
Multietariedade



O que significa “multietariedade” para a Lumiar? 

Significa trabalhar com crianças de idades distintas em uma mesma 

turma no processo escolar de aprendizagem. 

Como funciona a multietariedade na Lumiar? 

Na metodologia Lumiar, os(as) estudantes são agrupados(as) em ciclos 

multietários. Eles(as) permanecem formalmente matriculados(as) nas 

séries equivalentes à sua idade como na organização da escola tradi-

cional, mas frequentando seu ciclo Lumiar.

Educação Infantil

I1: estudantes de até 2 anos 

I2: estudantes de 2 a 4 anos 

I3: estudantes de 4 a 6 anos 

Ensino Fundamental I e II 

F1: estudantes de 6 a 8 anos (1º a 3º ano) 

F2: estudantes de 9 a 11 anos (4º a 6º ano) 

F3: estudantes de 12 a 14 anos (7º a 9º ano) 

Ensino Médio 

M1: estudantes de 15 a 16 anos (1º e 2º anos) 

M2: estudantes de 17 anos (3º ano)



E o que são “ciclos”? Como eles funcionam?

Os ciclos são os grupos fixos de referência, compostos por estudantes 

de idades próximas. 

Os(as) estudantes que compõem esses grupos continuam formalmente 

vinculados(as) ao ano escolar equivalente à sua idade em termos legais 

(e nas documentações oficiais), e a cada ano letivo, seguem pelos anos 

escolares seguintes, mesmo permanecendo nos ciclos por um período 

de até três anos. Desse modo, a cada ano letivo, os ciclos são compostos 

por diferentes estudantes. 

Esses grupos fixos para o ano letivo vigente vão construindo sua iden-

tidade e seu ritmo de trabalho ao serem geridos de forma participa-

tiva por um(a) tutor(a). Assim, criam sua rotina, planejam e realizam 

projetos e outras modalidades organizativas do trabalho escolar, tendo 

um percurso próprio e único para cada ano transcorrido. 

Cada ciclo tem sua estrutura e organização próprias, mas também são 

previstos momentos de encontro, troca e trabalho com outros ciclos, 

tanto com todos(as) os(as) seus(as) integrantes ao mesmo tempo quanto 

entre alguns(as) dos(as) integrantes de cada grupo. Ou seja, a multieta-

riedade existe dentro dos ciclos e entre ciclos. 

Por que a Lumiar escolheu trabalhar com grupos 
multietários? 

Essa escolha está relacionada às possibilidades de aprendizagem e de 

socialização que um ambiente etário diverso promove no processo de 

desenvolvimento dos(as) estudantes. 

Além disso, também desejamos criar ambientes que dialoguem com as 

estruturas e organizações etárias que existem fora da escola, como a 

família, os espaços públicos, as situações de trabalho etc. 



Mas meu(a) filho(a) não ficará “atrasado(a)” ou terá 
sua aprendizagem prejudicada estando em uma turma 
com estudantes de idades diferentes? 

Não! Porque apesar de trabalharem juntos(as) no processo regular de 

aprendizagem, os(as) estudantes de um mesmo grupo podem ter obje-

tivos compartilhados ou distintos, dependendo da fase de desenvolvi-

mento e/ou habilidades de cada um(a). Todos(as) podem ter funções e 

papéis variados nas diferentes propostas, possibilitando, dessa forma, 

um contexto adequado às necessidades e aos interesses de cada criança. 

Além disso, os agrupamentos dentro da própria turma também ocorrem 

de diversas maneiras - por interesse, por papel a ser desenvolvido ou por 

habilidade. 

Para a Lumiar, a adoção de um ambiente multietário permite que os 

ritmos de aprendizagem sejam respeitados com maior tranquilidade, 

sem que sejam negligenciados. Com a possibilidade de os(as) estu-

dantes permanecerem por até três anos em um mesmo ciclo, eles(as) 

têm inúmeras oportunidades de amadurecer aos poucos uma mesma 

habilidade que talvez tenham mais dificuldade em desenvolver, por 

exemplo. Ou seja, as crianças têm mais chances de elaborar aspectos 

do seu desenvolvimento e de sua aprendizagem. 



Quais são os impactos positivos da multietariedade no 
desenvolvimento dos(as) estudantes? 

Ao agruparmos crianças de idades próximas, mas diferentes, abrimos 

espaço para a diversidade de hipóteses, de estratégias e de encami-

nhamento possíveis, bem como para diferentes formatos de parceria de 

trabalho entre estudantes. Dessa forma, nos desfazemos de suposições 

tais como: os(as) mais velhos(as) sabem mais, o(a) mais velho(a) ensina 

ao(à) mais novo(a), quem sabe mais ensina a quem sabe menos. Passa-se 

a enxergar, portanto, novas oportunidades de desenvolvimento a partir 

dessas relações.

Além disso, acreditamos que a multietariedade gera um ambiente mais 

integrado, colaborativo, inclusivo e empático. A longo prazo, o impacto 

do convívio e da aprendizagem em grupos multietários é a conquista 

da condição que o(a) estudante pode desenvolver para trabalhar, lidar 

e conviver com o diverso, compreendendo diferentes ritmos, interpre-

tações, erros e acertos, assim como se deparar constantemente com o 

reconhecimento da sua própria aprendizagem por meio do outro. 


