje em dia 

temos moradores oriundos de distintas regiões do estado e do país 

ampliando a diversidade cultural do bairro. E foi justamente este 

aumento e diversificação no contingente populacional que implicou nas 

transformações no modo de vida da comunidade.  

As demandas por estruturas viárias compatíveis com a realidade 

local, o acesso ao atendimento na rede pública de saúde e o crescimento 

pela procura de vagas nas unidades escolares do bairro são apenas 

alguns indicativos que sinalizam a necessidade urgente de organização e 

incremento das políticas públicas oferecidas nesta localidade. 

Atualmente o Distrito conta com duas Escolas Básicas Municipais, 

uma Escola Estadual Básica, uma Creche e um Núcleo de Educação 

Infantil como instituições de ensino público.  
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Anexo 1 

Localização da Crystal - A 

 

Ilha de Florianópolis 

 

Rio Vermelho 

 

 

Localização da Crystal 
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Anexo 2 

Localização da Crystal - B 

 

Servidão Caminho do Arvoredo 

 

Localização da Crystal 

 

Imagem Servidão Caminho do Arvoredo 

 

Imagem localização da Crystal  
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3. Caracterização da unidade educativa 

 

A sede da Crystal está localizada às franjas do tecido urbano, e à 

borda do Parque Estadual do Rio Vermelho, que abriga remanescentes 

de Mata Atlântica de restinga, cordões arenosos dotados de considerável 

biodiversidade. Paisagem híbrida e inspiradora de reflexões sobre o 

ocupar humano.  

É de nosso interesse a manutenção do patrimônio natural que nos 

circunda, por isso valorizamos a localização da escola, pela possibilidade 

de convivência com esse patrimônio. A diversidade de ecossistemas 

próximos ao terreno escolar (praia, dunas, cordões de restinga, mata 

atlântica) faz com que os participantes dessa proposta possam vivenciar 

diretamente o espaço geográfico e refletir sobre sua ocupação. Os 

passeios constantes pelas áreas próximas como, por exemplo, as dunas, 

as ruas vizinhas, a nascente do Rio Vermelho e o Camping do Parque 

Estadual do Rio Vermelho, atuam nesse sentido.  

 

3.1 Recursos físicos 

A Escola fica em um terreno de aproximadamente 400m² onde está 

sendo implantada a infra-estrutura inicial com variados espaços de 

aprendizagem. Contamos com biblioteca integrada nesses diferentes 

espaços, salas multi-uso para atividades de ensino-aprendizagem, 

desenvolvimento de projetos, artes, música, etc. As salas possuem 

cantos lúdicos e temáticos que favorecem a leitura, desenvolvimento 

motor, jogos e faz-de-conta, e são organizadas visando possibilitar a 

convivência de crianças de diferentes idades. Possuímos brinquedos ao 

ar livre, bicicletas, motocas, barco, parquinho, oficina de jardinagem, 

composteira, horta, galinheiro e pomar. Há uma pequena praça em 

frente ao terreno, no final da rua onde se localiza a escola, que as 
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famílias ajudam a manter e arborizar para que as crianças e comunidade 

desfrutem. 

Todos os espaços são preparados para favorecer o desenvolvimento 

de competências, uma educação voltada para a cidadania, centrada na 

criança e no processo de aprendizagem, além da preparação para o 

mercado de trabalho. Fundamenta-se na inclusão de valores e no 

desenvolvimento emocional, na inserção da escola na comunidade e na 

participação e presença ativa dos pais no processo de ensino. 

Segundo o educador José Pacheco, “a escola não são prédios, são 

pessoas”. Acreditando nisso, encontramos na legislação artigos e metas 

que fundamentam esta afirmação e, por conseguinte, nossa proposta, 

dentre os quais: 

 O Art. 9º da Resolução CNE/CEB nº 4/2011 diz que “a escola de 

qualidade social adota como centralidade o estudante e a aprendizagem, 

o que pressupõe [dentre outros] atendimento aos seguintes requisitos: 

I. revisão das referências conceituais quanto aos diferentes 

espaços e tempos educativos.” 

O Art. 27 da Resolução CNE/CEB nº 7/2010 § 2º define que “a 

organização do trabalho pedagógico incluirá a mobilidade e a 

flexibilização dos tempos e espaços escolares, a diversidade nos 

agrupamentos de alunos, as diversas linguagens artísticas, a diversidade 

de materiais, os variados suportes literários, as atividades que mobilizem 

o raciocínio, as atitudes investigativas, as abordagens complementares e 

as atividades de reforço, a articulação entre a escola e a comunidade, e o 

acesso aos espaços de expressão cultural.”  

Dedicando-nos à gestão democrática da educação, respaldados pela 

lei, pela ciência e por exemplos de iniciativas similares e bem sucedidas 

pelo país, acreditamos ser possível e urgente outra forma de educar. 
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Anexo 3 

Desenho do Terreno 
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Anexo 4 

Planta baixa 
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Anexo 5 

Tabelas de Áreas e Esquadrias 

Tabela de áreas 1 

LOCAL AREA 

TERRENO 395,25m² 

PRÉDIO 1 76,94m² * 

PRÉDIO 2 75,18m² * 

* Área de projeção no solo 

Tabela de áreas 2 

LOCAL AREA 

Á. SERVIÇO 15,09m² 

ÁREA COBERTA 11,63m² 

BANHEIRO 1 34,42m² 

BANHEIRO 2 3,64m² 

BICICLETÁRIO 7,10m² 

CIRCULAÇÃO 4,25m² 

COZINHA 6,12m² 

PARQUE 48,92m² 

PÁTIO 1 96,62m² 

PÁTIO 2 12,31m² 

POMAR/GALINHEIRO 21,19m² 

SALA 1 19,16m² 

SALA 2 10,76m² 

SALA 3 10,76m² 

SALA 4 24,85m² 

SALA ABERTA 13,13m² 

Tabela de Esquadrias 

CÓDIGO LARGURA ALTURA PEITORIL MATERIAL TIPO QUANTIDADE 

J1 200 140 50 DE MADEIRA 4 FOLHAS, COM VENEZIANAS 1 

J2 120 100 110 DE MADEIRA VENEZIANA 1 

J3 60 40 170 DE ALUMÍNIO BASCULANTE 1 

J4 120 120 60 DE MADEIRA 4 FOLHAS, 2 FIXAS 4 

J5 60 40 170 DE MADEIRA BASCULANTE 1 

P1 160 210   DE MADEIRA EXTERNA, 2 FOLHAS 1 

P2 80 210   DE MADEIRA EXTERNA 1 

P3 70 210   DE MADEIRA EXTERNA 2 

P4 90 210   DE MADEIRA EXTERNA 1 

P5 80 210   DE MADEIRA INTERNA 2 
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Anexo 6 

Fotos dos Ambientes 

 
Foto 1 

 
Foto 2 

 
Foto 3 

 
Foto 4 

 
Foto 5 

 
Foto 6 
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3.2 Recursos financeiros 

A Escola Livre Crystal é mantida pelo Instituto Multicultural 

Crystal, uma associação cultural sem fins lucrativos que agrega pessoas 

das mais variadas origens e originalidades na sustentabilidade dos 

projetos, visando à gratuidade do ensino para todos os educandos. Os 

esforços coletivos de produção nos têm garantido a manutenção física do 

espaço escolar e seu entorno, bem como da proposta. 

A participação da comunidade escolar (pais, educandos, 

educadores e mestres) na organização da sustentabilidade da escola é 

uma das premissas desta experiência participativa. Longe de sermos um 

serviço terceirizado, propiciamos a oportunidade da produção coletiva, do 

aprendizado administrativo e da busca de soluções criativas para a sua 

manutenção. Contamos com o trabalho dos envolvidos no Instituto, 

doações de simpatizantes e colaboração de profissionais nos mais 

diversos projetos. Dentro de cada etapa de melhorias do local, 

promovemos oficinas, eventos e mutirões no intuito de implementar 

novos locais e equipamentos no ambiente escolar, cumprindo assim 

nossa meta de abertura à comunidade e intercâmbio com profissionais 

na extensão do aprendizado. 

Às famílias que não possuem condições de colaborar com a 

proposta financeiramente, será dada a oportunidade de participação 

mediante a troca por serviços variados, que vão desde a manutenção e 

limpeza do espaço, quanto à preparação do lanche das crianças e até a 

participação como “oficineiros,” desenvolvendo projetos de forma 

contínua e em acordo com as habilidades que apresentarem. Essa forma 

de participação será oficializada da mesma forma que as transações 

financeiras, mediante recibo formal contendo a descrição do serviço 

oferecido e o valor correspondente, não podendo este estar muito acima 

ou abaixo do valor de mercado da região.  
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4. Proposta pedagógica 

 

O Instituto Multicultural Crystal, de caráter comunitário, está 

voltado para a promoção da educação e cultura libertárias através da 

autogestão em todas as suas dimensões: política, pedagógica e 

financeira. Ofereceremos ensino formal para crianças e adolescentes de 2 

a 14 anos, com implementação gradativa, onde educadores, educandos, 

pais, funcionários e comunidade compartilharão a responsabilidade pela 

gestão escolar. 

Nosso objetivo é o de desenvolver a singularidade humana e a 

responsabilidade social dos indivíduos, através da participação nas 

decisões. Promovendo um ambiente que estimule a construção da 

autonomia, tanto individual como coletiva, respeitando as necessidades 

espontâneas e o ritmo particular dos envolvidos. Buscamos a 

transformação das relações entre pessoas, num processo educativo 

horizontal, rompendo com as tradicionais formas de organização escolar, 

hierárquicas, coercitivas e diretivas, onde o controle está centralizado na 

figura do professor e do diretor. 

Entendemos que o processo educativo passa pela apropriação, por 

parte do educando, de sua própria trajetória de aprendizado. Para que 

isso ocorra, na Crystal, os educandos participam no planejamento do seu 

cotidiano, seus desejos de atividades e projetos norteiam o educador no 

desenvolvimento e organização do plano pedagógico, desde sua entrada 

no grupo. Dessa forma é possível desenvolver a responsabilidade pelas 

escolhas e decisões individuais, fortalecer a autoconfiança junto aos 

outros e valorizar de fato o comportamento ético, a necessidade de 

planejamento, a avaliação, a identificação dos interesses pessoais e a 

construção coletiva.  

Dentro desse contexto acreditamos que o ser humano é capaz de 

traçar o seu caminho partindo de suas próprias inquietações e que toda 
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forma de interação é constituinte do saber. Buscamos construir 

conhecimento através de projetos contextualizados no cotidiano, na 

comunidade e no espaço onde estamos inseridos, levando em 

consideração a corporeidade, a sensibilidade e a subjetividade.  

Apontamos para a premente necessidade de fortalecer a 

diversidade, a descentralização, a liberdade, a flexibilidade e a 

autonomia. Para que a heterogeneidade alimente a criatividade e resista 

à asfixia de um padrão homogeneizador, possibilitando a multiplicidade 

das formas, das singularidades, da auto-organização e auto regulação 

presente em todos os processos vitais.  

No Instituto Multicultural Crystal não há diferença de valores entre 

o pescador e o biólogo, entre o cozinheiro e o químico, entre a criança e o 

adulto ou entre a teoria e a prática. A multiplicidade de fontes e a 

pluralidade de pontos de vista enriquece o pensamento crítico. O 

conhecimento não está apenas na sala de aula, nem é centralizado na 

figura do educador, a abrangência do aprendizado extrapola limites 

formais e o espaço onde ele se dá pode ser amplo, móvel, múltiplo e 

aberto. 

 

4.1 Justificativa 

No âmbito da educação formal, a LDB de 1996, introduziu a 

autonomia pedagógica nas escolas, promovendo inclusive a progressão 

continuada, num entendimento de que são mais importantes os aspectos 

qualitativos do que quantitativos na construção do conhecimento. Em 

1998, foram lançados os PCN´s (Parâmetros Curriculares Nacionais), nos 

quais a escola é concebida como um espaço flexível, aberto, dinâmico, 

conectado com o mundo exterior pela integração com a comunidade, a 

tecnologia, o meio-ambiente, a economia, a televisão, os museus, os 

centros de saúde, etc. Os conteúdos obrigatórios tornaram-se 

competências a serem desenvolvidas, o que ampliou o leque de 
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possibilidades de intervenções educativas e quebrou a antiga imagem de 

que o professor e a escola são detentores do saber e os alunos meros 

reprodutores. Busca-se hoje na escola o desenvolvimento do espírito de 

pesquisa e o acesso aos meios de informação.  

A valorização do brincar, das inteligências múltiplas e a concepção 

de aprendizagem sóciointeracionista, possibilitam a experimentação de 

práticas pedagógicas realmente contextualizadas com as vivências dos 

educandos, respeitando o ritmo de cada um, levando-se em consideração 

o local onde vivem, suas características individuais, demandas, desejos e 

interesses. Superou-se a ideia de que a quantidade de informações deve 

ser privilegiada em relação à qualidade e autenticidade do processo. Hoje 

fala-se muito na aprendizagem significativa e na importância de 

atividades lúdicas e concretas, ou seja, o meio, a aula em si, ganha mais 

importância do que o conteúdo. Levando em consideração que o processo 

educativo é complexo e fortemente marcado pelas variáveis pedagógicas e 

sociais, entendemos que esse não pode ser analisado fora da interação 

dialógica entre escola e vida, considerando o desenvolvimento humano, o 

conhecimento e a cultura. 

Na busca pela melhoria da qualidade da educação a partir dos 

princípios da autonomia, da colaboração, da participação, da igualdade 

de oportunidades e da inclusão social, a gestão participativa da escola 

representa um valor a ser cultivado. Nesse sentido, a sociedade é 

instituinte e, por um processo histórico, induz a mudança do instituído. 

Portanto não é a lei que institui novos valores ou transforma a realidade 

e sim o cotidiano da prática social. A lei vem para estatuir, consolidar o 

já criado pela ação social. A efetivação do princípio da autogestão requer 

um processo instituinte de uma nova cultura de gestão escolar. Gestão 

que não se confunde mais com o gestor, com a centralização nas mãos 

do diretor, mas que passa a ser vista como um projeto coletivo, que 

institui uma organização participativa. Trata-se da constituição de um 
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novo paradigma de gestão escolar. E paradigmas não nascem da lei. 

