
GUIAGUIADODO
ESTUDANTEESTUDANTE



“A democracia de amanhã prepara-se 
pela democracia na escola”

 
FREINET
CÉLESTIN 



ÍNDICE.........................................................................
- Guia do estudante
- O papel do aluno no Colégio Santa Felicidade
- Valores da escola
- Invariantes da Pedagogia Freinet
- As fases de desenvolvimento
- Etapas de autonomia. 
- Como passar de uma etapa a outra?
- Como trabalhar
- Projeto Personalizado/ Como contratar? 
- O que são os módulos?

5
6

8
9

11
13

19
20

18

23



ÍNDICE.........................................................................
- Papel do professor no Colégio Santa Felicidade
- Assembleias e combinados
- Disciplinas Optativas
- Mapa da escola: localize-se
- Semana do Conhecimento

25
27

28
29

30



O aluno do Colégio Santa Felicidade é um estudante livre para se 
desenvolver integralmente e é responsável por seu percurso e pela 
construção da coletividade dentro da escola. Terá sempre ao seu lado 
o educador como um ajudante em seus estudos, afinal o principal 
objetivo de cada um dentro do Santa é constituir-se autônomo.
Para isso, é preciso muito trabalho, pois é através deste que se aprende 
de verdade, ou seja, através da experimentação prática combinada à 
teoria. É necessário cooperação, pois o trabalho é fruto da produção 
social, e acreditamos apenas que se convive em sociedade cooperando, 
e não competindo. Faz parte desse caminhar expressar-se livremente, 
com respeito à opinião de todos, à diversidade humana e à democracia, 
pois só avançamos em autonomia quando podemos ser livres para isso.
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O PA P E L D O 
ES T U DA N T E N O 

Ser 
responsável 
por 
seus estudos 
e percurso 
escolar

Trabalhar 
com foco

Cooperar em 
relação aos 
estudos e 
percurso de 
seus colegas

Expressar 
sua opinião 
e ouvir a 
opinião do 
outro

Contribuir 
politicamente 
na 
construção 
da escola 
através de 
projetos e 
assembleias

Zelar 
pela 
comunidade 
do 
Santa 
Felicidade

Ouvir e 
considerar as 
orientações 
de 
educadores 
e 
funcionários

Respeitar as 
diferenças

Buscar 
formas 
criativas 
de trabalho 
e expressão

Respeitar e 
defender os 
combinados 
estabelecidos 
em 
assembleias

Socializar os 
conhecimen-
tos 
conquistados

Colaborar 
na 
comunicação 
interna

Preservar o 
ambiente 
escolar
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O PA P E L D O 
ES T U DA N T E N O 
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Cumprir com 
o que se 
comprometeu

Respeitar 
cada 
indivíduo 
dentro da 
escola, 
independente 
de sua 
função

Lutar pelo 
direito à 
educação 
democrática 
e de 
qualidade

Pesquisar 
em fontes 
confiáveis 
e ser 
responsável 
no 
compartilha-
mento 
de 
informações

Promover 
projetos que 
visam 
preservar e 
disseminar o 
conheci-
mento 
e a cultura 
em geral.

Lançar-se 
ao desafio 
de trabalhar 
autonoma-
mente

O estudante do Colégio Santa Felicidade nunca mais será o mesmo, 
pois sabe a importância de ouvir e ser ouvido. Terá para sempre 

uma voz ativa, que nunca mais se apagará.
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ESCOLA
O Colégio Santa Felicidade é inspirado pela Pedagogia Freinet, uma 
proposta democrática de educação em que o protagonista é o aluno.

NOSSA 
MISSÃO

NOSSOS
VALORES

"Humanizar a educação, construindo uma 
escola em que todos são responsáveis, voltada 

para as qualidades e realização pessoal"

Trabalho, Autonomia, 
Cooperação e 

Livre-Expressão
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INVARIANTES DE FREINET
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INVARIANTES DE FREINET
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AS FASES DE DESENVOLVIMENTO NO 

11



AS FASES DE DESENVOLVIMENTO NO 

CRIATIVIDADE INVESTIGAÇÃO

AUTONOMIA CIÊNCIA
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Não existe tempo certo para isso acontecer, nem mesmo é obrigatório 
avançar de etapa para concluir o ciclo em que está matriculado.

Os estudantes passam por diferentes etapas na construção da sua 
autonomia. Para avançar nas etapas, eles demonstram em seu dia a dia 
que atingiram as qualificações necessárias.

No entanto, este percurso é o principal objetivo do colégio: permitir que 
cada um se torne uma pessoa autônoma, capaz de trabalhar para as 
mudanças que esperamos no mundo. 
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AUTONOMIA INDIVIDUAL

- Ter domínio da formatação padrão – produzir textos e ter domínio das normas ABNT.

- Respeitar os prazos combinados.

