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“Não há, basicamente, em nenhum nível, uma outra educação que não seja a 
auto-educação. [...] Toda educação é auto-educação e nós, como professores 
e educadores, somos, em realidade, apenas o entorno da criança educando-
se a si própria. Devemos criar o mais propício ambiente para que a criança 
eduque-se junto a nós, da maneira como ela precisa educar-se por meio de 
seu destino interior.”

Rudolf Steiner
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Boas Vindas
Este “Guia Escolar” foi elaborado dentro dos princípios da Pedagogia Waldorf e pro-
cura respeitar as necessidades da Escola Moara. Somos uma escola em crescimento. 
Sejam bem vindos ao nosso convívio comunitário de aprendizado e criatividade. 

O guia almeja informar vários aspectos da escola que terão impacto sobre o aluno e 
sua família, uma vez que vocês percorrem uma jornada educacional única.

A educação baseada na Pedagogia Waldorf reconhece e nutre a individualidade, evo-
cando em cada aluno uma consciência para o mundo e seu lugar especial dentro dele.
 
Entendemos que cada indivíduo entra na vida com um propósito e uma herança espi-
rituais – procuramos construir oportunidades e compreensão para auxiliar os alunos a 
descobrirem e expressarem seus propósitos. 

Matriculando o aluno na Moara a família se une à causa comum de prover o melhor 
desenvolvimento de aprendizado possível para todos os alunos sob nossos cuidados. 
Há muitas chances para você apoiar o bem-estar de nossa comunidade – este guia 
informará você de algumas delas. Ao ler este documento tenha em mente que ele é 
um espelho da escola no momento em que foi construído, e, por isso é um documento 
“vivo”. 

Atualizações sobre eventos, oportunidades de apoio à escola e outros são feitas pe-
riodicamente em boletins informativos impresso e via internet serão comunicados 
posteriormente.

A comunicação nutre as relações na comunidade. Contate-nos com suas sugestões, 
propostas, preocupações, dificuldades ou qualquer outro assunto. Especialmente 
quando problemas aparecem o diálogo rápido e preciso, com as instâncias respon-
sáveis pelos diversos aspectos da escola, é de suma importância para uma solução 
eficaz. 

Esta é uma escola associativa, para existir precisa da participação direta das famílias. 
Há muitas maneiras de você colaborar para o desenvolvimento de nossa comunidade 
– este guia informará algumas delas. Desejamos que cada ano de permanência na 
Moara seja para toda a família, e para o estudante em particular, um ano de aprendi-
zado, descoberta, amor e alcance de metas.
 

Equipe Pedagógica Moara
Conselho de Pais 

Mantenedora
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Introdução
A Pedagogia Waldorf nasceu sob a base dos fundamentos da Antroposofia, ciência 
espiritual que lança seu olhar para o desenvolvimento integral do ser humano.
 
A primeira escola foi criada em 1919, depois que Emil Molt, diretor da fábrica Wal-
dorf-Astoria, pediu a Rudolf Steiner que proferisse palestras para os funcionários de 
sua fábrica sobre a relação entre educação e o meio social. A partir das palestras veio 
o pedido para que a nova visão de sociedade e educação apresentada por Steiner 
fosse estendida aos filhos dos funcionários. Nascia assim, em Stuttgart na Alemanha, 
a primeira escola de Pedagogia Waldorf. 

A escola deveria estar pautada também por uma nova visão de cidadania e relação 
social, culminando desta maneira na autogestão para uma escola realmente livre. 
Para esta autogestão os fundadores resgataram os princípios de Liberdade, Igualdade 
e Fraternidade, pregados pela Revolução Francesa e os renovaram dentro da escola 
Waldorf. 

A escola Waldorf é trimembrada, ou seja, sua autogestão é compartilhada por três 
instâncias formadas por professores e pais, que seguem os três princípios:

Liberdade: é o princípio praticado pelo Colegiado de Professores. É a instância res-
ponsável por zelar pela pratica da Pedagogia Waldorf. Além de desenvolver um cami-
nho de autoeducação e incentivar ações culturais e sociais para o desenvolvimento 
físico e espiritual da comunidade escolar. 

