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I Introdução 

O presente projeto político refere-se à Escola Amanayé que, de 2008 até 2017 

atuou no Bairro Vargem Grande, no Norte de Florianópolis e, a partir do ano de assinatura 

deste documento, tem sua sede no Bairro São João do Rio Vermelho.   

II – Diagnóstico 

O Bairro 

Popularmente conhecido como Bairro do Rio Vermelho, o distrito São João 

Batista do Rio Vermelho situa-se ao nordeste da cidade de Florianópolis- SC. Possui 

esse nome por causa de um pequeno rio localizado na região, que tem sua importância 

no contexto da Ilha de Santa Catarina por dar nome à localidade. 

Distante aproximadamente 31 km do centro de Florianópolis, o Rio Vermelho, como é 

mais conhecido pela população local, é um bairro ainda com características 

predominantemente rurais. 

Sua área total é de 31,68 km². É o bairro mais extenso da Ilha. Limita-se ao sul com os 

distritos da Barra da Lagoa, ao norte com Ingleses, ao oeste com a Lagoa da Conceição e 

ao leste com o oceano Atlântico. 

  População estimada em mais de 14.000 habitantes, as casas estão concentradas 

ao longo da Rodovia João Gualberto Soares e em mais de 100 servidões, muitas delas 

construídas de forma ilegal. O bairro, que outrora se concentrava próximo à igreja e ao 

cemitério da região, na localidade chamada de Freguesia, atualmente se expandiu e 

contempla outras localidades como o Travessão, o Muquém, Porto, Moçambique e o 

Parque Florestal do Rio Vermelho. Na década de 1980 que o Rio Vermelho se integrou de 

vez ao conjunto urbano da capital. Com o asfaltamento da Rodovia João Gualberto 

Soares, o acesso ao bairro ficou mais fácil e isso permitiu que os turistas finalmente 

conhecessem os encantos do bairro. Nos anos 1990, um grande número de pessoas 

mudou-se para o Rio Vermelho por conta dos baixos preços dos imóveis e dos terrenos. 

Sede de diversas maravilhas naturais o Rio Vermelho hospeda lugares de beleza 

inigualável. O Parque Florestal do Rio Vermelho é um desses. Outro ponto que vale a 

pena conhecer é o Camping Internacional do Rio Vermelho. 

Distrito 

Aspectos geográficos 

Área  31,68 km² 

População 6.791 hab. 

Densidade 214,3 hab./km² 

Indicadores 

IDH 0,784 

Renda per capita R$ 765,82 

Fonte: PNUD/2000 
 

   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Florian%C3%B3polis
http://www.guiafloripa.com.br/cidade/bairros/#regiao_central
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_da_Lagoa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ingleses_do_Rio_Vermelho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_da_Concei%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_residente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_residente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://pt.wikipedia.org/wiki/IDH
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/R$
https://pt.wikipedia.org/wiki/PNUD
https://pt.wikipedia.org/wiki/2000


3 

 

A População Escolar 

Nossa população escolar em sua grande maioria vive no Rio Vermelho. Dentro 

deste lugar comum, as famílias que buscam a escola, em sua maioria são professores 

universitários e estudantes de pós-graduação que optaram em viver neste bairro em 

função da linda natureza e aos preços mais acessíveis para compra de terrenos e aluguel 

de casas. Mas também temos em nossa população escolar o nativo, com suas tradições 

que busca nossa escola pela simplicidade dos materiais, pela proposta artística intrínseca 

ao trabalho pedagógico que tem como enfoque as diversas tradições culturais, incluindo a 

local que é tão rica.  

 

III Caracterização da Unidade Educativa 

A Escola Waldorf Amanayé, está localizada no Norte da Ilha de Florianópolis, no 

bairro São João do Rio Vermelho, à Servidão dos Anjos e Arcanjos, nº. 285, CEP 88060-

236, onde proporciona Educação Infantil para crianças a partir de 01 ano de idade. A 

Educação Infantil têm como base o estudo Antroposófico e as diretrizes da Pedagogia 

Waldorf criadas pelo Dr. Rudolf Steiner. 

 

IV Indicadores Educacionais 

1. DIMENSÃO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL  
Indicadores - VERDE 

 1.1. Proposta pedagógica consolidada 
 1.2. Planejamento, acompanhamento e avaliação 
 1.3. Registro da prática educativa 
 

1.1 - Nossa Proposta Educacional constitui-se na essência do trabalho educativo. O 

maior cuidado que se tem é capacitar o professor para que ele possa interiorizar o 

conhecimento para poder apropriar-se  da prática educativa. 

1.2 - Planejamento, acompanhamento e avaliação: Nosso planejamento é elaborado 

no início do ano letivo, realizamos reuniões semanais  e de época para rever o 

planejamento, preparar a época e os materiais, reuniões pedagógicas para trazer 

questões do dia a dia na sala de aula e organização de Comemorações para 

finalização de uma época.  

1.3 – Registro da prática educativa: Além do planejamento anual, temos o da Época 

(mensal) e de registros diários. 
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2. AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO MULTIPLICIDADE DE EXPERIÊNCIAS E 

LINGUAGENS 

Indicadores - VERDE 
 2.1. Crianças construindo sua autonomia  
 2.2. Crianças relacionando-se com o ambiente natural e social 
 2.3. Crianças tendo experiências agradáveis e saudáveis com o próprio corpo 
 2.4. Crianças expressando-se por meio de diferentes linguagens plásticas, 
simbólicas, musicais e corporais 
 2.5. Crianças tendo experiências agradáveis, variadas e estimulantes com a 
linguagem oral e escrita 
 2.6. Crianças reconhecendo suas identidades e valorizando as diferenças e a 
cooperação 
 
Explique a cor atribuída aos Indicadores: VERDE 

Autonomia - Todas as atividades da escola contemplam a autonomia, 
respeitando o devido tempo e gradual maturidade, seja consigo e com seu vestuário, 
como a atitude social de ajudar a por a mesa, levar seus utensílios à pia; 

Na organização dos brinquedos; 
 
Ambiente natural e social –  

Natural - A escola sempre prioriza os passeios na natureza e agora com a 

nova sede, todo o entorno da escola é verde. 

Nas aulas de jardinagem, as crianças entram em contato com a terra, com a 

diversidade de vida encontrada no jardim, que são observados cuidadosamente e 

orientados em cuidado e proteção. As atividades do jardim são muitas, ajudar a coletar o 

excesso de folhas, levar com o carrinho até o local apropriado, regar, plantar e colher. 

Social – Dentro do grande respeito à individualidade, a Escola é 

principalmente um agente social, onde as crianças tem a maior oportunidade de aprender 

a lidar com o outro, resolver seus conflitos, respeitar cada colega valorizando suas 

qualidades e formas de ver o mundo. Ir além de seus desejos, convidando amigos para as 

brincadeiras além de seus preferidos. 

Outro ambiente social são os momentos de festa, comemorações, onde as 

crianças apresentam seus conteúdos artísticos trabalhado durante a época, momento em 

que podem mostrar aos seus familiares muitos temas vivenciados, confraternizarem com 

um lanche ou almoço, apresentam seus amigos, suas brincadeiras favoritas ou durante os 

mutirões onde sua família organiza algo na escola e que traz benefícios para todos. 

 
Crianças tendo experiências agradáveis e saudáveis com o próprio corpo – o 

brincar livre propicia experiências corporais diversas. Nas atividades de roda da época, 
têm a possibilidade de vivenciar a postura e o gesto artístico. 

Expressando-se por meio de diferentes linguagens plásticas, simbólicas, musicais e 
corporais – temos o canto, a poesia, as histórias e todas as atividades já expostas;  
 
Tendo experiências agradáveis, variadas e estimulantes com a linguagem oral e 

escrita – não estimulamos a alfabetização precoce, mas as crianças reconhecem 
naturalmente seus nomes e dos amigos nas identificações, as brincadeiras de dedos, as 
canções e poesias, as histórias contadas todos os dias respeitando as épocas; 
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Reconhecendo suas identidades e valorizando as diferenças e a cooperação – 
 

Dentro do grande respeito que é dado à individualidade, tempo e ritmo da criança, 
cada uma é única e dotada de talentos e qualidades inerentes à sua característica de 
comportamento e temperamento. Todas as diferenças são tratadas com respeito e 
cuidado pelos professores e trabalhadas para as crianças. O auxílio prestado, os 
alimentos e brinquedos compartilhados estimulam o respeito às diferenças.  

 

3.  AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO INTERAÇÕES 

Indicadores - VERDE 
 

 3.1. Respeito à dignidade das crianças 
 3.2. Respeito ao ritmo das crianças 
 3.3. Respeito à identidade, desejos e interesses das crianças 
 3.4. Respeito às ideias, conquistas e produções das crianças 
 3.5. Interação entre crianças e crianças 
Explique a cor atribuída aos Indicadores 

 Respeito ao ritmo das crianças – Umas das bases principais da educação 
Infantil Waldorf se refere ao ritmo das crianças e ao ritmo em geral. As aulas 
devem ser preparadas como se fossem uma respiração, contração, que são 
momentos das atividades planejadas como a roda, hora da história, de uma 
atividade da semana, intercaladas com o brincar livre, passeios e caminhadas. 

 
 Respeito à identidade, desejos e interesses das crianças – as atividades 

da Escola sempre são livres, nunca obrigatórias e o limite quem traça é a própria 
criança. O professor tem sempre o cuidado de observar as necessidades das 
crianças para facilitar e promover brincadeiras. Por exemplo, fazer uma cabana no 
espaço externo, colocar um ninho grande (rede individual) para acolher uma 
criança mais cansada e que em poucos minutos se transforma numa boa 
brincadeira. 

 Respeito às ideias, conquistas e produções das crianças – a qualidade do 
material utilizado nos trabalhos artísticos permitem que a beleza se construa 
respeitando todas as individualidades e idades, independente da capacidade. Isto 
permite que a auto-estima de cada um seja fortalecida. As conquistas são 
valorizadas por todo o grupo. 

Interação entre crianças e crianças – busca sempre respeito mutuo nas 
relações, cuidado com o menor e mais fragilizado, inclusão nas brincadeiras. 

 

 

4. AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Indicadores – VERDE 
 
4.1. Responsabilidade pela alimentação saudável das crianças 
4.2. Limpeza, salubridade e conforto 
4.3. Segurança 
Explique a cor atribuída aos Indicadores: 
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Responsabilidade pela alimentação saudável das crianças – O cuidado com uma boa 

alimentação é compartilhado com os pais com relação à sucos artificiais, excesso de 

carboidratos, gorduras e açúcar. O açúcar na Escola só é utilizado a partir das 15:00h. 

Pela manhã é dado preferência a cereais, frutas e sementes. A escola e a grande maioria 

das famílias dão muita importância aos alimentos integrais e orgânicos. 

 

4.2. Limpeza, salubridade e conforto – É realizado um trabalho buscando a limpeza, 
salubridade e conforto, que a cada momento se busca aprimorar. 
 
4.3. Segurança – A todo momento observamos atentamente nosso espaço para 
aprimorarmos as medidas de segurança. 
 

 

 

5. AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO ESPAÇOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIOS 

 

Indicadores 
5.1. Espaços e mobiliários que favorecem as experiências das crianças 
5.2. Materiais variados e acessíveis às crianças 
5.3. Espaços, materiais e mobiliários para responder aos interesses e necessidades 
dos adultos 
Explique a cor atribuída aos Indicadores: AMARELO 

5.1. Espaços e mobiliários que favorecem as experiências das crianças – os espaços 
criados para a criança é simples, mas totalmente direcionado à aprendizagem e vivencia 
da criança; 
5.2. Materiais variados e acessíveis às crianças- nossos materiais são variados, mas 
obedecem em sua maioria o critério de ser natural; 
5.3. Espaços, materiais e mobiliários para responder aos interesses e necessidades 
dos adultos – Por mudança de espaço, os materiais e mobiliários ainda precisam ser 
renovados ou melhorados para melhor atender os interesses e necessidades dos adultos 
 

 

6. AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS 
PROFESSORAS 
E DEMAIS PROFISSIONAIS 

 

Indicadores 
6.1. Formação inicial das professoras 
6.2. Formação continuada 
6.3. Condições de trabalho adequadas 
Explique a cor atribuída aos Indicadores: AMARELO 

6.1. Formação inicial das professoras – a maioria dos professores que chegam à Escola 
tem apenas a formação Básico, ou seja Magistério ou graduação em Pedagogia que não 
atendem a real necessidade da escola, pois a formação em Pedagogia Waldorf é de 
quatro anos, que são uma ampliação do conhecimento e prática pedagógica; 
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6.2. Formação continuada – Pela falta de profissional especializado, sempre buscamos 
dar capacitações de 40 horas nas épocas de recesso. Este ano iniciaremos uma 
capacitação continuada durante todo o ano que permita formar profissionais capacitados 
para trabalhar dentro da proposta; 
 
6.3. Condições de trabalho adequadas – Por sermos professores e não empresários, 
tratamos com muito respeito o profissional, dando condições de se capacitar, respeitar 
seu tempo de planejamento. Ainda não chegamos a poder dar a qualidade que 
idealizamos em termos salariais e de benefícios para nossos funcionários por ser uma 
escola em desenvolvimento que ainda não alcançou sua meta em número de alunos. 
 

