
Projeto: Pequenos Conselheiros, grandes ideias 
 
Justificativa: 
 

O projeto, Pequenos Conselheiros, grandes ideias visa o 
desenvolvimento da autonomia e autoria das crianças. A expansão 
daspossibilidades de participação no mundo social é nossa tarefa primeira, pois 
ser humano e social significa ser sujeito de escolhas e se constrói na tomadade 
consciência sobre o que se faz. O investimento nos pequenos os torna agentes 
transformadores de si e do mundo ao seu redor. 

Muitos teóricos e teorias sobre a Infância apontam para a necessidade 
do trabalho com o protagonismo infantil, com o dar vez e voz às crianças. 

Nossa preocupaçãono Projeto  da escola  pretendia  sair da teoria e 
fazer a prática.Um dos caminhos escolhidos foi o Conselho de Crianças. 

Ao considerarmos: a importância de criar mecanismos e estratégias para 
dar ação e relevânciaà voz das crianças, no cotidiano da educação infantil; 

 A necessidade de encontrar soluções para uma competência de diálogo 
cada vez maior entre crianças e adultos; 

A Convenção dos Diretos das Crianças em seus artigos 12 e 13: 
Art12 - “A criança tem o direito de expressar sua opinião toda vez que 

são tomadas decisões que lhe dizem respeito, e sua opinião deve ser levada 
em conta na justa medida.” 

Art 13 – “A criança tem o direito de dizer livremente o que pensa com os 
meios que ela prefere”; 

A necessidade, conforme avaliado pelo coletivo, de previsão, no âmbito 
do Projeto Político-Pedagógico, das condições para o trabalho com as vozes e 
culturas infantis dentro da Unidade Educacional promovendo ações afirmativas, 
contribuindo com a gestão da escola; entendemos e justificamos a importância 
que o tema requer. 

Não basta ouvir as crianças, existe a necessidade de atrelar o que se 
ouve à criação de tempo e espaço para que elas possam viver as infâncias , 
ampliando suas realidades sociais, culturais e humanas. 
 
Objetivos 

Incluir as crianças na participação da gestão democrática; 
Contribuir para o diálogo entre crianças e adultos, respeitando a cultura 

infantil; 
Qualificar e Valorizar a visão das crianças em igualdade com a dos 

adultos; 
Fomentar a autoria das crianças na reflexão e tomada de decisões sobre 

assuntos de interesse da escola; 
Problematizar a realidade local e apontar encaminhamentos. 

 
Metodologia 

Metodologia dialógica, Estudo do meio 
Escuta sensível das crianças colocando o adulto em escuta do ponto de 

vista da criança e às especificidades do mundo das infâncias.Atentos aos 
relatos como um importante ingrediente na construção e reflexão sobre a práxis 
educativa. 



Concedendo palavra às crianças não somente fazendo perguntas para 
que respondam, mas oferecendo condições para que se expressem e para que 
desejem expressar-se. 
 
Desenvolvimento do projeto 

Nosso Projeto Político Pedagógico possui três eixos: arte, brincadeira e 
educação ambiental, todos os demais projetos da escola abordam essa 
temática,assim como o projeto Pequenos Conselheiros, Grandes Idéias. Além 
dos assuntos propostos pelas crianças a partir do estudo do meio, da 
observação da realidade e curiosidade infantil, as questões abordadas no 
projeto Conselho de criança versam sobre os eixos, de forma que as crianças 
sejam motivadas a refletir, levantar hipótese, pesquisar, tirar conclusões, 
ampliar o conhecimento e avaliar o que observam e constroem sobre o mundo. 

Um projeto para crianças pequenas (na atualidade, exige um pensar 
diferenciado do modelo proposto nas décadas anteriores, pressupõe um olhar 
para o papel da infância contemporânea, um olhar curioso, de pesquisador, 
pois o desejo de curiar, de conhecer é fundamental para a criação de práticas 
para e com a infância. 

Nosso Projeto visa à inserção da criança na construção de espaços e 
tempos educadores, onde a infância possa ser vivida, enriquecida, 
compartilhada. 