O mestre estará sempre presente e os alunos trabalharão em locais fixos durante todo o período 
de Trabalho Personalizado.

Nesta etapa, os alunos necessitam de supervisão e orientação constantes de um educador. 

- Respeitar as regras da sala e da escola.

Aqui o trabalho do aluno acontece individualmente para futuramente realizar os trabalhos em 
grupo com responsabilidade coletiva.

- Pesquisar em fontes con�áveis.

- Ter domínio do uso do e-mail e da plataforma Colmeia.
- Ter iniciativa de buscar informação e buscar orientação do professor.

AS  PARA ADQUIRIR A AUTONOMIA DE INDIVIDUAL SÃO:METAS



15

Porém, aqui, já conseguem escolher seu ambiente de trabalho (com supervisão). 
Também podem escolher realizar trabalhos em grupo, pois passaram pela Autonomia Indivivual.

Nesta etapa, os alunos ainda necessitam de supervisão e orientação dos professores. 

- Cumprir com os compromissos do grupo, respeitando os demais membros e sabendo 
administrar a divisão de tarefas.
- Adquirir todos os conhecimentos propostos, mesmo que o trabalho seja coletivo.
- Entregar trabalhos com qualidade e criatividade.
- Ter iniciativa para buscar orientação com os colegas ou professores.

AS  PARA ADQUIRIR A AUTONOMIA DE GRUPO SÃO:METAS
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AUTONOMIA DE TRABALHO

AS  PARA ADQUIRIR A AUTONOMIA DE TRABALHO METAS
SÃO:

Eles também podem escolher seus ambientes de estudo para demonstar sua capacidade de 
trabalhar com autonomia.  

Nesta etapa, os alunos não precisam da supervisão de um professor, pois devem mostrar-se 
prontos para trabalhar sozinhos, sem que alguém diga que tarefa executar. 

- Manter-se trabalhando sem a supervisão de um adulto.
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AS  PARA ADQUIRIR A AUTONOMIA DE COMUNIDADE METAS
SÃO:

AUTONOMIA DE COMUNIDADE

- Contribuir com a escola com projetos, intervenções, propostas de cursos, módulos, 
etc.

Aqui os alunos já são autônomos para o trabalha individual e em grupo. Agora devem estar 
prontos para adquirir responsabilidades sociais.



COMO PASSAR DE UMA ETAPA DE AUTONOMIA A OUTRA?
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COMO TRABALHAR
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TRABALHO PERSONALIZADO

1.
Definição do projeto
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2.
3.

Cronograma

Pesquisa
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4.
5. Transformação

Produção

6. Socialização
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MÓDULOS
O que são os
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MÓDULOS
O que são os

Aluno fase 3 (Ensino fundamental II)

Aluno fase 4 (Ensino Médio)



PROFESSORES
OFICINEIRO

orienta 
e avalia

objetivos

acompanha
o 

desenvolvimento

oferece os 
módulos

MESTRE TUTOR

1 2 3
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OFICINEIRO MESTRE TUTOR

1 2 3
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DELIBERAÇÕES 
DAS 
ASSEMBLEIAS
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DISCIPLINAS 
OPTATIVAS

SEXTASEGUNDA

ESPANHOL TÉCNICA 
VOCAL

VIOLÃO GINÁSTICA 
ARTÍSTICA

DANÇA VÔLEI

REDAÇÃO REDAÇÃO

REDAÇÃO TEATRO

DESENHO XADREZ

ROBÓTICA

HANDEBOL ARTES 
CIRCENSES

APOIO AO 
VESTIBULAR

IOGA

GINÁSTICA 
ARTÍSTICA

FUTEBOL DE 
SALÃO

BASQUETE

TERÇA QUARTA QUINTA
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1- Salas de Módulos
Trabalho Personalizado2- Salas de 

 Oficina3-
 Papelaria/ Enfermaria4-
 Casa de Artes5-
 Auditório6-

7- Cantina
 Biblioteca8-
 Direção9-
 Sala dos Professores10-
 Quadra Poliesportiva11-

1 1 1 1
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2 2 2 2

2 2

5
5

7

8

9 10

11

6

5

PISO INFERIOR PISO SUPERIOR



Semana do Conhecimento

[[


	1: Capa
	2: Frase Freinet
	3: Índice
	Page 4
	5: Introdução
	6: Papel do Estudante
	Page 7
	8: Valores
	9: Invariantes
	Page 10
	11: Fases de Desenvolvimento
	Page 12
	13: Etapas de Autonomia
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	18: Como passar de autonomia
	19: Como trabalhar
	20: Como elaborar contrato
	Page 21
	Page 22
	23: Módulos
	Page 24
	25: Professores
	Page 26
	27: Assembleias
	28: Disciplinas optativas
	29: Mapa
	30: Semana do Conhecimento