Igualdade: é a Mantenedora da escola quem a pratica. Composta por pais e profes-
sores escolhidos em assembleia, a Mantenedora é a instância responsável pelo patri-
mônio físico e o gerenciamento de pessoal da escola. Deve primar pela transparência 
nas ações de gestão.

Fraternidade: é o princípio do Conselho de Pais. O Conselho é um fórum aberto de 
discussões e encaminhamento de ideias, além de estimular a integração social das 
famílias e cuidar de suas necessidades. O fórum é formado pelos representantes de 
todas as turmas e se reúne uma vez por semana. 

Neste sistema de autogestão, cabe ressaltar que a escola Waldorf é um espaço para o 
desenvolvimento evolutivo e espiritual de cada ser que compõe a comunidade escolar. 
As três instâncias (Mantenedora, Conselho de Pais e Colegiado de Professores), tra-
balham juntas e solidariamente para proporcionar ao seu principal foco, as crianças, 
o cultivo e a prática da beleza, do amor e da verdade. Assim, cada instância busca 
também seu próprio crescimento.
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Uma escola Waldorf surge da reunião de intenções, capacidades e talento em 
torno de um interesse comum: educar crianças. Esse esforço conjunto é uma das 
características essenciais que permeiam o ambiente da Moara.

Nossa escola é composta por instâncias que se reúnem periodicamente para orga-
nizar os processos internos referentes aos trabalhos pedagógico, administrativo 
e comunitário.

A Associação Antroposófica Moara é o organismo formalmente criado para 
atuar como mantenedora da Escola Moara nas esferas jurídica, financeira e admi-
nistrativa. É uma entidade civil, sem fins lucrativos. A ela se associam professores, 
familiares, funcionários e amigos da Moara, todos aqueles que reconhecem a 
importância de sua participação na vida da escola, independente da possibilidade 
de presença maior ou menor de cada um. 

A Mantenedora é composta por integrantes da Associação, eleitos em assem-
bleia para mandato de dois anos. É uma instância deliberativa e se ocupa com 
questões administrativas e financeiras da Associação Antroposófica Moara. Pla-
neja e executa o orçamento, além de lidar com questões relacionadas à Antropo-
sofia. 

Os principais objetivos estatutários da Associação são: manter a Escola Moara, 
promover iniciativas baseadas na antroposofia e exercer atividades culturais.

Cada família que matricula suas crianças na Escola Moara está convidada a se 
associar. A associação é pré-requisito para participar diretamente da mantene-
dora, das assembleias deliberativas e da decisão de questões como o valor da 
mensalidade.

O Colegiado de Professores é uma instância deliberativa, formada por todos 
os professores e auxiliares de classe. Tem como responsabilidade zelar pelos pro-
cessos pedagógicos que ocorrem na escola no aspecto cognitivo e também no 
âmbito da saúde física, anímica e espiritual. 

Busca constantemente a autoeducação, pois considera que só assim poderá       
desenvolver um trabalho verdadeiro e pleno de sentido com relação a sua ativida-
de de educar. Trabalha em prol do desenvolvimento dos seres humanos. Zela pela 
efetivação da pura pedagogia Waldorf na Escola Moara. Trabalha na promoção 
de eventos que possam consolidar o embasamento cada vez mais consistente da 
pedagogia Waldorf na comunidade como um todo e abrir os canais da percepção 
sensível para que possa receber a inspiração, intuir e imaginar o que vem das hie-

A Organização da Escola
rarquias superiores. Desenvolve a capacidade de reconhecer, respeitar e cooperar 
como o “outro”, tendo cada vez mais a noção de trabalhar de forma integrada.

Os integrantes do Colegiado reúnem-se semanalmente para tratar dos assuntos 
pertinentes ao funcionamento da escola.

A Coordenação Pedagógica é formada por um conjunto de professores que 
coordena o desenvolvimento pedagógico e sua organização. É uma instância 
deliberativa por excelência nas questões pedagógicas e administrativas, assim 
como se coloca disponível a apreciar sugestões e ou reinvindicações de outras 
instâncias.