 

7. AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO COOPERAÇÃO E TROCA COM AS FAMÍLIAS E 
PARTICIPAÇÃO 
NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 

VERDE 

Indicadores 
7.1. Respeito e acolhimento – Faz parte de nossa prática incluir as famílias em todos os 
âmbitos escolares. Por sua origem associativa, os pais são convidados a participar 
ativamente, sentirem-se mantenedores da escola; 
 
7.2. Garantia do direito das famílias de acompanhar as vivências e produções das 
crianças – Ao final de cada época celebramos com atividades artísticas e produções das 
crianças. No contrato esta presença é obrigatória. 
 
7.3. Participação da instituição na rede de proteção dos direitos das crianças – Estamos 
sempre conectados com a Aliança Pela Infancia. 
Explique a cor atribuída aos Indicadores: 

 

 

Instituição de Educação Infantil: Escola Amanayé 

Cidade UF: Florianópolis – S.C 

Data: 28/03/2018 

I - Aspectos Históricos 

Rudolf Steiner (1861-1925) nasceu em Kralijevic, atual Croácia, e estudou 

Ciências Naturais e Matemática na Universidade Tecnológica de Viena. Aprofundou-se na 

pesquisa de temas político-sociais, realizando estudos literários e filosóficos, tornando-se 

assim autor e editor do prólogo da primeira Edição das Obras Científicas Completas de 

Göethe. 

Göethe apresentou à humanidade a possibilidade de acesso às verdades 

universais através de uma observação livre da natureza, quer dizer, isenta de 

conceituações prévias, pois estas conceituações impedem que o fenômeno se apresente 



8 

 

integralmente ao ser humano. Apresentando-se integralmente, o fenômeno natural 

permite que o ser humano acesse conhecimentos profundos acerca do cosmos e de si 

mesmo. O desenvolvimento prévio da fenomenologia goetheanística permitiu a Rudolf 

Steiner sua ampliação no desenvolvimento da Antroposofia.  

Pode-se dizer que a Antroposofia constitui-se um caminho de conhecimento capaz 

de dar respostas rigorosas e comprováveis em todos os campos relacionados ao homem, 

que é percebido como um microcosmo no qual vibram e pulsam os processos do 

universo.  

Steiner antecipa a crescente dimensão da problemática social ecológica que 

enfrentamos. Assinala que para abordar esse desafio não é suficiente a aquisição de 

conhecimentos científicos e técnicos: o fundamental reside em atingir um pensamento 

vivo e global, sustentado nas forças do sentir e da vontade, que permita atuar com 

independência e capacidade de iniciativa, com competência para uma tomada adequada 

de decisões e para uma atuação autônoma sustentada na responsabilidade social. 

Acrescenta que para isso é preciso enfatizar o aspecto meio-ambiental e multicultural da 

educação. Afirma que as ferramentas que provêm tal educação constituem-se, sobretudo, 

o interesse ativo por todos os aspectos da vida e, por fim, vontade de comprometimento 

social.  

Para o filósofo, uma sociedade só pode configurar-se e se desenvolver de forma 

sadia e adequada, se considerar as dimensões essenciais do ser humano que, segundo 

ele, revelam-se não só no pensar humano, mas também igualmente em seu sentir e 

querer.  

Concebe a Trimembração do Organismo Social, revalorizando os impulsos da 

Revolução Francesa: Liberdade, Igualdade e Fraternidade, como diretrizes máximas das 

diferentes funções sociais. Refere-se à Liberdade como o princípio básico que deve reger 

a vida cultural-espiritual; à Igualdade como alicerce fundamental da questão jurídico-legal 

e à Fraternidade como sustento imprescindível para a atividade econômica.  

Steiner firma as bases de uma educação que busca responder às necessidades 

atuais e futuras da humanidade, gerando novas possibilidades para setores do 

conhecimento como a pedagogia, a medicina, a arquitetura, a agricultura, a arte, entre 

outros, e se torna fundador do movimento universal das escolas Waldorf.  
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Nos últimos anos de vida, Steiner desenvolve intensa atividade na Europa, a fim 

de trazer soluções à crise política, social e pedagógica estabelecida no pós-guerra.  

A pedagogia Waldorf nasceu em meio ao caos social e econômico que se seguiu à 

Primeira Guerra Mundial, a partir da busca por orientações daqueles que se esforçavam 

em construir o futuro da Europa.  

Nessas circunstâncias, Rudolf Steiner tentou contribuir com novas perspectivas 

para as primeiras tentativas de autogestão, impulsionando no seio do movimento social 

de iniciativas da cidadania, em Württemberg, Alemanha, os princípios da “Trimembração 

do Organismo Social”. 

Surgiu, então, a Sociedade Antroposófica, constituída por aqueles que entendiam 

que deveria haver uma reeducação humana para o real, a partir do auto-conhecimento do 

homem e de uma nova consciência a respeito de seu meio ambiente e social. E esse 

conhecimento de forma alguma deveria ser elitizado, mas sim promovido para todos.  

Emil Molt, diretor da fábrica de cigarros Waldorf/Astória em Stuttgart, Alemanha, 

era membro da Sociedade Antroposófica e comprometido colaborador do Movimento pela 

Trimembração do Organismo Social. Em princípios de 1919, seguindo a sugestão de 

Rudolf Steiner, E. Molt dispôs que se proferissem palestras para seus empregados sobre 

temas sociais e educativos, com a finalidade de que os trabalhadores da fábrica 

conhecessem melhor o propósito de seu trabalho e, desse modo, conquistassem uma 

relação mais humana com respeito a ele. 

Como conseqüência, surgiu entre os trabalhadores o desejo de que seus filhos 

recebessem uma educação escolar mais adequada às reais necessidades do 

desenvolvimento humano na modernidade. 

Então, E. Molt pediu ajuda a R. Steiner para organizar, segundo sua concepção 

sócio-antropológica, uma escola para os filhos dos operários de sua fábrica. 

Em resposta a este pedido, Rudolf Steiner desenvolveu intenso estudo sobre 

pedagogia, didática e metodologia e o apresentou, por meio de um ciclo de palestras, aos 

antropósofos escolhidos por ele para a atuação docente na escola destinada aos filhos 

dos operários da fábrica Waldorf Astoria. Assim, em setembro de 1919, começou a 

funcionar a primeira escola Waldorf, em homenagem à fábrica e à Emil Molt, em Stuttgart, 

Alemanha, com 12 docentes e 256 alunos. 
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Este ciclo de palestras que na ocasião foi estenografado e hoje se constitui a obra 

“A Arte da Educação”1 organizada em três volumes constitui-se a base principal da 

proposta pedagógica consistente e desafiadora que denominamos Pedagogia Waldorf. 

Como escola livre, a escola Waldorf promove o impulso da autogestão; como escola para 

crianças de qualquer procedência, capacidade, raça, religião, plasma a idéia da co-

educação social; e como escola resultante da penetração da Antroposofia no mundo, 

permite ao ser humano o trilhar de novos caminhos em direção ao futuro. 

 

Pedagogia Waldorf no Brasil 

Em 1954, os casais Schmidt, Mahle, Berkhout e Bromberg, que se reuniam 

regularmente para estudar obras pedagógicas de R. Steiner, preocupados com a idéia de 

qual poderia ser a contribuição da Antroposofia para o Brasil e para um mundo melhor, 

resolveram fundar nesse país uma escola Waldorf, pois a resposta evidente à sua 

preocupação era que um mundo melhor pressupõe homens melhores. 

Assim, em 27 de Fevereiro de 1956, à Rua Albuquerque Lins, bairro de 

Higienópolis, em São Paulo, começava a funcionar a primeira Escola Waldorf no Brasil, 

integrada à realidade brasileira e com a grande tarefa de fundamentar seu trabalho na 

imagem espiritual do Homem e nos ideais humanos inspiradores das demais escolas da 

Europa. 

Nessa ocasião, Karl e Ida Ulrich, professores na Escola Waldorf de Pforzheim, 

Alemanha, foram convidados a ser fundadores da escola, o que lhes significou não só 

lecionar, mas também preparar professores para lecionarem a Pedagogia Waldorf. 

A Escola começou com um grupo de jardim de infância e um grupo primário, 

totalizando 28 alunos. O primário logo foi reconhecido como escola experimental e assim 

que foram completadas as quatro séries iniciais, o interesse dos pais pela pedagogia 

levou à decisão de se implantar o ginásio. 

                                                 
1 STEINER, Rudolf. Arte da Educação I. Estudo geral do homem: uma base para a pedagogia. Trad. 

Rudolf Lanz. São Paulo: Antroposófica, 2003. 

STEINER, Rudolf. Arte da Educação II. Metodologia e Didática. Trad. Rudolf Lanz. São Paulo: 

Antroposófica, 2003. 

STEINER, Rudolf. Arte da Educação III. Discussões Pedagógicas.Trad. Rudolf Lanz.  São Paulo: 

Antroposófica, 1999. 
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Graças à generosidade dos fundadores, a escola foi transferida para uma 

belíssima propriedade rodeada de bosques e jardins, no Alto da Boa Vista, em Santo 

Amaro. 

Em 1979, o ensino fundamental da Escola Waldorf Rudolf Steiner foi autorizado a 

funcionar com duração de nove anos e a contar com o acompanhamento do Professor de 

Classe do primeiro ao oitavo ano. Até então era necessário solicitar equivalência de 

estudos para os alunos que concluíam o nono ano. 

Durante os doze primeiros anos, a escola bilíngüe em português e alemão 

realizou-se à medida em que a Pedagogia Waldorf foi sendo assimilada por professores 

brasileiros e em que professores estrangeiros conseguiram se ligar ao espírito do povo 

brasileiro. 

Como crescente interesse dos pais pela continuidade da escola, foi possível, em 

1975, a conclusão da primeira classe do segundo grau. 

Antes disso, porém, em 1970, atendendo à crescente necessidade de formação e 

aprimoramento na Pedagogia Waldorf, nasceu o primeiro Seminário de Pedagogia 

Waldorf no Brasil, fundado pelo casal Rudolf e Mariane Lanz. 

Hoje o Seminário se tornou um Centro de Formação de professores que funciona 

como Escola Normal, autorizado pelo Parecer CEE nº 576/97 e pela Portaria da Dirigente 

Regional da 17º Delegacia de Ensino da Capital, que possibilitaram a sua instalação e 

funcionamento. 

A Escola Waldorf Rudolf Steiner chegou a tal crescimento que, em 1978, foi 

fundado o Colégio Micael, em São Paulo, próximo a Cotia. 

A partir daí, muitos outros movimentos aconteceram, surgindo então vários jardins 

de infância e outras escolas no Estado de São Paulo e em outros estados. 

Hoje, a Federação das Escolas Waldorf no Brasil congrega um total de 11 escolas 

de Ensino Fundamental, das quais duas já implantaram o Ensino Médio, completando-se 

nelas o ciclo de duração de 12 anos propostos por Rudolf Steiner.  

Existem hoje cerca de 726 escolas Waldorf no mundo, distribuídas entre os cinco 

continentes. No Brasil, estima-se que existem em torno de 73 escolas waldorf, conforme 

dados de 2010 (ver site: http://www.sab.org.br/portal/pedagogiawaldorf/27-pedagogia-

waldorf). 
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No município de Florianópolis já existem quatro escolas com esta proposta 

pedagógica (a Escola Anabá, o Jardim Escola Cora Coralina, ambos de educação infantil 

e fundamental e a Casa Amarela e Jardim dos Limões de Educação Infantil) além de 

outras iniciativas mais recentes na educação infantil. 

 

II - Pontos de Vista Antropológicos relativos ao método e à didática do Ensino 

Infantil 

A Pedagogia Waldorf concebe o homem como uma unidade físico-anímico-

espiritual e sobre esse princípio fundamenta toda a prática educativa.  

A partir de uma visão antropológica, a Pedagogia Waldorf abrange todas as 

dimensões humanas, que estão em íntima relação com o mundo, explica e fundamenta o 

desenvolvimento dos seres humanos segundo princípios gerais evolutivos que 

compreendem etapas de sete anos, denominadas setênios.  

Cada setênio apresenta momentos claramente diferenciáveis, nos quais surgem 

ou despertam interesses, perguntas latentes e necessidades concretas.  

No primeiro setênio (zero a sete anos), a criança emprega todas as suas energias 

para a apropriação e desenvolvimento de seu corpo físico. Ela manifesta toda sua volição 

através de intensa atividade corporal.  

Essa atividade, que desencadeia a formação do físico, metamorfoseia-se em maior 

ou menor capacidade de atuar com liberdade na vida adulta, no âmbito cultural-

intelectual.  