A concepção de criança que acreditamos é comoprodutora de culturas, 
as quais são criadas a partir da realidade que a criança vive, sente, pensa, faz. 

O ponto de partida é sempre o que os pequenos trazem, o que 
produzem entre si por meio da interação com o mundo, realizam processos de 
significação que são específicos e diferentes daqueles produzidos pelos 
adultos. A marca principal das crianças é a originalidade do olhar e precisamos 
reconhecê-lo como sendo de um sujeito de direitos que é autor, competente,e 
tem sua própria percepção de mundo. 

Uma das metas desse trabalho é construir com as crianças, formas de 
encantar a escola, tornando-a mais bonita, aconchegante e brincante, 
construindo espaços e tempos significativos para todos e resolver os 
problemas percebidos. 

Em fevereiro de 2012, a equipe gestora iniciou o trabalho na EMEI 
DONA LEOPOLDINA, ouvindo todos os trabalhadores-educadores da escola 
epais para fazer um diagnóstico sobre a realidade da unidade escolar, uma vez 
que éramos nós as novas integrantes. Sentimos a necessidade de ouvir as 
crianças dentro desse processo e elaboramos o Projeto “Pequenos 
Conselheiros: grandes idéias”, com rodas de conversa sem didatização da 
escuta. 

Propomos aos educadores que escolhessem dois representantes de 
cada sala, um menino e uma menina para garantir a questão de gênero (um 
escolhido pelas crianças, outro escolhido pela professora) e após várias 
reflexões sobre como garantir uma pergunta para abarcar a visão das crianças 
sobre os tempos e espaços da escola, lançamos duas questões para 
discussão:" O que você gosta na escola?" e " O que você não gosta na 
escola?" 

A dinâmica de funcionamento consiste em uma Assembléia Mensal e 
uma Reunião dos Conselheiros, também mensal. Cada turma é representada 
por dois conselheiros, nas reuniões elencamos um tema a ser discutido no 



Conselho, os representantes levam as discussões para as salas e no mês 
seguinte trazem  a  devolutiva  e  os  registros  através  das  várias   linguagens    
(desenho, colagem, pintura, escrita). 

Nas reuniões de Conselho, cada representante socializa o que trouxe e 
discutimos sobre a temática proposta. Partindo dos diversos pontos de vista, 
apontamos encaminhamentos que são levados ao Conselho de Escola dos 
adultos e são debatidos em igual importância aos temas levantados por pais e 
educadores. A fala das crianças sempre serve de mote para as discussões 
com os adultos.  

Percebemos nas falas das crianças a necessidade de modificação dos 
espaços, de repensar o uso das áreas verdes e a urgência na criação de novos 
espaços. As crianças mostraram para os educadores o que viam com a real 
necessidade para a Infância, o que faltava para o uso dos espaços e materiais, 
apontando sugestões até mais ampliadas que as dos educadores. 

Os pequenos apontaram que alguns espaços não eram ocupados como 
as áreas verdes e algumas práticas não eram bem aceitas, como a “hora do 
sono”, não gostavam de dormir na escola e que gostariam de usar a quadra, os 
espaços de terra que as professoras não deixavam. 

A partir dos relatos fizemos uma reflexão sobre o cotidiano com os 
educadores e pais que não aceitavam as colocações das crianças. Foram 
muitas discussões até, construirmos todos juntos, uma rotina que 
contemplasse as necessidades das crianças e atendesse às suas sugestões. 

Retiramos a hora do sono e substituímos por momentos de trabalho com 
as linguagens: plástica, musical, corporal, teatral, as quais não eram muito 
trabalhadas. 

Os colchonetes que antes dominavam as salas, escurecendo-as, 
cederam lugar aos brinquedos e à vista do jardim da escola, fato que agradou a 
todos, ressignificando o espaço da sala, abrindo-o para a observação da 
natureza. 

Poucas crianças sentiam necessidade do sono à tarde e tiveram seu 
desejo respeitado, mas em menos de um mês, nenhuma criança mais dormia. 
Os pais no início ficaram preocupados com a retirada da hora do sono, foram 
contrários, mas quando souberam que foi sugerido pelas crianças e quando 
viram o resultado, entenderam que foi melhor para todos: relataram que as 
crianças estavam mais alegres, e dormiam mais cedo, acordando mais 
dispostas. 