Nascem das ideias, das concepções de pensamento e das práticas que 

desafiam o desconhecido.  

A autogestão se constrói no cotidiano escolar, no espaço do 

exercício da autonomia, instituída pela vontade e seguindo os valores e 

objetivos coletivos. Garantidos estes princípios, a norma deve ser sucinta 

o suficiente para não invadir rotinas e práticas do cotidiano escolar e 

padronizar o diferente, matando a possibilidade de singulares e ricas 

experiências. Trata-se de enfrentar o desafio de construir uma prática 

que contribua efetivamente para o processo de construção de uma 

cidadania emancipadora, o que requer autonomia, participação, 

flexibilidade, criação coletiva e posicionamentos críticos que combatam a 

ideia burocrática de hierarquia. 

Nossa resistência consiste em devolver ao indivíduo sua capacidade 

de análise e escolha, fortalecendo suas próprias características e 

promovendo uma experiência participativa e compromissada. Assumindo 

para si o rumo de sua história, responsabilizando-se diretamente pelo 

meio em que vive, minimizando sua dependência no poder representativo 

e produzindo sua própria sustentabilidade. 

 

4.2 Concepção Educacional 

Acreditamos em uma educação centrada na criança e voltada para 

a cidadania. Democratizamos o planejamento das atividades onde 

qualquer um do grupo, independente da idade ou função, tem 

oportunidade de falar e propor atividades. Prezamos a autonomia das 

crianças e cultivamos a responsabilidade e aceitação. Através da 

liberdade de expressão e validação dos sentimentos, promovemos o 

desenvolvimento da maturidade emocional e comunicação interpessoal, 

tanto dos adultos como das crianças. Através da participação ativa das 

famílias e inserção na comunidade, demonstramos a importância do 
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coletivo e da interdependência social. Vivenciamos uma educação que 

prioriza a criação de valores e se baseia na intuição e na amorosidade. 

Uma aprendizagem cooperativa no âmbito social, emocional e espiritual.  

A proposta da Crystal para a Educação Infantil é de proporcionar 

um ambiente as onde crianças possam descobrir o mundo através de um 

brincar saudável e seguro, dentro e fora da sala de aula, e cercadas pela 

natureza. As salas propiciam um ambiente parecido com o do lar, com 

acolhimento e aconchego.  

A imaginação, a criatividade e a vontade são incentivadas através 

do brincar, atividade lúdica inerente à infância, que se transformará na 

força de trabalho criativo do adulto. Segundo conceitos da Pedagogia 

Waldorf, o ato de brincar não possui finalidade lógica imposta de fora, 

mas segue os impulsos inconscientes que têm sua origem dentro do 

organismo da criança. No brincar, a criança dispõe do espaço necessário 

para dar livre curso à sua fantasia. Brincando, ela imita recriando o que 

vivencia do mundo do adulto e aquilo que capta com os seus sentidos. 

Brincar de casinha, de cozinhar, de construir, de montar são formas de a 

criança colocar em prática o que apreende do mundo através dos 

modelos apresentados pelos pais e cuidadores. Os passeios promovem 

consciência ambiental e a contação de histórias, a arte, as músicas e 

brincadeiras populares fortalecem a identidade cultural.  

A escola de nossos dias confronta-se com uma grande 

heterogeneidade social e cultural. Esta realidade implica uma outra 

concepção escolar que ultrapasse a via da uniformidade e que reconheça 

a diferença, considerando assim a diversidade como um aspecto 

enriquecedor da própria comunidade onde está inserida.  

Em conformidade com a Educação das Relações Étnico-Raciais 

(Art. 2 e 3 da Resolução CNE/CEB N. 02/2009) que tem como objetivo a 

divulgação  e produção de conhecimentos, bem como valores que 

eduquem os cidadãos  quanto à pluralidade étnico-raciais, os conteúdos 
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referentes à História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena serão 

ministrados no âmbito de todas as disciplinas e componentes do 

currículo, considerando o que orientam as diretrizes curriculares 

nacionais para a educação das relações étnico-raciais através da 

apresentação de histórias, músicas e imagens referentes à ação 

afirmativa, ou seja, imagens positivas das relações étnicas raciais que 

fazem parte do cotidiano da escola, semeando valores e atitudes de 

respeito e solidariedade. 

Concepção de Infância e Criança 

Ao longo do tempo, as concepções de criança e infância foram 

mudando. A criança passou de ser vista como um ser incompleto, 

incapaz, necessitando ser formatado para se tornar útil na sociedade, a 

sujeito de direitos e deveres, devendo ser protegida e cuidada pela 

família, pelo Estado e por toda sociedade. 

Apesar da evolução nos conceitos, nos estudos e uma nova 

compreensão da infância, ainda há uma cristalização da visão antiga de 

infância e criança. Na prática, ainda há uma invisibilidade da infância, 

ainda há a institucionalização exacerbada das crianças em escolas que 

mais parecem fábricas. Ou seja, apesar de termos escrito e outorgado 

leis e estatutos que se baseiam em uma nova visão da criança, que 

prezam e defendem os direitos das crianças, a teoria se difere bastante 

da prática. 

A Escola Livre Crystal busca superar essa discrepância colocando 

em prática as concepções mais atualizadas de criança e infância. Ao 

considerar a infância um conceito múltiplo, estando intrinsecamente 

relacionada ao contexto no qual a criança está inserida, variando de 

acordo com as experiências, cultura, e classe da qual pertence, e ao 

abordar tais características de uma perspectiva otimista durante a 

elaboração das práticas pedagógicas, planejamos atividades nas quais a 

diversidade do grupo é trabalhada de forma proveitosa, favorecendo a 



 

25 

inclusão, cooperação e colaboração entre os participantes, partindo do 

princípio que as diferenças proporcionam oportunidades de 

desenvolvimento valores e pensamento crítico através de Rodas de 

Conversa, diálogos, questionamentos e sugestões, validando sentimentos 

e cultivando aceitação e tolerância ao outro.  

O foco das atividades então se encontra nos processos e não nos 

produtos, objetivando o desenvolvimento das relações. E por ter como as 

crianças participantes ativas desde o planejamento até a execução das 

atividades (prezando pela autonomia e oportunizando momentos de 

criação, lhes dando voz, ouvindo e considerando seus interesses e 

opiniões, respeitando seus ritmos e incluindo suas propostas), por 

diversas vezes o resultado da atividade se difere do que foi planejado 

pelos educadores.  

Essa forma de ensino-aprendizagem que trata a criança como 

cidadão de direitos e que visa proporcionar constantemente 

oportunidades de interações como uma grande variedade de sujeitos é, 

sem dúvida, bastante trabalhosa, exigindo constantemente uma revisão 

e desconstrução de conceitos obsoletos por parte de todos os adultos 

envolvidos, o desapego do controle, do autoritarismo e do 

conservadorismo moral. Acreditamos que as representações culturais de 

infância “funcionam como meios para os adultos lidarem com seus 

próprios conflitos irresolvidos sobre a infância. Tais imagens e textos são, 

assim, não apenas a materialização de idéias sobre a infância, mas 

também veículos para sentimentos ambivalentes dos adultos com relação 

às crianças, e sobre sua própria infância – sentimentos de medo, 

ansiedade, compaixão, nostalgia, prazer e desejo. Ou seja, eles nos falam 

muito mais sobre os adultos do que as crianças”. (Buckingham, 2000). 

Assim sendo, buscamos lidar deforma consciente com nossas 

frustrações, principalmente em relação às expectativas que criamos 

sobre o decorrer e o resultado das atividades, procurando lidar com as 
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emoções que emergem durante as interações de forma a assumir a 

responsabilidade por nossos sentimentos, lidar com nossas inseguranças 

e resolver esses conflitos no nível pessoal, desenvolvendo a maturidade 

emocional que exigimos das crianças primeiramente em nós mesmos.  

 

Concepção de Escola Comunitária 

Considerando a escola como um espaço de socialização e 

integração comunitária que tem por objetivo o compartilhamento dos 

mais variados saberes, a escola é formada por um grupo de pais e mães, 

pelas próprias crianças, educadores, vizinhos e comunidade, estando 

aberta àqueles que se propõem a somar. A presença e interação entre os 

membros, o diálogo com as famílias na entrada e saída das crianças, 

com os vizinhos no portão, durante os eventos dentro e fora da escola, é 

essencial para que conheçamos uns aos outros, e para obtermos 

consciência dos diferentes conhecimentos e habilidades que os 

envolvidos possuem e assim planejarmos oportunidades de participação 

e integração da comunidade.  

Longe de ser uma proposta de terceirização da educação, um lugar 

de armazenamento de crianças, as famílias que se interessam a 

participar são informadas do princípio sobre a importância da presença e 

envolvimento nas atividades. Através de sucessivas conversas informais, 

diagnosticamos o perfil de cada família e as habilidades e serviços que 

podem oferecer, discutimos formas de viabilizar essas participações, 

enfatizando a importância dessa integração para o pleno 

desenvolvimento das crianças e dos próprios adultos. A escola passa a 

ser vista como um centro de aprendizagem, um espaço de inclusão, 

cidadania e responsabilidade social.  

Através de grupos de interação virtual (facebook, whatssap), escola 

e famílias fortalecem vínculos, planejam encontros presenciais, 

compartilham idéias e divulgam eventos, otimizando a proposta de escola 
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aberta. Alguns pais e mães compartilham seus projetos pessoais e os 

projetos sociais nos quais estão envolvidos com os participantes e 

educadores. Esses projetos se tornam oportunidades, possibilidades de 

ampliação do repertório educacional, uma vez vinculados aos projetos 

desenvolvidos com as crianças. Um exemplo disso foi a parceria que 

surgiu com a Casa de Cultura do Rio Vermelho, um espaço criado pela e 

para comunidade, do qual vários pais fazem parte. Sendo assim, as 

Festas e eventos da escola são planejados e articulados em concordância 

com os eventos da Casa de Cultura, levando algumas vezes a Escola a 

realizar as celebrações e apresentar trabalhos no espaço público do 

bairro onde está localizada a sede da Casa de Cultura (através de teatros, 

rodas de música, apresentações, brincadeiras e oficinas), como também 

abre o espaço da escola para o desenvolvimento de todo e qualquer tipo 

de atividade comunitária, independente do vínculo com o espaço.  

 

Ritmo Diário 

O ritmo é uma das condições essenciais para transmitir à criança 

sentimentos de segurança e tranqüilidade.  Os períodos do dia são 

intercalados entre momentos de expansão (brincar, cantar, correr) e de 

contração (atividades que exigem concentração e foco, hora do lanche, de 

arrumar os brinquedos, ouvir as histórias). É um respirar saudável que 

evita os exageros que podem cansar ou entediar a criança. Elas se 

habituam a essa rotina de forma natural e espontânea. O espaço físico, o 

ritmo das atividades e a forma como as educadoras conduzem a rotina 

diária são estruturadas de maneira que a criança possa conquistar seu 

corpo e seus movimentos no seu tempo individual, e assim desenvolver a 

autoconfiança e o vinculo com o adulto que acolhe. Através da 

observação, se realiza um estudo de desenvolvimento infantil em todos 

os âmbitos: Cognitivo e Intelectual, Físico-Corporal, Sentimental-

Emocional. Dentro da prática pedagógica, cultiva-se o SENTIR 
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(sensibilidade) por meio da abordagem artística constante; incentiva-se o 

QUERER (agir) através das atividades corpóreas; e o PENSAR vai sendo 

cultivado desde a imaginação dos contos e histórias e do 

desenvolvimento da linguagem.  O pensar, o sentir e o agir compõem um 

tripé sobre o qual se tecem os conteúdos de todas as disciplinas do 

currículo escolar, em acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ministério da Educação. No cumprimento das atividades, o conteúdo 

deve ser primeiro vivenciado e experimentado, para então ser apropriado 

pelo aluno intelectualmente. Ele aprende o que o toca ou, dito de outra 

forma, o que o aluno aprende faz sentido em sua vida. 

Ao chegar, as crianças são acolhidas pelas educadoras. Os pais e 

mães têm liberdade de entrar e brincar um pouco com seus filhos e 

colegas no ambiente escolar. Esse primeiro momento é destinado ao 

reconhecimento do espaço, reencontro com os amigos e ambientação, 

onde o livre brincar e a socialização são estimulados. Por volta de 14:30 

hs as crianças são chamadas, através de uma música, para uma Roda 

de Conversa onde, além de conversas informais, são apresentados e 

discutidos com o grupo as propostas de atividades do dia. Normalmente 

esse momento já serve de introdução para a atividade que se segue, e são 

utilizados recursos como leitura de um conto, ou poesia, instrumentos 

musicais ou quaisquer outros materiais que estimulem a curiosidade das 

crinças em relação às atividades. Após a atividade direcionada, as 

crianças são liberadas a brincar enquanto as educadoras concluem a 

atividade e o lanche é preparado para ser servido. Novamente, através de 

cantigas de músicas convidamos às crianças a guardarem os brinquedos 

e lavarem as mãos. O ritual do lanche é feito como nas Escolas Waldorf, 

com música de agradecimento e uma vela acesa durante a refeição. Após 

o lanche, as crianças levam seus utensílios à cozinha, lavam as mãos, 

utilizam o banheiro e é nesse momento também que as fraldas são 

trocadas. Às vezes as atividades direcionadas ocorrem após o lanche. E 

lembramos com freqüência da utilização do banheiro através de 
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musiquinhas. A troca de fraldas, além do horário pré-determinado,  

também ocorre quando há necessidade. Os pais e mães de crianças 

menores recebem orientação para adiantarem a soneca da tarde para o 

horário que antecede à escola, podendo assim aproveitar ao máximo as 

quatro horas na instituição. Quando, por algum motivo, as crianças 

precisam dormir, são levadas ao quarto acompanhadas por uma 

cuidadora que canta e faz companhia até que a criança durma.  

Próximo do horário de chegada das famílias, priorizamos as rodas 

de leitura e contação de histórias, atividades que acalmam as crianças 

para estarem prontas para receberem os pais. 