Nesta fase a criança tem uma grande abertura em relação ao mundo. Ela acolhe 

sem resistência anímica tudo o que lhe advém do ambiente em redor, entregando-se ao 

mundo com CONFIANÇA ilimitada. Vive num estado de ingenuidade paradisíaca, num 

mundo em que o bem e o mal se confundem indistintamente.  

Na criança, todos os órgãos de percepção sensória estão abertos e, a partir de 

uma intensa atividade em seu interior, ela responde com a repetição dos estímulos vindos 

do ambiente exterior, a IMITAÇÃO. Essa imitação é a grande força que a criança de 

primeiro setênio tem disponível para a aprendizagem, inclusive a do falar, do fazer, do 

adequado ou impróprio no comportamento humano. E é por meio da imitação mais sutil 

que ela gera, ainda sem consciência, o fundamento da sua moralidade futura.  
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Nesse período a criança tem muitos amigos. Está aberta a novos contatos, porém 

as amizades ainda são bastante superficiais, não atingindo efetivamente o outro; são 

muito mais destinadas a trazer o outro para o seu próprio mundo e brincar.  

Durante esse primeiro setênio, a relação mais importante com o mundo exterior 

transcorre de fora para dentro. Todavia, as experiências adquiridas ainda não são 

centralizadas no eu, ou seja, no centro de sua consciência.  

A Pedagogia Waldorf transcende a mera transmissão de conhecimento e se 

converte em sustentação do desenvolvimento integral do educando, cuidando que tudo o 

que se faça tenha como meta, sobretudo, a transformação de sua vontade e o cultivo de 

sua sensibilidade, das quais pode derivar uma forma de pensar mais flexível, autêntica e 

responsável. Desse modo, procura-se estabelecer uma relação harmônica entre 

desenvolvimento e aprendizagem, fazendo confluir a dinâmica interna da pessoa com a 

ação pedagógica direta, ou seja, integrando os processos de desenvolvimento individual 

com a aprendizagem da experiência humana culturalmente organizada.  

Também dá especial atenção para que no ensino se encontrem entretecidos 

pontos de vista científicos e estético-artísticos com os aspectos relativos ao respeito 

profundo e à admiração ante o mundo.  

Aprofundando-se nos estudos antropológicos e ampliando-os, Rudolf Steiner 

compreendeu que os fundamentos para a realização dos ideais humanos de convivência 

moral-social baseados na liberdade com responsabilidade, fraternidade, respeito mútuo, 

consciência plena de igualdade de direitos e deveres, desenvolvem-se na criança e no 

jovem através do cultivo da admiração e da veneração, os quais só podem se dar através 

de uma religiosidade livre e verdadeira. Respeitando todas as religiões, foi no cristianismo 

que Rudolf Steiner encontrou caminho para essa religiosidade. Assim, as Escolas Waldorf 

têm sua pedagogia permeada por valores cristãos livres de qualquer instituição 

confessional.  

III - Princípios da Pedagogia Waldorf 

As Escolas Waldorf no Brasil, comprometidas com o movimento educativo Waldorf 

mundial e os princípios de Pedagogia Waldorf propostos por Rudolf Steiner, centralizam 

suas intenções educativas no sentido de:   
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• Proporcionar a auto-educação como o caminho para a consolidação dos princípios 

humanos na síntese do pensar, sentir e agir;  

• Promover o desenvolvimento de seres humanos livres, capazes por eles próprios de 

dar sentido e direção às suas vidas;  

• Criar um espaço educacional entendido como o organismo dinâmico, onde se propicie 

o crescimento pessoal e social para toda a comunidade;  

• Contribuir para o desenvolvimento gradual da individualidade em sua formação 

corporal, anímica e espiritual, em equilíbrio harmônico;  

• Contribuir para a formação do indivíduo dentro de uma proposta educativa de abertura 

para o mundo, com toda sua diversidade, abertura que possa ser interiorizada e 

compreendida a partir de perspectivas próprias;  

• Levar os participantes da comunidade escolar à visão da evolução humana, no seu 

inter-relacionamento com a natureza e os demais seres humanos, objetivando a 

consciência do seu ser como sujeito criativo e transformador do mundo;  

• Oferecer subsídios para que o aluno possa conquistar a sua liberdade espiritual, 

participando da obra do bem comum, respeitando a Constituição e os Direitos Humanos e 

cumprindo assim, dignamente, seu papel de cidadão brasileiro;  

• Propiciar uma educação escolar mais adequada às reais necessidades do 

desenvolvimento humano na modernidade;  

• Difundir o conhecimento acumulado – patrimônio cultural – e assumir o compromisso 

de atender ao aluno em seus aspectos afetivos e psicomotores; 

• Desenvolver na criança a base para um pensamento claro e preciso, isento de 

preconceitos e dogmas, o que leva à liberdade; sentimentos autênticos não massificados 

e que respeitem os demais, num marco de igualdade de direitos e obrigações, e uma 

capacidade vigorosa de sustentar responsavelmente a fraternidade na vida econômica do 

futuro. 

      

IV - Objetivos Específicos  

  I – oferecer ambiente rico em experiências de convívio social, de veneração 

e de religiosidade fundamentais ao desenvolvimento harmonioso do físico, do anímico e 

do espiritual; 

  II – oferecer currículo de curto e médio prazo, mediado por metodologia 

científica, artística e prática com coerência temática orientada de acordo com as etapas 

do desenvolvimento do aluno; 



15 

 

  III – propiciar o desenvolvimento de habilidades, hábitos, atitudes e valores 

através da vivência do aprender fazendo, do aprender sentindo e do aprender pensando; 

  IV – possibilitar o estudo de Antropologia Geral ampliada pela Antroposofia, 

para que o corpo docente desenvolva consciência de sua responsabilidade como 

representante da Pedagogia Waldorf perante o corpo discente, a comunidade escolar e a 

sociedade; 

  V – Fomentar a estreita colaboração com a comunidade, respeitando sua 

diversidade cultural, a fim de que haja participação ativa na educação global e 

harmoniosa das crianças. 
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V - Princípios pedagógicos para a Educação Infantil 

“Educar para o futuro” significa encarar, a partir da própria organização escolar, os 

principais desafios que a atualidade nos propõe, cultivando o desenvolvimento do ser 

humano de maneira diferenciada para que um futuro melhor se torne possível. 

O Jardim Waldorf Amanayé busca respostas às problemáticas fundamentais da 

sociedade atual, com base nos conhecimentos antroposóficos, desde a Educação Infantil.  

 

Compreendendo a criança de zero a sete anos 

Por se tratar da fase da vida na qual é desenvolvida sua organização corpórea, o 

veículo que o indivíduo irá usar como meio e instrumento para a concretização de sua 

missão na Terra, consideramos a educação infantil de importância fundamental. A 

educação visa proporcionar um corpo são para uma mente sã.  

Fatores importantes para o desenvolvimento da organização corpórea constituem-

se o meio ambiente de onde vêm os estímulos para a formação dos órgãos sensoriais e o 

ambiente anímico-espiritual (psicológico) que influenciará mais a formação dos órgãos 

internos. A saúde do indivíduo para toda sua vida depende, em grande parte, das pré-

disposições implantadas nessa fase, em que todas as forças vitais estão empenhadas na 

formação do organismo corpóreo.  

Até aproximadamente os três anos de idade, o cérebro, centro nervoso, está em 

franco desenvolvimento, cheio de vitalidade, sendo moldado conforme os estímulos 

vindos do ambiente e pelas experiências corporais que fazem uso da motricidade. As 

experiências vividas inicialmente em nível corpóreo ficarão gravadas no cérebro e 

poderão ser usadas posteriormente como base para o pensar. A criança que pôde 

desenvolver corretamente sua habilidade corpórea natural tem uma boa pré-disposição 

para um pensar vivo e ativo, posteriormente.  

Durante seu desenvolvimento, nos três primeiros anos de vida, quando por meio 

de um grande empenho, a criança conquista o andar ereto, o falar e inicia o processo de 

pensar, é a fase do aprendizado mais importante da vida. Trata-se das três capacidades 

intrínsecas do homem que o distinguem do animal. O acompanhamento correto desse 

processo é a base para a elaboração educacional para berçários e maternais. Quanto 

menos interferências houver nesses processos, acelerando-os ou deixando de criar 

condições propícias, tanto melhor para a criança.  



17 

 

Outro momento importante entre os dois ou três anos de idade, é quando a criança 

diz “eu” para si. Antes ela se sentia una com o mundo, não se distinguia dele; agora, ela 

se vivencia separada dele, deparando-se inclusive com o “tu” e com as outras pessoas. 

Antes era egocêntrica; agora, ela vai despertando para o convívio social. A teimosia típica 

dessa idade deve ser compreendida como uma medição de forças para o conhecimento 

das capacidades do eu próprio.  

A maturidade da criança para ingressar no jardim da infância, onde vai ter que 

aprender a conviver socialmente, mostra-se à medida que ela sabe lidar com o “tu”, em 

torno dos três a quatro anos de idade. Também é o momento em que as primeiras 

características do pensar se ampliam, mostrando uma grande mobilidade de 

pensamentos que podem se unir arbitrariamente, nem sempre fiéis à realidade exterior: 

chama-se fantasia infantil. Muda todo o mundo de brincar da criança, que é influenciado 

intensamente pela imitação e pela fantasia. No ambiente corpóreo se apresenta uma 

crescente capacidade no uso dos braços e das mãos como também um domínio no uso 

da respiração.  

Ao redor dos cinco anos de idade, ocorre uma nova mudança de comportamento 

da criança. As brincadeiras se tornam mais ordenadas, numa imitação fiel da realidade 

vivida pela criança. As perguntas muitas vezes têm um cunho “filosófico” e também 

aparece a capacidade de compreender o ontem, o hoje e o amanhã, significando um novo 

passo no despertar do pensamento.  

No âmbito corpóreo, as crianças de cinco e seis anos mostram maior habilidade no 

uso de pernas e pés. As habilidades corpóreas vão se desenvolvendo da cabeça aos pés, 

repetindo o processo formativo do feto e o processo do nascimento. No final do primeiro 

setênio, a criança já deve ter colocado seus pés firmemente no chão, quando ela se 

apropriou de sua própria corporalidade e agora está pronta para o aprendizado no Ensino 

Fundamental.  
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Sobre o educador 

Para criar o ambiente que atenda às necessidades da criança, o educador deve 

buscar uma profunda compreensão antropológica e pedagógica do processo evolutivo do 

ser humano. Conseqüentemente, o papel do educador infantil é visto como de extrema 

importância e até mesmo decisivo para toda a vida do indivíduo. A primeira fase da vida é 

o fundamento, o primeiro degrau sobre o qual se edifica todo o desenvolvimento futuro. 

Isto requer uma ampla formação do educador infantil em todos os âmbitos.  

Como a educação da criança do primeiro setênio apela essencialmente para a 

imitação, o educador, como exemplo, deve ter a capacidade para uma autêntica 

autocrítica e força de vontade para a auto-educação.  

O educador deve de ter uma boa capacidade de observação tanto para observar o 

processo evolutivo das crianças, como também para observar as manifestações da 

natureza. Sua função é justamente a de ajudar as crianças a se familiarizarem e se 

adaptarem às condições da vida na Terra, e ajudá-las a conhecer o mundo no qual irão 

atuar futuramente. Com a incapacidade da criança de compreender racionalmente os 

fenômenos do mundo, o educador usa a linguagem compreendida nessa faixa etária: a 

linguagem dos gestos, dos movimentos vivenciados na natureza. A linguagem falada ou 

cantada é mais um acompanhamento dos gestos que caracterizam a natureza, e 

proporciona maior vivência e aprendizado da própria língua, do vocabulário e a imitação 

correta dos fonemas. O educador deve ter uma voz agradável para falar e afinada para 

cantar. Também é importante ter uma dicção clara e bem formulada para o contato 

constante com as crianças e para contar-lhes histórias e contos de fadas.  

O educador deve ter bom senso rítmico e conhecer a atuação de sua própria 

índole e dos ritmos falados, cantados e musicais sobre a formação da criança.  

Apesar de as crianças de jardim não fazerem tantos trabalhos manuais dirigidos, é 

importante que o educador seja habilidoso manual e corporeamente para todos os 

afazeres do dia a dia em sala de aula, pois estes serão imitados pelas crianças em seu 

brincar livre.  

Dentre esses afazeres, consta o preparo do lanche de cada dia, que é feito pela 

professora na presença das crianças e com a colaboração das mais velhas e/ou 

interessadas em participar deste momento que é visto como uma importante atividade.  
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Procura-se sempre preparar e oferecer alimentos naturais, selecionados de acordo 

com orientações antroposóficas a respeito da alimentação das crianças. Produtos como 

frutas, legumes, cereais integrais, entre outros fazem parte do cardápio, que também tem 

um ritmo que se repete a cada semana. Neste aspecto o educador deveria refletir e, se 

preciso for, rever sua própria alimentação, pois a criança assimila mais e melhor aquilo 

que sente ser verdadeiro na vida da professora.  

Um bom educador estará sempre preocupado com sua auto-educação. O 

verdadeiro interesse e preocupação do adulto em melhor conhecer e servir cada criança 

fará com que desenvolva a capacidade interior de tecer um elo de investigação invisível 

com cada criança do seu grupo.  