Procuramos dar ação à voz das crianças, o que projetavam viam 
materializado, como o melhor uso da quadra e das áreas verdes. Os pequenos 
provaram para os adultos que eram capazes de, por exemplo, subirem em 
árvores. Os pais e educadores mais uma vez ficaram reticentes e queriam 
delimitar quais árvores poderiam ser escaladas e novamente as crianças 
apontaram a solução: "Subimos até onde der". 

As propostas das crianças parecem-nos banais, porque perdemos o 
sentido da realidade, das coisas simples, das coisas importantes. Como nesse 
exemplo de regra construída, poderiam subir até onde conseguissem. 

A Organização do espaço a partir das indicações das crianças e não das 
necessidades e da ótica dos adultos foi nossa meta em 2013, inclusive 
discutimos com elas o uso das verbas: o que comprar, para quê e desde 
aquela época destinamos uma porcentagem da verba para a aquisição das 
prioridades definidas pelo Conselho de Crianças.  



Os pequenos igualmente opinam sobre as festas, passeios, estudo do 
meio e resoluções dos problemas do cotidiano: conflitos, alimentação, projetos, 
etc. 

Oferecemos às crianças condições adequadas, sem pressa, sem 
controle, para que possam dizer o que pensam com o meio mais adequado que 
escolherem: palavra, desenho, colagem. 

Para que as crianças se expressem e tenham o desejo de fazê-lo é 
preciso que os adultos saibam ouvir, compreender, dar valor as palavras: "é 
necessário precisar das crianças". Estas nos escutam além das vozes, lêem 
nossa corporeidade, nossa capacidade de estar verdadeiramente com elas. 

As conquistas das crianças foram muitas: em 2012 reconquistaram o 
direito de subir em árvores, brincar na terra, nas áreas verdes, na quadra. Em 
2013 desenharam uma pista para andar de triciclos e um pai a desenhou no 
chão, solicitaram blocos de notas para as multas, uniforme, apito de guarda, 
placas de trânsito. Solicitaram também: toquinhas para entrar (porque queriam 
um cantinho como ocas de índio), balanças para as crianças de inclusão e para 
ficar em pé, pois preocupavam-se com algumas crianças cadeirantes que não 
podiam balançar, carrinho no parque com direção de verdade (uma das 
crianças trouxe o pai para colocá-la), uma pista de carrinhos para o outro 
parque e para que pudessem brincar com as miniaturas, um parque sonoro 
construído com sucatas. 

Em 2014 projetaram um campo de futebol de areia com arquibancadas 
de pequenos troncos de madeira, utilizando as árvores que foram retiradas da 
escola. Esse campo foi motivo de muita discussão, pois temos uma quadra de 
futebol oficial coberta e os adultos achavam um absurdo construir outro espaço 
para o jogo, mas as crianças conseguiram convencê-los com argumentos 
irrefutáveis: apontaram "que a quadra era muito grande", "que se cansavam", 
"que era uma quadra para adultos e queriam uma quadra para crianças", afinal 
a escola é para criança, e "seria melhor a areia para não se machucarem"," 
que precisava ter arquibancada para quem não jogar, assistir ao jogo". O 
conselho da escola se rendeu às crianças, o campo e as arquibancadas foram 
construídas. Foram colocadas mais balanças nas árvores, pois não queriam de 
ferro e sim de pneus. Criaram brinquedos de tronquinhos e muitos de pneus e 
cordas pela escola. 