Prática Pedagógica 

Os conteúdos são abordados partindo da prática, do fazer, e 

assimilados através de diálogos, debates, discussões, nas Rodas de 

Conversa onde todos têm o direito de se expressar, compartilhar saberes 

e emoções. 

No início do ano letivo, durante as primeiras semanas, durante a 

adaptação do grupo, mapeamos os interesses das crianças, 

diagnosticamos o perfil do grupo, para, a partir daí, elaborarmos os 

projetos e temas diários. Para facilitar o planejamento pedagógico, 

definimos então um tema para cada dia da semana, uma forma de 

nortear o trabalho dos projetos que estão sendo desenvolvidos. Esses 

temas funcionam em ciclos, dependem do interesse e participação das 

crianças, ou seja, são variáveis, podendo ser alterados ao longo do ano, e 

incluem uma ou duas atividades mais direcionadas de forma a 

possibilitar tempo para brincadeiras livres, socialização, inclusão de 

atividades propostas pelas crianças, etc. Esse é um exemplo da divisão 

dos dias em temas: nas segundas-feiras trabalhamos linguagem e 

matemática através de jogos, leituras, teatros de mesa, confecção de 

placas e sinalizações no espaço, dentre ouros. Nas terças musicalização, 

que inclui a confecção de instrumentos musicais, experimentação de 
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sons e participação de familiares e vizinhos com experiência na área; nas 

quartas temos atividades de artes e trabalhos manuais, quintas culinária 

e jardinagem e na sexta fazemos passeios na reserva, no entorno da 

escola e nas casas dos vizinhos, dentre outros. Muitos dos temas dos 

nossos projetos surgem, além dos interesses das crianças e do calendário 

formal (Carnaval, Páscoa, Festa Junina, Dia das mães, pais e crianças, 

Halloween, etc), das demandas do espaço, que vão desde manutenção da 

estrutura e dos brinquedos, até a adaptação de novos membros. Todas 

as demandas que surgem são oportunidades de envolver as crianças e 

trabalhar conteúdos, transmitir conhecimentos e valores. Geralmente 

planejamos a conclusão dos projetos para que coincidam com algum 

evento ou data comemorativa correspondente ao tema em questão, e 

convidamos às famílias para virem à escola celebrar conosco. Durante a 

confraternização, apresentamos as atividades trabalhadas, socializamos 

e fortalecemos nossos vínculos. Vários pais e mães se oferecem como 

voluntários e ajudam na preparação e decoração do evento, fazem 

oficinas e tocam músicas durante a festa.  

Ampliando Repertório a partir de projetos que nascem do interesse 

das crianças:  

Segundo a teoria de Piaget, para assimilar conhecimentos, a 

criança deve se apropriar dos objetos que as cercam, agindo sobre eles. 

Para tanto, nada mais efetivo que a disponibilidade de tempo e espaço 

para o livre brincar em um ambiente pensado e organizado visando à 

aprendizagem. A presença de uma hortinha na escola, por exemplo: 

Contanto que as crianças tenham livre acesso, as oportunidades de 

brincar e recriar são inúmeras: colhem ervas para chá, brincam de 

"sacolão" de verduras, criam chicletes de menta e hortelã, provam as 

flores da capuchinha, experimentam plantar e transplantar mudinhas. 

Essas brincadeiras espontâneas, que partem das vivências e interesses 

das próprias crianças, proporcionam a apropriação de conhecimentos e 
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valores das relações em sociedade, de jardinagem e das plantas, 

estimulam hábitos saudáveis e o cuidado consigo e com o outro. Esses 

momentos de livre brincar devem ser alternados com momentos de 

aprendizagem assistida. Segundo Vigotsky, o educador deve ser o 

mediador na resolução de problemas, otimizando o processo de 

aprendizagem. Estando o educador atento e aberto, notará que o próprio 

tema dessas atividades assistidas surge em meio às brincadeiras, por 

exemplo: um brinquedo, um enfeite de coração, foi trazido à escola por 

uma das crianças. Ficam brincando entre elas um tempo, socializando o 

objeto e criando a partir dele (brincadeiras de faz-de-conta). Depois de 

um tempo, uma das crianças se dirige ao educador pedindo para fazer 

um enfeite de coração para ela. Eis que surge a oportunidade! O 

educador acolhe o pedido, mas conhecendo melhor os recursos e 

materiais disponíveis no espaço, ao invés de fornecer simplesmente papel 

e lápis de cor como sugeriu em seguida a criança, propõe animadamente 

uma atividade: fazer enfeites de gesso e fio em formato de corações para 

o dia dos pais que está chegando! Chama uma roda de conversa, envolve 

o resto do grupo no projeto. Ouve, questiona as crianças sobre os pais, a 

família, a convenção de um dia para celebrar a relação e os materiais da 

atividade. Através da escuta, acessa o conhecimento prévio das crianças, 

fortalece o vínculo e as mantém engajada na atividade. Escuta, valida o 

conhecimento delas e vai além (aprendizagem cooperativa). O gesso como 

material, por exemplo: uma das crianças menciona o gesso que colocam 

na perna, outra relata o acidente do pai que teve que por gesso. O 

educador valida as informações e explica outras utilizações para o gesso, 

que além da ortopedia, é utilizado em moldes e construção. E explica que 

gesso tem diferentes funções e diferentes composições, enfatizando os 

cuidados necessários para manusear o produto (medidas de segurança). 

Faz-se a leitura da embalagem, das indicações e instruções de uso 

(escrita e leitura). Para utilizarem, precisa de água e um copo medidor 

(matemática). A partir da experiência prática que surgiu do interesse das 
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crianças, o educador transmite novos conhecimentos de forma 

desafiadora e multidisciplinar. 

Procuramos oferecer um processo de ensino que não seja somente 

focado no registro intelectual de conceitos, mas sim, que incentive as 

crianças a usar a observação, a experimentação, no desenvolvimento de 

habilidades sociais de forma que integre ciência e arte. Uma formação de 

seres humanizados, que vivam em harmonia e respeito consigo, com a 

sociedade e com o meio ambiente em que vivem. Os passeios, por 

exemplo, proporcionam uma experiência rica e potente. Caminhar pela 

natureza de forma mediada, nos faz perceber um mundo vivo, que se 

transforma a cada instante. As crianças percebem a diversidade de 

texturas, inclinações, obstáculos: Vivenciam e descobrem o mundo real, 

com sensações e experiências reais. 

Juntamente com as atividades de jardinagem, despertam na 

criança a importância da relação do ser humano com o meio ambiente. 

Ao vivenciar as diversas etapas do crescimento de uma planta na horta e 

no jardim, a criança fortalece suas próprias forças evolutivas e 

desenvolve uma atitude de respeito e veneração à natureza, As atividades 

práticas contribuem para o interesse e a aprendizagem significativa das 

crianças. 

A Culinária proporciona nas crianças a construção da autonomia e 

o desenvolvimento de hábitos saudáveis, conhecendo a diversidade de 

nutrientes, cores, sabores, odores e texturas que ajudam a criar 

experiências mais ricas para si e com o outro. . Fazemos a higiene das 

mãos, colocamos as faixinhas feitas e decoradas pelas próprias crianças, 

e iniciamos as atividades. As atividades de culinária possibilitam 

trabalhar de forma multidisciplinar, vivenciando diversos conteúdos 

escolares. O Português, por exemplo: além da linguagem oral, por meio 

das receitas e dos rótulos das embalagens, as crianças interpretam os 

símbolos e despertam interessem pela leitura, assimilando a função 
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social da escrita; a Matemática: trabalhamos as unidades de medidas 

(quantidade, tempo, temperatura, entre outros); Ciências: A utilização de 

ingredientes variados possibilita conhecer e discutir suas origens, datas 

de validade, tipos de embalagens, e principalmente os cuidados que 

devemos ter na cozinha ao lidar com a eletricidade, calor e objetos 

cortantes. Apresentados os utensílios e as medidas de segurança e, após 

o concluirmos a preparação, saboreamos a receita no lanche! 

Na Musicalização, abordamos a descoberta de movimentos, 

musicalidade e ritmo, trazemos conteúdos e imagens que alimentam o 

universo interno da criança, despertando uma intensa alegria. Nosso 

objetivo com essas atividades é sensibilizar as crianças pelo gosto 

musical estimulando a criatividade, o movimento, a percepção, a 

coordenação e o convívio social da forma prazerosa que a música oferece. 

Alguns momentos incluem brincar com a música, imitar, inventar e 

reproduzir sons; diferenciar diversas fontes sonoras, a exploração do 

movimento corporal; desenvolver a memória musical; cantar canções 

com temas sobre o corpo, como: bater palmas, bater pés, gestos com os 

dedos, etc., desenvolver a percepção auditiva, conhecer diferentes 

instrumentos. 

Também incluímos a musicalização nas práticas da rotina: quando 

chamamos para as atividades, na hora de guardar os brinquedos, lavar 

as mãos e no ritual do lanche. 

Através das atividades artísticas e trabalhos manuais, as crianças 

assimilam os conteúdos, vivenciam sentimentos, retratam emoções e 

pensamentos, desenvolvem a imaginação e a criatividade, a capacidade 

de agir, transformar o mundo ao construir algo com as próprias mãos; 

cultivam atitudes de colaboração, contemplação, desenvolvem o senso 

estético e as habilidades motoras. 

Através da leitura de livros e contação de histórias, incentivamos o 

hábito e o amor pelos livros, o foco está em despertar o interesse, a 
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curiosidade e a imaginação. Antes de ensinar a ler, é preciso desenvolver 

o prazer da leitura. Também utilizamos a história como um excelente 

recurso pedagógico para introduzir as atividades, focando no 

desenvolvimento pleno da criança. Nosso objetivo é propiciar, cultura, 

conhecimento, e valores. Os livros em vários idiomas (português, inglês e 

espanhol) são adequados às diferentes faixas etárias e organizados a 

facilitar o acesso e em acordo com os interesses e habilidades das 

crianças. Utilizamos a roda e contação de historias em diferentes 

momentos, além da introdução ou ilustração de uma atividade, quando 

as crianças pedem e também ao final do dia, quando esperamos a 

chegada das famílias.  

Atividades Bilíngües 

A criança que bem cedo é exposta a outro idioma adquire facilidade 

para, no futuro, relacionar-se com o próximo, ampliando a capacidade 

para a compreensão social de outras culturas. O trabalho com outras 

línguas aprimora a capacidade de ouvir e falar; propicia flexibilidade ao 

pensamento, desenvolve a habilidade de síntese e fortalece a 

concentração.  

Na Crystal o contato com as línguas estrangeiras se dá de forma 

não intelectual, mas explorando a musicalidade da língua e o uso 

cotidiano. Trabalhamos a aquisição de outros idiomas dessa forma 

espontânea e natural, incluindo na rotina das crianças palavras e frases 

em Inglês e Espanhol para oferecer água, pedir licença, chamar para 

perto, comer as frutas, etc. Fazemos também brincadeiras, lemos livros e 

cantamos músicas, além de apresentar as culturas relacionadas através 

da culinária e celebrações típicas, como o Halloween por exemplo. 
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Planejamento Pedagógico 

O planejamento é organizado de forma a sistematizar as ações 

intencionais do trabalho pedagógico. Destacando que tais ações devem 

perpassar as relações, as trocas, a atitude respeitosa em todos os 

momentos do cotidiano, tanto aqueles referentes à organização da rotina 

diária, quanto os que dizem respeito à construção de conhecimentos 

sobre o mundo concreto e social. 

O processo de planejamento pressupõe: 

• Reflexão permanente envolvendo todos os momentos do processo 

educativo (educar e cuidar); 

• Entrar na relação com as crianças formulando perguntas e 

convivendo com a dúvida em relação ao mundo que nos rodeia 

•  Promover situações significativas e desafiadoras que favoreçam 

a exploração, a descoberta, a prática e a apropriação do 

conhecimento sobre o mundo físico e social, ampliando assim 

seu repertorio de experiências/vivências; 

• A ampliação do universo cultural nas diversas linguagens 

constitutivas do ser humano. 

O planejamento na unidade educativa precisa contemplar os 

momentos de interação entre crianças e adultos de toda a instituição. 

Nesse sentido, cabe a equipe planejar e desenvolver ações que privilegiem 

esses momentos, buscando assim garantir que a experiência da criança 

seja significativa e seu repertorio cultural seja ampliado. 

As ações coletivas abrangem momentos que vão além da acolhida, 

despedida das crianças, e horário das refeições: englobam o 

envolvimento em projetos coletivos, visitas, oficinas, contação e leitura de 

histórias por terceiros, festas e eventos, dentro e fora da escola. O 

planejamento dessas atividades é assegurado em momentos como 

reuniões pedagógicas, grupos de estudos, assembléias, intercâmbios 

virtuais, conversas pessoais, dentre outros. 
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O processo de planejamento privilegia a brincadeira como eixo 

estruturante do trabalho com as crianças, levando em consideração os 

Núcleos de Ação Pedagógica (NAPs). 

 

Observação e Registro 

A observação é o ponto de partida para o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico com as crianças, tendo em vista que é através da 

mesma que as conhecemos, percebemos seus interesses, necessidades, 

desejos e experiências. 

Utilizando-se da observação, o educador registra suas impressões 

sobre o grupo e sobre as experiências que vem desenvolvendo no 

cotidiano escolar. O registro é uma forma de refletir sobre a prática e 

serve como base e apoio para o planejamento pedagógico. 

 

Avaliação 

“A avaliação é instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica 

na busca de melhores caminhos para orientar as aprendizagens das 

crianças. Ela deve incidir sobre todo o contexto de aprendizagem: as 

atividades propostas e o modo como foram realizadas, as instruções e os 

apoios oferecidos às crianças individualmente e ao coletivo de crianças, 

os agrupamentos formados pelas crianças, o material oferecido e o 

espaço e o tempo garantidos para a realização das atividades. Espera-se, 

a partir disso, que o professor possa pesquisar quais os elementos estão 

contribuindo, ou dificultando, as possibilidades de expressão da criança, 

sua aprendizagem e desenvolvimento, e então fortalecer, ou modificar, a 

situação, de modo a efetivar o Projeto Político Pedagógico de cada 

instituição” (Estratégias de Ação Pedagógica p.232).  