Também faz parte da auto-educação o constante estudo de aprofundamento das 

bases da Pedagogia Waldorf, assim como na Antroposofia, filosofia que a norteia. Além 

do estudo individual, o educador procura participar de grupos de estudos, capacitações, 

encontros regionais de jardineiras (assim são chamadas as professoras do jardim de 

infância Waldorf) e congressos específicos que tratam da faixa etária em questão, tanto 

no Brasil como no exterior.  

 
Sobre a prática pedagógica 

O Jardim Amanayé possui atualmente uma turmas de jardim com crianças três a 

seis anos. Por falta de espaço, o maternal será implantado posteriormente. Apesar da 

composição mista dos grupos, cada ambiente e atividades desenvolvidas atendem as 

diferentes necessidades destas idades, pois tem como objetivo criar um ambiente propício 

para o crescimento e desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo sustentado nas 

interações sócio-culturais, e não consiste, portanto, uma pré-escola com informações ou 

ensino formal. O jardim de infância, assim como o maternal, é o prolongamento do lar e 

não uma “ante-sala” do ensino escolar. Assim como numa família onde irmãos de idades 

diferentes educam-se mutuamente, também as crianças de jardim de infância, em grupos 

de idades mistas, têm essa mesma oportunidade.  

 

 

 

 



20 

 

Imitação, brincar livre, ambiente e brinquedos 

Com a criança de primeiro setênio, o educador não apela para uma compreensão 

abstrata, mas sim deixa atuar o impulso da imitação para que os pensamentos na criança 

possam emergir a partir das ações que realiza, sejam elas artísticas ou de cuidado 

pessoal e do ambiente. O educador deve ser um exemplo digno de ser imitado, deve ser 

um representante da humanidade, deve ser digno de mostrar o que um ser humano é 

capaz de criar e transformar no mundo em prol do outro. Na educação infantil, o educador 

recorre à força da imitação e da fantasia para ajudar a criança de primeiro setênio a 

conhecer e se inserir na realidade do mundo. 

No primeiro setênio, o desenvolvimento está centrado principalmente na 

organização corpórea que é influenciada intensamente pelos estímulos do ambiente no 

qual a criança vive. Desta forma, a atenção que o educador deve dar à formação dos 

órgãos sensoriais é indiscutível. São os sentidos que trazem mensagens a respeito do 

próprio corpo e do entorno e ajudam a criança a fazer uso dessa corporalidade para ir 

adentrando no mundo. O educador dá muita importância à qualidade dos fenômenos e 

objetos que justamente vão influenciar a formação e o funcionamento dos órgãos dos 

sentidos.  

Dá-se especial valor ao brincar livre. Nele se evidencia a importância da qualidade 

do ser humano que irá imitar, bem como do ambiente com o qual irá se relacionar. 

O valor do brincar para o desenvolvimento sadio da criança é cientificamente 

comprovado e é a preocupação de muitos educadores. Para nós ele tem valor 

preponderante, principalmente na educação da criança de primeiro setênio. O brincar 

livre, não dirigido ou proposto, é visto como o maior e o melhor estimulador para um 

desenvolvimento que esteja de acordo com a maturidade etária e as capacidades 

individuais de cada criança.  

De um lado, o impulso natural interior da criança para aprender a se tornar 

humana, para adaptar-se, conhecer e transformar o ambiente encontra evasão no brincar 

livre. Por outro lado, os educadores têm a tarefa de criar o ambiente e as condições para 

o processo de desenvolvimento da criança que ocorre no seu brincar livre. Dois são os 

alimentos que nutrem o brincar livre: o exemplo do educador realizando atividades diárias 

úteis ao social (tais como cozinhar, lavar, varrer, costurar, arrumar) com entusiasmo e 

amorosidade, e a qualidade dos materiais e brinquedos disponíveis para a criança. 
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Durante a realização, pelo educador, de atividades diárias básicas, as crianças ora 

sentem o impulso de realizar a imitação imediatamente e, assim, ajudam a professora na 

atividade a que se dedica, ora guardam a imagem do trabalho humano em seu interior 

para imitá-la mais tarde, em sua brincadeira, da forma peculiar e única com que a 

apreendeu. 

Com relação ao ambiente, materiais e brinquedos, uma grande preocupação do 

educador é criar um ambiente propício para o desenvolvimento dos órgãos dos sentidos, 

que irão se formar de acordo com a qualidade dos estímulos.  

Um excesso de estímulos não proporciona uma organização sensória capaz de 

perceber as sutilezas do mundo, justamente aquelas que mais enriquecem a vida interior.  

Busca-se evitar muitas impressões e estímulos. Cada objeto em sala de aula deve 

ter seu valor para que as crianças possam criar vínculo com os mesmos. Estas são 

qualidades importantes a serem desenvolvidas em nossa época em que quase tudo é 

descartável e, portanto, desprezível. A criança precisa de tempo para se ligar ao 

percebido, ou terá uma relação de superficialidade e terá dificuldades para a 

concentração.  

Os objetos e os brinquedos devem ser de materiais naturais, duradouros e bonitos 

esteticamente, já que irão influenciar a formação dos órgãos dos sentidos e, 

indiretamente, despertar o amor e o respeito pela natureza e pelo ser humano que o 

produziu ou acolheu da natureza. Eles devem despertar a fantasia infantil que lhes dará o 

“acabamento personalizado”, de acordo com as necessidades solicitadas pela 

imaginação.  

Além dos brinquedos estruturados usuais como bonecas de pano, carros de 

madeira, etc., damos muita importância, ao oferecimento de objetos rústicos naturais, tais 

como a natureza oferece,  como pinhas, sementes de vários tamanhos, tocos de madeira 

de vários tamanhos e formas, conchas, pedras, raízes e tudo que possa estimular a 

fantasia da criança, que logo encontrará uma “utilidade” para eles.  
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Ritmo 

Outro aspecto fundamental é o ritmo. Todo processo vivo de aprendizagem deverá 

necessariamente respeitar e fomentar um ritmo adequado. A proposta considera 

fundamental a alternância sadia e equilibrada entre concentração e expansão, entre 

esforço e descanso, entre recordação e esquecimento. Assim se planeja o mais 

cuidadosamente possível, a partir desse ponto de vista, tanto a prática educativa anual, 

mensal, semanal e diária, como também cada uma das horas de aula, a fim de conseguir 

o ritmo adequado ao processo educacional.  

Proporciona-se vivências relacionadas à cada estação climática (ritmo anual) 

associadas às festas cristãs. A criança vivencia o ciclo anual de uma forma direta, pois o 

perfaz com todo seu ser, como parte da natureza, pois como qualquer outro ser vivo, ela 

vivencia o calor no verão, o frescor do outono, o frio do inverno, submete-se à chuva, ao 

sol, etc. Neste relação são enfatizadas as festas anuais, que seguem o calendário cristão. 

Delas são extraídos os verdadeiros conteúdos culturais humanos e transformados para as 

crianças em imagens relacionadas às características da natureza em cada época.  

A repetição de atividades semelhantes cuidadosamente organizadas no ritmo 

semanal são fundamentais para o aprofundamento das experiências e para a 

aprendizagem. Assim, a cada semana, em seu dia específico, a criança pode vivenciar 

ritmicamente experiências como pintura, culinária, desenho e passeio, por exemplo.  

No ritmo de cada dia, o brincar ocupa um lugar de extrema importância.  

A roda rítmica consiste na realização de uma roda com as crianças na qual 

vivenciam e aprendem a recitar versos, entoar canções, realizar movimentos e danças. O 

tema utilizado nas rodas rítmicas (cirandas e dramatizações) forma o conteúdo que é 

apresentado através das épocas do ano. É inspirado na natureza, nas mudanças e 

características das estações do ano, e na vida humana, tanto prática, cotidiana, quanto 

cultural. A professora vai pesquisar os movimentos que expressam coerentemente cada 

imagem que se quer abordar, cada ação que ela quer trazer às crianças, sempre tendo 

em vista o ritmo anual concernente às festas cristãs e às estações do ano.  
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Sobre as atividades 

O desenho livre é uma atividade diária, sendo que o lápis ideal para ser usado é o 

giz de cera de abelha com a superfície corante bem larga. Esta, assim como outras 

atividades artísticas, igualmente, são feitas de forma livre. 

No que diz respeito à música, cabe aos educadores discernir que características a 

música levada à criança deve ter, observando o estágio de desenvolvimento em que a 

criança se encontra. Na música, é enfatizado o aspecto melódico apresentado por meio 

do canto da professora.  

E assim, nas demais atividades propostas, também se atende às reais 

necessidades físicas, psíquicas e espirituais de cada criança, proporcionando um 

ambiente adequado ao grupo como um todo e a cada um em sua individualidade.  

Não se pretende contribuir para a aceleração do desenvolvimento da criança, pois 

temos hoje na sociedade, de modo geral, a tendência a estimular o aprendizado através 

de uma precocidade indesejada.  

Uma das questões fundamentais da educação é como lidar com essa aceleração 

do desenvolvimento da criança. A aceleração e o adiantamento do ensino formal e da 

abordagem intelectual já no primeiro setênio não permitem o amadurecimento das 

vivências e experiências. Uma abordagem intelectualista favorece o acúmulo de 

informações, mas, por outro lado, ajuda a criar o hábito da superficialidade, ao exigir 

sempre mais novidades, mas sem o aprofundamento de nenhuma.  

Neste sentido, como já foi dito acima, entende-se que a repetição de atividades 

semelhantes cuidadosamente organizadas no ritmo semanal são fundamentais para o 

aprofundamento das experiências e para a aprendizagem.  

Procuramos propiciar situações em que a criança vivencie amplamente as 

possibilidades que seu processo de amadurecimento lhe proporciona. A criança usufrui 

com muita alegria a repetição de cada nova conquista no seu caminho de adaptação e 

conhecimento do mundo: busca-se que qualidade sempre tenha mais valor do que a 

quantidade.  

Para Rudolf Steiner, assim como Piaget, a criança passa por fases de 

desenvolvimento e cada uma delas é um passo no despertar da consciência. Além disso, 

em interação, durante o brincar e demais atividades, as crianças vivenciam situações em 

que a zona de desenvolvimento proximal, citada por Vigotsky, é exercitada. 
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Desenho Infantil 

O desenho da criança pequena brota de dentro dela de forma espontânea. Os 

desenhos são manifestações de forças formativas que estão modelando seu corpo. Essas 

forças são tão abundantes que transbordam constantemente na atividade de desenhar. 

As formas que a criança mostra no seu desenho espelham a maneira como as forças 

plasmadoras estão agindo no seu interior. 

Através dos desenhos, o educador pode observar o desenvolvimento da 

consciência da criança e do estado de seu amadurecimento corpóreo. 

A criança do primeiro setênio (0 –7 anos) não deve aprender a desenhar de forma 

dirigida. É incentivado o desenho livre como uma atividade diária, sendo que o material 

ideal para ser usado é o giz de cera ou outros que tenham a superfície corante bem larga. 

Quando o adulto desenha junto com a criança, tem como objetivo que as crianças 

imitem sua atitude de trabalho e dedicação. O que importa nessa idade é o processo e 

não o resultado final. 

Rudolf Steiner mostrou-nos o caminho da educação e o fundamento para um 

julgamento científico com o qual podemos nos aproximar dos desenhos das crianças com 

um entendimento do ser humano total. 

O desenho da criança tem uma conexão com o desenvolvimento do seu corpo e 

ela nos mostra isso de forma inconsciente. 

Nos primeiros sete anos, através de seus desenhos, cada criança faz sua 

autobiografia. 

Assim como na fala, no balbuciar, são encontrados em todas as crianças os 

mesmos fonemas, no desenho são encontrados os mesmos estágios do desenvolvimento 

em todas as crianças do mundo, independente da raça ou nível cultural do país. 

A “grosso modo”, podemos diferenciar três fases no desenvolvimento do desenho: 

 

1ª Fase  

De 1 ano e meio a 3,5 anos 

As forças plasmadoras que modelam o corpo da criança se manifestam no 

desenho, a partir da cabeça. As forças vitais estão em plena posse do sistema neuro-

sensorial. 

O desenho é só movimento, ela própria é movimento. A cor é um elemento 

secundário. O que conta nessa etapa é “a grande ciranda cósmica”, que vai se definindo 
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em linhas redondas, o movimento é muito grande. Lentamente, o emaranhado vai se 

ordenando e vão surgindo linhas retas que aparecem em forma de pêndulo. 

Surge então o espiral desenhado de fora para dentro, em seguida, o movimento 

redondo, o círculo fechado. A criança procura o seu centro, entra para dentro do seu 

corpo, vivencia o fora e o dentro. Quando fecha o círculo está tomando consciência de si 

mesma. 

Do pêndulo surge a vertical e a horizontal, formando uma cruz. Assim, a criança se 

sente com três anos. Os seus pés a carregam com firmeza, seus braços e mãos estão 

livres para atuar. 