Nos três primeiros anos nos voltamos para o interior da escola e em 
2015, as crianças começaram a perceber o entorno: semanalmente vão à feira 
e ao Clube Pelé, perto da escola. Nessas saídas, observaram "lixo" em volta da 
escola e constataram que não havia lixeiras pelo quarteirão, farol e faixa de 
segurança para atravessar a rua, as árvores precisavam de poda, pois estão 
caindo na calçada interrompendo a passagem dos pedestres. Ficaram 
preocupados com o que viram e trouxeram a questão para o Conselho de 
crianças. Após muita discussão chegaram à conclusão que deveriam falar com 
o prefeito, não conseguimos, mas o subprefeito da nossa regiãonão somente 
concordou em ouvir as crianças, como compareceu à escola para conhecer 
nosso Projeto e participar de uma reunião com representantes da Diretoria 
Regional de Educação, os educadores e os conselheiros mirins. 

Posteriormente convidou os pequenos conselheiros para conhecer o 
trabalho da Subprefeitura e conversou com as crianças na sua sala, em uma 
mesa de reunião com a secretária anotando e recebendo os desenhos e 
reivindicações das crianças.  



Sentiram-se importantíssimos. O subprefeitosinalizou que seriam 
colocadas lixeiras, as árvores seriam podadas e já recebemos da CET um 
projeto para sinalização do entorno. 

Como achavam que o subprefeito estava demorando para cumprir a 
promessa, resolveram fazer um vídeo com todos falando que queriam as 
lixeiras prometidas.Na outra semana a Subprefeitura instalou as lixeiras, podou 
as árvores e a CET sinalizou a rua. 

Nossos pequenos estão exercendo seu direito de cidadania dentro e fora 
da escola. 

No primeiro semestre de 2015 foi proposta a discussão dos Indicadores 
de Qualidade da Educação Infantil, embora não tenha sido solicitado, criamos 
dimensões como a dos adultos e discutimos com as crianças :  O QUE A 
ESCOLA PRECISA TER PARA SER UMA BOA ESCOLA?  

As respostas foram com certeza o resultado do nosso trabalho: "Muitos 
brinquedos, amigos, cantinhos, fantasias, mais teatro no palco, passeios, 
limpeza, cuidar da natureza e da escola, várias comidas saudáveis, piscina, 
mais árvores: pé de manga, morango, maçã, parque grande com areia e terra 
para se sujar, adulto que entende as crianças." 
Em 2016 continuamos com nosso Conselho discutindo com as crianças o 

nosso cotidiano, resolvendo problemas, gerindo a escola junto com os adultos.  

Em relação a esse projeto, o melhor resultado veio de uma ex- aluna. Beatriz 

que foi para o primeiro ano e veio visitar-nos: ”Diretora, você pode ir na minha 

escola e explicar para os adultos de lá como funciona o Conselho de crianças? 

Lá não tem e ninguém escuta as crianças”. 

A partir das solicitações das crianças realizamos o planejamento para as 
atividades. 

Se não escutarmos os pequenos, não conheceremos as crianças deste 
século, não faremos uma escola para este século.  
 
Avaliação dos Resultados 

Semestralmente fazemos a avaliação dos avanços e conquistas pelo 
Conselho de Escola e Conselho de crianças, mas na verdade a avaliação é 
notória nos espaços, nas relações. Todas as pessoas que visitam nossa escola 
relatam sobre como a escola tem "cara de criança", sem ser infantil, como o 
espaço respeita o tempo da infância.  Dar voz às crianças não é apenas 
permitir que elas falem, é reconhecer o que  falam e que suas vozes possuem 
extrema importância. A maneira como sentem e vêem o mundo ressignifica a 
visão do adulto e dá credibilidade para o que apontam. 

Nesses quatro anos em que estamos desenvolvendo o projeto dos 
Pequenos Conselheiros, nossa escola ficou mais colorida, alegre, com crianças 
mais felizes, questionadoras e críticas. Notamos, também, mudança na postura 
dos adultos que passaram a valorizar o protagonismo infantil. 

Nossos objetivos foram plenamente alcançados e superaram nossas 
expectativas, vemos crianças discutindo questões da escola, do entorno, da 
cultura de mundo em igualdade com os adultos de acordo com sua percepção. 

O melhor resultado veio de uma ex-aluna: Beatriz, que foi para o 
primeiro ano e veio nos visitar, entrou na minha sala e disse: "diretora, você 



pode ir na minha escola e explicar para os adultos de lá como funciona o 
Conselho de crianças? Lá não tem e ninguém escuta as crianças”. 
 