A avaliação na Crystal, busca o desenvolvimento da auto regulação, 

tanto individual quanto do grupo. Parte da observação do próprio 



 

37 

educador, da conversa semanal individual, das rodas de conversa, do 

conselho e da reunião de ciclo trimestral. 

A contextualização do que o aluno aprendeu e do que quer 

aprender é desenvolvida através de um relatório descritivo bimestral que 

explana sobre as potencialidades e dificuldades de cada um. A avaliação 

é, sobretudo, um instrumento do educando, uma ferramenta para ele 

analisar o quanto cumpriu e quanto falta cumprir para atingir suas 

próprias metas, uma ferramenta que lhe permite fazer um balanço do 

que realizou, aprendeu, do que ainda falta realizar e dos meios 

necessários para atingir seus objetivos.  

São enfocadas habilidades como perseverança, interesse, motivação 

e força de vontade. Os instrumentos utilizados para Avaliação na 

Educação Infantil são: 

 Observação: A observação não é apenas um instrumento 

descritivo, mas um recurso de investigação e planejamento. É 

indispensável a quem acompanha o desenvolvimento da criança 

valorizar o momento onde ela, durante sua manifestação 

espontânea ou não, pode revelar ou desvelar saberes, desejos e 

intenções sobre si mesma e sobre o mundo.  

 Registros: O registro feito pelo professor sobre os processos de 

aprendizagem do grupo como um todo e de cada criança em 

particular é a fonte de informações que norteará a avaliação. É o 

educador quem comunica aos pais e às próprias crianças os 

avanços e conquistas. Como descrito na LDB de 96, “a avaliação 

pressupõe sempre referências, critérios, objetivos e deve ser 

orientadora, ou seja, deve visar o aprimoramento da ação 

educativa, assim como o acompanhamento e registro do 

desenvolvimento da criança que deverá ter como referência, 

objetivos estabelecidos no projeto pedagógico da instituição e 

pelo professor.”   
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Educação Especial 

A Resolução CNE/CEB N.02/2001 institui Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica Art. 1 e orienta que “o 

atendimento escolar de alunos que apresentem necessidades 

educacionais especiais, terá inicio nas creches e pré-escolas, 

assegurando-lhes os serviços de educação especial sempre que se 

evidencie, mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, 

a necessidade de atendimento educacional especializado. 

Como modalidade da Educação Básica, a educação especial 

considerará as situações singulares, os perfis dos estudantes, as 

características biopsicossociais dos alunos e suas faixas etárias e se 

pautará em princípios éticos, políticos e estéticos. Uma educação 

especial, com uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços 

educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar a 

mesma. 

A inclusão nos remete às diferenças no meio social em que se vive e 

com o qual se estabelecem relações. É preciso conhecer as 

particularidades do outro para, então, orientá-lo de maneira adequada. 

Perceber a forma como o estudante se desenvolve, brinca, aprende, age e 

reage aos estímulos e ao meio que o cerca traz elementos para melhor 

entendê-lo e intervir positivamente. Considerar as diferentes 

características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem é 

de fundamental importância. Nossa escola não só busca atender às 

orientações profissionais prescritas, comprometendo-se com o processo 

de avaliação que leva em consideração o crescimento do aluno no 

contexto em que se encontra, como também propicia o ambiente e 

trabalho ideais para incluir crianças com necessidade especiais. 

Acreditamos que, de certa maneira, todos somos portadores de 

necessidades especiais, e nossa proposta celebra essas diferenças, 

respeita as particularidades e ritmos individuais, trabalha o conhecer a 
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partir do fazer e valoriza o aprendizado um a um, sendo inclusiva em 

todos os sentidos, independente do nível de habilidade apresentado pelo 

educando.  

 

Representação Gráfica da Proposta Pedagógica da Crystal 

Educação Infantil 
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ADAPTAÇÃO 

A adaptação na Crystal acontece da seguinte forma: não 

há um tempo predefinido para que ocorra. A duração depende 

da criança e da disponibilidade da família. Orientamos aos 

pais e mães que somente um responsável acompanhe a 

criança durante o processo, podendo variar de um dia para o 

outro quem a acompanhará. Iniciamos com o tempo de uma 

hora e meia, todos os dias. Então, das 14 as 15:30 o 

responsável traz a criança para a Crystal e assim que a 

criança engaja em alguma atividade, o pai ou mãe procura 

ficar em um ambiente diferente do da criança, enfatizando 

que esta tem liberdade de acesso caso queira/ precise 

encontrá-lo. Recomendamos também que o pai ou a mãe 

traga um trabalho manual ou um livro, algo que demonstre 

de forma concreta à criança que não estão disponíveis no 

momento, facilitando assim a conexão com as educadoras.  

É muito importante que a adaptação ocorra com o 

estabelecimento do novo vínculo sem pressão, considerando 

os ritmos e necessidades particulares da criança, envolvendo 

e orientando a família ao longo do processo.  

A partir do momento que notamos que a criança se 

sente segura em nossa presença, recomendamos que o/a 

responsável saia da escola por um período curto de tempo, se 

despedindo da criança assim que o fizer. No momento que 

antecede esse passo, explicamos aos pais das crianças 

menores, que o choro é natural durante a despedida, servindo 

como mecanismo de alívio de estresse e tensão que toda essa 

nova situação pode gerar. O importante é que a criança seja 

acolhida nesse momento por um adulto carinhoso que 

validará seus sentimentos.  
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Se a criança demonstra segurança e maturidade 

emocional suficiente para lidar com a ausência dos pais sem 

tramas, aumentamos gradualmente o tempo de permanência 

na escola até que esta passe as quatro horas diárias os cinco 

dias por semana. 

Passamos aos pais também uma recomendação por 

escrito de como agir durante esse período, reconhecendo que 

é natural que a criança fique mais apegada e exija mais 

atenção nos momentos que estiver com a família, como uma 

forma de compensar o tempo em que esteve distante. As 

recomendações são as seguintes:  

 

ADAPTAÇÃO ESCOLAR: Tudo a seu tempo! 

Preparação e parceria com a família são fundamentais para 

assegurar uma adaptação tranqüila às crianças, já que são 

muitas novidades para alguém que está bem acostumado às 

mesmas pessoas e aos mesmos lugares.  

 

PARA SABER MAIS, ALGUMAS DICAS:  

Os pais não devem demonstrar sua ansiedade ao filho e, sim, 

tratar com naturalidade o primeiro contato com a escola. 

Converse com a criança, explicando-lhe o que vai ocorrer com 

ela, sem ocultar dados ou inventar histórias. Dê a ela 

autonomia e liberdade necessárias para descobrir o que a 

escola pode lhe oferecer. Ao deixar seu filho, na porta da 

escola, não use “artifícios” para distraí-lo e poder ir embora. 

Mesmo que “abra um berreiro”, é melhor que veja você indo 

embora, do que pense que você sumiu de repente. Não 

prolongue as despedidas, passe segurança à criança de que o 
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que está fazendo é o melhor para ela. A segurança da mãe em 

estar deixando o filho em um novo lugar é fundamental para 

o sucesso da transição. O choro na hora da separação é 

normal e o período de adaptação varia de criança para 

criança. A mãe ou responsável não deve perguntar para a 

criança se pode ir embora. É obvio que, na maioria das 

situações, a criança vai responder que não! A dica é 

comunicar com clareza e segurança que está na hora de ir, e 

que voltará para buscar o pequeno na hora combinada. É 

necessário prestar atenção nos aspectos sensoriais: deixar 

objetos pessoais, como mantinhas, chupeta, ajuda na 

adaptação. É fundamental que os pais não se atrasem para 

buscar os filhos, para que eles não tenham a terrível sensação 

de que não voltarão para casa. Os filhos sentem-se mais 

seguros ao ver os pais à porta da escola. No período de 

adaptação escolar da criança, não deixe de levá-la à escola. 

Não mude hábitos da criança durante o período de adaptação, 

tais como tirar suas fraldas ou a chupeta, por exemplo. 

Durante esse processo a adaptação não é apenas da criança, 

mas também da mãe, das famílias, das professoras e de todo 

o grupo. "Cada criança é única, então a equipe também 

precisa de um tempo para conhecer as características dela e 

se familiarizar com sua rotina”  

Como educadoras, queremos acolher as crianças, reconhecer 

seus sentimentos e fortalecê-las emocionalmente. O que está 

em questão é o compromisso em transformar os sentimentos 

de angústia presentes neste momento em segurança e afeto. 
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4.3 Princípios que regem as relações na escola 

 Liberdade - A liberdade é a capacidade e a possibilidade da 

comunidade escolar criar suas regras. A liberdade é uma relação, 

por isso não se confunde com licença.  Em nossa concepção de 

educação, educando e educador são sujeitos que aprendem e 

ensinam no mesmo passo. Assim, a liberdade é válida tanto para 

a gestão da escola como para sua epistemologia, o que supõe uma 

comunidade escolar sempre aberta aos infinitos objetos, métodos 

e teorias. 

 Respeito à dignidade e autenticidade da criança e do 

adolescente - É preciso compreender as crianças como seres 

humanos completos para os quais, assim como para os adultos, a 

necessidade de aprender é premente. Repudiamos qualquer 

modalidade de premiação, repreensão ou castigo. Isso abafa o 

aprendiz em sua busca autêntica e instaura a competição e as 

relações de dependência e poder. O educador não deve se 

sobressair em relação ao educando, deve sempre levar a sério sua 

opinião, seu ponto de vista, pois a desfeita é dolorosa e oprime 

sua personalidade e seu amor próprio. Ao invés de mandar na 

criança, é preciso dar-lhe a oportunidade de encontrar suas 

respostas, com base em suas experiências, numa atmosfera de 

confiança.  

 Busca da auto-regulação – Através da confiança na capacidade 

das crianças de buscar equilíbrio, pais e educadores são 

orientados a respeitar os mecanismos de alívio de estresse como o 

choro e os “ataques de birra”, reconhecendo-os como válvulas de 

escape de emoções como raiva, medos, frustrações, mágoas e 

inseguranças. A partir de uma atitude de respeito e consideração, 

validar e acolher os sentimentos das crianças sem utilizar a culpa 

e a vergonha para manipular comportamentos e atitudes. O 

acolhimento nesses momentos de fusão emocional proporciona 

grande conexão, fortalecimento de vínculos e desenvolvimento da 

maturidade emocional. A auto-regulação refere-se também ao 

respeito à autonomia e escolhas das crianças, evitando controlar 

e liderar de forma autoritária suas atitudes, deixando que elas 

tomem suas decisões, buscando orientar ao invés de persuadir e 

ameaçar.  

 Respeito ao conhecimento - O conhecimento deve ser 

respeitado, o que significa que não deve ser utilizado como forma 
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de punição ou de recompensa que se expressam nos sistemas de 

notas, gradações e comparações. O que transforma o processo de 

conhecimento em castigo, sofrimento, esforço, dor e obrigação. Ao 

contrário, o conhecimento é desejado e reconhecido como uma 

recompensa em si, bem como todos os trabalhos desenvolvidos 

pela comunidade escolar e para ela. 

 

5. Metas/Ações/Atividades 

 

Nossa proposta consiste no desenvolvimento de uma escola-quintal 

sustentável, que utiliza os recursos que o local oferece, otimiza o 

consumo de energia aproveitando os recursos naturais, reduz o impacto 

dos seus detritos no meio-ambiente, e considera as variantes culturais e 

econômicas da população da região. Estamos estrategicamente 

localizados próximo às dunas e restingas que margeiam o Parque 

Estadual do Rio Vermelho, o que possibilita uma real interação com a 

diversidade de ecossistemas da região e sua população. 

Nada disso é realizável se não nos atentarmos ao fato de que o ser 

humano se torna pleno em ambientes onde a afetividade pode ser 

exercida de forma espontânea e livre de preconceitos. O processo 

educativo passa pelo auto-conhecimento, pela auto-estima, pela 

conscientização relacional, e pelo entendimento contextual do universo 

em que vivemos. A partir destas premissas podemos buscar a formação 

de pessoas equilibradas e seguras, que saibam desenvolver projetos, 

acessar conhecimentos, participar ativamente nos processos decisórios, 

traçar planejamentos e alcançar objetivos desejados, responsáveis por 

suas ações e capazes de determinar o curso e a dimensão de suas 

atividades  
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5.1 Divisão Administrativa 

A gestão e liderança em círculo (a roda) tem demonstrado ser uma 

ferramenta facilitadora para a criação da inteligência coletiva. A filosofia 

libertária adotada na gestão escolar busca criar condições para o 

desenvolvimento amplo de cada um dos participantes e para a 

compreensão do significado de cada uma das ações, abrindo canais para 

contribuições criativas e responsáveis. 

Durante os quatro anos de existência do espaço Crystal enquanto 

recreação suplementar pré-escolar de Inglês temos levado esta prática 

para as atividades dos grupos de estudos, dos mutirões, das oficinas, da 

produção de eventos, entre outras experimentações.  A participação na 

roda de início de dia, faz com que todos possam se posicionar de acordo 

com seus interesses, e grupos de afinidades possam ser criados para o 

desempenho das atividades programadas. Ao término de cada dia, a roda 

final de avaliação e redefinição do andamento do processo serve como 

instrumento de reflexão sobre a participação individual e coletiva na 

proposta. 

O amadurecimento do grupo e o reconhecimento dos melhores 

valores e aptidões de cada um de seus membros têm resultado no 

crescimento individual e na aparição de lideranças pontuais para 

determinados assuntos. A participação conjunta de crianças e adultos, 

pais e filhos, educadores e simpatizantes, tem criado a dinâmica do 

diálogo que extrapola os limites da atividade proposta e se estende a 

outras práticas do cotidiano.  Este exercício constante de posicionar-se 

frente ao coletivo desenvolve a autoconfiança e promove a 

responsabilidade descentralizada. 

