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fábrica de descobertas, indústria de invenções,
oficina de aprendizados, atelier de descobertas. 

A história da Usina Pedagógica começou há mais 
de 20 anos com a professora Simone Viterbo 
Tartuce, quando iniciava seus estudos no campo da 
arte e da educação infantil. 
Mas somente em 2010 ganhou este nome e um 
espaço próprio. 
Um espaço montessoriano, dinâmico e integrado, 
que promove o aprendizado ideal para cada criança, 
de um jeito alegre e prazeroso, onde o aluno se 
sente mais à vontade de ser protagonista de sua 
própria história e se desenvolver.
Pautamos nosso trabalho nas teorias e 
metodologias de educadores como Maria 
Montessori, Dewey, Itard, Seguin, Froebel, Jerome 
Bruner, Loris Malaguzzi, Winnicott, Emmi Pikler. E 
como método pedagógico, adotamos o 
Montessoriano, que parte da ideia de que uma 
criança deve desenvolver suas capacidades de 
forma livre. 

“As crianças são 
investidas de 
poderes não 

conhecidos, que 
podem ser as 
chaves de um 
futuro melhor.”

Maria Montessori



guia da família 

Elaboramos este Guia para ajudar as famílias a conhecerem melhor as 
práticas cotidianas da Usina Pedagógica.

No convívio com as famílias, percebemos muitas vezes expectativas 
construídas a partir das suas próprias experiências escolares (ensino 
tradicional, por exemplo), sem referência de participação de uma escola 
montessoriana. Em outras vezes, as impressões são formadas a partir de 
informações fragmentadas que circulam nas redes sociais.

Na Usina Pedagógica as salas são formadas a partir de grupos etários, que 
denominamos de agrupadas: 1 a 3 anos e 3 a 6 anos. Trata-se de salas de 
idades mistas, dando oportunidade para que as crianças vivenciem vários 
papéis: ora se aprende, ora se ensina. Esta troca de papéis é um exercício para 
a vida adulta: ora somos líderes, ora somos liderados — e assim, vivendo 
diferentes papéis, desenvolvemos a empatia.

O objetivo da nossa proposta pedagógica é possibilitar o envolvimento da 
criança, construindo a sua aprendizagem por meio da experiência contínua e 
interativa!

Nossa escola se preocupa em criar um ambiente que é interessante para 
criança, que traga em si valores da comunidade que vivemos, conforto e 
confiança para estar e serem eles mesmos. O que Montessori denominou de 
ambiente preparado.

Convivendo em harmonia
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“Quando falamos de “ambiente”, referimo-nos ao conjunto total daquelas 
coisas que a criança pode escolher livremente e manusear à saciedade, de 
acordo com suas tendências e impulsos de atividade. A mestra nada mais 
deverá fazer que ajustá-la, no início, a orientar-se entre tantas coisas 
diversas e compenetrar-se do seu uso específico: deverá iniciá-la à vida 
ordenada e ativa no seu próprio ambiente, deixando-a, em seguida, livre na 
escolha e execução do trabalho. Geralmente, as crianças têm preferências 
díspares: uma se ocupa com isto enquanto outra se distrai com aquilo, 
sem que ocorram desavenças. Assim, decorre uma vida social admirável e 
cheia de enérgica atividade, em meio a uma reconfortante alegria; as 
crianças resolvem por si mesmas os problemas da “vida social” que a 
atividade individual livre e pluriforme suscita a cada passo. Uma força 
educativa difunde-se por todo este ambiente, e dele participam todas as 
pessoas, crianças e mestras”. (MONTESSORI, 2017, p.67)

A Usina Pedagógica é um espaço onde tudo isso acontece no dia a dia. Mas 
a ajuda dos adultos, da família e da escola é muito importante.  Este é o 
objetivo do Guia da Família: auxiliá-lo para acompanhar seu filho numa escola 
Montessori.

Por favor, dedique um tempo para se familiarizar com as informações e deixar 
este Guia disponível para seu uso. Pode ser uma referência valiosa durante o 
ano letivo e um meio para evitar confusões e mal-entendidos quando 
surgirem dúvidas.

Reservamo-nos o direito de modificar e / ou alterar o conteúdo deste 
documento a qualquer momento durante o ano. Se qualquer modificação ou 
emenda por escrito for feita neste Guia, uma cópia de tal modificação ou 
emenda será distribuída aos pais/responsáveis.

Se você tiver alguma dúvida sobre o Guia ou qualquer uma de nossas 
normas/políticas, entre em contato com um membro da Equipe 
Administrativa/Pedagógica por e-mail ou pessoalmente por meio da 
secretaria da escola.

GUIA DA FAMÍLIA - USINA PEDAGÓGICA 04

este Guia disponível para seu uso. Pode ser uma referência valiosa durante o 
ano letivo e um meio para evitar confusões e mal-entendidos quando 
surgirem dúvidas.



trabalho acadêmico.
A ideia fundamental do método é que a criança deve desenvolver suas capacidades de 
forma livre. É ela que guia seu aprendizado e são bastante ressaltados valores como o 
respeito à individualidade, a integridade da criança como individuo único, ênfase na 
autonomia, liberdade com limites, respeito pelo desenvolvimento natural das habilidades 
físicas, sociais e psicológicas. 

Montessori preocupou-se em propiciar 
às crianças mobílias e materiais 
pedagógicos que garantissem domínio, 
autonomia e correspondessem a sua 
necessidade de agir inteligentemente. 

