


CONSELHO DE CRIANÇAS 

EMEI PROF. LAURA DA CONCEIÇÃO PEREIRA QUINTAES 

 

“Escola como um espaço democrático de direito”  

A principal meta da educação é criar homens que sejam 

capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir 

o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam 

criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da 

educação é formar mentes que estejam em condições de 

criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe.  

(PIAGET, 1982, p. 246) 



O que antecede o projeto... 
Espaços formativos: Instituto Avisa lá / DRE 

Esfera de participação das crianças no cotidiano da EMEI 

Gestores como porta-vozes 

das crianças 

Crianças 

- Escolhas 

cotidianas: 

Empréstimo de 

livros, 

Brincadeiras...  

Famílias 

Espaços de escuta: 

Educadoras e 

educadores 

Acolhimento 

Autosserviço 

Processo eleitoral 

Leitura simultânea... 

1ª CULMINÂNCIA 

EFETIVA: Festa dos 

aniversariantes  

2014 – Festa dos 

aniversariantes 



2015 - Autosserviço 
2015 – Brincadeira 

Simultânea 



Festa dos aniversariantes 

Momentos de planejar, organizar, efetivar, celebrar... 

2018 – Reunião com 

os aniversariantes 

2019 - Convite 

elaborado pela turma 

organizadora 

2018 – Preparativos 



2018 – Festa dos aniversariantes: 

Hora de estourar o bexigão 

2018 – Festa dos aniversariantes: 

Sala de sombras 



Execução de concepções 
2016 – Escola como lugar de múltiplas “falas” e escutas 

 

Crianças que 

organizam o 

cotidiano, de maneira 

formal e estruturada Necessidade de um 

espaço para tomada 

de decisões 

Crianças 

envolvidas na 

busca de soluções 

de problemas 

2016 – Reunião do 

conselho de crianças 



Conselho de crianças 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Que as crianças tenham suas falas garantidas 

dentro do processo de propostas a serem 

vivenciadas nas aprendizagens infantis, tornando-se 

atores e coautores de suas aprendizagens, 

compreendo a importância destas contribuições nas 

decisões de gestão e transformação da unidade; 

• Dar visibilidade às falas das crianças por meio de 

uma rotina sistematiza de assembleias 

representativas com vários segmentos da unidade 

envolvidos. 

OBJETIVO GERAL: Promover 

a participação e a democracia 

como prática social desde a 

infância 

2018 – Reunião do 

conselho de 

crianças 



Discussões cotidianas 

2019 – Decisão sobre 

Brincadeira Divertida 
2018 – Decisão sobre 

Brincadeira Divertida 



Discussões não tão cotidianas assim... 

2018 – Processo 

eleitoral  

2017/2018 – IQEIP: Dimensão 6 – 

Ambientes educativos 

2019 – IQEIP: Dimensão 5 – 

Relações étnico-raciais e de gênero  



Desdobramentos do Conselho de Crianças 

2018 – Reunião de escolas no 

Conselho de Crianças 
2018 – Caminhada em prol da 

praça Creuza Zeferino 



Materialidade e prática social 

2018 – Assinatura da lista 

de presença 

2019 – Capa do 

portfólio 

2019 – Ata do 

Conselho de 

crianças 