Para que a gestão participativa seja implementada é preciso que 

todos tenham igual acesso às informações, o que implica que as relações 

não podem ser hierárquicas, todos os membros da comunidade escolar 

têm a mesma importância e todas as decisões importantes sobre a vida 
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escolar devem ser tomadas de forma coletiva. A experiência mostra que a 

participação nas decisões que afetam a vida de cada um motiva e 

aumenta a auto-reflexão. Mas esta participação tem que ser real e 

efetiva, sem que haja espaço para subterfúgios que restabeleçam a 

estrutura piramidal, já que a base para a manutenção desta estrutura é 

a confiança. 

Ao longo de sua vida escolar, os educandos podem participar do 

maior número possível de grupos de trabalho para desenvolver uma 

ampla gama de habilidades, experimentar diferentes posições 

administrativas e, conseqüentemente, potencializar sua criatividade. Em 

relação aos educadores, esta rotatividade também é importante para que 

eles não fiquem limitados às suas especialidades e para que não se corra 

o risco de criar estruturas centralizadoras. 

A Roda 

As decisões ligadas às questões cotidianas são tomadas na 

Roda semanal, onde educandos, educadores, funcionários e 

pessoas que convivem diariamente com a escola, podem participar, 

tendo todos direitos iguais de falar e ser ouvido. É na roda que 

assuntos diários são resolvidos, como decisões pedagógicas, 

propostas de projetos coletivos, passeios, resolução de conflitos, 

intervenções e modificações do espaço etc. A Roda é um importante 

instrumento de mediação e avaliação. 

Grupos de Trabalho 

Os GT´s (grupos de trabalho) são responsáveis pela aplicação 

das decisões da Roda. Formados por membros interessados em 

desenvolver e se responsabilizar pelo andamento de tais decisões, 

conta com a participação de pelo menos um adulto, seguindo o 

princípio de rotatividade. 
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Assembleia Escolar 

A Assembléia Escolar é um órgão auxiliar da gestão da escola, 

com poder deliberativo e composta por todos os funcionários, todos 

os educandos e pais de educandos, reunindo-se ordinariamente 

uma vez por mês ou extraordinariamente quando se fizer 

necessário. 

 

Conselho Escolar 

É a instância máxima da escola, onde todos os envolvidos 

(educadores, educandos, pais, mestres, funcionários e 

mantenedora) participam das decisões. São discutidas questões 

como o orçamento da escola, filosofia e práticas pedagógicas, 

intervenções no espaço, avaliação coletiva, contratação de pessoas 

e resolução de conflitos não solucionados pela roda. 
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6. Implementação/Avaliação 

 

6.1 Níveis e modalidades de educação e ensino 

A Escola Livre Crystal pretende oferecer ensino formal para 

crianças e adolescentes de 02 a 14 anos de idade. Com implementação 

inicial do Ensino Infantil e Anos Inciais do Ensino Fundamental e 

gradativa ampliação para os Anos Finais do Ensino Fundamental. 

 

6.2 Mínimos de duração e carga horária 

De acordo com a Lei Complementar nº 170 de agosto de 1998 em 

seu artigo 24º “a educação básica poderá ser organizada em séries 

anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de 

estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência ou 

outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 

interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.”  

A escola funcionará em efetivo trabalho escolar 200 dias por ano 

em jornadas de quatro a seis horas, nos períodos matutinos e 

vespertinos, incluindo o almoço. O diploma de ensino fundamental será 

concedido a educandos de no mínimo 14 anos de idade que tenham 

freqüentado escolas por pelo menos nove anos e que preencham os 

critérios especificados no item 7.8. Só podem se candidatar ao diploma, 

educandos que tenham freqüentado a Escola Livre Crystal por no 

mínimo dois anos. 

 

6.3 Educadores e mestres 

O educador é aquele que conhece profundamente o 

desenvolvimento humano, as especificidades de cada fase da vida, os 

aspectos emocionais, psicológicos e cognitivos da criança e do jovem; é, 
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sobretudo, alguém que sabe acompanhar cada um nas descobertas de 

seus talentos. O educador é aquele que tem prazer em descobrir as 

diferentes formas de aprender e que tem paixão em aprender junto aos 

outros.  

Na Crystal o educador está presente todos os dias e acompanha de 

perto os educandos (6 a 10 pessoas). Seu papel é o de observar o 

desenvolvimento dos membros de seu grupo e auxiliá-los na busca de 

seus interesses, ajudando-os a sistematizar seu aprendizado. Através do 

contato diário e reuniões semanais, pode propor projetos, atividades, 

passeios, conversas, etc. Mostra ao educando o que os PCN´s 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) propõem como competências a 

serem desenvolvidas, cria novos desafios e visualiza metas a serem 

buscadas. É responsável pelo registro do trajeto de cada educando até 

que este assuma esse papel. 

Já o mestre é uma pessoa que compartilha seu saber com a 

comunidade escolar. Sua presença pode variar de acordo com as 

atividades propostas. Pode ser convidado para somar-se aos projetos 

criados pelos educandos ou para agregar conhecimentos específicos. Na 

Crystal a formação acadêmica e o aprendizado informal são igualmente 

valorizados, portanto é desejável que tenhamos um banco de mestres das 

mais diversas origens e que pratiquem seu saber com prazer, pois a 

chave do aprendizado está na paixão por aquilo que fazemos. Ao término 

de cada trabalho o mestre é responsável pelo registro do processo de sua 

passagem pela escola e pela reflexão crítica de seu próprio desempenho 

em grupo. Estes documentos são somados aos pareceres do educador, 

compondo um quadro avaliativo completo de cada educando. 

 

6.4 Gestão do conhecimento 

O trabalho escolar é organizado em ciclos. Busca-se construir um 

currículo individual para cada criança, e ao mesmo tempo, mostrar como 
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as aprendizagens estão conectadas coletivamente (currículo de toda a 

escola pautado na grade curricular mínima disposta na Resolução CME 

n° 01/2010, de 08 de dezembro de 2010).  

Cada educando é acompanhado por um educador durante dois anos 

(ciclo), onde juntos, traçarão metas de aprendizagens e procedimentos. 

Na gestão de seu caminho o educando inicia um processo de 

identificação de temas e começa sua busca prática e teórica, quer seja 

com os recursos da própria escola ou na pesquisa externa à comunidade 

escolar. A colaboração entre educandos também é vista como um valioso 

instrumento de construção e sedimentação do conhecimento. A 

elaboração do aprendizado e sua tradução para o grupo fazem com que o 

educando se aproprie de seu percurso escolar. 

O objetivo da Crystal é que seus participantes, através da 

convivência livre, desenvolvam suas potencialidades; seja através de 

projetos de interesse, brincadeiras ou outras formas de convívio. O 

ensino se torna aprendizado dentro do contexto único de cada ser.  Não é 

possível oferecer um conteúdo igual para pessoas diferentes e, ao mesmo 

tempo, esperar um resultado homogêneo.  

O currículo é visto como o caminho percorrido durante os ciclos, 

não sendo previamente estabelecido, isto é, não estando inicialmente 

fechado, e sim sendo, construído de forma reflexiva ao longo do processo. 

Os PCN´s (Parâmetros Curriculares Nacionais) podem ser utilizados 

como guia, para que o educando tenha noção de competências que pode 

desenvolver, porém, nem todas as competências estão descritas neste 

documento e é tarefa do educador expandir as possibilidades de 

aprendizagem. Aliás, a Escola Livre Crystal preza por um currículo 

específico que ressoe a identidade sociocultural dos educandos e da 

comunidade do entorno, valorizando as questões e referências prementes 

aos espaços naturais e urbanos ocupados. 

 



 

51 

6.5 Critérios de organização curricular 

A organização curricular do ensino Fundamental I e II na Crystal é 

estruturada em quatro ciclos e alfabetização, com alternância regular de 

grupos não seriados baseados em afinidades, interesses e competências 

de cada um de seus membros. 

Organizando e expondo o currículo coletivo, os estudantes podem 

interessar-se por projetos alheios, explorando os saberes construídos por 

colegas. Esta organização dos saberes não é fixa e reflete a experiência 

coletiva de um grupo humano se diferenciando das divisões habituais em 

disciplinas, em níveis ou segundo recortes institucionais. Ao contrário, o 

dispositivo de construção dinâmica e de percurso propostos produz um 

espaço de saber sem separações, em reorganização permanente segundo 

contextos e usos.  

A sistematização deste currículo dinâmico está a cargo do educador 

que pode criar mecanismos didáticos para que o educando se aproprie de 

seu aprendizado. Isso permite determinar a posição ocupada por um 

saber em um dado momento e visualizar os possíveis itinerários de 

aprendizagem. Trata-se de um instrumento a serviço do laço social para 

a troca de saberes e emprego de competências, que coloca em 

funcionamento uma pedagogia cooperativa, não compartimentada e 

personalizada. Assim, através de reuniões com o educador e consultas ao 

currículo coletivo, são oferecidas ferramentas de determinação e 

mobilização das habilidades. 

A aplicação do currículo pode se dar das mais variadas formas: 

• Por iniciativa dos educandos constituem-se grupos que desejam 

estudar ou praticar temas específicos com um mestre ou 

educador. Os participantes decidem a duração, o formato e a 

freqüência dos encontros e efetuam a reflexão sobre o processo e 

seus resultados. 

• Interesse individual do educando por alguma área sobre a qual 

decide se debruçar usando os recursos da escola: livros, revistas 
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especializadas, entrevistas com a comunidade, vídeos, pesquisas 

na rede mundial, laboratórios, trilhas ecológicas, jogos, 

identificação de plantas ou animais, etc. Nesta pesquisa, o 

educando conta com a orientação dos educadores. 

• Desenvolvimento de projetos coletivos, onde o educando pode 

participar em uma ou mais etapas do desenrolar do processo. 

• Participação nas Rodas, Conselhos ou Comissões: assumir 

posições administrativas, intelectuais, etc, possibilita aos 

educandos desenvolver um amplo leque de habilidades e 

acumular experiência em diferentes campos de atuação. Ao ouvir 

as opiniões dos colegas e expor sua própria, o educando tem nas 

mãos um valioso instrumento de medida de si mesmo frente ao 

grupo, o que lhe confere o exercício político na sociedade. 

• O intercâmbio entre estudantes de iniciativas educacionais 

semelhantes, quer seja no Brasil ou no mundo, possibilita a 

troca de experiências e o aprimoramento dos estudos 

interculturais, ampliando os horizontes do espaço geográfico 

onde estamos inseridos e multiplicando os modos de observar a 

realidade. 

• Vivência cultural: conferências, mesas redondas, seminários 

presenciais e virtuais, mostras de vídeo, festas e festivais são 

desejados pela comunidade escolar e facilitados pelo Instituto 

Multicultural Crystal. 

• Visitas e viagens: por iniciativa de educandos e educadores, 

organizam-se visitas a concertos de música, espetáculos de 

dança, bibliotecas, museus, cinemas, teatros, planetários, 

eventos esportivos e outros locais de interesse.  

• Convivência com alberguistas do Instituto Multicultural  Crystal 

que desenvolvem atividades agroflorestais, arquitetônicas, 

circenses, entre tantas outras. 

 

6.6 Formas de Sistematização do Aprendizado 

 Educadores e educandos criam, em conjunto, oportunidades de 

sistematização do conhecimento construído individualmente e formas de 

compartilhar este conhecimento com a comunidade escolar e com 

pessoas exteriores a ela. É no momento da sistematização e exposição 
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dos trabalhos, que os educandos desenvolvem a capacidade de 

reelaboração e aprimoramento da linguagem, exercitando os diversos 

modos de comunicação. Alguns exemplos de como se dá esta 

sistematização individual e coletiva do conhecimento são: 

• Produção de livro, revista ou jornal com artigos; 

• Produção de programa de rádio, televisão, filme ou página 

virtual; 

• Tradução de artigo ou livro de interesse em língua estrangeira; 

• Relatório sobre alguma atividade social, política ou cultural 

desenvolvida junto à comunidade; 

• Monografia sobre algum tema específico; 

• Obra de arte: pintura, gravura, escultura, música, conto, poesia, 

romance, teatro, fotografia, dança, cinema, etc; 

• Experimento científico;  

• Desenvolvimento de software ou tecnologia da computação; 

• Projeto arquitetônico, projeto de engenharia; 

• Propostas para um problema social ou ecológico reconhecido; 

 

6.7 Avaliação 

A avaliação na Crystal busca o desenvolvimento da auto-regulação, 

tanto individual quanto do grupo. Durante todo o processo há avaliação, 

porém, em alguns momentos, há a sistematização desta. Cabe ao 

educador produzir a avaliação do educando, através de um relatório 

trimestral, até que este assuma esse papel. A avaliação é parte da 

conversa semanal individual, da roda, do conselho e da reunião de ciclo 

trimestral. É muito importante que o educando assuma a 

responsabilidade de se auto-avaliar, por isso, o acompanhamento do 

educador é sempre transparente e dialogado.   

A contextualização do que o aluno aprendeu e do que quer 

aprender, é desenvolvida através de um relatório descritivo bimestral que 
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explana sobre as potencialidades e dificuldades de cada um. Em todas as 

modalidades de trabalho, os educadores e educandos envolvidos 

escolhem a melhor forma de avaliação do trabalho (roda de conversa, 

produção textual, filmagem, desenho, gravação de voz, gráfico, etc). A 

avaliação é, sobretudo, um instrumento do educando, uma ferramenta 

para ele analisar o quanto cumpriu e quanto falta cumprir para atingir 

suas próprias metas, uma ferramenta que lhe permite fazer um balanço 

do que realizou, aprendeu, do que ainda falta realizar e dos meios 

necessários para atingir seus objetivos.  

As avaliações dos educadores e dos educandos, em cada uma das 

áreas que compõem a Base Nacional Comum e sua parte diversificada, 

serão traduzidas em notas, de comum acordo. Estas notas devem 

corresponder às habilidades e competências desenvolvidas e têm por 

objetivo serem facilmente compreendidas por outros estabelecimentos de 

ensino e futuros órgãos empregadores. Os relatórios deverão ficar 

arquivados na Secretaria e disponibilizados aos educandos e às 

autoridades escolares, sob a forma de arquivo. 