Resumindo, podemos dizer que no desenho dessa primeira fase predomina o 

redondo, o círculo. É a fase do amadurecimento das funções neuro-sensoriais, que têm 

como centro o cérebro. 

 

2ª Fase   

De 3 anos a 5 anos 

Depois de três anos, a criança se relaciona de maneira diferente com o mundo. 

Ela descobre seus órgãos de sentido como janelas para fora. Através deles o mundo 

entra para dentro de sua “casinha”. 

Surgem os tentáculos, os raios, que são desenhados de dentro para fora. A 

criança se comunica com o mundo através de seus sentidos, a partir de seu interior. 

Nesse momento, a criança se relaciona com outras, brinca junto com as outras crianças. 

Surgem figuras com antenas ou pernas compridas que saem da cabeça. Olhos e boca 

aparecem mais que o resto do corpo. 

Com quatro anos aparecem formas novas no desenho. A criança divide a folha em 

vários espaços, criando um ritmo. Fisicamente é modelada e estruturada a região do 

meio: a vertical é cortada pela escadinha. Começam a aparecer o quadrado e o retângulo. 

O corpo da criança se alonga. 

As escadinhas nos desenhos nos mostram a formação da coluna e do tórax como 

um todo. O endurecimento do esqueleto, às vezes, parece uma prisão. Aparecem os 

primeiros sentimentos de solidão e medo. 

A partir das cores primárias, a criança descobre as outras cores, mostrando uma 

nova dimensão da vida interior. Ela escolhe cada cor que quer usar e combina as cores 

de forma expressiva. Há desenhos que são somente ritmo e cor. 
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No brincar a criança desenvolve muita fantasia. Cada brinquedo pode se 

transformar em tudo. 

A criança começa a ilustrar cenas do mundo que a circunda, o desenho possui 

elementos exteriores. Identificamos um carro, balanço, casinha. Ainda não há chão. A 

casa está desabitada. 

Por volta do 4º ano, começa a desenhar mãos, mas não tem idéia de quantos 

dedos cada mão tem. 

A casa no início é redonda, casa cósmica. 

Os primeiros elementos ilustrativos surgem por volta dos cinco anos. A criança 

começa a desenhar o mundo que a circunda, casinha, árvores. Não há ordem: 

cima/baixo, direita/esquerda, as figuras “viram” pelo espaço. 

Procura retratar o mundo externo e não somente aquilo que ela é interiormente. 

 

3ª Fase  

De 5 a 7 anos de idade 

Há um desenvolvimento no âmbito do metabólico e dos membros, o corpo ganha 

musculatura, órgãos da digestão amadurecem, pernas e mãos ficam mais habilidosas. 

Aprende a pular corda, sobe nos galhos mais altos das árvores. Tem habilidades 

manuais. 

Surge a forma do triângulo, como o telhado da casa, a saia da menina, 

montanhas. É o sinal da troca dos dentes. 

Os objetos são colocados no chão. A criança desenha céu, chão, cima e baixo. 

A criança mostra cenas detalhadas do cotidiano. Usa memória para desenhar. 

Cada vez mais a criança procura retratar o mundo que a circunda. 

A riqueza descritiva do desenho aumenta, e com isto temos o sinal exterior de que 

as forças plasmadoras se retiram parcialmente do organismo para agora plasmar 

pensamento fundamentados no sentir. A criança está madura para o início de sua vida 

escolar. 

 

Aquarela 

No dia a dia, a criança tem a possibilidade de vivenciar uma infinita variedade de 

cores. No azul sempre mutante do céu, no verde das plantas, na cor viva de uma flor, nas 

estações do ano que transformam nosso redor, enfim em todo ambiente que nos 
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circunda. Para ampliar essa vivência de cores, é desenvolvida no Jardim uma atividade 

semanal, a aquarela. 

Neste momento é usada uma tinta produzida a partir de pigmentos orgânicos que 

além de não ser tóxica, proporciona a vivência intrínseca da cor em sua forma mais pura. 

O pigmento é diluído em água, mantendo assim, a pintura isenta de definições e 

contornos. São utilizadas as cores primárias (azul, vermelho e amarelo) e pelo encontro 

destas, decorrerá uma maravilhosa descoberta individual da transformação das cores. O 

papel é branco e molhado, o que possibilita mais transparência, fluidez da pintura e 

vivência do elemento líquido. 

Não temos como proposta a produção de uma obra de arte, uma vez que isto 

requer um grau de consciência maior do que a criança possui. A atividade tem como 

objetivo central o cultivo de hábitos no manuseio do material, assim como de respeito e 

devoção à atividade que será aprofundada no ensino fundamental e médio. 

Modelagem 

Sendo a criança de 1º setênio toda movimento e vontade, no Jardim de Infância o 

educador traz a modelagem como instrumento de trabalho. Este processo pode ser 

realizado em tanque de areia, no barro, na argila, no amassar o pão, nas massinhas de 

cera de abelha. 

Quando a criança faz a modelagem, ela expressa sua fantasia e criatividade, além 

de desenvolver, de forma lúdica, todos os segmentos de sua coordenação motora, grossa 

e fina, o tato, as variações de tônus muscular, sensações térmicas etc. 

A massinha de cera de abelha (com coloração produzida por pigmentos naturais), 

sendo um material de consistência dura, necessita ser aquecida pelas mãos, para seu 

manuseio. Desta forma trabalha-se a persistência, a vontade, o querer. Não são usadas 

as massas de modelar comercializadas normalmente por conterem produtos químicos 

inorgânicos. 

Ao se oferecer o barro ou a argila às crianças, é indispensável que se acrescente 

essência de chá de camomila ou óleos essenciais para que não haja uma desvitalização 

da criança, pois estes materiais têm uma qualidade de absorção. 

O brincar modelando no tanque de areia, além de todos os benefícios acima 

citados, auxilia na socialização. 

 

 

 



28 

 

Música  

A música deve ir ao encontro do estágio de desenvolvimento em que a criança se 

encontra, cabendo aos educadores colocá-la neste contexto. 

Olhando para os elementos musicais, encontramos na música pentatônica uma 

série de qualidades que podemos ver como correspondentes ao estado físico e anímico 

da criança pequena. São elas: 

a) A falta de um centro tonal definitivo. 

b) Ausência de meios tons e, portanto, ausência de elemento da nota “sensível” 

que encontramos nos modos diatônicos e que musicalmente significa 

contração, polarização tonal. 

c) Estrutura a escala formada a partir das quintas puras (afinação não 

temperada). O intervalo da quinta, como bem demonstrou Dr. Armim 

Hussemann, está diretamente ligado ao nosso processo respiratório, tanto 

morfológico como fisiologicamente, no pulmão e na pele. Ao se criar um 

“ambiente de quintas” através da música pentatônica, ajudamos a criança a 

harmonizar sua respiração. 

d) Historicamente, a música pentatônica de quintas puras nasceu com 

civilizações da antiga China ao antigo Egito (3000 A.C.). Ao se oferecer esta 

sonoridade, é dada às crianças a oportunidade de refazer como indivíduos o 

caminho histórico da humanidade. 

e) Quando falamos de música pentatônica, queremos designar também, uma 

leveza e fluência do elemento rítmico da música. O pulso marcado e vigoroso 

corresponde a um estágio posterior no desenvolvimento da humanidade e do 

ser individual. 

Para todas as características acima mencionadas, vale ressaltar que a música 

pentatônica é, para o canto do adulto e da criança, extremamente confortável e salutar. A 

voz humana pode através dela, expressar-se com fluência e leveza. 

As escalas pentatônicas retiradas do círculo das quintas possuem uma simetria de 

intervalos em torno de um tom central que segue o seguinte esquema: uma segunda para 

cima, uma segunda para baixo, uma quarta para cima, uma quarta para baixo, uma quinta 

para cima, uma quinta para baixo, o que dá a estas escalas um caráter extremamente 

harmonioso. Rudolf Steiner indicou a seguinte escala pentatônica: - RÉ, MI, SOL, LÁ, SI -, 

por possuir um tom central o LÁ – o “tom solar” e todas as outras girarem ao redor dele e 

também possuir como tom inicial o RÉ e não o DÓ que já é considerado um tom muito 
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grave, que adentra muito a matéria e não é recomendado para criança do primeiro 

setênio. 

Sabemos que, através da música, podemos criar diferentes estágios de 

consciência. A reunião dos itens acima citados propicia uma música capaz de produzir um 

estágio de consciência sonhador, a que chamamos de “ambiente das quintas”. Assim 

como o pão é alimento do corpo físico, este “ambiente das quintas” é o alimento anímico 

da criança. 

 

Conteúdo Programático para Maternal e Jardim 

Campos de Experiências 

 
I O eu, o outro e o nós   

Formação Pessoal e Social 

Identidade e Autonomia 

OBJETIVOS: 

✓ Proporcionar processo de socialização:  

Nessas interações sociais se dá a ampliação dos laços afetivos que as 

crianças podem estabelecer com as outras crianças e com os adultos, 

contribuindo para que o reconhecimento do outro, a constatação e valorização 

das diferenças entre as pessoas, e reconhecimento de si própria e sua 

capacidade de aprender com o outro; 

✓ Promover a auto-confiança das crianças a partir do fato de sentirem-se aceitas, 

compreendidas, ouvidas, cuidadas e amadas; 

✓ Criar condições para as crianças conhecerem, descobrirem e vivenciarem 

novos sentimentos, valores, idéias, costumes e papéis. 

 

             CONTEÚDOS: 

Crianças de 1 a 3 anos 

✓ Comunicação e expressão dos desejos, desagrados, necessidades, 

preferências e vontades em brincadeiras e nas atividades cotidianas; 

✓ Capacidade de fantasia e de dramatização;  

✓ Escolha de brinquedos e objetos para brincar, bem como, o devido respeito 

e cuidado com a manipulação;  
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✓ Respeito às regras simples de convívio social, brincadeiras onde meninos e 

meninas possam participar sem discriminação de sexo;  

✓ A participação em atividades cotidianas de arrumação e limpeza do seu 

ambiente;  

✓ Procedimentos relacionados à alimentação e à higiene das mãos, cuidado 

e limpeza pessoal;  

✓ Atitudes de gratidão e respeito na hora da refeição 

✓ Identificação de situações de risco no seu ambiente mais próximo. 

 

Crianças de 3 a 6 anos; 

✓ Participação de meninos e meninas igualmente em brincadeiras que 

socialmente são aceitas somente por um deles;  

✓ Participação na realização de pequenas tarefas do cotidiano que envolvam 

ações de cooperação, solidariedade e ajuda na relação com os outros; 

✓ Valorização dos cuidados com os materiais de uso individual e coletivo 

tendo como modelo o cuidado em que o educador os manipula;  

✓ Procedimentos relacionados à alimentação e à higiene, bem como atitudes 

de gratidão e respeito na hora da refeição; 

✓ Cuidado e limpeza pessoal. 

 

Observação, Registro e Avaliação Formativa 

 São instrumentos de avaliação que o educador utiliza, seja para avaliar sua própria 

condução do trabalho realizado e também para fornecer as devidas orientações às 

famílias, auxiliando no real desenvolvimento da criança.  A avaliação servirá como registro 

do desenvolvimento das crianças em sua individualidade, sua interação no grupo e sua 

autonomia. 

 

Natureza e Sociedade 

Objetivos: 

O mundo onde as crianças vivem se constitui em um conjunto de fenômenos 

naturais e sociais indissociáveis diante do qual elas se mostram curiosas e participativas.  

Desde muito pequenas, pela interação com o meio natural e social no qual vivem, 

as crianças aprendem sobre o mundo, fazendo perguntas e procurando respostas às suas 

indagações e questões. Como integrantes de grupos sociais singulares: 
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• Vivenciar experiências e interagir com diversos temas a que têm acesso na 

sua vida cotidiana, construindo um conjunto de conhecimentos sobre o 

mundo que as cerca. 

Cabe ao professor: 

• Escolher os assuntos mais relevantes para as crianças e o seu grupo 

social, mostrando o meio natural e social dentro de um contexto de 

veneração, respeito, amor e, sobretudo, confiança no mundo que está 

sendo descoberto e percebido. 

Conteúdos: 

Os conteúdos aqui indicados são organizados e definidos em função das 

diferentes realidades e necessidades, de forma que possam ser de fato significativos para 

as crianças. 

 

Crianças de 2 e 3 anos 

✓ Participação em atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções 

que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outros grupos; 

✓ Explorar diferentes objetos, suas propriedades e relações simples de causa e 

efeito e conhecimento do próprio corpo por meio do uso e da exploração de suas 

habilidades físicas, motoras e perceptivas; 

✓ Nomear seus parentes próximos como nome dos pais, avós, pessoas que a 

cercam; 

 

Crianças de 4 a 6 anos 

Os conteúdos são trabalhados de maneira integrada, evitando-se fragmentar a 

vivência das crianças.  

✓ conhecimento de ser, viver, trabalhar de alguns grupos sociais do presente e do 

passado através de brincadeiras, músicas, atividades corporais e jogos; 

✓ valorizar o patrimônio natural e construído através de atitudes de respeito a 

agradecimento. 