O Conselho de Pais é uma instância representativa e consultiva dos familiares, 
formado pelos representantes de turma e alguns professores. Cada classe elege, 
na primeira reunião do ano, um representante  de classe e seu suplente. O repre-
sentante deve ser a ponte entre a classe e o Conselho trazendo para as instân-
cias sugestões e dúvidas do grupo que representa e ajudar o professor dentro da       
rotina da sala de aula.

Além de colaborar para o bom funcionamento da escola, o Conselho de Pais as-
sume um papel importante auxiliando a promover festas, vivências, palestras e 
recepção a pessoas interessadas em conhecer a escola.  

O Conselho de Pais é uma instância de sensibilização, mobilização e acompa-
nhamento das decisões das demais instâncias. Sua função pode ser sintetizada 
nas palavras: ouvir, refletir e fazer. Funciona como uma ouvidoria geral da escola 
e elo entre as instâncias. Trabalha para fortalecer o processo de comunicação e 
estruturação dos encontros com o Colegiado e a Mantenedora.

As Comissões de Trabalho se organizam no decorrer do ano a partir do traba-
lho voluntário de familiares e professores. Desenvolvem projetos de manutenção 
e obras, jardinagem, eventos, divulgação, aquisição da sede própria, biblioteca,    
artesanato para festas e outros, como por exemplo. Ao matricular o aluno, é reco-
mendado que você se afilie a uma dessas comissões. Verifique e participe.
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Comunicação
resolvendo dificuldades

Prezamos a comunicação constante e direta dentro da comunidade escolar. Assim 
sendo, qualquer dificuldade, dúvida ou sugestão deve ser tratada diretamente 
com o(a) professor(a) ou caso não se trate de assunto que possa ser esclarecido 
por ele(a), pode optar por recorrer ao seu representante no Conselho de Pais, à 
Coordenação Pedagógica ou à Mantenedora, a depender do tipo de questão a 
ser tratada.

É extremamente benéfico que os assuntos sejam tratados diretamente com as 
pessoas ou instâncias diretamente envolvidas na questão para evitar mal-enten-
didos ou dificuldades maiores. 

Assim sendo, questões ligadas ao comportamento, desenvolvimento ou relacio-
namento dos alunos em sala de aula devem ser tratados, em primeira opção, com 
o(a) professor(a). Apoio pode ser buscado também junto ao Conselho de Pais.

Questões ligadas à condução da classe pelo professor devem ser tratadas com o 
próprio professor, individualmente ou nas reuniões periódicas da turma, ou ainda 
com a Coordenação Pedagógica.

Questões financeiras devem ser tratadas com a Secretaria da escola ou ainda com 
a direção da Mantenedora.

Algumas questões específicas podem ser tratadas em comissões criadas exclusi-
vamente para o tema. Alguns exemplos são: Comissão do Refeitório, que trata da 
organização do espaço do almoço e do cardápio; Comissão da Sede Própria, que 
trabalha para a aquisição de uma sede para a escola; e outras.

Algumas formas de comunicação entre professores e familiares são instituciona-
lizadas:

Reunião de Avaliação: 
Professores e responsáveis se encontram ao final de cada bimestre. Nesta reunião 
são tratados temas variados de interesse comum. 
As Reuniões de Avaliação possibilitam a você:
 
 1.Fazer um acompanhamento da turma no seu aspecto social;
 
 2.Inteirar-se a respeito do que o aluno tem feito durante cada época; 
 

 3.Compartilhar ideias sobre comportamento, expectativas e necessida-
des do aluno;
 4.Compreender o que você pode fazer para auxiliar na educação do aluno;
 
 5.Descobrir mais sobre a filosofia educacional e métodos de ensino da escola;
 
 6.Estreitar laços com os responsáveis pelos colegas do aluno.

As reuniões acontecem 4 vezes ao ano (as datas constam no calendário escolar e são 
confirmadas pelo(a) professor(a) no decorrer do ano). 
Sua presença e assiduidade nessas reuniões são vitais para a compreensão e pro-
moção do bem-estar escolar do aluno. 