 

6.8 Sistema de controle de freqüência 

Os educandos deverão, diariamente, assinar a lista de presença. A 

guarda e a disponibilização da lista de presença serão de 

responsabilidade da secretaria. Os educandos que não comparecerem a 

pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos duzentos dias letivos por 

ano, serão encaminhados à Roda para discussão sobre as providências 

cabíveis em cada caso. 

 

6.9 Matrícula e transferência 

A Escola Livre Crystal não faz distinções de gênero, etnia ou credo 

na aceitação de matrículas, baseando-se apenas em instrumentos de 
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seleção que verifiquem a motivação do candidato para com o projeto 

escolar, o número de vagas e a adequação familiar à proposta 

pedagógica. O novo educando é recebido por um educador, que se 

encarrega de acompanhar sua integração à escola, analisar seus talentos 

e competências específicas e assim poder sugerir atividades adequadas. 
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Título I 

Da Caracterização, da Natureza, dos Fins e Objetivos 

Capítulo I 

Da Identificação do Estabelecimento e da Entidade Mantenedora 

Art. 1º - “ESCOLA LIVRE Crystal” localizada na cidade de Florianópolis, 

na Servidão Caminho do Arvoredo,389 CEP 88060-258 São João do Rio 

Vermelho, jurisdicionada à Secretaria Municipal de Educação e ao CEE, 

é mantida pelo “Instituto Multicultural Crystal”, com sede na Servidão 

Caminho do Arvoredo,389 CEP 88060-258 São João do Rio Vermelho, 

Florianópolis, SC inscrita no CNPJ sob o nº  21.505.178/0001-

6410.315.694/0001-00,  estatuto social registrado no Ofício do Registro 

de Pessoas Jurídicas do Município e Comarca de Florianópolis sob o nº 

39.06300394, Livro A-143, 00005 Folha 08566 no dia 08 de novembro 

de 2014. 

Art. 2º - “ESCOLA LIVRE CRYSTAL” doravante denominada Escola, 

indicada no artigo 1º, oferece Educação Básica com Cursos de Ensino 

Fundamental de 1º ao 5º ano, reger-se-á por este Regimento e pela 

Legislação vigente.  

Capítulo II 

Da natureza e dos Fins 

Art. 3º - A Escola tem por fim oferecer Educação Infantil e Fundamental 

I com períodos organizados em dois ciclos e alfabetização com o 

propósito de promover o desenvolvimento pleno das crianças nos 

aspectos biológicos, psicológicos, sociais, intelectuais, culturais e 

emocionais, proporcionando a formação indispensável para o exercício 

da cidadania e fornecendo-lhes meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores, tendo por princípios:  
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I. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; 

II. Pluralismo de idéias e de concepções; 

III. Respeito à liberdade; 

IV. Autogestão do ensino; 

V. Garantia de padrão de qualidade; 

VI. Valorização da experiência extra-escolar; 

VII. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais; 

VIII. Administração coerente de seu pessoal e recursos materiais e 

financeiros; 

IX. Vinculação entre as práticas escolares e valores adotados pelas 

famílias; 

X. Articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a Escola bem como a utilização dos 

espaços da cidade como parte integrante do processo de 

aprendizagem pertinente aos referidos ciclos. 

 

Capítulo III 

Dos Objetivos 

Art. 4º - A Escola tem por objetivos: 

I. Formação integral do educando, com consciência social, crítica e 

solidária proporcionando condições para que vá, gradativamente, 

se percebendo como agente do processo de construção do 

conhecimento;  

II. Transformação das relações entre os homens em sociedade, através 

da ampliação e recriação de suas experiências, da sua articulação 

com o saber organizado e da relação da prática com a teoria, 

respeitando-se as especificidades do Ensino Infantil e 
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Fundamental;  

 

III. Formação de indivíduo autônomo e solidário para atuar em um 

mundo globalizado e plural;  

IV. Formação de pessoa equilibrada e virtuosa;  

V. Proporcionar condições para participação nos processos decisórios 

que envolvam a comunidade escolar e comunidade em que vive. 

 

§ 1º - O Ensino Fundamental tem por objetivos:  

I. O desenvolvimento de um autoconceito positivo, visando atuação 

cada vez mais autônoma, confiando em suas capacidades e 

percebendo suas limitações; 

II. O conhecimento progressivo do próprio corpo, suas 

potencialidades, valorizando hábitos de cuidado com a saúde; 

III. O estabelecimento de vínculos afetivos, visando fortalecer sua auto-

estima e ampliando gradativamente suas possibilidades de 

comunicação e interação social; 

IV. O estabelecimento de relações sociais com a finalidade de articular 

seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a 

diversidade e desenvolvendo atitudes de empatia, solidariedade e 

cooperação; 

V. A observação e exploração do ambiente com atitude de curiosidade 

e respeito, percebendo-se como integrante, pertencente e agente 

transformador; 

VI. O desenvolvimento de atividades lúdicas expressando emoções, 

sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; 

VII. A utilização das linguagens corporal, musical, plástica, oral e 

escrita, de forma a promover e aprimorar a comunicação; 

VIII. O conhecimento das diferentes manifestações culturais com 

atitudes de interesse, respeito e participação; 
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IX. O desenvolvimento dos princípios estéticos da sensibilidade, 

criatividade, ludicidade e diversidade de manifestações artísticas e 

culturais; 

X. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 

proposta o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

XI. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 

da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade; 

XII. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista 

a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 

atitudes e valores; 

XIII. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

e de tolerância recíproca na qual se sustenta a vida social; 

XIV. O desenvolvimento de valores éticos possibilitando o exercício 

consciente da cidadania; 

XV. Da Educação Infantil:  

A Escola Crystal, enquanto instituição de Educação Infantil apresenta 

educadores que conhecem a legislação atual, seguem as orientações do 

MEC, e que agem de acordo com a concepção atual de criança e infância 

e de como ocorre o processo de aprendizagem efetivo. Apresenta um 

espaço limpo, seguro, organizado e acolhedor, que satisfaz as 

necessidades do grupo de crianças. O ambiente é preparado em acordo 

com a proposta pedagógica, adequado às idades e ao uso das crianças, 

organizado de forma a atuar como mais um elemento facilitador no 

processo de aprendizagem, proporcionando desafios e segurança, 

intencionalmente planejado com a participação das crianças. A escola 

busca estimular a comunicação freqüente e saudável com as famílias, 

orientando, motivando a participação e colaboração dos pais e mães nos 

projetos. E por fim, procura desenvolver uma articulação com a 

comunidade, se tornando um centro de socialização, integração, e 
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compartilhamento de saberes, através de oficinas, eventos, vivências em 

locais públicos, dentro e além dos muros da escola.  

A parceria entre educadores, família e comunidade é essencial para o 

desenvolvimento integral da criança. O projeto pedagógico nasce do seu 

cotidiano, dentro de um contexto social, que leva em consideração a 

cultura local e as particularidades de cada criança, de cada família. O 

professor não educa sozinho, é um processo coletivo e o apoio e 

participação das famílias é essencial. 

O trabalho na Educação Infantil então exige do educador competência 

polivalente, ou seja, exige que combine diferentes saberes com 

intencionalidade, improvisação, cuidado, afetividade, participação, 

observação, análise e registro. 

Há um resgate e valorização do brincar. Sabe-se que a Cultura se 

originou e é passada de geração em geração através das brincadeiras. O 

ato de brincar permite a criança se conhecer, conhecer o mundo ao seu 

redor, assimilar realidades, digerir emoções, e seguir em frente. As 

brincadeiras propiciam a interpretação de diferentes papéis, assumindo 

responsabilidades e desenvolvendo atitudes de cooperação e superação, 

assim criança aprende o que significa viver em sociedade. Então, é 

através da imaginação e da liberdade para brincar que as crianças 

amadurecem emocionalmente e se desenvolvem plenamente. 

Segundo Piaget (1998), a atividade lúdica é o berço das atividades 

intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável à prática 

educativa.  

Levando esses princípios em consideração, o planejamento é pensado de 

forma a priorizar o tempo e espaço necessários para a socialização, a 

criatividade e brincadeiras livres. 
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Capítulo IV 

Da Organização Didática 

Art. 5º - A Escola ministra a educação básica na modalidade de Ensino 

Infantil e Fundamental I destinado a crianças a partir dos 6 anos 

completos ou a completar durante o ano letivo, nos termos da legislação 

vigente. 

Art. 6º - O ano letivo, para a Educação Infantil e para o Ensino 

Fundamental l, tem a duração de, no mínimo, 200 dias. 

Art. 7º - A Escola organiza-se na seguinte conformidade: 

§ 1º - A Escola oferece Educação Infantil para crianças de 2 a 5 anos e os 

cinco primeiros anos do Ensino Fundamental nos termos do artigo 32 da 

Lei 9394/96, divididos em dois ciclos e alfabetização: 

a) Alfabetização 1º ano; 

b) Ciclo I – composto pelos 2º e 3º  anos; 

c) Ciclo IV  – composto pelos 4º e 5º anos. 

§ 2º - A Escola funciona em um turno diário, das 14 às 18hs com meia 

hora de tolerância antes e depois. 

§ 3º - Não é obrigatório o uso de uniformes. 

§ 4º - O tipo de agenda utilizada na Instituição será escolhido no 

momento em que surgir a necessidade de utilização e em reunião com os 

pais, através de votação. 

§ 5º - Administração de medicamentos: 

A administração de medicamentos ocorrerá somente com a apresentação 

da receita médica. Nesse caso observar atentamente a data da receita. 

Quanto à administração de antitérmicos, não será permitida em 

nenhuma ocasião. 
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§ 6º - A Autorização para uso de imagens se encontra anexada ao 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, assim como a 

Entrevista Pedagógica e a autorização para as caminhadas e passeios. 

§ 7º - Conforme descrito no tópico sobre Recursos Financeiros, a Escola 

Livre Crystal possibilita o atendimento às crianças provenientes de 

famílias de baixa renda pelo pagamento do valor da mensalidade através 

de prestação de serviços. A condição de carência será comprovada 

através de um questionário financeiro e formalizada através de recibos 

que descriminam os serviços prestados e seus valores correspondentes.   

Art. 8º - O planejamento das atividades e projetos ocorre semanalmente 

através de reunião entre os educadores que discutem e reorganizam o 

que foi trabalhado e o que será feito na semana seguinte. 

Art. 9º - As reuniões de pais acontecem a cada trimestre onde são 

discutidos assuntos relacionados às demandas da escola e das crianças, 

são passados os boletins informativos que contém uma descrição dos 

projetos trabalhados. O último boletim do ano é feito de forma 

individualizada, contendo uma avaliação descritiva de cada criança.  

Art. 10º - Formação continuada em serviços: 

Na Crystal acontecem reuniões quinzenais, com objetivo inicial de 

conhecer, organizar e desenvolver o PPP da Instituição. Essas reuniões 

terão continuidade com objetivo de estudos abordando temas referentes 

às concepções de educação, psicologia Infantil, compartilhamento de 

experiências, oficinas práticas, etc. No momento contamos com a 

participação dos envolvidos com a escola, professores, familiares, 

comunidade e alguns professores da rede pública de educação.. 

Futuramente projetamos incluir palestrantes que abordem temas de 

interesse do grupo.  

Até o momento não oferecemos atividades extracurriculares e/ou colônia 

de férias. 
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Art. 11º - O aluno portador de necessidades especiais é atendido visando 

sua integração nas classes comuns da Escola, em conformidade com o 

parágrafo 1º do artigo 58 e inciso III do artigo 59 da LDB. 

§ 1º - Na impossibilidade do cumprimento do disposto neste artigo o 

aluno será encaminhado para classe, escola e/ou serviços 

especializados, nos termos da legislação vigente; 

§ 2º - O aluno portador de necessidades especiais é avaliado no limite de 

suas potencialidades. 

§ 3º - Acessibilidade do Espaço:  

Na entrada da Instituição contamos com rampa de acesso facilitando 

assim a entrada de cadeirantes. Quanto aos banheiros, temos como 

prioridade colocar barras para facilitar o uso por crianças que utilizam 

cadeiras de rodas ou muletas. 

 

Título II 

Da Gestão da Escola 

Art. 12º - O Coordenador Pedagógico será educador habilitado, de 

acordo com a legislação vigente. 

Art. 13º – A Gestão da Escola deve ser desenvolvida de forma 

transparente visando à elaboração, implementação, acompanhamento e 

avaliação do plano de trabalho da Escola, envolvendo toda Comunidade 

Escolar com o propósito de: 

§ 1º - aprimorar os mecanismos de acompanhamento que permitam 

medir resultados e alcançar qualidade de Ensino; 

§ 2º - garantir os recursos necessários ao desenvolvimento do currículo e 

suas atividades complementares, colocando à disposição dos alunos 
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todos os recursos e tecnologias disponíveis na Escola e avaliar, 

organizar, estruturar e gerir a utilização de outros espaços na cidade. 

§ 3º - incentivar o debate e a participação da Comunidade Escolar a fim 

de fortalecer o vínculo solidário e democrático de seus membros, onde 

todos possam expressar suas idéias e respeitar as opiniões diferentes, 

através da Assembléia Escolar e Conselho Escolar. 

