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MULTIETARIEDADE

Como funcionam os ciclos multietários na Lumiar? 

Na Lumiar, as turmas são compostas por estudantes de diferentes 

idades. Eles(as) trabalham juntos(as) no processo regular de aprendi-

zagem, tendo objetivos compartilhados ou distintos dependendo da 

fase de desenvolvimento e/ou habilidades individuais. Todos(as) podem 

desempenhar funções e papéis variados nas diferentes propostas, possi-

bilitando, dessa forma, um contexto adequado às necessidades e aos 

interesses de cada um(a). 

Os agrupamentos dentro da própria turma também podem ocorrer de 

diversas maneiras: por interesse, por papel a ser desenvolvido ou por 

habilidade. Assim, ampliamos as possibilidades de aprendizagem e de 

socialização, criando espaços que dialoguem com a diversidade e com as 

estruturas etárias que existem fora da escola. 

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. 

Via de regra, esta é a divisão em ciclos adotada pela Lumiar: 

Ensino Fundamental I e II 

F1: 6-8 anos (1º a 3º ano) 

F2: 9-11 anos (4º a 6º ano) 

F3: 12-14 anos (7º a 9º ano) 

Ensino Médio 

M1: 15-16 anos (1º e 2º anos) 

M2: 17 anos (3º ano)

Para saber mais sobre 
esse pilar da metodologia 
Lumiar, clique aqui

Educação Infantil

I1: até 2 anos 

I2: 2-4 anos 

I3: 4-6 anos 

https://lumiar.co/wp-content/uploads/2022/03/220314_LUMIAR_MULTIETARIEDADE.pdf


PROJETOS E CURRÍCULO
A escola busca incentivar que os projetos tenham 
propostas práticas e conectadas ao mundo real? 

Com certeza! Existe um processo de escuta, negociação e mediação 

do(a) educador(a) com os(as) estudantes para que isso aconteça. Tudo 

na Lumiar começa com o levantamento de interesses e necessidades 

individuais e do grupo. Diferentes atividades e conversas são reali-

zadas para estruturar o que os(as) estudantes gostariam de aprender 

e o que precisam aprender/desenvolver de acordo com sua etapa de 

desenvolvimento. 

Um exemplo do que ocorreu no Infantil 3 (estudantes de 4 a 6 anos) 

da Lumiar Pinheiros: as crianças disseram que queriam construir uma 

“máquina de salvar a natureza”. A tutora fez pesquisas para identi-

ficar questões ambientais relacionadas ao momento atual e apresentou 

esses temas aos(às) estudantes. Fazendo Leituras de Mundo e conver-

sando sobre o assunto, eles(as) concluíram de que os seres humanos não 

estavam usando os recursos naturais apropriadamente. Assim, uma das 

conclusões do grupo foi que o uso da água poderia ser mais consciente, 

o que  ajudaria a natureza. A partir dessa reflexão, a turma decidiu cons-

truir uma cisterna para a Lumiar Pinheiros e, para isso, contou com o 

apoio de um mestre muito especial, o Damião, responsável pela manu-

tenção da escola.



Os(as) estudantes realizam vários projetos ao mesmo 
tempo? Como isso acontece? 

Sim. A rotina dos grupos é composta por diversos projetos de dife-

rentes temáticas, que levam em conta todas as áreas do conhecimento 

e, também, os interesses e necessidades de aprendizagem dos(as) estu-

dantes. Dessa forma, a cada trimestre, tutores(as) realizam esse levan-

tamento, mestres(as) são chamados(as) e a organização é feita conside-

rando o seguinte parâmetro:

Ciclos do Infantil - de 3 a 4 projetos

Ciclo F1 - de 6 a 7 projetos

Vale dizer que, além dos projetos, também existem os módulos, oficinas, 

Leituras de Mundo, Rodas, comissões, momentos de leitura, períodos 

de estudo e projetos individuais, que vão compondo os momentos de 

estudo na Lumiar.

ALFABETIZAÇÃO

Como acontece a alfabetização? 