✓  

Atividades Curriculares referentes aos Conteúdos Propostos 

Religar as crianças à percepção e observação dos processos rítmicos da natureza, 

intensificando, por exemplo, a vivência das estações do ano nas mais diversas 

situações: a passagem pelas estações do ano e suas festas é marcada por 
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experiências bem concretas e pelo intenso processo de preparação para cada 

evento.  

• Cultivar o respeito pela natureza e a postura de reverência e gratidão. 

Essas atividades assim regidas pelos ritmos da natureza, transmitem segurança à 

criança, trazendo-lhe saúde e possibilitando o correto desenvolvimento dos órgãos do 

sentido. 

Vivenciar o ciclo anual de uma forma direta, pois o perfaz com todo o seu ser, 

como se fizesse parte da natureza. Nesse contexto, as festas anuais podem ser 

compreendidas mais conscientemente, cada uma de acordo com as suas características. 

Festa de aniversário: feita para cada criança. Neste dia, todo o ritmo da escola é 

voltado para esse evento. A roda, o lanche e a história do final da manhã são 

especialmente dedicados ao aniversariante. 

 

Observação, Registro e Avaliação Formativa 

A avaliação não se dá somente no momento final do trabalho e sim é tarefa 

permanente do educador, instrumento indispensável à constituição de uma prática 

pedagógica e educacional verdadeiramente comprometida com o desenvolvimento sadio 

das crianças. O registro se compreende como fonte de informação sobre as crianças, em 

seu processo de vivência do conteúdo que lhe é proposto. Esse registro é do acervo do 

professor, que lhe permite recuperar a história do que foi vivido, para que possa reavaliar 

e estruturar novos encaminhamentos para alguns temas e atividades. 

 Nenhuma criança brinca para passar o tempo e sim, motivada por processos 

internos que vem de encontro com uma linguagem pessoal e individual que deve ser 

proporcionada e respeitada.  

A criança não é estimulada precocemente, por exemplo, colocar a criança sentada 

no balanço, sem ainda esta aptidão adquirida, para que possa desenvolver sua força de 

vontade e conquistar esta habilidade quando estiver preparada.  

 

II Corpo, gestos e movimentos   

OBJETIVOS: 

✓ Propiciar um amplo desenvolvimento de aspectos motores das crianças, tanto 

no que diz respeito às atividades cotidianas como nas atividades relacionadas 

às brincadeiras; 
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✓ Favorecer um ambiente físico e social onde as crianças se sintam 

protegidas e acolhidas, e ao mesmo tempo seguras para se arriscar e vencer os 

desafios que lhe são proporcionados. 

✓ Proporcionar desenvolvimento do movimento enquanto linguagem e 

expressão da cultura humana, através da dança, a dramatização, o jogo e as 

brincadeiras; 

✓ Proporcionar exemplos adequados de expressão gestual e de posturas 

corporais. 

Conteúdos: 

 A organização dos conteúdos para o trabalho com movimento respeita as 

diferentes capacidades das crianças em cada faixa etária, bem como prioriza o 

desenvolvimento de suas habilidades expressivas e instrumentais, de forma que possam 

agir cada vez mais com intencionalidade.  

 

Expressividade 

 A qualidade da dimensão expressiva no ensino é incentivada no sentido das 

crianças terem momentos de se expressar no grupo, com brincadeiras, contar, ou 

comunicar suas idéias, assim como aprender a expressar suas necessidades e 

sentimentos, respeitando sua individualidade e auxiliando-a para que possa ser 

compreendida.  

 

Conteúdos: 

Crianças de um e três anos: 

✓ Brincadeiras que envolvem o canto e o movimento, simultaneamente, bem 

como cantigas e brincadeiras de cunho afetivo nas quais o contato corporal 

é o seu principal conteúdo, possibilitam a percepção rítmica, a identificação 

das partes do corpo e o contato físico e amoroso com o adulto. 

✓ Alguns materiais, em contato com o corpo da criança, podem proporcionar 

vivências significativas no que diz respeito à sensibilidade corporal e 

desenvolvimento dos órgãos do sentido. 

✓ As características físicas de fluidez, textura, temperatura e plasticidade da 

terra, da areia e da água propiciam atividades sensíveis interessantes, 

assim como o uso de tecidos de diferentes texturas e pesos, em 

brincadeiras prazerosas como fazer cabanas, túneis, labirintos etc. 
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✓ As mímicas faciais e gestos possuem um papel importante na expressão 

dos sentimentos, assim sendo, brincar de fazer caretas ou de imitar bichos 

propicia a descoberta das possibilidades expressivas de si próprio e dos 

outros. 

 Crianças de três a seis anos: 

✓ A afirmação da imagem corporal desenvolvida em brincadeiras nas quais 

as crianças se fantasiam e assumem papéis utilizando-se de tecidos 

enrolados no corpo, adereços e acessórios diversos, constituem uma 

atividade muito própria dessa idade. 

✓ Representar experiências observadas e vividas por meio do movimento 

pode se transformar numa atividade bastante divertida e significativa para 

as crianças, como por exemplo: imitar um passarinho piando no ninho, uma 

lagarta se arrastando, uma borboleta voando, um beija-flor voando numa 

flor, etc., são exercícios de imaginação e criatividade que confirmam a 

importância do movimento na expressão de idéias e emoções. 

✓ Participar de brincadeiras de roda ou de danças circulares favorece o 

desenvolvimento da noção de ritmo individual e coletivo, como também, as 

brincadeiras tradicionais, na qual cada verso corresponde a um gesto, 

proporcionam a oportunidade de descobrir e explorar movimentos 

ajustados ao ritmo, promovendo também a possibilidade de expressar 

emoções. 

  

 Equilíbrio e coordenação 

 

As ações que compõem as brincadeiras envolvem aspectos ligados à 

coordenação do movimento e ao equilíbrio, por exemplo, para saltar um obstáculo, 

as crianças precisam coordenar habilidades motoras como velocidade, 

flexibilidade e força, calculando a maneira mais adequada de conseguir seu 

objetivo.  

Objetivo: 

 Assegurar e valorizar no cotidiano das atividades desenvolvidas na Educação 

Infantil, brincadeiras que contemplem a progressiva coordenação dos movimentos e o 

equilíbrio das crianças. 
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Conteúdos: 

Crianças de um e três anos 

• A ampliação progressiva da destreza para deslocar-se no espaço por meio 

da possibilidade constante de arrastar-se, engatinhar, rolar, andar, correr, 

saltar etc.; 

• Atividades que exijam o aperfeiçoamento dessas capacidades motoras ou 

que lhes tragam novos desafios são atividades adequadas a essa faixa 

etária; 

• Brincadeiras que possam contribuir para a qualidade das experiências 

motoras e posturais das crianças, como por exemplo as atividades de 

contenção e manutenção do tônus muscular. 

 

Crianças de quatro a seis anos 

• Participação em brincadeiras e jogos que envolvam correr, subir, descer, 

escorregar, pendurar-se etc., para ampliar gradualmente o conhecimento e 

controle sobre o corpo e movimento, 

• Utilizar-se de habilidades como força, velocidade, resistência e flexibilidade 

 

Passeios semanais 

 Com autorização das famílias, são realizados passeios semanais que consistem 

em caminhadas até um espaço amplo e livre onde as crianças possam brincar livremente.  

O objetivo deste passeio é propiciar a atenção por onde andar, onde pisar, o 

cuidado consigo mesmo e com os menores, mover-se no espaço amplo com autonomia e 

gradual independência, obedecer regras simples, saber esperar, trabalhando o freio 

inibitório.  

 

Brincar e Brincadeiras 

 O brincar livre, é visto como o maior e o melhor estimulador para um 

desenvolvimento que esteja de acordo com a maturidade etária e as capacidades motoras 

e imaginativas individuais da criança. 

 A criança procura a atividade lúdica que melhor corresponde às suas 

necessidades evolutivas, momentâneas, seguindo inconscientemente, instintivamente os 

estímulos provenientes de uma sabedoria corpórea. Faz parte da natureza da criança, 
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querer sempre superar-se, tornando-se cada vez mais capaz no domínio de sua própria 

corporalidade e na interação com o mundo. 

 

III Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações   

Objetivo: 

 Considera-se que as atividades que envolvem jogos, brincadeiras, dramatizações, 
danças tradicionais etc., fazem parte da nossa cultura histórica e dessa forma 
contemplam a noção e organização do tempo para a criança. Resgata-se essa 
característica histórica no momento da confecção e elaboração dos materiais que serão 
utilizados para esse fim. 
 

Matemática 

Objetivos: 

• Participar de uma série de situações envolvendo números, relações entre 

quantidades, noções sobre espaço. Toda essa vivência, dentro e fora da escola, favorece 

a elaboração de conhecimentos matemáticos. 

Para que a escola seja um espaço onde estas noções e conhecimentos possam 

ser desenvolvidos, a abordagem da Matemática tem como finalidade proporcionar 

oportunidades para que as crianças possam: 

• Estabelecer aproximações e algumas noções matemáticas presentes no 

seu cotidiano, como contagem, relações espaciais, etc. 

• Familiarizar-se com os números, as operações numéricas, as contagens 

orais e as noções espaciais como ferramentas necessárias no seu cotidiano. 

• Comunicar idéias matemáticas, hipóteses, processos utilizados e 

resultados encontrados em situações-problema relativas a quantidade, espaço físico e 

medida, utilizando a linguagem oral. 

• Ter confiança em suas próprias estratégias e na sua capacidade para lidar 

com situações matemáticas novas, utilizando seus conhecimentos prévios. 

 

Conteúdos: 

A seleção e a organização dos conteúdos matemáticos consideram os 

conhecimentos prévios e as possibilidades cognitivas das crianças para ampliá-los. 

Crianças de 2 a 3 anos de idade 

• Utilizar-se de contagem oral, de noções de quantidade, de tempo e de 

espaço em jogos, brincadeiras e músicas junto com a professora e nos diversos contextos 

nas quais as crianças reconheçam essa utilização necessária. 
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• Manipular e explorar objetos e brinquedos para descobrir as características 

e propriedades principais e suas possibilidades associativas: empilhar, rolar, transvasar, 

encaixar, etc. 

 

Crianças de 4 a 6 anos de idade 

• Utilizar contagem oral nas brincadeiras, músicas e em situações nas quais 

as crianças reconheçam sua necessidade. 

• Utilizar noções simples de cálculo mental como ferramenta para resolver 

problemas. 

• Comunicar quantidades, utilizando a linguagem oral, a notação numérica e/ou 

registros não convencionais. 

• Identificar a posição de um objeto numa série desenvolvendo a noção de 

sucessor e antecessor. 

• Contato e possível identificação de números nos diferentes contextos em 

que se encontram. 

• Explorar de diferentes procedimentos para comparar grandezas. 

• Contato com medidas de comprimento, peso, volume e tempo, pela 

utilização de unidades convencionais e não convencionais. 

• Marcação do tempo por meio da observação de calendários e da vivência 

das festas escolares. 

• Explicar e/ou representar a posição de pessoas e objetos, utilizando 

vocabulário pertinente nas rodas, nas brincadeiras e nas diversas situações do dia-a-dia. 

• Explorar propriedades geométricas de objetos como formas, tipos de 

contornos, etc. 

• Identificar pontos de referência para situar-se e deslocar-se no espaço. 

 

Brincadeiras e Cantigas 

Constituem-se em rico contexto nos quais idéias matemáticas podem ser 

vivenciadas pelas crianças. 

Proporcionam situações de contagem, de posicionamento no espaço e no tempo, 

dentre os demais conteúdos apresentados. 
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Música 

Além das letras onde estão inseridos números e quantidades, a música 

proporciona a vivência do elemento rítmico, que por ser dividido em tempos (espaços de 

tempos) e estruturado em forma de compassos que se repetem, em muito favorece o 

desenvolvimento do pensar seqüencial e lógico que é base do raciocínio matemático. 

 

Culinária 

Além da participação na preparação do lanche, pelo menos uma vez por semana 

temos uma atividade culinária desenvolvida com as crianças, seja na preparação de um 

bolo, tortas, pães ou bolachas que serão servidas no lanche. 

Possibilita um rico trabalho, envolvendo higiene (lavar e desinfetar as mãos, usar 

avental e touca apropriada, a limpeza do espaço no início e finalização do trabalho), o 

cuidado ao manipular diferentes tipos de massas, utilização da faca de maneira 

apropriada, utilizar unidades de medida, marcação de tempo e noção de temperatura. 

 

Cirandas e Dramatizações 

 Nessas atividades as crianças são reunidas numa roda e através de movimentos, 

versos, canções e dramatizações, desenvolve-se o conteúdo de uma época. Esse 

conteúdo acompanha o ritmo do ano com suas festas e estações e é trabalhado todos os 

dias, da mesma forma e no mesmo horário durante 4 semanas. 

