
 

 

 

RESULTADOS 2019



A Aldeia é organização sem fins lucrativos que trabalha com educação para o
desenvolvimento de potencialidades, oferecendo à bebês, crianças, jovens e
comunidade em situação de vulnerabilidade social novas oportunidades para
a vida. 
Por acreditar que os indivíduos podem escolher o seu próprio caminho de
desenvolvimento a partir das suas potencialidades, a instituição oferece
atividades nos eixos Cultura e Arte, Esporte e Lazer, Educação para
Sustentabilidade, as quais transformam positivamente a forma como crianças
e jovens aprendem a cuidar de si, do meio ambiente e da comunidade.
 

A ALDEIA



Em 56 anos, a Aldeia já atendeu mais de 10 mil crianças e jovens. Atualmente,
oferece educação inovadora e de qualidade , por meio de programas em
turno integral e contraturno escolar.
 
PROGRAMAS:
 
Escola de Educação Infantil
Escola de Educação Básica Aldeia Lumiar
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Trabalho educativo
Programa Educando com Arte



Com o objetivo de oferecer educação de qualidade para crianças e jovens
em situação de vulnerabilidade social, a  Aldeia inaugurou, no início de 2019,
a primeira escola comunitária  Lumiar do sul do Brasil. Por meio da parceria
entre Aldeia, SMED, Instituto Lumiar e Instituto JAMA,  a instituição passou a
oferecer para a comunidade uma proposta pedagógica de vanguarda, em
turno integral. 



INVESTIMENTOS  ESCOLA ALDEIA LUMIAR
REFORMAS FASE I E II

 



REFORMA TELHADOS: R$ 200.000,00
ACESSIBILIDADE: R$ 70.000,00

PINTURA: R$ 30.000,00
 



INSTITUTO JAMA 66,7 %
LANCE DE CRAQUE  23,3%

DISTRIBUIDORA PROGRESSO 10%

 % INVESTIMENTOS



FACHADA DA ESCOLA  2019



 
.00 REFORMA DO TELHADO 



REFORMA ACESSIBILIDADE



ESPAÇOS INTERNOS



ABERTURA  OFICIAL DA ESCOLA 





CRITÉRIOS DE INGRESSO

 

Crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social ,
com renda familiar per capta até 1 salário mínimo e
meio.

PROCESSO DE INGRESSO

Após abertura de edital com divulgação das vagas,
famílias preenchem cadastro e apresentam
documentação para comprovação de critérios exigidos.
Havendo mais de um candidato por vaga, prevalece a
permanência da criança com maior grau de
vulnerabilidade. 



    
TURMAS 2019 
 
 
FUNDAMENTAL 1  
 
F1 A :  25 CRIANÇAS 
F1 B :  25 CRIANÇAS
F1 C :  22 CRIANÇAS

 
 
 
 

NÚMERO DE CRIANÇAS POR NÍVEL
 
1º ANO : 29
2º ANO:  26
3º ANO:  17



OFICINAS DE MÚSICA
JIU-JITSU
FUTSAL
YOGA
MEDITAÇÃO
AGROECOLOGIA
INGLÊS
SAÍDAS PEDAGÓGICAS
PROJETOS TRIMESTRAIS
PROJETOS INDIVIDUAIS DE PESQUISA

 
 

ATIVIDADES OFERECIDAS 



PROJETOS 
DESTAQUE



"Fotografamos diferentes espaços,
paisagens e pessoas por toda a Aldeia. Os
registros realizados pelos alunos
resultaram   em uma exposição, que foi
nosso produto final.
Introduzir a fotografia como ferramenta de
aprendizagem possibilitou um grande
avanço dos alunos em diversos aspectos,
principalmente no despertar do olhar
artístico e para  estabelecer relações com os
demais conteúdos. " 
 
Rafaela, tutora F1 B

 PROJETO "MEU OLHAR" CLIQUE PARA ASSISTIR

https://www.youtube.com/watch?v=kR1y6uQUAl0


PROJETO " EU NA ALDEIA" 
  

 Junto a mestre Luciana Saldanha, psicóloga, os estudantes da turma F1 C construíram um
significativo projeto nomeado de “Eu na Aldeia”, focado no estudo das emoções, como identificá-
las e como expressá-las. A partir de diferentes estratégias como dinâmicas de relaxamento,
contação de história, jogos, brincadeiras, desenho, pintura, escrita e exploração de músicas, foi
possível verificar o envolvimento da turma nas propostas e  a progressão das aprendizagens. 
Antes de iniciar o projeto, as crianças demonstravam resistência ao ouvir educadoras e colegas,
lidando corporalmente ao tentar resolver problemas e apresentando maior irritabilidade. As
atividades trabalharam primeiramente os aspectos sociais do grupo e posteriormente, afetaram a
área emocional, contribuindo com a elaboração de caminhos para resolução dos atritos e
deixando-os mais pacientes e abertos à mediação da tutora e da assistente. Em um ambiente
mais tranquilo, os estudantes tendem a demonstrar mais concentração, favorecendo os aspectos
cognitivos.