O convite e o incentivo à leitura e à escrita são fundamentais em nossas 

práticas, e se dão a partir de contextos reais: escrever bilhetes convi-

dando as famílias para eventos na escola, registrar atas das Rodas, fazer 

cartazes com informações e regras de uso para ambientes e materiais 

coletivos, entre outros. 

O interesse e o trabalho com a leitura e a escrita, portanto, podem surgir 

a qualquer momento, desde a Educação Infantil. Mas é a partir do F1 

(crianças de 6, 7 e 8 anos) que a sistematização acontece com maior 

intencionalidade e práticas diárias de escrita e leitura são introduzidas. 



Esse contato com os aspectos formais do sistema de escrita no cotidiano 

favorece a expressão, bem como o registro das percepções, das ideias 

individuais e, também, das experiências nos projetos desenvolvidos. Tudo 

isso é parte do chamado “letramento”, um movimento que acontece ao 

mesmo tempo em que a alfabetização e dá sentido à função social da 

leitura e da escrita.

A partir do F1, então, passamos a considerar um olhar sistematizado 

sobre a alfabetização em nossas atividades. O(a) tutor(a) tem como obje-

tivo sondar as hipóteses de escrita das crianças de forma contextuali-

zada, observando seus interesses para incluí-los nas propostas, a fim de 

ajudar os(as) estudantes a avançarem em suas hipóteses até uma escrita 

alfabética ortográfica. Tutores(as) também incentivam a reflexão sobre o 

registro, além de oferecer ferramentas e estratégias para que as crianças 

desenvolvam habilidades de revisão e autocorreção.

Para o sucesso do processo de alfabetização, é fundamental que o 

ambiente seja de acolhimento às expressões das crianças e que suas 

hipóteses e produções sejam reconhecidas e valorizadas.

BILINGUISMO 

Todas os(as) educadores(as) da escola são fluentes 
em inglês?

Na Lumiar, acreditamos que todos(as) os(as) educadores(as) contribuem 

e fazem parte da formação da cultura bilíngue na escola. Isso acontece 

a partir da convivência com tutores(as) bilíngues ou em formação, com 

mestres(as) especializados(as) em inglês e com aqueles(as) que atuam 

nesse idioma, apresentando seu repertório em inglês.



A Lumiar aceita estudantes que não são fluentes em 
inglês? Como eles(as) conseguem acompanhar? 

Sim, todos(as) são bem-vindos(as)! Nos projetos, trabalhamos com agru-

pamentos por habilidades comunicativas em inglês. Portanto, na Lumiar 

existem estudantes nos mais variados níveis, e cada um(a) recebe desa-

fios adequados aos seus conhecimentos no idioma.

Como é a divisão entre o uso do inglês e do português 
na prática? 

Compreendemos o inglês como uma língua franca no mundo. Portanto, 

desenvolver  habilidades e conhecimentos relacionados ao idioma possi-

bilita que os(as) estudantes expandam suas interações e ampliem suas 

possibilidades de aprendizagem.

Através de projetos em inglês, que oportunizam seu uso de forma contex-

tualizada, e do trabalho com assuntos como viagens, estudo de dife-

rentes culturas, música, arte etc., temáticas nas quais a utilização do 

idioma faz sentido, permitimos aos(às) estudantes compreender a neces-

sidade e desejar aprender a língua. Além disso, a partir da comunicação 

em inglês no dia a dia, criamos situações concretas para a ampliação do 

seu uso de forma mais espontânea e criativa.

Com a combinação entre propostas direcionadas e inserção do inglês na 

rotina, portanto, a cultura bilíngue se torna cada vez mais perceptível. 

Assim, gradativamente, os(as) estudantes se tornam mais confiantes 

para expandir o uso do idioma em outros momentos e ambientes de 

suas vidas.



DIA A DIA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA

Quais são os horários da escola?