Capítulo I 

Da Assembléia Escolar 

Art. 14º – A Assembléia Escolar é um órgão auxiliar da gestão da escola, 

com poder deliberativo e composta pelo Diretor da Escola, Coordenador 

Pedagógico, Educadores da Escola, todos os funcionários e todos os 

educandos e pais de educandos; reunindo-se ordinariamente uma vez 

por mês ou extraordinariamente quando se fizer necessário: 

I. A convocação da Assembléia Escolar é feita pelo Diretor, através de 

edital fixado no mural da Escola, mencionando data, horário, local 

e pauta; 

II. As Assembléias extraordinárias podem ocorrer através de 

convocação do Diretor ou solicitação escrita de um terço de seus 

membros, dirigida ao Diretor; 

III. Compete a Assembléia Escolar: 

a) Encaminhar assuntos de interesse geral da Escola; 

b) Zelar pelo cumprimento das regras de convivência; 

c) Tomar conhecimento do plano das atividades do mês; 

d) Propor alterações no plano das atividades do mês; 

e) Eleger os membros da mesa nos termos do inciso V deste artigo; 

f) Avaliar as atividades do mês anterior, destacando aspectos 

positivos e negativos; 

g) Eleger os representantes dos alunos e dos pais no Conselho 

Escolar nos termos do art. 11 deste Regimento; 
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h) Outros temas poderão ser propostos pelos seus membros no início 

da reunião antes do fechamento da pauta, desde que não afrontem 

a filosofia da escola, ou as normas regimentais; 

IV. A presidência da Assembléia Escolar é exercida pelo Diretor da 

escola que poderá, a seu critério, delegar a presidência a qualquer 

de seus membros; 

V. A mesa diretora da Assembléia Escolar é composta pelo presidente, 

conforme inciso IV, um mesário e secretário eleitos na primeira 

Assembléia Escolar do ano; 

VI. Os mandatos do mesário e do secretário têm a duração de um ano 

letivo; 

VII. O quórum da Assembléia Escolar é de no mínimo cinqüenta por 

cento dos seus membros em primeira convocação ou em segunda 

convocação, trinta minutos após a primeira, com qualquer número; 

VIII. As deliberações são tomadas por maioria simples dos presentes; 

IX. Ocorrendo à ausência ou impedimento dos membros da mesa 

compete ao presidente nomear substitutos “ad hoc” entre os 

presentes; 

X. Todas as deliberações da Assembléia Escolar são registradas em 

ata que será lida e aprovada no final de cada sessão. 

Parágrafo Único – A Assembléia Escolar, parte integrante da Proposta 

Pedagógica da Escola, é realizada durante as atividades escolares 

previstas no Calendário Escolar, compondo o conjunto das oitocentas 

horas de atividades previstas na legislação do ensino. 

Capítulo II 

Do Conselho Escolar 

Art. 15º – O Conselho Escolar é composto pelo Diretor da Escola, 

Coordenador Pedagógico, Educadores, três representantes dos 

educandos do Ensino Fundamental I, três representantes dos pais dos 
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educandos dos Ensinos Infantil e Fundamental e um representante da 

Mantenedora: 

I. Os educandos e pais de educandos que compõem o Conselho 

Escolar são eleitos na primeira Assembléia Escolar do ano letivo; 

II. O Conselho Escolar reúne-se ordinariamente a cada dois meses 

conforme consta do Calendário Escolar, ou extraordinariamente 

através de convocação pelo Diretor; 

III. O Conselho Escolar reúne-se em horário que não prejudique as 

atividades escolares e não inviabilize a presença dos alunos; 

IV. Compete ao Conselho Escolar: 

a. participar da elaboração do Calendário Escolar, da 

organização curricular e do Plano Escolar; 

b. definir diretrizes orçamentárias; 

c. sugerir mudanças no Regimento Escolar; 

d. outros assuntos do interesse geral da Escola; 

e. homologar a aplicação das sanções nos termos do artigo 33 

deste Regimento Escolar. 

Parágrafo Único – O Calendário Escolar, Organização Curricular, Plano 

Escolar ou Alterações Regimentais são encaminhados aos órgãos 

competentes dentro dos prazos legais, para aprovação ou homologação 

nos termos da legislação vigente. 

Capítulo III 

Da equipe Escolar 

Art. 16º – A Equipe Escolar é constituída por: 

I. Equipe técnica – da qual fazem parte o Diretor, os Coordenadores 

Pedagógicos e Psicólogo 

II. Equipe Docente – da qual fazem parte os Educadores do Ensino 

Infantil e Fundamental; 

III. Equipe de Apoio – da qual fazem parte os Mestres, Auxiliares de 

Educadores, o Secretário de Escola, os Auxiliares administrativos e 
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os voluntários da mantenedora que cumprirão as funções de 

manutenção do espaço. 

Seção I 

Da Equipe Técnica 

Subseção I 

Do Diretor 

Art. 17º – São funções do Diretor a gestão e coordenação de todas as 

atividades escolares através da articulação dos recursos humanos e 

disponibilização de recursos materiais e tecnológicos visando atingir 

plenamente os objetivos da Escola. 

Art. 18º – São atribuições do Diretor: 

I. Cumprir e assegurar o cumprimento das disposições legais da 

educação brasileira e das diretrizes emanadas da filosofia 

educacional da escola claramente registradas nesse Regimento; 

II. Coordenar a utilização do espaço físico da Escola no que diz 

respeito a: 

a. atendimento e acomodação da demanda; 

b. turnos de funcionamento da escola; 

c. distribuição de classe por turno. 

III. Encaminhar dados e informações referentes à vida escolar dos 

alunos ao órgão superior, obedecendo aos prazos legais, quando for 

o caso; 

IV. Autorizar a matrícula e transferência dos alunos; 

V. Assinar, juntamente com o Secretário, todos os documentos 

relativos à vida escolar dos alunos expedidos pela Escola; 

VI. Delegar atribuições, quando necessário; 

VII. Comunicar ao Conselho Tutelar os casos previstos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente; 

VIII. Participar da elaboração do Plano Escolar e acompanhar a sua 

execução, em conjunto com a Equipe Escolar; 
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IX. Participar da elaboração e acompanhar a execução do Projeto 

Político Pedagógico; 

X. Organizar com os Coordenadores Pedagógicos, a divisão de 

trabalho e o horário de aulas; 

XI. Organizar o horário de trabalho da Equipe Escolar ouvindo os 

interessados; 

XII. Promover a integração Escola-Comunidade. 

Parágrafo Único – Compete ao Coordenador Pedagógico auxiliar o 

Diretor em todas as suas atividades e substituí-lo em suas ausências e 

impedimentos, assumindo todas as suas competências e atribuições. 

 

Subseção II 

Do Coordenador Pedagógico 

Art. 19º – O Coordenador Pedagógico, profissional com formação 

superior em Pedagogia, é o elemento integrador e articulador das ações 

pedagógicas e didáticas desenvolvidas na Escola. 

Art. 20º – São atribuições do Coordenador Pedagógico: 

I. Participar e assessorar na elaboração do Plano Escolar; 

II. Participar da execução do Projeto Pedagógico, juntamente com o 

Diretor e Equipe Docente; 

III. Participar da Assembléia Escolar e do Conselho Escolar; 

IV. Garantir a continuidade do processo de construção do 

conhecimento; 

V. Programar a execução das atividades de recuperação e adaptação 

de alunos; 

VI. Participar do Planejamento das atividades pedagógicas da Escola, 

acompanhando o seu desenvolvimento em todas as etapas; 
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VII. Identificar casos de educandos que apresentem necessidades de 

atendimento diferenciado, orientando decisões que proporcionem 

encaminhamentos adequados; 

VIII. Garantir os registros do processo pedagógico; 

IX. Acompanhar e assessorar a equipe Docente no encaminhamento 

dos Projetos; 

X. Elaborar e coordenar estratégias metodológicas de formação 

continuada de educadores e mestres; 

XI. Cuidar para que a filosofia educacional adotada pela escola não 

seja desvirtuada. 

 

Subseção III 

Do Psicólogo 

Art. 21º – São atribuições do Psicólogo: 

I. Realizar pesquisas diagnósticas na área de sua atuação, propondo 

intervenções individuais ou em grupos, onde julgar pertinente; 

II. Aplicar princípios psicológicos na escola concernentes ao processo 

ensino-aprendizagem, em relações interpessoais; 

III. Analisar as relações entre os diversos aspectos da vida escolar e 

familiar e sua repercussão no processo de aprendizagem; 

IV. Analisar as características do indivíduo portador de necessidades 

especiais para orientar a aplicação de programas adequados; 

V. Desenvolver programas que visem à melhoria da qualidade do 

relacionamento entre professores, equipe técnica, funcionários e 

alunos. 

 

Seção II 

Da Equipe Docente 



 

74 

Subseção IV 

Da Equipe Docente 

Art. 22º – A Equipe Docente, constituída pelo conjunto dos educadores, 

seus auxiliares, mestres e os membros da equipe técnica, tem como 

função desenvolver o processo planejado de intervenções diretas e 

contínuas entre a experiência vivenciada do educando e o saber 

sistematizado, tendo em vista a apropriação e construção do 

conhecimento, através da participação em ações coletivamente 

planejadas, de acordo com as diretrizes propostas pela Escola, 

atendendo sua filosofia educacional e utilizando estratégias pertinentes. 

Art. 23º – A docência será exercida por: 

I. Educador de Ensino Infantil  

II. Educador de Fundamental de 1º a 5º anos; 

Art. 24º – São atribuições da Equipe Docente: 

I. Liderar o processo de ensino-aprendizagem nos ciclos que lhe 

forem atribuídos, mantendo ambiente harmonioso e organizado de 

modo a favorecer a participação dos alunos na construção do 

conhecimento; 

II. Planejar, executar, avaliar e registrar os objetivos e as atividades do 

processo educativo, numa perspectiva coletiva e integradora; 

III. Planejar e executar estudos contínuos de recuperação garantindo 

novas oportunidades de aprendizagem; 

IV. Informar aos alunos, pais ou responsáveis; 

a) a proposta de trabalho do educador; 

b) o desenvolvimento do processo educativo; 

c) as formas de acompanhamento da vida escolar dos alunos; 

d) as formas e procedimentos adotados no processo de avaliação; 

V. Identificar, em conjunto com o(s) Coordenador(es) Pedagógico(s), 

casos de alunos que apresentem necessidades de atendimento 

diferenciado; 
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VI. Manter atualizados os Diários de Classe e registros das ações 

pedagógicas, tendo em vista a avaliação contínua do processo 

educativo; 

VII. Participar das reuniões do Conselho Escolar; 

VIII. Encaminhar à Secretaria da Escola as médias de avaliações 

bimestrais e anuais e os dados de apuração de assiduidade, 

referentes às classes e ou disciplinas sob sua responsabilidade, 

respeitando os prazos fixados pelo cronograma escolar; 

Comunicar ao Diretor e Coordenador(es) Pedagógico(s) os casos de 

suspeita ou constatação de doenças infecto-contagiosas; 

IX. Propor, discutir, apreciar e coordenar projetos para sua ação 

pedagógica; 

X. Buscar, numa perspectiva de formação permanente, o 

aprimoramento do seu desempenho profissional e ampliação do seu 

conhecimento podendo propor e/ou coordenar ações e grupos de 

formação. 

Art. 25º – São atribuições dos auxiliares de educadores: 

I. Auxiliar os professores no que for solicitado; 

II. Orientar atividades de alunos; 

III. Acompanhar os alunos nas atividades recreativas, de lazer e 

culturais; 

IV. Participar de reuniões pedagógicas e da elaboração do Projeto 

Pedagógico; 

V. Auxiliar no atendimento e organização dos alunos nos horários de 

entrada, saída e durante o recreio; 

VI. participar da Assembléia Escolar e Conselho Escolar. 

Seção III 

Da Equipe de Apoio 

Art. 26º – A Equipe de Apoio é composta pelo Secretário e Auxiliares 

Administrativos. 
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Parágrafo Único – No desempenho de suas atividades, estes 

profissionais devem ter como princípio o caráter educativo da Escola. 

Art. 27º – Os profissionais que atuam na Secretaria da Escola são 

responsáveis pela escrituração, documentação e arquivos escolares e 

devem garantir o fluxo de documentos e informações necessários ao 

processo pedagógico e administrativo. 

Art. 28º – São atribuições do Secretário: 

I. Programar, com seus auxiliares, as atividades da Secretaria, 

responsabilizando-se pela sua execução; 

II. Coordenar, organizar e responder pelo expediente geral da 

secretaria, efetuando: 

a. A classificação dos dados referentes à organização da Escola; 

b. O registro da freqüência dos funcionários; 

c. O atendimento ao público, na área de sua competência; 

d. A imediata comunicação ao Diretor sobre quaisquer 

irregularidades constatadas quanto à documentação de 

alunos; 

e. A manutenção atualizada dos registros de aproveitamento e 

freqüência dos alunos. 

III. Responsabilizar-se pela escrituração e documentação, assinando os 

documentos de sua competência. 

Art. 29º – São atribuições do Auxiliar administrativo executar as tarefas 

administrativas relativas à sua função, dentre as quais: 

I. Serviços gerais de escrituração; 

II. Preenchimento de formulários; 

III. Digitação de dados em programas apropriados; 

IV. Atendimento ao público com urbanidade e atenção; 

V. Execução de outras tarefas que lhe forem solicitadas, pertinentes á 

sua função. 
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Capítulo IV 

Dos Direitos e Deveres dos Alunos 

Seção I 

Dos Direitos 

Art. 30º – Os direitos dos alunos derivam substancialmente dos direitos 

e garantias fundamentais dispostos na Constituição da República, no 

Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional em vigor constituindo dos direitos a: 

I. Ampla liberdade de expressão; 

II. Acesso às atividades escolares; 

III. Participação das definições das normas disciplinares das quais 

deve tomar conhecimento explícito; 

IV. Condições favoráveis de aprendizagem e acesso aos recursos 

materiais, didáticos e tecnológicos da Escola; 

V. Impetrar recurso quando discordar dos resultados das avaliações, 

nos termos da legislação vigente; 

VI. Participar da Assembléia Escolar e do Conselho Escolar nos termos 

deste Regimento. 

Seção II 

Dos Deveres 

Art. 31º - Os deveres dos alunos se consubstanciam em função dos 

objetivos educacionais e da preservação dos direitos da comunidade 

escolar. 

Art. 32º - São deveres dos alunos: 

I. Acatar as normas deste Regimento; 

II. Contribuir para a harmonia no ambiente escolar; 

III. Cooperar e zelar para a boa conservação das instalações dos 

equipamentos e material escolar, concorrendo também para as 

boas condições de asseio das dependências da Escola; 
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IV. Tratar a todos com urbanidade e respeito; 

V. Ressarcir a Escola ou a terceiros por prejuízos causados 

dolosamente. 

 

Seção III 

Das Sanções 

Art. 33º – A inobservância dos deveres descritos no artigo 32, sujeitam o 

educando às decisões da Assembléia. 