A motivação da criança para aprender/experimentar parte da 
identificação dos seus interesses, dos seus impulsos e esperanças 
com intenção e propósito. O papel do educador é preparar o ambiente, 
observar/registrar, escutar e documentar. A partir dessa observação 
científica, conhecemos as nossas crianças ampliando as 
possibilidades de seus interesses, educando assim para a curiosidade. 

Trabalhamos com a ideia de um 
ambiente escolar que permita a 
observação metódica do crescimento 
dos alunos, permitindo sua liberdade de 
expressão revelando suas qualidades e 
necessidades.

Educação dos sentidos - alcançada por 
meio da realização de jogos sensoriais e 
outros materiais didáticos. 

a sala montessori. ambiente preparado.

aspectos básicos e 
os materiais didáticos.

“A criança, deixada livre para exercitar suas 
atividades deve encontrar em seu ambiente 
algo organizado, em relação direta com a 
organização interna, que está se 
desenvolvendo dentro de si conforme as leis 
naturais.” 
                                                                                          Lillard, p. 49.
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Educação do movimento - alcançada por 
meio da prática de exercícios físicos e 
rítmicos e do exercício da “linha”, no qual 
a criança anda sobre uma linha elíptica 
ou circular desenhada no chão ao som de 
uma música.

Educação da inteligência - alcançada 
por meio de lições e exercícios 
sistemáticos e de materiais para 
concretizar os conteúdos a serem 
assimilados.

A prática da aula do “silêncio” - visa 
desenvolver a capacidade de atenção, a 
autodisciplina e a percepção auditiva; 
neste momento os alunos ficam em 
silêncio é ouvida apenas a voz do profes-
sor, que fala em tom baixo.

A realização dos exercícios de vida 
prática - ajudam a criança a adquirir 
noções referentes aos cuidados com a 
própria pessoa e com o ambiente.

“A atividade artística é uma forma de raciocínio em que a 
percepção e o pensamento estão indivisivelmente 
entrelaçados. Uma pessoa que pinta, escreve, compõe, 
dança [...] pensa com seus sentidos [...]. A arte genuína 
requer organização, que envolve muitas e talvez todas as 
operações cognitivas conhecidas pelo pensamento teórico.” 
                                                                         Rudolf Arnheim, 1969

“O mais essencial para o 
desenvolvimento da criança é a 
concentração. [...] Ela deve 
descobrir como se concentrar e 
para isso precisa de coisas em 
que se concentrar. [...] De fato, é 
aí que se situa realmente a 
importância de nossas escolas. 
Elas são locais em que a criança 
pode achar o tipo de trabalho 
que lhe permita fazer isso.” 
                                                   
Maria Montessori, The absorvent mind, p. 

221.

concentração.
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matemática.

conhecimento de mundo.

linguagem.

Cada exercício permite que a criança 
caminhe gradualmente do concreto para 
o abstrato, destacando o valor de lugar, 
adição, subtração, multiplicação e 
frações.

Permite que a criança explore o mundo 
natural ao seu redor e inclui:

Geografia, Zoologia, Botânica, História e

Ciência.

áreas da aprendizagem.

São habilidades que ajudam a desenvolver a 
independência, a coordenação, concentração, 
autocontrole, autoconhecimento e confiança.
Sendo elas:

Permitem que a criança 
refine cada um dos 
seus sentidos:

Auto cuidado, Cuidado com o Meio Ambiente, 

Graça e Cortesia  e Controle de Movimento. 

Visual, Tátil, Olfato, 

Gustativo, Auditivo e 

Cinestésico (percepção 

dos movimentos 

corporais).

atividades sensoriais.

vida prática.

“A educação é compartilhada pela mestra e pelo ambiente. A antiga mestra ”instrutora” é 
substituída por todo um conjunto mais complexo; isto é, muitos objetos (os meios de 
desenvolvimento) coexistem com a mestra e cooperam para a educação da criança.” 
                        Maria Montessori

Baseada na consciência fonética. As 
crianças trabalham por meio de materiais 
concretos específicos de linguagem, 
como as letras lixa para o alfabeto móvel. 
A língua não é um tema isolado, mas é 
executado por intermédio do currículo. A 
língua falada é a base para escrever e, em 
seguida, ler.
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educação Infantil.

salas agrupadas.

Maternal: 1 a 3 anos
Pré Escola: 3 a 6 anos

Cabe ao corpo técnico 
pedagógico, sob a liderança 
da Coordenação Pedagógica 
de cada Unidade, a análise 
da criança e sua enturmação 
na classe adequada, 
respeitada a escolha do 
turno feito pelo responsável 
e a disponibilidade de vagas. 

Preferências dos 
responsáveis por uma sala 
ou professor específico não 

são consideradas.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei no 9.394/1996) dá liberdade a cada instituição 
para organizar suas classes. O Parecer CEB no 
022/1998, publicado no Diário Oficial da União em 
23/9/1999, reconhece e ratifica as práticas 
pedagógicas do Sistema Montessori de Educação, 
nossa escolha como ferramenta de trabalho. 