Depoimentos 

Consideramos este projeto, desenvolvido na EMEI Dona Leopoldina, o 
qual temos acompanhado, a partir da ação supervisora, de suma importância 
para que as crianças se desenvolvam com segurança, manifestem-se, agindo 
de forma crítica, autônoma e criativa, com sensibilidade e respeito, emitindo 
suas opiniões sobre as coisas e questões que as cercam, que estão presentes 
em seu cotidiano. A partir deste exercício, verificamos que os princípios 
pautados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil para 
as propostas para a Educação Infantil, são enfatizados e reafirmados. 

Observamos que as crianças, a partir desta proposta, manifestam-se 
mostrando aos adultos como vêem e pensam o mundo, de que forma 
percebem o que esta à sua volta, fazendo questionamentos e buscando 
soluções para algumas situações problemas. 

As crianças com seus olhares sensíveis, a partir do Projeto, inventam e 
reinventam possibilidade de organização da escola e das situações surgidas no 
dia a dia, elas têm espaço para suas manifestações, para exprimirem seus 
pensamentos, e assim vão propondo modificações e mudanças,  vão 
apresentando soluções para questões com as quais se deparam e que dizem 
respeito, por exemplo, à melhoria da escola e melhoria de seu entorno, à 
organização dos ambientes, de modo que estes possam contemplá-las e 
serem organizados, preparados e modificados de acordo com as necessidades 
por elas apontadas.  

No desenvolvimento do Projeto observamos, a partir das relações das 
crianças entre si e destas com os adultos, o respeito e a valorização dos seus 
dizeres, uma escuta mais apurada, por parte dos adultos, a estes falares 
infantis; percebemos, como pautado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil, a construção de novas formas de sociabilidade e de 
subjetividade comprometidas com a democracia, a sustentabilidade, rompendo 
com as relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de 
gênero, regional, lingüística e religiosa, enfatizando-se nas ações propostas, 
possibilidades para que as crianças sejam autoras de suas histórias, de modo 
a incentivá-las no desenvolvimento de sua criticidade, criatividade e autonomia. 

 
Noeli Aparecida Fernandes 
RG.16635577-X / RF.6206042/1 
Supervisor Escolar 
 
Depoimento da Professora Antonia: "Com o Conselho Mirim, as crianças 

da nossa escola ganharam voz, tendo a oportunidade de escolher o que acham 
melhor para elas, e participando ativamente da construção da escola como um 
lugar melhor. Onde todos, adultos e crianças fazem uma escola de qualidade, 
pensando na formação de verdadeiros cidadãos. Dando voz as crianças, 
percebemos que estão mais participativas e autonomas, e caminhando pelos 
espaços da escola, podemos ver as marcas da participação nas escolhas dos 
nossos pequenos.  

Antonia Aparecida da Cunha Silva, RF: 723.459.7 ,Professsora do 
Infantil II C 



 
Depoimento da Professora Liliana: "A Reunião das crianças com a 

finalidade de tomar decisões nas mudanças e melhorias da escola dentro do 
conselho traz uma nova visão para os pequenos, pois eles são ouvidos em 
suas reivindicações, responsáveis pelas decisões e principalmente quando 
veem o resultado concreto daquilo tudo que é discutido, vivenciando todo o 
processo e exercitando desde cedo a cidadania" 

Liliana LandolphoZoppelo, RF 692.705.0/1, Professora do Infantil IIA 
 
Depoimento da Professora Regina: "Observo que as crianças percebem 

que não basta apenas criticar , mas buscar soluções individuais e também em 
grupos para que nossa sociedade possa se tornar mais humana , produtiva, 
particitiva , consciente e mais feliz". 

Regina Teixeira do Souto, RF 553.137.3/3, Professora do Infantil I B 
 
Depoimento da Professora Ana Silvia: " Para a criança se sentir 

respeitada e seja respeitosa com o outro, ela precisa acreditar que seu 
"parecer" é importante, que ela pode intervir e mudar a realidade social". 