Abertura da escola

Início das atividades

Horário da saída

Início After School

Término After School

Fechamento da escola

7h30

8h00     

 

 

15h30  

 

16h00  

17h00   

18h00   

• Integral

Abertura da escola

Início das atividades

Horário da saída

Início After School

Término After School

Fechamento da escola

7h30

8h00     

 

 

12h00  

 

16h00  

17h00   

18h00   

• Manhã

Before School

Término Before School

Abertura da escola

Início das atividades

Horário de saída

Fechamento da escola

11h00

12h00     

 13h00  

13h30  

17h30   

18h00   

• Tarde

Qual é a quantidade de estudantes em cada turma? 

Via de regra: 

Ciclo I1 -  aproximadamente 12 estudantes por turma

Ciclo I2 - aproximadamente 15 estudantes por turma 

Ciclo I3 - aproximadamente 18 estudantes por turma 

Ciclo F1 - aproximadamente 20 estudantes por turma 



Como é a adaptação para estudantes que vêm de 
outras escolas? 

Antes do início das atividades escolares, no começo do ano letivo, famí-

lias e estudantes participam de uma reunião individual com o(a) tutor(a) 

da turma. Este é um momento importante para que se conheçam e 

conversem sobre talentos, paixões, desafios, habilidades bem desen-

volvidas e aquelas que a criança ainda precisa de mais suporte. Ou seja, 

nesse encontro, os(as) responsáveis fornecem informações relevantes 

para que o(a) tutor(a) ajude o(a) estudante a passar pelo período de adap-

tação da forma mais tranquila possível. Ao longo da rotina, há também a 

possibilidade de acompanhamento individual e da participação da criança 

em grupos de apoio, para que ela receba auxílio em determinadas áreas 

que precisem de atenção.

No caso da Educação Infantil, a adaptação é feita de forma cuida-

dosa, com a equipe sempre observando o(a) estudante e entendendo 

seu processo de maneira personalizada. O diálogo e a parceria com as 

famílias são importantes para ajudar a criança a se sentir cada vez mais 

segura, para que, aos poucos, ela possa estar no ambiente escolar sem 

a necessidade da presença de um(a) responsável. 

Como na Lumiar as turmas são multietárias, há sempre um grande movi-

mento de novos(as) estudantes advindos(as) de outros ciclos. Portanto, 

todos(as) estão muito acostumados(as) com processos de transição de 

colegas. Além disso, existe um cuidado legítimo em acolher e integrar 

novos(as) colegas, estando o(a) tutor(a) sempre atento(a) a quaisquer 

desafios que possam surgir.



Como é o dia a dia das crianças? 

Na Lumiar, organizamos a rotina dos(as) estudantes de modo a propor-

cionar a previsibilidade necessária para que eles(as) se sintam segu-

ros(as), mas adotando certa flexibilidade para acolher as necessidades 

do dia a dia. 

Os dias são organizados considerando os interesses e as necessidades de 

cada ciclo, contemplando todas as nossas práticas pedagógicas: projetos, 

oficinas, Leituras de Mundo, momentos de leitura, tempo livre, brinca-

deiras, descanso e alimentação.

Além disso, também existem os momentos de tutoria, quando os(as) 

tutores(as) convidam os(as) estudantes a refletir sobre acontecimentos, 

avaliar a gestão de seu tempo e o andamento das tarefas realizadas nos 

projetos.

Qual é a razão entre o número de pessoas adultas e de 
crianças em uma turma?

Visando o bem estar dos(as) estudantes, trabalhamos com dois(as) adul-

tos(as) em cada sala - um(a) tutor e um(a) assistente.  

A escola tem enfermaria? 

Devido à capacidade máxima de estudantes da Lumiar Morumbi, não é 

necessária a existência de uma enfermaria. No entanto, como orientado 

pela Lei Lucas (n° 13.722), todos(as) os(as) colaboradores(as) da escola 

recebem uma formação de primeiros socorros.



A escola oferece atividades extracurriculares?