A tarefa de enturmação dos estudantes é de 
competência exclusiva da escola. 
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“... Os educadores que utilizam o método de ensino dirigido 
não compreendem como se pode desenvolver o 
comportamento social numa escola Montessori. Compor 
uma sala como uma sociedade, organizando o 
agrupamento de forma ‘vertical’ é assegurar o fio da vida 
social. A constituição de uma classe de ‘mesma idade’ é um 
erro fundamental, que dá lugar a toda espécie de outros 
erros; um isolamento artificial que impede o 
desenvolvimento do sentido social. Nossas escolas 
demonstram que crianças e jovens de idades diferentes se 
ajudam uns aos outros; os menores veem o que fazem os 
maiores e pedem explicações, que estes dão 
voluntariamente. É um verdadeiro ensino; há entre ambos 
uma harmonia, uma comunicação, uma natural osmose 
mental. As crianças acabam por conhecer as 
características umas das outras, desenvolvendo uma 
comunicação superior àquela que têm com os adultos. (...) 
É com essa forma de liberdade que avaliamos os limites 
diferentes da inteligência em diferentes idades, o que nos 
dá a certeza de que não é só a idade que conduz ao 
progresso, mas acima de tudo a liberdade de se olhar ao 
redor de nós”.                                                   
Maria Montessori



Ele é a garantia de que a criança terá liberdade para se desenvolver no seu tempo, de 
acordo com a sua natureza mais íntima. Montessori descobriu esse ciclo observando 
crianças na Casa dei Bambini (Lar das Crianças), em Roma, e ele é uma exigência da 
escola montessoriana. Sendo respeitado todos os dias, a criança desenvolve um 
profundo senso de bem estar e tranquilidade para com a escola. 
Temos grandes blocos de tempo ininterruptos, que chamamos de ciclos de trabalho 
programados, de forma a desenvolver os padrões de concentração, os hábitos de 
execução e o aperfeiçoamento nas tarefas realizadas, conclusão do trabalho que 
escolhe. 

“O atelier serve a duas funções. Em primeiro lugar, ele oferece um local onde as 
crianças podem tornar-se mestres de todos os tipos de técnicas, tais como pintura, 
desenho e trabalhos com argila – todas as linguagens simbólicas. Em Segundo lugar, 
ele ajuda que os professors compreendam como as crianças intervém veículos 
autonomos de liberdade expressiva, de liberdade cogniiva, de liberdade simbólica e 
vias de comunicação. O atelier tem um efeito importante, provocador e perturbador 
sobre ideias didáticas ultrapassadas.””
(As Cem Linguagens da Criança, p. 130)

O Ciclo de Trabalho de Três Horas é uma das 
principais características do método Montessori. 

ciclos de trabalho.

atelier.
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Nossa missão é contribuir para o 
desenvolvimento humano por meio de 
uma educação inovadora, fundamentada 
na metodologia montessoriana, que 
promova a excelência no desenvolvimento 
emocional e cognitivo da criança. 

Nossa visão é ser um centro educacional 
de referência para pais, alunos e 
professores, inovador em suas propostas 
e práticas pedagógicas.

Nossos valores

nossa missão.

“Quem é servido, em vez de ser ajudado, está, em certo sentido, lesado em 
sua independência. Este conceito firma-se na própria base da dignidade 
humana:“Não quero ser servido porque não sou enfermo; mas devemos 
ajudar-nos mutualmente, porque somos seres sociáveis” - eis uma noção 
que é preciso adquirir antes de se sentir verdadeiramente livre.” 
                                Maria Montessori, p. 61, A descoberta da Criança.

liberdade.
autonomia.

responsabilidade.

cooperação.
independência.

“Ajude-me 
a crescer, 

mas 
deixe-me 

ser eu 
mesmo.”

Maria Montessori
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linguagens.

Exp ressões...
experiências em atelier...

artes artes 

movimentomovimentoinglêsinglês

músicamúsica
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por uma educação...

que liberta.

A cultura traduz os modos de vida e as possibilidades de visão de 
mundo, isso justifica a importância de aprender a respeito da cultura e os 
valores do outro.
Em Vygotsky aprendemos que “o signo é possuidor de significado”, ou 
seja,  a arte (linguagens) contribue para que os seres humanos 
construam sua relação-representação com os objetos materiais de cada 
cultura.

O espaço do atelier da Usina Pedagógica tem, entre outros, a função de 
oferecer possibilidades e técnicas (linguagens simbólicas) auxiliando-os 
no seu processo criativo de fazer arte.

“A experiência, nesse sentido vital, defini-se pelas situações 
e episódios a que nos referimos espontaneamente como 
“experiências reais” - aquelas coisas que dizemos, ao 
recordá-las: ‘isso é que foi experiência.’  ”  
                                                        John Dewey, p. 110, Arte como Experiência

“A cultura é a herança do 
futuro.” David Morris

“”[...] As crianças em nossas escolas tem o privilégio incomum de aprender por meio de suas 
comunicações e experiências concretas. Estou dizendo que o sistema de relacionamentos 
tem em si mesmo uma capacidade virtualmente autônoma de educar.” 
                                                Loris Malaguzzi, p. 79, As Cem Linguagens da Criança 
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período de adaptação.

Na Educação Infantil, esse período ocorre segundo orientação à família, feita 
individualmente pela coordenadora escolar, após a entrevista inicial e a fim de 
atender às necessidades de cada criança. 
O momento requer uma atenção especial dos pais e da escola, a fim de que 
as conquistas da criança sejam efetivas e elas possam se sentir seguras no 
novo ambiente. 