 O ritmo da contração e expansão rege esse momento central obedecendo à 

necessidade da própria época, do grupo em si e de crianças com dificuldades específicas, 

sempre contando com a imitação na ajuda da aquisição da coordenação motora, da 

noção espacial, do equilíbrio e também harmonizando tendências que as crianças trazem, 

tais como dispersão, agitação, falta de fantasia, movimento sincronizado, etc.  

 A música tem o papel de acompanhar as imagens criadas. Por exemplo: o gigante 

caminha com passos pesados e longos, portanto, usa-se ritmo lento e bem pausado; já o 

ratinho caminha rapidamente e com passos bem curtinhos. Nesta fase ainda não há 

mistura de diferentes ritmos. A criança estará trabalhando de forma lúdica e artística sua 

lateralidade, orientação espacial, destreza, coordenação motora, equilíbrio, 

expressividade, noção de ritmo, etc. 
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Brinquedos e Outros Elementos 

Panos de vários tamanhos e texturas de cores diversas, sem estampa, que são 

utilizados para fantasias, confecção de barracas e casinhas, bonecos de pano, roupinhas, 

blocos de madeira, sementes de variadas formas, tamanhos e quantidades, areia, pedras, 

folhas, massa de modelar, além dos brinquedos que estão a disposição das crianças 

possibilitam o conhecimento das propriedades de volumes e formas, assim como 

desenvolvem diversas outras capacidades matemáticas. 

 

Observação, Registro e Avaliação Formativa 

A aprendizagem das noções matemáticas na educação infantil está centrada na 

relação de diálogo entre adultos e crianças durante as diversas atividades do dia-a-dia, 

assim como no manuseio de materiais e na vivência corporal no espaço. 

A avaliação se dá através da observação da criança, feita pela professora. As 

noções que a criança já traz, vão somando-se as que serão adquiridas e cabe a 

professora compreender como está acontecendo o processo de desenvolvimento de cada 

aluno. 

As observações a respeito de cada criança são registradas a fim de servirem como 

subsídios para as intervenções da professora. Os registros também são necessários 

como fonte de dados em reuniões do corpo docente e/ou de pais. 

 

Jardinagem e Horta 

Nesta atividade são vivenciadas noções de tempo como época do ano e luas para 

plantar e colher, noções matemáticas referentes a grandezas e medidas, entre os demais 

conteúdos. 

 

 Vivência do ritmo do dia da Semana, das Épocas e das Festas 

Marcação de tempo, noção de dia e noite; ontem, hoje e amanhã; dias da semana, 

os meses do ano; as estações, noções de antes, agora e depois são trabalhadas 

naturalmente no dia-a-dia através das atividades rítmicas. 

IV Traços, sons, cores e formas 

Música 

A música, por ser uma atividade extremamente artística e que toca o ser humano 

de forma profunda, tem na educação e na pré-escola, uma função essencial. 

Música é o envolvimento ordenado do tempo e de tons no espaço ao qual a 



40 

 

criança pequena se liga de forma integral, pois vivencia esse movimento como expressão 

de processos internos, dando-lhe possibilidade de levar este impulso ao encontro de leis e 

formas claras de pensar, sentir e agir, sem, contudo, tirá-la do ambiente lúdico e de 

fantasias que lhe é próprio. 

  Objetivos: 

✓ Desenvolver nas crianças as capacidades de: ouvir, perceber, discriminar eventos 

sonoros diversos, fontes sonoras e produções musicais; brincar com músicas, 

imitar, inventar e reproduzir criações musicais. 

✓ Vivenciar experiências envolvendo a música: crianças de quatro a seis anos que 

reconheçam e utilizem como linguagem expressiva, conscientes de seu valor 

como meio de comunicação e expressão.  

✓ Integrar a música às demais brincadeiras e jogos: as crianças cantam enquanto 

brincam, acompanham com sons os movimentos de seus carrinhos, dançam e 

dramatizam situações sonoras diversas, conferindo “personalidade” e significados 

simbólicos. 

 Conteúdo: 

 A organização dos conteúdos para o trabalho da área de música deverá, acima de 

tudo, respeitar o nível de percepção e desenvolvimento (musical e global) das crianças 

em cada fase, bem como as diferenças socioculturais entre elas. 

Crianças de 1 a 3 anos: 

✓ Utilizar o canto como instrumento da rotina diária, seja no guardar, se organizar, 

dar as mãos, agradecer etc; 

✓ Exploração, expressão e produção do silêncio e de sons com a voz, o corpo, o 

entorno e materiais sonoros diversos. 

✓ Interpretação de músicas e canções diversas. 

✓ Participação em brincadeiras e jogos cantados e rítmicos. 

 

Crianças de 3 a 6 anos: 

• Reconhecimento e utilização expressiva, em contextos musicais das diferentes 

características geradas pelo silêncio e pelos sons. 

• Participação em jogos e brincadeiras que envolvam a dança e/ou a 

improvisação musical. 

• Repertório de canções para desenvolver a memória musical. 
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Observação, Registro e Avaliação Formativa 

A avaliação do movimento é contínua, levando em consideração os processos 

vivenciados pelas crianças, resultado de um trabalho intencional ou não do professor. 

Constitui-se em um instrumento de reorganização de intervenções e posturas diante das 

crianças, bem como um melhor acompanhamento e conhecimento de cada criança 

individualmente e do grupo em questão. 

 Dessa forma, a observação cuidadosa sobre cada criança e sobre o grupo fornece 

elementos que podem auxiliar na construção de uma prática que considere o corpo e o 

movimento das crianças. 

 

Atividades Curriculares Referentes aos Conteúdos Propostos: 

A música pentatônica possui uma série de qualidades correspondentes ao estado 

físico e anímico da criança pequena. 

✓ Utilizar-se da música para chamar as crianças em diferentes atividades: 

arrumação, higiene pessoal, indicando o término da aula, etc. 

✓ Utilizar o canto e a música em momentos de agitação e conflitos entre as crianças, 

sendo um instrumento de harmonização do grupo. 

O kântele é o principal instrumento utilizado no jardim além de outros como: 

xilofone, sinos, chocalhos, etc. 

 

Observação, Registro e Avaliação: 

A avaliação na área de música é contínua, levando em consideração os processos 

vivenciados pelas crianças, resultado de um trabalho intencional do professor. Constitui-

se em instrumento para reorganização de objetivos, conteúdos, procedimentos, 

atividades, e como forma de acompanhar e conhecer cada criança e grupo. 

O registro das observações do professor sobre cada criança e sobre o grupo será 

um valioso instrumento de avaliação: 

- documentar os aspectos referentes ao desenvolvimento vocal (se cantam e 

como);  

-  O desenvolvimento rítmico e motor;  

-  A capacidade de imitação, de criação e de memorização musical. 

- A conquista de habilidades musicais no uso da voz e dos instrumentos será 

observada, acompanhada e estimulada. 
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Artes Visuais 

As atividades em Artes Plásticas que envolvem diferentes tipos de materiais 

indicam às crianças possibilidades de transformação, de reutilização e de construção de 

novos elementos. 

A Arte Visual requer profunda atenção, pois os pensamentos, a sensibilidade, a 

imaginação, a percepção, a intuição e a cognição da criança devem ser trabalhadas de 

forma integrada. 

Destaca-se o desenvolvimento do desenho por sua importância no fazer artístico 

delas e na construção das demais linguagens visuais (pintura, modelagem, etc.). 

 

Objetivos: 

✓ Favorecer o desenvolvimento das capacidades criativas das crianças. 

✓ Diversificar a ação das crianças na experimentação de materiais, do espaço e do 

próprio corpo; 

✓ Ampliar seu conhecimento de mundo, manipulando diferentes objetos e materiais, 

explorando suas características, propriedades, possibilidade de manuseio e entrar 

em contato com formas diversas de exploração artísticas. 

✓ Aprofundar e ampliar o conhecimento de mundo e da cultura, produzindo trabalhos 

utilizando-se da linguagem do desenho, da pintura, da modelagem, etc., 

desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de produção e 

criação. 

 

Desenho 

✓ Observar o desenvolvimento da consciência da criança e o estado de seu 

amadurecimento corpóreo, incentivando o desenho livre como atividade diária 

usando lápis de cera ou lápis de superfície larga; 

 

Pintura 

✓ Vivenciar as cores é o único critério: em aquarela, com tintas e papel de boa 

qualidade, as crianças devem estar completamente à vontade. 

Observação: não utilizamos a reprodução de um objeto ou a coloração de um desenho 

pré-impresso. 
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Modelagem 

✓ No processo de modelagem utiliza-se de barro, o tanque de areia, a argila, o 

amassar o pão, nas massinhas de cera de abelha que exigem certo esforço dos 

dedos desenvolvendo de forma lúdica sua coordenação motora grossa e fina entre 

outras. 

  

Conteúdos: 

Os conteúdos estão organizados em três itens – desenho, pintura, modelagem, visando 

oferecer visibilidade às especificidades da aprendizagem em artes, embora vivenciem de 

forma integrada. 

 

Desenho Infantil 

Para a criança do 1º setênio o desenho é uma importante forma de expressão. Os 

desenhos são manifestações de forças formativas que estão agindo no seu interior. 

Através dos desenhos, o educador pode observar o desenvolvimento de seu 

amadurecimento corpóreo. 

Nos primeiros sete anos, através de seus desenhos cada criança faz sua 

autobiografia. 

Para a criança de 1º setênio, que ainda não dispõe da linguagem escrita, o 

desenho traz a possibilidade de comunicar-se de outra forma, além da linguagem oral. 

O manuseio do giz de cera, o contato com a folha de papel e seus limites de 

espaço, vão preparando a coordenação motora fina necessária à futura aprendizagem da 

escrita. 

 

Observação, Registro e Avaliação Formativa 

A avaliação se dá de forma sistemática e contínua ao longo de todo o processo de 

aprendizagem. 

É realizado um levantamento inicial para obter informações necessárias sobre a 

criança, através de uma ficha de apresentação preenchida pela família. 

A observação é o principal instrumento para que a professora avalie o processo de 

construção da linguagem pelas crianças. 

Os registros das observações feitas pela professora, assim como a coleta de 

atividades realizadas pelas crianças (desenho, aquarela, etc) são indicadores que 

permitem uma visão da evolução de cada criança. 
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Esse material é utilizado como um instrumento com o qual a professora poderá 

reorganizar suas intervenções, quando necessário, não só no seu trabalho com as 

crianças, mas também com orientações no âmbito familiar. 

 

Crianças de 1 a 3 anos 

✓ Exploração e manipulação de materiais, como giz de cera e papel de diferentes 

texturas, de meios como tintas, água, cera de abelha, etc. 

✓ Exploração e reconhecimento de diferentes movimentos gestuais desenvolvendo 

todos os segmentos de coordenação. 

✓ Cuidado com materiais e com os trabalhos e objetos produzidos individualmente e 

em grupo. 

 

Crianças de 3 a 6 anos 

✓ Criação de desenhos, pinturas, modelagens a partir do próprio repertório; 

✓ Exploração e aprofundamento das possibilidades oferecidas pelos diversos 

materiais (giz, papel, pincéis, tintas, argila, lãs, feltro etc.); 

✓ Valorização das suas próprias produções e das outras crianças; 

✓ Respeito e cuidado com os objetos produzidos individualmente e em grupo; 

✓ Organização e cuidado com os materiais. 

 

Observação, Registro e Avaliação: 

A avaliação busca entender o processo de cada criança, a significação que cada 

trabalho comporta. A observação do grupo, além de constante, faz parte de uma atitude 

sistemática do professor dentro do seu espaço de trabalho. O registro dessas 

observações e das percepções que surgem ao longo do processo, tanto em relação ao 

grupo quanto ao percurso individual de cada criança, fornece alguns parâmetros valiosos 

que podem orientar o professor na escolha dos conteúdos a serem trabalhados. Podem 

também, ajudá-lo a avaliar a adequação desses conteúdos, colaborando para um 

planejamento mais afinado com as necessidades do grupo de crianças. 

Em Artes Visuais a avaliação é sempre processual e tem um caráter de análise e 

reflexão sobre as produções das crianças. Isso significa que a avaliação para a criança 

explicita suas conquistas e as etapas do seu processo criativo: para o professor, fornece 

informações sobre a adequação de sua prática para que possa repensá-la e estruturá-la 

com mais segurança. 
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São consideradas como experiências prioritárias em Artes Visuais realizada para 

as crianças de zero a três anos: a exploração de diferentes materiais e a possibilidade de 

expressar-se por meio deles. Para isso é necessário que essas crianças tenham tido 

oportunidade de desenhar, pintar, modelar, brincar com materiais de construção em 

diversas situações, utilizando os mais diferentes materiais. 

A partir dos quatro e até os seis anos, uma vez que tenham tido muitas 

oportunidades de vivenciar experiências envolvendo as Artes Visuais. Pode-se esperar 

quer as crianças utilizem o desenho, a pintura, a modelagem e outras formas de 

expressão plástica para representar, expressar-se e comunicar-se. Para tanto é 

necessário que as crianças tenham vivenciado diversas atividades, envolvendo o 

desenho, a pintura, a modelagem etc., explorando as mais diversas técnicas e materiais. 