Reuniões individuais: 
Podem ser solicitadas a qualquer momento tanto pelo(a) professor(a) quanto pela 
própria família, conforme a necessidade. Para que esse momento aconteça, o pro-
fessor abre horários em sua agenda para atender a família de cada aluno de sua 
turma. São compartilhadas informações particulares relativas ao cotidiano e ao 
desenvolvimento individual do aluno.
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Como Integrar-se e apoiar a escola

1. Abra um espaço para a Moara em sua vida. Dedique um pouco do seu tempo 
à escola em trabalho voluntário. A educação de nossas crianças depende de 
todos nós.

2. Participe das reuniões, encontros de classe, fóruns e assembleias da associa-
ção. Ajude a organizá-las e a divulgá-las.

3. Participe dos grupos de trabalho e comissões que visam concretizar nossa 
proposta pedagógica e social.

4. Pague em dia sua mensalidade. É com ela que a escola é mantida. Somos uma 
escola associativa, sem fins lucrativos. Tudo o que é pago é revertido diretamen-
te para a educação das crianças. 

5. Acompanhe a rotina de seu filho na escola. Esteja atento ao calendário de 
atividades, verifique mochila e tarefas. 

6. Ensine seu filho a ser pontual. Atrasos prejudicam o bom desenvolvimento da 
turma. 

7. Ajude-o a zelar pelo material escolar que lhe pertence e pelo patrimônio da 
escola.

8. Procure conhecer as bases pedagógicas da Moara. Você estará mais apto a 
compreender o que acontece em sala de aula e a ajudar o aluno.

9. Seja construtivo ao apresentar sugestões e preocupações. Leve-as às pessoas 
ou instâncias adequadas para encaminhá-las. Lembre-se de que, como você, 
todos estão buscando fazer o seu melhor.

10. Participe das vivências: Para comemorar datas festivas no decorrer do ano, 
os alunos e suas famílias são chamados a participarem das vivências ocorridas 
conforme calendário escolar, quando se festeja, por exemplo, a Festa da Família, 
a Festa Junina, a Primavera, o Bazar de Natal, a Páscoa, entre outros. São mo-
mentos alegres e ativos, podendo ocorrer danças, canto, apresentações teatrais 
e musicais, além de saborosos lanches coletivos. As vivências são consideradas 
dias letivos, portanto dias de aula para o aluno.

Horários 

Recepção: 7h às 18h

Secretaria Escolar: 8h às 12h e de 13h às 17h

Administração: 7h às 12h e de 14h às 17h

Educação Infantil: Maternal e Jardim*
Turno Matutino: 8h: Chegada e 12h: Saída 
Turno Vespertino: 14h: Chegada e 18h: Saída 

*Sabemos que muitas famílias de alunos da educação infantil têm filhos também 
no Ensino Fundamental, por isso, as professoras da Educação Infantil recebem 
seus alunos com até meia hora de antecedência. Existe também uma tolerância 
de meia hora no fim do turno.

Ensino Fundamental: Turmas de 1° ao 8°ano
7h30: Início da aula
7h40: A porta da sala de aula é fechada e a criança que chegar entre 7h40 e 8h 
deverá esperar do lado de fora da sala, acompanhada do responsável. 
8h: Será permitida a entrada dos alunos atrasados que chegaram até este horário.
Após às 8h: a entrada será permitida somente com autorização previamente 
escrita pelo professor de classe.
O professor de classe anotará os atrasos e, após três atrasos, o responsável rece-
berá uma advertência por escrito.
Quando um aluno alcançar 20% de faltas, a Escola, por norma do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, deve avisar o Conselho Tutelar. Com 25% de faltas, a 
criança é reprovada, conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
12h30: Horário de saída (tolerância de 30 min.)
A partir do Quinto Ano os alunos têm aulas à tarde.