Calma, paciência e perseverança são atitudes imprescindíveis nos adultos. A 
presença de uma pessoa familiar à criança durante o tempo da adaptação, 
enquanto necessário, e que varia de acordo com o ritmo de cada um, é uma 
prática na Usina Pedagógica.

No primeiro dia, geralmente, a pessoa escolhida 
pela família permanece na escola o tempo em que 
a criança fica, cerca de uma hora ou para alguns 
duas horas; nos dias seguintes, o tempo vai se 
estendendo por orientação da escola, e a família 
vai sendo informada a cada dia do horário da saída 
da criança no dia seguinte e se será necessário 
que permaneça na escola. 

Quando a criança já mostra alguma segurança no 
novo espaço escolar, interagindo com o ambiente 
e os novos amigos, a família é dispensada e 
informada do horário que deve voltar, em duas, 
três ou quatro horas – conforme o processo de 
cada criança, até que ela possa permanecer na 
escola pelo período contratado pela família. 
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Se necessário, o adulto de referência da criança poderá ser convidado a          
permanecer o tempo todo no ambiente. 
Na maioria das vezes, os adultos que compartilham com a escola o processo 
de adaptação ficam na sala de espera ou nos bancos à entrada, mas pode 
acontecer de ser necessário que fique mais perto do ambiente de trabalho da 
criança (isso será indicado pela professora da classe). Se você foi convidada 
a ajudar seu filho em classe, sugerimos que observe a ação da professora, 
evite falar alto, mantenha-se na posição de observador permitindo aos 
profissionais da escola a iniciativa para estabelecer as relações com as 
crianças. 
Horários especiais serão combinados diretamente com a família para o 
melhor atendimento às crianças com essas necessidades. 
Cada criança tem seu ritmo próprio, por nós respeitado! 

As relações com a professora e as auxiliares de classe, com o novo ambiente 
e com os novos amigos, virão com o tempo! 
Na Usina, todos nós nos tratamos pelo nome, crianças e adultos; então, 
procure logo saber o nome dos adultos que trabalham diretamente com seu 
filho para se referir a eles pelo nome, evitando o tratamento “tia”. Se esquecer, 
pergunte a seu filho o nome das amigas grandes... 

Vocês observarão que o trabalho para a conquista da confiança de seu filho 
será cuidadoso, paciente e por vezes pode parecer mais lento do que você 
deseja, mas lembre-se de que estamos juntos: toda e qualquer dica que 
facilite esse processo será bem-vinda, sua ajuda para nos é muito válida! 

Destacamos, por fim, a necessidade de que os pais compreendam a 
importância e a delicadeza da nova experiência, de que mostrem ao filho, com 
suas atitudes, o quanto estão certos da escolha por essa escola, o quanto 
nela confiam. A forma como transmitem seus sentimentos e expectativas é 
fundamental para a conquista da autonomia e da autoconfiança, as quais 
surgem de separações bem conduzidas. 
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reuniões de pais, observação
e portfólios de aprendizagem.

A Usina Pedagógica, semestralmente, realiza uma reunião com os pais de 
alunos, individuais e agendadas com antecedência. 
Nessa reunião, é entregue o Relatório de Observação de Aprendizagem e 
Portfólio naquele semestre. Cada portfólio compõe-se de um Relatório de 
Desenvolvimento elaborado pela equipe pedagógica, de uma amostra de 
atividades significativas realizadas pela criança e de fotos significativas do 
trabalho no semestre. Pode ainda contemplar considerações de outros 
profissionais envolvidos com a criança. 

Esse instrumento destina-se a refletir sobre as conquistas da criança diante 
do currículo Montessori, detalhado nos seus relatórios de observação diários. 

Uma classe Montessori promove a aceitação de 
uma ampla variedade de necessidades 
individuais, e já faz muito tempo que praticamos a 
educação inclusiva, mesmo antes de sua 
regulamentação por via legal, a história da Usina 
iniciou-se com atendimentos especiais a crianças 
com educação inclusiva.

A Usina Pedagógica é uma escola inclusiva e, 
como tal, nos compete o atendimento de 
estudantes portadores de Necessidades 
Educacionais Especiais, atuando no sentido de 
incluir o educando, compreendendo possíveis 
adaptações no currículo e equipe preparada para 
esse fazer pedagógico. As classes de Educação 
Infantil já contam com a professora e profissionais 
de apoio para que o atendimento se concretize.

educação inclusiva.
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Atuamos no sentido de oportunizar o desenvolvimento, o protagonismo e a 
aprendizagem do estudante com necessidades educacionais especiais de 
acordo com suas necessidades e as oportunidades oferecidas pelo espaço 
do coletivo que a escola representa.
A inclusão deve ser boa para todos, uma partilha entre todos que compõem a 
comunidade escolar, oferecendo múltiplas situações de aprendizagem, 
principalmente as que se referem à aceitação das diferenças. 

Um ambiente Montessori por si só já disponibiliza o acesso aos recursos 
pedagógicos proporcionando um bom desempenho ao aluno que apresente 
necessidade educacional especial. 

A família do estudante de educação inclusiva deve apresentar anualmente ou 
quando se fizer necessária a atualização, por solicitação da instituição, dos 
laudos de profissionais especializados e credenciados na área a qual se 
classifica a necessidade. 