 

V Escuta, fala, pensamento e imaginação    

Objetivos: 

O trabalho com a linguagem se constitui um dos eixos básicos na educação 

infantil, dada sua importância para a formação do sujeito, para a interação com as outras 

pessoas, na orientação das ações das crianças, na construção de muitos conhecimentos 

e no desenvolvimento do pensamento. 

A prática pedagógica do Jardim de Infância promove as seguintes oportunidades 

às crianças: 

✓ Participar de variadas situações de comunicação oral, para interagir e expressar 

desejos e sentimentos por meio da linguagem oral, contando suas vivências. 

✓ Interessar-se por ouvir histórias. 

✓ Familiarizar-se com a escrita por meio da participação em situações nas quais ela 

se faz necessária e do contato cotidiano com os livros, jornais, cartas, registros da 

professora etc. 

 

Conteúdos: 

O domínio da linguagem surge do seu uso em múltiplas circunstâncias, nas quais 

as crianças podem perceber a função social que ela exerce e assim desenvolver 

diferentes capacidades. 

É no contato com os adultos que a criança vai adquirindo e desenvolvendo a 

linguagem. Portanto, a professora é responsável por apresentar de forma clara e bem 

articulada, tudo o que é feito durante a aula e assim, a criança do 1º setênio que tem 
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como base a imitação, irá reproduzindo o que vivencia na linguagem oral, bem como 

despertando o interesse pela escrita através do modelo do educador, que lê e escreve de 

acordo com as necessidades que surgem durante o dia. 

 

Crianças de dois e três anos: 

✓ Uso da linguagem oral para comunicar-se, relatar suas vivências e expressar 

desejos, vontades, necessidades e sentimentos, nas diversas situações de 

interação presentes no cotidiano. 

✓ Participação em situações de relato e/ou leitura de diferentes gêneros feitos pelos 

adultos, como contos, poemas, canções, etc. 

✓ Participação em situações cotidianas nas quais o adulto faz uso da leitura e da 

escrita. 

 

Crianças de quatro a seis anos: 

✓ Uso da linguagem oral para comunicar-se, relatar suas vivências e expressar 

desejos, vontades, necessidades e sentimentos, nas diversas situações de 

interação presentes no cotidiano. 

✓ Participação em situações de relato e/ou leitura de diferentes gêneros feitos pelos 

adultos, como contos, poemas, canções, etc. 

✓ Elaboração de perguntas e respostas de acordo com os diversos contextos de que 

participa. 

✓ Participação em situações que envolvam a necessidade de explicar e argumentar 

suas idéias e pontos de vista. 

✓ Relato de experiências vividas e narração de fatos em seqüência temporal e 

causal. 

✓ Conhecimento e reprodução oral de jogos verbais, músicas, poemas, etc. 

✓ Participação nas situações em que os adultos fazem uso da leitura e da escrita, 

como contos, cartas, jornal, receitas do lanche, etc. 

✓ Observação de materiais impressos existentes na escola, como livros na 

biblioteca, quadro de avisos, anotações da professora etc. 

 

 Contos de fadas e histórias 

A base para a real comunicação é estabelecida a partir da linguagem oral (fala), o 

fortalecimento da memória e da capacidade de concentração, quando são narrados para 
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as crianças episódios de nossa infância ou cenas do cotidiano e de brincadeiras que se 

repetem. 

A voz do educador não transmite apenas o conteúdo do conto, ela também se 

revela a si própria. Na sua modulação, seu volume, sua música, a voz humana comunica 

ternura, desata os nós da inquietação e desaparece com os fantasmas do medo. 

As crianças também assimilam, neste contato com a língua materna, as palavras, 

as formas estruturais. O conto representa para a criança um abundante conhecimento de 

informação do idioma. 

Somente ao repetir muitas vezes o mesmo conto é que se proporciona a relação 

com cada detalhe, com a seqüência de imagens, com a beleza da linguagem, enfim, é 

como se retornasse sempre a uma mesma paisagem e que, a cada vez, fosse vivenciada 

mais intensa e minuciosamente. 

Entre todos os contos, os contos de fadas merecem atenção especial, pois são 

para a criança a linguagem rica, profunda e matizada, através da qual ela acolhe 

verdades acerca da vida anímica humana. 

Contos de fada nos falam do desenvolvimento de uma alma individual, os 

personagens apresentam aspectos humanos fundamentais de cada um de nós. 

As lutas, batalhas, vitórias, sofrimentos, alegrias e tristezas humanas têm como 

cenário o íntimo do ser humano. Ao recebê-lo a criança se fortalece para trilhar o seu 

próprio caminho na vida. 

O que é recebido na infância forma um verdadeiro tesouro a partir do qual a 

criança, no decorrer de sua vida, poderá haurir força, coragem, determinação, enfim, 

qualidades anímicas que nortearão sua conduta. 

Ao narrar estes contos, o educador promove uma relação verdadeira e íntima. 

Para que este contato seja atento e real, ele deveria evitar a leitura direta; o livro não deve 

se tornar um obstáculo para os olhos atentos das crianças e a atenção dirigida a elas pelo 

educador. 

Apesar de no 1º setênio a base da comunicação ser a linguagem oral, procurando 

não se antecipar o aprendizado da leitura/escrita, a criança poderá, pouco a pouco, e de 

acordo com seu desenvolvimento, tomar contato com o mundo da linguagem escrita. 

Materiais espalhados pela escola (o nome nas canecas, nas pastas pessoais, 

livros, avisos, bilhetes, anotações da professora, etc.), assim como o interesse da criança 

em conhecer a linguagem escrita, poderão criar um ambiente de aprendizagem natural. 
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Cirandas e Dramatizações 

Nas cirandas são ouvidas e reproduzidas canções, poemas, versos que repetidos 

todos os dias durante uma época, desenvolvem na criança a linguagem oral em seus 

diversos aspectos, tais como entonação, ritmo, articulação das palavras, etc. 

O mesmo se dá nas dramatizações, pois as crianças necessitam desenvolver a 

capacidade de expressar-se, bem como de ouvir, para participar de pequenas 

encenações que acontecem naturalmente em suas brincadeiras. 

 

 

Processo de Avaliação 

Na Escola Amanayé a avaliação é fruto de observação e registro diário das 

conquistas e desenvolvimento das crianças. Durante dois momentos no ano esta 

avaliação é apresentada aos pais:  

1. Conversa com cada família, com hora marcada para falar sobre o 

desenvolvimento, conquistas e comportamento e  orientando ainda as famílias 

em relação a atitudes ou atividades indicada para fazer com a criança em 

casa.  

2. Avaliação Individual: será entregue por escrito aos pais no final do ano, uma 

avaliação descritiva sobre a evolução da criança, sua autonomia e aspectos 

significativos observados em todas as áreas do conteúdo programático. Esta 

avaliação fica registrada no arquivo digital do Jardim Amanayé.  

• Juntamente com a avaliação individual será entregue todos os trabalhos 

realizados pelas crianças durante o ano letivo.  

 

Educação Inclusiva 

A pedagogia Waldorf estuda cada criança, individualmente, buscando suprir suas 

necessidades. No caso da criança com necessidades especiais, será atendida de acordo 

com suas necessidades, seja na adequação da estrutura física; na inclusão no grupo e 

também em suas necessidades individuais. 

A professora trabalha com o grupo de classe, fornecendo o alimento anímico à sua 

etapa de desenvolvimento e incluindo a criança em todas as atividades que ela possa 

participar; 
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Orienta os pais para que participem ativamente do desenvolvimento e formação de 

seus filhos, para que se sintam incluídos e atendidos dentro da comunidade escolar. 

 

Organização das Atividades Semanais 

Todos os dias a rotina se repete: as crianças chegam e brincam livremente até a 

hora do lanche. Após este período, todos os dias vivenciam atividades dirigidas: 

 

Dia/Atividade 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

 Jardinagem/ 

Culinária 

Trabalhos 

Manuais 

Introdução à 

Flauta Doce 

Música 

Passeio/  

Modelagem 

Pintura/ 

Aquarela 

 

✓ As atividades podem variar dependendo do tempo, época do ano ou trabalhos a 

terminar.  

✓ Os passeios semanais consistem em caminhadas ao ar livre, piquenique 

Após a atividade que compreende também a finalização como guardar ou lavar 

materiais utilizados. 

 

Denominações anteriores: Casulo Amanayé – Recreação Infantil 

Faixa Etária atendida: 02 à 06 anos 

CNPJ: 11.131.953/0001-05 

 

Recursos Humanos 

Mantenedora: Thaís Fernanda Castro Rodrigues 

 

Direção e coordenação Escolar – Luzinete Dantas Castro Milán, formada pelas 

Faculdades Campos Salles, São Paulo, Pedagoga com habilitação em Administração 

Escolar e Magistério da Matérias Pedagógicas do II Grau, com pós graduação em 

Educação do Excepcional, Psicopedagoga na área Clínica, inscrição BA APpB-SC 025 e 

Formação em Pedagogia Waldorf com habilitação em Educação Infantil. 

 

Apoio Pedagógico e Financeiro - Thaís Fernanda Castro Rodrigues, formada pela UFSC, 

com habilitação Pedagoga habilitada em séries fundamentais e Educação Infantil, com 
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formação em Pedagogia Waldorf em séries iniciais e Educação Infantil. Com Formação 

Técnica em Administração.  

 

Administrador e Secretário Escolar - Marco Aurélio Castro Rodrigues – formado pela 

UFSC, Bacharel em Letras – Português. 

 

Professora - Cristianne Patrícia Rêgo Peres de Santana, com formação em 

Magistério, no Núcleo Pedagógico da Universidade Federal do Pará. 

 

Recreacionista – Illyria Cristina de Oliveira Vieira, psicóloga, licenciada, com curso de 

Magistério em andamento. 

 

Auxiliar Escolar – André Luís Chagas – Licenciado em Educação Física, faculdade 

Claretiana, São Paulo. 

 

Serviços Gerais – Janete da Cruz 

Organização Escolar 

 Consideramos todas as atividades que envolvam diretamente o contato com as 

crianças como procedimentos pedagógicos e aqueles que envolvem questões de higiene, 

organização do espaço, manutenção e limpeza, procedimentos gerais. 

 Dentro desta perspectiva, todo o contato com a criança individual ou em grupo que 

tenha qualquer objetivo pedagógico ou possibilite um momento educativo, deverá ser 

executado pela professora. Exemplificando: as trocas, banhos, alimentação dos menores 

que ainda não se alimentam sozinhos, as atividades como artes, jardinagem, trocas de 

roupas devem estar sob responsabilidade do educador. 

 A auxiliar de classe tem como meta a organização, manutenção e higienização do 

local, isto é, é responsável pelos procedimentos gerais. Deverá ser uma pessoa de 

absoluta confiança da professora e capacitada para conhecer e aprender todos os 

procedimentos pedagógicos tanto em seus aspectos teóricos quanto práticos. Esta 

capacitação ocorre durante reunião semanal e pelo menos quatro horas mensais. 

 O atendimento direto com as crianças pelas auxiliares ocorrerão durante 

momentos livres das crianças, na entrega das crianças aos pais na saída da escola e 

também como prática de capacitação isto é, auxiliando a alimentação com a professora, 

observando como são realizadas as trocas e todas as intervenções pedagógicas; 
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atendimento ao parque, sempre via indireta, isto é, utilizando muito mais a observação, 

atenção e cuidado, sem chamar a atenção da criança que deverá estar entretida com 

suas brincadeiras e colegas. A responsabilidade do atendimento à criança é do professor 

e somente ele poderá dar devidas orientações ou informações aos pais acerca da criança 

ou do seu desenvolvimento.  

 

 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:  

 

     1º. Período – Educação Infantil: 07h30min às 12h30min 

 

      2º. Período Intermediário –  12h00min às 13h30min (opcional) 

 

      3º. Período: Recreação 13h30min às 18h00min 

 

Sobre a importância do horário e do ritmo na Escola Amanayé: 

 

Para a Escola Amanaye é muito importante ter um ritmo bem estabelecido pois este 

cuidado  proporcionará a saúde e vitalidade para a criança. O bom andamento da nossa 

Escola depende da boa organização pedagógica, tornando-se necessário fazer cumprir 

o horário de funcionamento.  

O ritmo do trabalho na Escola é planejado cuidadosamente para ser adequado às 

fases de compreensão, assimilação e consequente aprendizagem,  

Este ritmo se compõe em ciclos que vão desenvolver, a partir do ritmo diário, 

semanal e mensal, gradativamente o planejamento anual. 

O ritmo diário é o planejamento que harmoniza o dia em contração e expansão 

desde a chegada da criança até o horário de saída. 

 Além das atividades do dia, que comporão todas as atividades realizadas na 

semana, temos o momento da roda e da história que vão compor a época do ano que gira 

em torno de um mês. 

 O conjunto formado pelas épocas constituem o ano letivo. 

Os momentos de recesso são considerados momentos de pausa onde se processa 

a assimilação dos conteúdos propostos.  

 

 

 