PROJETO " EU NA ALDEIA" 
 

Nas últimas semanas do projeto, os estudantes andaram pela escola e pela Aldeia da
Fraternidade, entrevistando os colaboradores para saber como eles lidam com as emoções.
Nesse sentido, demonstraram desenvoltura na hora da fala, autoestima e confiança, aspectos
desenvolvidos ao longo da proposta. Como fechamento do projeto, a turma apresentou uma das
músicas que se mostrou significativa ao longo do processo.
 
 
 

                                                                                       Laiana Orozco, tutora F1C





PARECER  FINAL 2019

 
70 CRIANÇAS APTAS A PASSAR DE NÍVEL

 
2 CRIANÇAS COM NECESSIDADE DE PERMANECER NO MESMO NÍVEL

 
 97,2 % DE CRIANÇAS AVANÇARAM DE NÍVEL





 

 

ALDEIA LUMIAR SOB A ÓTICA DAS FAMÍLIAS
 

"O Miguel é uma criança gentil, encantadora, mas também muito temperamental. As
oportunidades passadas pela Aldeia Lumiar em relação à aprendizagem e convívio social têm feito
uma diferença considerável de 2018 para 2019. São experiências únicas que tão longe eles veriam
em uma escola com a grade curricular convencional. Uma criança aos 8 anos ter contato com a
Língua Inglesa, em uma escola convencional, seria talvez de longe uma imaginação de pais que
sonham com uma aprendizagem um pouco mais igualitária para seus filhos, com  outras atividades
que complementam a formação do caráter dos pequenos, mostrando a eles o verdadeiro motivo
de irem à escola. Hoje além de termos uma melhora na comunicação, ir à escola para o Miguel não,
é algo maçante ,e sim uma gostosa experiência de ver novos aprendizados. Ele mesmo me fala que
não pode perder um dia de aula para não deixar de aprender um pouco mais. Confesso que no
começo o método de ensino nos deixou em dúvida, mas ao ver a grade proposta pela escola foi
algo fascinante e sim,  o desenvolvimento escolar dele corresponde às expectativas apostadas na
escola”.

        
Bianca Graziele da Silva pires, Mãe do Miguel da turma  F1A.



“Eu diria que como mãe  estou muito feliz e gratificada por ter feito a escolha certa
da Escola Aldeia Lumiar. A Isabely saiu de uma escola que a desencorajava, não a
motivava a vencer os obstáculos da aprendizagem. É maravilhoso ouvir da sua filha
dizer que ama estudar na escola nova. Ela vai feliz e retorna feliz da escola, isso
realmente não tem preço”.  
 
Janai Patilowski, mãe da Isabely Patilowski  da turma F1C

 

ALDEIA LUMIAR SOB A ÓTICA DAS FAMÍLIAS
 



ALDEIA LUMIAR SOB A ÓTICA DAS FAMÍLIAS
 

“No começo fiquei bem perdida, devido ao método de
ensino, claro que já haviam me explicado como seria.
Mas como é o 1°ano dele, aguardava algumas coisas
no caderno, dever de casa e tal. Com o passar dos
meses, vi que o Arthur vinha com novidades e
descobertas. Quando questionado, ele dizia que
aprendeu tudo na escola! Me senti aliviada, pois vejo a
cada dia o desenvolvimento dele e a tendência é só
melhorar. A equipe da escola é muito boa, pessoas
competentes de um coração sem tamanho.  Nossa
família é muito grata por cada ensino.”
 
Juliana Matos, mãe do Arthur F1B.





“O estudo é ótimo, tem física, artes, inglês, leitura
de mundo, módulo de matemática, oficina e os
amigos”. 
Ana Carolina Ferraz, turma F1C. 
 
“Gosto da praça, a gente brinca livre, do diário de
bordo e muito mais. ”
 Isadora, turma F1. 
 
Eu adoro essa essa escola porque tem muitas
atividades: jiu-jitsu, violão, dança, teatro, violino e
muito mais. As atividades são muito diferentes”. 
Eduarda, turma F1B.
 
 
 

 

ALDEIA LUMIAR SOB A ÓTICA DAS CRIANÇAS
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