Nosso trabalho envolve o diálogo sistemático com a família e a equipe 
multidisciplinar que atende o estudante, no intuito de alinhar as propostas que 
favoreçam o desenvolvimento e a aprendizagem do educando de forma 
compatível com suas reais possibilidades. 

Para o acompanhamento do trabalho com o aluno de educação inclusiva será 
considerada a recomendação dos profissionais de saúde que acompanham o 
estudante; entretanto, caberá à equipe pedagógica da Usina Pedagógica a 
análise de adoção de medidas cabíveis no cotidiano escolar. 

A escola delimita o número de estudantes da educação inclusiva por classe 
de acordo com a legislação vigente, conforme disponibilidade de vagas. 
Em algumas situações, quando o estudante apresentar comportamento 
perturbador com alguns colegas ou no ciclo de trabalho da classe (como 
mordidas, acessos de raiva e descontrole, fuga constante da sala, apatia, 
desrespeito ao outro), quer seja ele criança ou adulto, a família pode ser 
convocada para realizar uma saída antecipada. Os pais da criança em 
dificuldade são informados do problema. São necessários a colaboração e o 
apoio da família no desenvolvimento consistente de ações coordenadas que 
gerem expectativas de melhora no comportamento. 
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A Direção da Unidade, a coordenadora pedagógica e/ou a professora 
manterão os responsáveis informados sobre o progresso da criança por 
intermédio de reuniões agendadas com a família. Em alguns casos, os pais 
podem ser chamados a qualquer momento na escola quando casos mais 
graves ocorrerem, levando a criança para casa. Outras formas podem 
contemplar a redução do tempo escolar para apenas duas ou três horas 
diárias, por determinado período. 

Algumas ações podem incluir a orientação à família para que reduza o horário 
de permanência da criança na escola. No caso de utilizar-se de horário 
integral, que faça a opção apenas pelo atendimento de escolaridade, ou 
mesmo busque outra instituição mais compatível com os valores da família. 
Tais medidas são ponderadas diante da constatação do real fracasso dos 
pais em cumprir acordos estabelecidos nas Conferências Familiares ou as 
políticas e procedimentos descritos neste Guia. 
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Muito aprendizado para os pais. 
Realizada duas vezes por ano, a Mesa Redonda é um encontro entre 
pais/responsáveis com o corpo pedagógico e administrativo da Escola. Na 
Mesa Redonda onde são colocados em pauta assuntos pertinentes à 
educação, família, entre outros temas que sejam de interesse da comunidade.

Dia especial! Uma vez por ano abrimos a escola para uma manhã de 
atividades e rotina em conjunto com a família. É uma oportunidade dos 
pais/responsáveis vivenciarem de perto e participar da rotina das crianças.

A data relativa ao evento estará presente no calendário anual e comunicada 
também com antecedência à família.

Confraternização da nossa grande família Usina! 
Festa de final de ano iniciando o período de férias, também presente no 
calendário anual da Escola e informado com antecedência. 
Um dia antes não haverá aula, sendo necessário o dia para os preparativos.

Confraternização de meio de ano com toda a família. 
Festa de Junho/Julho (conforme calendário escolar) antecedendo e iniciando 
o período de recesso escolar.
Um dia antes não haverá aula, sendo necessário o dia para os preparativos.

open house.

mesa redonda.

festa junina.

festa da família.

encontros.
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alimentação saudável.

almoço.
Sabe aqueles alimentos fresquinhos, coloridos, super saudáveis, cultivados 

sem agrotóxicos, aditivos químicos ou modificações genéticas? 

Eles são chamados de orgânicos e são eles que usamos para preparar 

nosso cardápio. 

A equipe de nutricionistas da Empório da Papinha elaborou um cardápio 

especial para a Usina Pedagógica, com base em uma alimentação saudável, 

equilibrada e balanceada. 

Nosso hortifrutti é fornecido pelo Vem do Verde, empresa 

que comercializa alimentos 100% certificados, cultivados 

por pequenos agricultores e por empresas que atuam em 

favor do equilíbrio da natureza.

Nossas receitas são ultra 
congeladas para não perder o 
sabor e nem as propriedades 
nutritivas.

O lanche é fornecido pela Usina, acompanhe a atualização mensal 
do cardápio no site e página do Facebook da Usina.

O responsável pelo aluno, que tiver alguma restrição alimentar, 
deverá preencher o formulário na secretaria. 

lanches.

www.emporiodapapinha.com.br

www.vemdeverde.com.br
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ESCOLA DE ED. INFANTIL MONTESSORI



Os aniversários dos alunos são comemorados na Escola!
As crianças preparam seu próprio bolo, seguindo uma receita saudável e 
integral para que todos os amigos possam compartilhar desse momento.

As comemorações poderão ocorrer em grupo de 
aniversariantes do mês ou individualmente, respeitando o 
planejamento pedagógico de cada turma. 
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PERÍODOS HORÁRIO DE ENTRADA HORÁRIO DE SAÍDA

MANHÃ 08h00 12h00

15h00

17h30

17h00

17h30

08h00

08h00

10h30

13h30TARDE

SEMI-INTEGRAL MANHÃ

SEMI-INTEGRAL TARDE

INTEGRAL

horários.

entrada.

saída.

Solicitamos aos pais PONTUALIDADE nos horários de entrada e saída, para 
melhor aproveitamento dos alunos e organização da Escola.

Após ultrapassado os horários de entrada, os alunos 
que chegarem atrasados serão conduzidos às salas 
de aula por funcionários da Escola.