Parágrafo Único – A aplicação das sanções não poderá ferir as normas 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo garantido ao educando, 

o direito à ampla defesa e recurso a órgãos superiores, e a assistência 

dos pais ou responsáveis, quando couber. 
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Título III 

Do Currículo 

Art. 34º - O currículo significa toda ação educativa da Escola que 

envolve o conjunto de decisões e ações voltadas para a consecução de 

objetivos educacionais na perspectiva de uma educação transformadora. 

Art. 35º - As decisões curriculares estarão consubstanciadas no Projeto 

Pedagógico e no Plano Escolar da Escola. 

Capítulo I 

Do Plano Escolar e do Projeto Pedagógico 

Art. 36º – O Plano Escolar, com vigência anual, se constitui no registro 

das decisões de todos os segmentos da Equipe Escolar, em consonância 

com as diretrizes da filosofia educacional adotada pela escola, seus 

objetivos registrados neste Regimento, sua Proposta Pedagógica, visando 

à operacionalização e organização da ação educativa da Escola. 

Parágrafo Único – A Escola encaminhará anualmente aos órgãos 

competentes, para homologação, além do Plano Escolar: 

I. Organização curricular, composta pelas disciplinas obrigatórias da 

Base Nacional Comum e pela Parte Diversificada, nos termos das 

normas legais vigentes. 

II. Calendário Escolar; 

III. Outros que forem solicitados. 

Art. 37º – O Plano Escolar deve conter: 

I. A identificação da Escola, sua natureza e objetivos; 

II. Os dados e resultados da análise da realidade circunscrita à área 

de atuação da Escola; 

III. Metas e prioridades da ação educativa; 

IV. As propostas da Escola quanto ao bom atendimento à demanda, a 

constituição e instalação de classes e aos critérios de agrupamento 

de educandos em classes; 
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V. Projetos da Escola; 

VI. Recursos materiais e humanos; 

VII. Proposta de formação continuada dos profissionais de educação 

envolvidos no processo educativo; 

VIII. Sistemática de avaliação; 

IX. Calendário Escolar anual devidamente homologado; 

X. Organizações Curriculares. 

Art. 38º – O Projeto Pedagógico contém a essência da filosofia 

educacional adotada pela Escola, o embasamento teórico de sua prática 

e seus principais projetos educacionais, tem sua periodicidade 

condicionada aos interesses da comunidade escolar e dos mantenedores. 

Seção I 

Do Processo de Avaliação 

Art. 39º – A avaliação deve ser entendida como um processo contínuo de 

obtenção de informações diagnósticas para análise e interpretação da 

ação educativa, visando ao aprimoramento do trabalho escolar, a 

melhoria da motivação dos educandos, o crescimento de seu 

desempenho, o re-direcionamento das práticas docentes, bem como a 

classificação dos educandos, quando for o caso. 

Subseção I 

Da Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem 

Art. 40º - A avaliação do processo ensino-aprendizagem deve ser 

entendida como um diagnóstico do desenvolvimento do educando na 

relação com a ação dos educadores, na perspectiva do aprimoramento do 

processo educativo. 

Art. 41º - Em todas as modalidades de trabalho, os envolvidos no projeto 

escolhem o instrumento mais adequado para a avaliação. Esta avaliação 

é construída por dimensões complementares:  
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I. Auto-Avaliação: instrumento do educando, ferramenta que lhe 

permite a descrição de suas atividades e seu registro com vistas a 

comparar, refletir e localizar os passos ainda necessários para a 

realização dos objetivos propostos, fazer um balanço do que 

realizou e aprendeu. 

II. Avaliação pelo Educador: instrumento de reflexão sobre o trabalho 

do educando, que o auxilia a acompanhá-lo, instigando-o e 

provocando-o em seu desenvolvimento. À luz desta avaliação, o 

educador avalia seu próprio trabalho. 

III. Avaliação do Educador pelo Educando: instrumento que possibilita 

ao educando refletir sobre a atuação do educador no sentido de 

auxiliá-lo na realização dos objetivos propostos. 

Estas avaliações baseiam-se em: 

I. Definição de Indicadores: balizas que ajudam o educando a 

determinar se aquilo que desejava fazer está de fato sendo feito, 

com os recursos previstos, dentro do cronograma previsto e com os 

resultados almejados.  

II. Monitoramento: Os educadores registram, com a colaboração dos 

educandos, todas as suas atividades em relatórios avaliativos 

bimestrais. Estes registros possibilitam o acompanhamento 

constante das atividades para levantar informações que permitam 

determinar, com base nos indicadores, como estão sendo 

desenvolvidos os projetos. Assim, o educador é capaz de interferir 

no processo para auxiliar o educando a realizar o que foi planejado, 

dentro dos recursos e dos prazos previstos.  

Assim, as avaliações operacionalizam-se por meio de atividades 

sistemáticas que, em seu conjunto, possibilitam ao educando perceber e 

julgar o seu processo de aprendizagem durante o ano e ao final do nível.  

Art. 42º – A avaliação tem por objetivos: 



 

82 

I. Diagnosticar a situação de aprendizagem do educando para 

estabelecer objetivos que nortearão o planejamento da ação 

pedagógica; 

II. Verificar os avanços e dificuldades do educando no processo de 

apropriação e construção do conhecimento; 

III. Fornecer aos educadores, elementos para uma reflexão sobre sua 

prática, com vista ao replanejamento; 

IV. Possibilitar ao educando a tomada de consciência de seus avanços 

e dificuldades, visando o envolvimento no processo de 

aprendizagem; 

V. Embasar a tomada de decisão quanto à classificação do educando. 

 

Subseção II 

Da Periodicidade e Registros 

Art. 43º – Os resultados do processo de avaliação têm a seguinte 

periodicidade e serão expressos das seguintes formas: 

 

I. Na Educação Infantil: através da apresentação dos produtos e 

registros dos projetos trabalhados às famílias em eventos e através 

dos boletins sazonais passados aos pais nas reuniões trimestrais.  

II. No Ensino Fundamental I a periodicidade dos registros dos 

resultados das avaliações é bimestral e serão expressos através de 

pareceres. 

Parágrafo Único – Os educadores registram em formulários, com a 

participação dos educandos, todas as atividades desenvolvidas, que 

podem ser convertidas em notas, posteriormente registradas em fichas 

individuais pela Secretaria da Escola. 
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Subseção III 

Da Recuperação 

Art. 44º – No Ensino Fundamental a recuperação, parte integrante do 

processo de construção do conhecimento, deve ser entendida como 

criação de novas situações de aprendizagem que ocorrem através de: 

I. Recuperação Contínua: durante o processo de ensino-

aprendizagem, em sala de aula, o educador, a partir da ação 

educativa desencadeada, deve proporcionar novas situações 

desafiadoras e atividades diversificadas, dando atendimento aos 

educandos que delas necessitarem; 

II. Recuperação Paralela: oferecida bimestralmente aos educandos, 

que não obtiverem desempenho satisfatório após a Recuperação 

Contínua, em horário diverso das aulas regulares, na própria 

escola, ou, excepcionalmente, por estudos domiciliares 

complementares seguidos de nova avaliação; 

III. Recuperação Intensiva: oferecida ao final do quarto bimestre, aos 

educandos que permanecerem com interesse, habilidades e 

competências não desenvolvidas em quaisquer números de 

disciplinas, com duração definida no Calendário e Plano Escolar. 

Subseção IV 

Da Apuração da assiduidade 

Art. 45º – As presenças e ausências dos educandos nas atividades 

escolares são registradas diariamente pelos educadores. 

Art. 46º – Os resultados da apuração de assiduidade são comunicados 

aos educandos e aos pais ou responsáveis, durante o decorrer do período 

letivo, no mínimo, bimestralmente. 

Art. 47º – A apuração da assiduidade, em cada período letivo far-se-á: 

I. no decorrer do bimestre, através dos registros realizados pelos 

Docentes em Diário de Classe; 
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II. no final do ano letivo; 

III. a apuração da assiduidade é efetuada sobre o total de dias letivos 

do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, exigida a freqüência 

mínima de 75% para promoção; 

Subseção V 

Do Regime Especial de Estudos e de Compensação de Ausências 

Art. 48º – As atividades de compensação de ausências serão 

programadas pelo Coordenador Pedagógico, orientadas e registradas pelo 

educador do ciclo com a finalidade de sanar as falhas de aprendizagem, 

motivadas por freqüência irregular.  

Subseção VI 

Da Classificação 

Art. 49º – No Ensino Fundamental a classificação decorre da apuração 

da assiduidade e da avaliação da aprendizagem: 

§ 1º - Da apuração da assiduidade: 

I – do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I a classificação em série 

mais avançada fica condicionada a freqüência mínima de 75% dos dias 

letivos; 

§ 2º - Ao final de cada ciclo os educandos são classificados no ciclo mais 

avançado, desde que tenham obtido pareceres favoráveis, conforme 

inciso I do art. 43 deste Regimento. 

§ 3º - No Ensino Fundamental II a tomada de decisão sobre a 

classificação é embasada em parecer do Conselho Escolar, lavrado em 

ata, por maioria de votos e expresso mediante Parecer Conclusivo. 

 

  



 

85 

Título IV 

Do Regime Escolar 

Capítulo I Do Calendário Escolar 

Art. 50º – A Escola faz anualmente seu Calendário Escolar, onde são 

registradas as seguintes indicações: 

I. períodos de aulas e de férias; 

II. feriados; 

III. previsão mensal de dias letivos; 

IV. datas de apresentação dos resultados da avaliação no final de cada 

bimestre; 

V. atividades culturais e de lazer; 

VI. comemorações festivas; 

VII. reuniões de pais e mestres, reuniões do Conselho Escolar e da 

Assembléia Escolar; 

VIII. períodos de recuperação. 

 

Os aniversários serão comemorados com a presença das famílias durante 

a hora do lanche.  

Parágrafo Único – São considerados letivos os dias em que ocorrem 

atividades previstas no Plano Escolar, com registro de freqüência de 

educandos e orientadas por docentes da Escola.  

 

Capítulo II 

Da Matrícula 

Art. 51º – A matrícula é efetuada mediante: 

I. Requerimento; 

II. Assinatura de contrato pelo pai ou responsável; 

III. Cópia reprográfica de certidão de nascimento; 

IV. Cópia reprográfica do RG; 
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V. 2 fotos 3x4; 

VI. Carteira de vacinação; 

VII. Comprovante de residência. 

Art. 52º – A matrícula ocorre: 

I. Por ingresso, na Educação Infantil e no 1º ano do Ensino 

Fundamental, com base apenas na idade; 

II. Por classificação, a partir do 2º ano do Ensino Fundamental. 

 

Capítulo III 

Da Classificação e Reclassificação 

Art. 53º – A classificação ocorre para os educandos de Ensino 

Fundamental: 

I. Por promoção, ao final de cada ciclo do Ensino Fundamental; 

II. Por transferência, para candidatos de outras escolas do país ou do 

exterior; 

III. Mediante avaliação feita pela Escola para os educandos sem 

comprovação de estudos anteriores, observados os critérios de 

idade e outras exigências específicas. 

Art. 54º – A reclassificação, em ano ou ciclo mais avançado ocorre nas 

seguintes condições: 

I. Mediante proposta apresentada pelo educador ou educadores do 

educando ou por requerimento dos responsáveis; 

II. O educando do Ensino Fundamental I da própria Escola pode 

requerer a reclassificação somente durante o primeiro bimestre 

letivo, enquanto que o candidato recebido em transferência do país 

ou do exterior pode fazê-lo em qualquer época do ano letivo; 

III. O interessado submete-se à avaliação de competência nas 

disciplinas da base nacional comum incluindo-se uma redação em 

Língua Portuguesa; 
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IV. O Diretor nomeia Comissão de Docentes para elaboração e correção 

das avaliações citadas no inciso III deste artigo; 

V. Os resultados das avaliações são submetidos ao “referendum” do 

Conselho Escolar, cujo parecer é lavrado em ata. 

 

Capítulo IV Da Transferência 

Art. 55º - São admitidas transferências no decorrer de todo o ano letivo.  

Art. 56º – Podem ser recebidas transferências de educandos 

provenientes de outros Estabelecimentos de Ensino do Brasil ou do 

Exterior, respeitadas as determinações legais. 

Parágrafo Único – Os candidatos que não puderem apresentar 

documento de escolaridade anterior são submetidos a provas de 

competência para classificação.  

Art. 57º – Para efeito de matrícula por transferência, será solicitada a 

apresentação dos documentos referidos no artigo 51 deste Regimento 

mais o Histórico Escolar ou Declaração de Transferência. 

Art. 58º – Para expedição de transferência para outro estabelecimento de 

ensino é necessário requerimento do pai ou responsável. 

Parágrafo Único – O prazo para expedição de Histórico Escolar referente 

à transferência é de trinta dias. 

 

Capítulo V 

Dos Certificados e Demais Documentos Expedidos pela Escola 

Art. 59º – Certificados de Conclusão de ano ou de Ciclo, Históricos 

Escolares e outros, destinados a certificação são assinados pelo Diretor 

da Escola e Secretário Escolar, sendo expedidos quando requerido pelo 

pai ou responsável. 
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Parágrafo Único – Para efeito de transferência para outro 

estabelecimento, o Histórico Escolar deve conter, além dos dados 

pessoais, informações sobre o aproveitamento nos diversos Componentes 

Curriculares em cada período letivo, bem como o percentual de 

freqüência no total das aulas. 

Capítulo VI 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 60º – Os documentos da Secretaria são de uso exclusivo da Escola e 

das autoridades escolares. 

Art. 61º – O presente Regimento poderá ser alterado, quando necessário, 

devendo as alterações propostas, serem submetidas à apreciação do 

Órgão Público competente. 

Art. 62º – Os casos omissos neste Regimento são resolvidos pelo Diretor 

da Escola, ouvido o Conselho Escolar e ou a Assembléia Escolar, 

respeitadas as normas legais. 

Art. 63º – Incorporam-se a este Regimento as determinações 

supervenientes oriundas de disposições legais ou de normas baixadas 

pelos órgãos competentes. 

 

 

 

Florianópolis, 14 de outubro de 2016. 

 

_____________________________________ 

Cecilia Kotzias Baptista Barroso 

 