Professora Ana Silvia Caramigo Umbelino (RF: 135.392.6/2) 
 
Depoimento das professoras Mariza Miriam ; Lidiane ; Daniele: 

"Pudemos observar que os alunos representantes da sala estão mais 
questionadores, verbalizando ao grupo as decisões discutidas no Conselho. 
Por consequência, as demais crianças se envolvem e questionam os 
problemas apresentados, ajudando a tomar decisões." 

Mariza Miriam D. Massa (RF: 723.147.0); Lidiane L.M.Langone (RF: 
671.604.1; Daniele G.L. Takase (RF: 795.351.8) 

 
Depoimento das professoras Juliana Papa; Lilian; Renata; Juliana Dias; 

Sônia; Paula: 
"Como professoras recém chegadas nesta Unidade escolar, ficou-nos 

evidente que o Conselho Mirim é uma ação diferenciada frente às demais 
escolas da rede. De cunho inovador, o projeto possibilita a efetiva escuta das 
necessidades das crianças. As discussões coletivas e as deliberações 
realizadas nas plenárias insere cada uma delas no exercício da cidadania e da 
reflexividade crítica de maneira plena e consciente." 

Juliana Papa Vieira (RF: 740.092.1); Lilian F. Barbosa (RF: 728.643.1); 
Renanat Cristina de C. Honora (RF: 598.752.1); Juliana D. Pastore (RF: 
774.043.3); Sônia M. InadaInouye (RF: 528.479.1); Paula de M. Simões 
(RF:7852.421.1): 

 
Depoimento de Juliana Vieira Bettencourt, mãe do Aluno Lorenzo V. 

Bettencourt: "A participação no Conselho de Escola vem desenvolvendo 
emmeu filho não só " aprender a expressar o que quer" , mas também sua 
forma de argumentar suas quêrências, sua maneira de dissertar sobre o que é 
necessário no momento. Essas oportunidades são importantíssimas para que 
as cianças comecem a se familiarizar com o exercício de sua cidadania." 

 
Depoimento de Liana Mª B. da Silva, mãe do aluno Rafael Benites: "Meu 

filho Rafael desde 2014, quando iniciou na escola ficou mais questionador, 



falante e observador, ele sempre tem algo para contar sobre a escola e revelou 
que, quando quer resolver algum problema, discute no grupo e é levado para o 
Conselho. Essa liberdade e autonomia que a escola dá para as crianças é 
fundamental." 

 
Depoimento da ATE II Maria Luiza:"O Conselho de Crianças é: - Um 

momento para que ela seja ouvida e expresse  seus sentimentos para assuntos 
diversos. 

- Uma forma de acolher suas ideias, do seu grupo e de vê-las colocadas 
em prática nas conquistas espalhadas pela escola. - Um aprendizado de se 
fazer as coisas em grupo." 

ATE II Maria Luiza S. de Toledo (RF:522.689.9/3) 
 
Depoimento das Cozinheiras: "A opinião das crianças é muito importante 

para sabermos o que gostam, pediram por exemplo para não fazer sopa e 
estamos procurando fazer uma sopa mais consistente, da forma que eles 
gostam. Eles falam o que querem e o que pensam, tem mais autonomia. A 
opinião deles é muito importante para melhorarmos o nosso trabalho, ficamos 
felizes quando dizem que a comida esta deliciosa e reconhecem os temperos 
utilizados". 

Maria de Lourdes da Silva 
Maria Isabel Ferreira 
Alani Rossi Gomes Felix 
 
Depoimento dos Agentes de Limpeza: "As crianças nos ajudam a escola 

como um todo. Mostram o que esta quebrado, o que precisa ser consertado, as 
plantas que nascem, sabem argumentar sobre o que querem, tem opinião 
própria. As crianças perguntam sobre tudo e aprendemos muito com todos 
eles. Nos ensinam como fazer melhor o nosso trabalho. Nós entemos as 
crianças e tentamos fazer o que é pedido por eles". 

Eliane Cristina Q. da Silva 
Vanete P. Moreira 
Marta Aparecida Silva Amaro 
Adalberto A. Monteiro 
 
 