Os alunos só serão entregues à pessoas autorizadas 
pelos pais/responsáveis com identificação por meio de 
documento.

Horários especiais
Qualquer mudança no horário de 
entrada ou saída dos alunos deverá  ser 
comunicada previamente a Escola.

PERÍODOS HORÁRIO DE ENTRADA HORÁRIO DE SAÍDA

MANHÃ 08h00 12h00

15h00

17h30

17h00

17h30

08h00

08h00

10h30

13h30TARDE

SEMI-INTEGRAL MANHÃ

SEMI-INTEGRAL TARDE

INTEGRAL

Atendimento da Secretaria:
manhã - 08h às 12h
tarde - 13h às 17h30

11 97390.3393 
11 4153.2770      

contato@usinapedagogica.com.br
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matrículas.
período de matrícula:

turmas:

lista de
espera:

rematrículas:

O uso do uniforme é obrigatório.
Pedimos que seja bem identificado, com o nome do aluno, marcado com 
caneta para tecido ou bordado, para facilitar a localização em caso de perda.

Todos os objetos (livros, mamadeiras, copos, kits verão) que os 
alunos trouxerem para a Usina deverão estar marcados com o 
nome completo.

Efetivamos matrículas durante todo o 
ano letivo, sujeito a disponibilidade de 
vagas.

Jardim Infância - 1 a 3 anos
Pré Escola - 3 a 6 anos

Efetuadas para todas as turmas  no 
período de Outubro/Novembro. 

A lista de espera é por ordem de 
inscrição por idade, efetuada na 
secretaria da Escola.

RG e CPF do responsável;
Certidão de nascimento do aluno;
Carteira da vacinação;
Comprovante de residência;
1 foto 3x4;
Documento com foto das pessoas 
autorizadas para buscar o aluno.

documentos para matrícula:

uniformes.
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1. DOCUMENTAÇÃO
Favor comunicar, IMEDIATAMENTE a Secretaria da Escola, 
qualquer alteração nos dados do aluno.

2. VISITA AOS ESPAÇOS DA ESCOLA
A escola está aberta para receber os pais, familiares e amigos dos 
alunos. Para as vistas pedimos que agendem um horário, para 
melhor recepcioná-los.  A circulação nos espaços da escola deve 
ser feita com acompanhamento de um membro da Usina Ped-
agógica.
 
3. HORÁRIOS
Os horários de entrada e saída: 

PERÍODOS HORÁRIO DE ENTRADA HORÁRIO DE SAÍDA

MANHÃ 08h00 12h00

15h00

17h30

17h00

17h30

08h00

08h00

10h30

13h30TARDE

SEMI-INTEGRAL MANHÃ

SEMI-INTEGRAL TARDE

INTEGRAL

Horários especiais
Qualquer mudança no horário de entrada ou saída dos alunos 
deverá ser comunicada à Escola.

normas gerais.
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4. SAÍDAS AUTORIZADAS
Autorização Especial:
As pessoas autorizadas a retirar o aluno da Escola são apenas aquelas 
relacionadas na ficha de matrícula.  Qualquer outra pessoa que desejar 
fazê-lo deverá trazer autorização dos pais, por escrito, e apresentar 
carteira de identidade (RG). Este item é de suma importância para a 
segurança dos alunos e pede-se que seja, rigorosamente observado 
pelos pais para evitar situações desagradáveis.
Saída da escola com amigos:
A Escola não permite a saída de alunos com amigos sem a autorização 
dos pais.

 
5. COMUNICAÇÃO
Atendimento Telefônico
O sistema de atendimento telefônico funciona por ramais, para melhor 
aproveitamento das linhas, otimização do tempo de espera e 
direcionamento de chamadas.
Tel.: 4153.2770 ou 
Financeiro/Tesouraria: jorge@usinapedagogica.com.br
Administrativo: adm@usinapedagogica.com.br
Coordenação Pedagógica: simone@usinapedagogica.com.br
Marketing: contato@usinapedagogica.com.br 
Secretaria: secretaria@usinapedagogica.com.br

Comunicados
Os comunicados serão enviados digitalmente e/ou por papel.
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6. REUNIÃO DE PAIS E PROFESSORES
As Reuniões de Pais e Professores acontecem semestralmente. 
Elas serão realizadas nos dias letivos com hora marcada. Neste dia 
não é permitida a presença dos alunos nas reuniões, ou nas 
instalações da escola, pois, não há profissionais disponíveis para 
supervisioná-los. Contamos com a sua compreensão.

7. CALENDÁRIO ANUAL
O calendário escolar, entregue no ato da matrícula, deve ser 
atentamente observado no que diz respeito aos sábados letivos, 
feriados, recessos escolares, início e término das férias de julho e 
término das aulas em dezembro, para que os pais possam 
programar, com tranquilidade, seus compromissos profissionais e 
sociais. O calendário está sujeito a pequenas alterações, no 
decorrer do ano, que serão comunicadas com antecedência. A 
atualização estará, também, disponível no site da Escola.

8. COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIOS
As comemorações de aniversários serão realizadas, 
exclusivamente, nas datas previstas do calendário escolar (em 
geral, na última sexta-feira de cada mês letivo, respeitando o 
planejamento pedagógico de cada turma).
Serão comemorados com um bolo feito pela escola. Não será 
permitida a entrega de lembrancinhas e convites.
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Para festas realizadas fora da escola, a distribuição dos convites 
poderá ser feita na secretaria da escola, se somente se, quando todos 
os alunos da sala forem convidados. Caso contrário, os pais deverão se 
incumbir da distribuição, pessoalmente. A escola não se 
responsabilizará pela troca de roupa dos alunos para irem à festa.

9. UNIFORME
O uniforme escolar é de uso obrigatório para todos e deve estar 
identificado com o nome.
 
10. TRANSPORTE ESCOLAR
O transporte escolar é terceirizado. A escola apenas indica os 
prestadores deste serviço. Os interessados devem contratar, negociar 
valores e horários diretamente com os fornecedores. Qualquer 
alteração na rotina do aluno no uso do transporte escolar, favor 
comunicar/gerenciar diretamente com o motorista. (Exemplo: falta, 
saída antecipada ou atrasada etc.)
As crianças que utilizarem o transporte escolar, os pais deverão 
preencher a ficha de autorização de saída com os dados da empresa e 
o representante/funcionário que virá buscar a criança.

11. CUIDADOS COM A SAÚDE
Doenças infectocontagiosas
O aluno acometido por doença infectocontagiosa e febre deverá 
permanecer em casa durante o período de desenvolvimento e contágio 
da doença e só retornar com Alta Médica por escrito. É de suma 
importância o cumprimento e a compreensão dos pais neste aspecto.
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Medicamentos
De acordo com a Legislação que rege a saúde nas escolas, não 
será permitido medicar alunos sem a devida receita médica. Todo e 
qualquer medicamento, a ser ministrado ao aluno, deverá vir 
acompanhado da prescrição médica e autorização dos pais ou 
responsáveis. Pedimos a compreensão de todos no cumprimento 
desta norma. 
Solicitamos o preenchimento obrigatório da ficha médica da 
escola, devidamente preenchida e assinada pelo pediatra 
responsável. A ficha médica deverá ser renovada semestralmente.

Vacinação
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069/90, prevê 
diversas normas com objetivo de proteger o direito à vida e à saúde 
de crianças e adolescentes. Entre elas, há a previsão de punições 
aos pais que não vacinarem os filhos. A legislação afirma que é 
“obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados 
pelas autoridades sanitárias”, bem como as vacinações da primeira 
infância. É necessário o fornecimento, para a Escola, da cópia 
atualizada da carteirinha de vacinação.

12. NUTRIÇÃO
A escola conta com o apoio de uma equipe de nutricionistas do 
Empório da Papinha, empresa que fornece alimentação para a 
escola, visando desenvolver na criança hábitos alimentares 
saudáveis.
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As restrições alimentares deverão ser informadas na ficha de 
anamnese escolar. Em casos de alergias alimentares, serão 
individualmente analisadas, podendo os pais ou responsáveis enviarem 
lanches/almoço conforme acordado com a Escola no ato da matrícula.
Os cardápios de lanche e almoço encontrarão no site da Escola e 
afixado nas salas de aula.
ATENÇÃO: Os almoços (avulsos) devem ser comunicados até às 10 
horas da manhã, impreterivelmente. Após esse horário, o aluno não 
poderá mais ser incluído na relação dos almoços.

13. SAÍDAS CULTURAIS
As saídas culturais e recreativas, programadas pela Escola, serão 
informadas aos pais, por meio de comunicados enviados com 
antecedência. Essas atividades funcionam como complementos ao 
estudo dos projetos desenvolvidos pelos professores e alunos. 
Os pais que desejarem a participação de seus filhos nessas atividades 
deverão observar, com atenção, a data limite para a autorização, 
inscrição e pagamento, pois não serão feitas inscrições fora do prazo 
estabelecido. A Escola contrata serviços de terceiros nessas ocasiões: 
monitores, ônibus, ingressos, etc., sendo assim, a necessidade da data 
limite deverá ser respeitada.

14. ACHADOS E PERDIDOS
Identificar todos os materiais, brinquedos, uniformes e acessórios do 
aluno com caneta permanente.
O material, caso perdido, permanecerá guardado na Escola pelo 
período de 6 meses.
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15. SILÊNCIO  
 O silêncio é muito importante para que possamos fazer a escuta 
das crianças, e também e um importante componente nos 
processos cerebrais que só podem ser realizados em silêncio, 
auxiliando-as em seu desenvolvimento, descobertas e 
concentração.

16. ADAPTAÇÃO
Um novo e progressivo contexto da liberdade da criança é a 
confiança e vai ganhando novos contornos. No momento em que 
ela ingressa na escola, os pais começam a desenvolver uma 
relação de confiança com a própria instituição e equipe 
pedagógica. Estabelecido este sentimento de confiança e 
segurança no novo ambiente, a criança passa a desejar a liberdade. 

A criança agora inicia uma tarefa, segundo Winnicott, que vai se 
prolongar por toda sua vida, o manejo seu mundo externo depende 
do seu manejo do mundo interno; ou seja, “ o espaço potencial entre 
o bebê e a mãe, entre a criança e a família, entre o indivíduo e a 
sociedade ou o mundo, depende da experiência que conduz a 
confiança” . O período de adaptação de cada criança será 
respeitado e dependerá do estágio de confiança que cada criança 
estabelece com o ambiente (sala, equipe pedagógica, rotina, etc.).
Uma vez que o acompanhante da criança se retirar da sala de aula, 
solicitamos que permaneça do lado de fora. Se necessário, aguarde 
a chamada do professor para entrar novamente.
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17. APARELHOS ELETRÔNICOS
Qualquer som diferente do ambiente da criança atrapalha a 
concentração de nossas crianças.
Evite a utilização de aparelhos eletrônicos e, quando necessário, fazer 
fora da sala de aula mantendo-o sempre em modo silencioso. 

18. HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA
Solicitamos aos pais PONTUALIDADE nos horários de entrada e saída, 
para melhor aproveitamento dos alunos e organização da Escola. Após 
ultrapassado os horários de entrada, os alunos que chegarem 
atrasados serão conduzidos às salas de aula por funcionários da 
Escola.
Os alunos só serão entregues à pessoas autorizadas pelos 
pais/responsáveis com identificação por meio de documento.
Horários especiais: Qualquer mudança no horário de entrada ou saída 
dos alunos deverá  ser comunicada previamente a Escola.

19. FOTO E FILMAGEM
Só é permitida a foto e filmagem mediante a autorização da direção, 
bem como postagens em redes sociais sem autorização dos 
envolvidos e da Escola.
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os 6 pilares do método montessori.

autoeducação.

educação cósmica.

educação como ciência.

ambiente preparado.

A autoeducação é a capacidade natural que a criança tem de aprender. É da 
natureza da criança querer descobrir o mundo: investigar, pesquisar, mexer, e é 
isso que faz com que ela o descubra. Nós podemos ajudar nesta descoberta 
preparando o ambiente pra que a criança se desenvolva em seu próprio ritmo e 
interesse.

Essa é a forma como nós devemos apresentar todas as coisas à criança. Cosmos 
significa ORDEM, e a criança que está aprendendo a entender o universo precisa 
dessa ordem pra conseguir assimilar todas as informações de forma organizada. 
Isso ajuda a criança e entender qual seu papel no universo, como ela pode 
contribuir com o mundo, além de estimular sua imaginação.

Essa é a forma Montessori de compreender a criança: observando e criando 
hipóteses e teorias pra entender a melhor forma de ensina-la e melhorar essa 
forma dia após dia.

Esse é o local onde a criança desenvolverá sua autonomia, entenderá sua 
liberdade e seus limites. Podemos preparar o ambiente onde quer que nossa 
criança esteja, pensando sempre por sua perspectiva pra permiti-la desfrutar a 
vida com segurança e liberdade.



adulto preparado.

criança equilibrada.

É a pessoa responsável em ajudar a criança a se desenvolver. Na escola o 
professor, orientador. Em casa: nós, pais. Essa pessoa deve conhecer cada fase 
do desenvolvimento da criança, e é isso que a possibilitará à sua trajetória as 
melhores condições possíveis.

É a criança em seu desenvolvimento natural. Quando a criança tem um ambiente 
preparado, uma pessoa que a conhece e da possibilidade e a respeita como um 
indivíduo único, ela sente prazer em liberar suas características inatas, como o 
amor pelo trabalho e pela ordem. Todas as crianças nascem com essas 
caractéristicas, e dos 0 aos 6 anos elas estão o tempo todo as desenvolvendo, 
consciente ou insconscientemente.

Para que tenhamos resultados é preciso que esses pilares sejam vividos em união 
no ambiente escolar e em casa. Os maiores resultados que espera-se da 
aplicação conjunta desses pilares é uma criança plena, equilibrada e feliz!
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“A curiosidade é um 
impulso para aprender...”

“A criança ama tocar os objetos 
para depois reconhecê-los..”

Maria Montessori

Maria Montessori



currículocurrículo
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montessori.
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Filosofia
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“Ajude-me a fazer sozinho.”
Maria Montessori

“Liberte o potencial da criança e 
você a transformará no mundo.”

Maria Montessori
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Eu recebi, li e compreendi o conteúdo deste Guia da Família, conforme 
publicado neste documento, e concordo em respeitar as políticas

estabelecidas neste acordo, estando ciente de que serei notificado de
quaisquer alterações neste documento durante o ano letivo.

VIA DE RECEBIMENTO DA ESCOLA

São Paulo, ______ de _____________ de ______.

Responsáveis:

Nome do Aluno:

comunicação diária 
com a família.
Para nós, é muito importante ter um bom relacionamento com a família.
E pensando assim, temos uma parceria bem bacana para que 
possamos fortalecer essa comunicação entre família e escola.

ClassApp é um aplicativo que conecta as Instituições com 
pais e alunos de forma inteligente, simples e eficiente. Com 
ele, as escolas passam a ter o seu próprio sistema de 
comunicação privado, seguro e completamente gerenciável. 
Ao matricular, os responsáveis são convidados a instalar o 
aplicativo, atualizado diariamente, os pais tem um contato 
instantâneo e direto com a equipe da Usina. 



Sala de aula: Matisse

Deck com horta

Explorando argila

“A inteligência da criança observa 
amando e não com indiferença, 

isso é o que faz ver
o invisível...”

Maria Montessori

Educando com amor, educando para a paz.



Alameda Dalí, 25 Burle Marx
Santana de Parnaíba, SP

Educação que cria, inventa
e elabora caminhos

Alameda Dalí, 25

Educação para a paz

(11) 4153.2770
(11) 97390.3393

www.usinapedagogica.com.br

/usinapedagogica