Sim. No contraturno, oferecemos atividades como musicalização, yoga, 

breakdance, inglês e artes. A cada trimestre, revisamos os interesses 

dos(as) estudantes para oferecer propostas que façam sentido para 

eles(as).

PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS

Como é a participação das famílias na Lumiar? 

Entendemos que a relação entre escola e famílias deve ser de parceria, 

portanto, nos colocamos sempre à disposição para o diálogo. 

Ao longo do ano, os(as) responsáveis são convidados(as) a participar de 

reuniões individuais com o(a) tutor(a), e podem solicitá-las sempre que 

sentirem necessidade. 

As famílias têm acesso e contato direto com os(as) educadores(as) e com 

a gestão para tratar de questões particulares do(a) estudante, e parti-

cipam de reuniões coletivas, com os(as) demais responsáveis da comu-

nidade, para discussão de questões mais gerais. 

Além disso, incentivamos a participação das famílias na vida escolar das 

crianças - em ações que garantam o acesso e o aproveitamento das 

práticas pedagógicas e em experiências sociais promovidas pela escola. 

Por isso, se desejarem, os(as) responsáveis podem contribuir comparti-

lhando suas paixões, participando de comissões, realizando Leituras de 

Mundo e/ou se candidatando para serem mestres(as).



Como as famílias têm acesso ao que as crianças estão 
aprendendo? 

As famílias têm acesso à rotina e aos projetos desenvolvidos por seus(as) 

filhos(as), tanto no período escolar atual quanto em períodos anteriores, 

por meio da plataforma Mosaico. Além disso, os(as) responsáveis também 

visualizam relatos produzidos por mestres(as) e tutores(as), bem como 

evidências de aprendizagem e avaliações. 

Ao fim de um período escolar, as famílias têm acesso ao relatório de 

período. Esse documento contém o mosaico de suas crianças, informa-

ções e avaliações de todos os projetos que elas desenvolveram, avalia-

ções de habilidades do cotidiano e áreas do conhecimento e o relato final 

escrito pelo(a) tutor(a), com impressões e evidências de desenvolvimento 

dos(as) estudantes.

Como acontece a comunicação entre as famílias e a 
escola? 

A comunicação escolar diária acontece por meio do aplicativo “Diário 

Escola”, no qual famílias, educadores(as), gestão, equipe administrativa 

e outros(as) agentes do cotidiano escolar possuem seus perfis e podem 

trocar mensagens. Para questões urgentes, o contato é realizado por 

telefone e e-mail.

Além disso, é sempre possível agendar reuniões com educadores(as) e 

com a equipe gestora.



ALIMENTAÇÃO

A escola oferece alimentação aos(às) estudantes?  

Sim. Para os lanches, que são consumidos pela manhã, à tarde e antes 

das atividades extracurriculares, os(as) responsáveis têm duas opções: 

contratar o serviço da empresa de alimentação parceira ou enviar essas 

refeições de casa. Para o almoço, no entanto, é obrigatória a contratação 

da alimentação servida na escola.

Destacamos que a obrigatoriedade do consumo de determinada refeição 

depende do período de permanência da criança no espaço escolar.

Como é feita a contratação e o pagamento dos 
serviços de alimentação oferecidos na escola?

Para estudantes do período integral, a adesão ao almoço servido na 

escola diariamente é obrigatória. O valor desse serviço é cobrado no 

mesmo boleto da mensalidade/anuidade curricular.

Já para crianças do Before School (opção disponível para aquelas matri-

culadas em meio período vespertino), é obrigatória a contratação de 

almoço para os dias de realização de atividades extracurriculares. A 

cobrança acontece da mesma forma que para os(as) matriculados(as) 

em período integral. 

Em ambos os casos, a adesão ao serviço de almoço é realizada de maneira 

conjunta à matrícula. No entanto, para a contratação de lanches (manhã 

e/ou tarde), as famílias devem entrar em contato diretamente com a 

empresa de alimentação.

A contratação de refeições para estudantes que não se encaixam em 

nenhum dos casos citados acima deve ser realizada diretamente com a 

empresa responsável.