Para um bom aproveitamento do primeiro momento escolar a pontualidade é 
essencial. Nossa experiência mostra claramente que, quando há atraso de alu-
nos o andamento e o ritmo das atividades na sala de aula são afetados, sendo 
prejudicial, não só para os alunos que chegam no horário, pois têm sua atividade 
interrompida, como também para o aluno atrasado que deixa de participar do 
momento inicial de harmonização da turma. 
O horário de saída deve ser rigorosamente seguido pelo responsável, visto que 
após o período de tolerância não dispomos de um funcionário que possa se res-
ponsabilizar pela segurança dos alunos. 

OBS: 1. O aluno só sairá da escola com o responsável ou adulto previamente autorizado.       
           2. A escola não se responsabiliza por combinações de caronas ou visitas particulares. 
É de suma importância que os responsáveis tenham consciência de que tais combinados 
devem ser feitos exclusivamente entre eles e com a antecedência julgada necessária.
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Vestuário

Faz parte da rotina diária dos alunos, de todos os níveis escolares, atividades 
físicas com ritmo, dança e exercícios que desenvolvam a coordenação motora e 
os sentidos.
 
No Maternal as crianças vão para os parquinhos, no Jardim fazem euritimia, pu-
lam corda e são estimulados a se exercitarem.
 
No Ensino Fundamental, faz parte da dinâmica da aula um momento rítmico-cor-
poral nos primeiros trinta minutos. Nesse momento os alunos exercitam dançar, 
fazer ritmos com palmas, bater pés, pular cordas, subir e saltar.  Além disso, têm 
aulas regulares de Educação Física e Euritimia. Assim sendo, as roupas devem 
permitir ao aluno movimentar-se com conforto, liberdade e segurança.
 
As camisetas de algodão coloridas que trazem o nome da Escola devem ser usa-
das diariamente. A parte inferior da roupa deve ser confortável e protetora. Reco-
menda-se que meninas e meninos usem calças ou bermudas de malha e outros 
tecidos macios. Calças jeans devem ser evitadas, pois restringem os movimentos.  
 
Saias devem ser usadas com calças de malha tipo leg ou bermudas de malha por 
baixo, de forma a oferecerem liberdade e segurança às meninas.
 
Os calçados devem ser fortes e protetores. Devem ter sola plana (sem saltos) e 
ser apropriados para jogos e caminhadas, ou seja, fechados ou presos aos pés.
Os alunos precisam estar sempre aptos a brincar e trabalhar com segurança. 

Cuidados com objetos pessoais

É recomendável etiquetar bens pessoais e materiais afins, que julguem necessá-
rios, evitando transtornos e extravios.
 
Sabemos que os alunos frequentemente trocam entre si roupas e materiais pes-
soais. Por isso pedimos aos pais que verifiquem sua mochila diariamente e que, 
percebendo alguma troca, devolvam diretamente ao responsável em questão ou, 
em último caso, ao professor de classe. Também com frequência roupas são es-
quecidas pelos alunos em diversos lugares da escola, nos cabideiros da entrada 
das salas, na sala de educação física, no refeitório e nos pátios. Esse material é 
recolhido e colocado no depósito de achados e perdidos próximo à portaria da 
escola. Verifique semanalmente nesse local. Ao final de cada semestre, roupas e 
objetos não resgatados são doados a instituições de caridade.

Rotinas e regras da Escola 

Lanche 

Cada turma, responsáveis e professor têm autonomia para deliberar sobre seus 
respectivos lanches, observando suas especificidades, mas uma característica 
de nossa escola é o lanche coletivo, feito pelas próprias famílias. Entendemos 
que essa é uma boa maneira de os responsáveis participarem e influenciarem 
diretamente na alimentação de suas crianças. 
 
O lanche coletivo traz para a escola o momento de integração e compartilha-
mento que deve ter a refeição em cada família. Além disso, permite que cada 
criança desenvolva dentro de si o sentido de responsabilidade e cuidado para 
com os demais integrantes de sua turma.
  
Por isso, é importante que cada família procure envolver suas crianças na elabo-
ração do lanche. É fundamental assegurar-se de que o lanche seja adequado e 
saudável, com pães integrais, frutas frescas e secas, verduras cruas, biscoitos de 
fabricação caseira, chá ou suco. Alimentos açucarados e/ou coloridos artificial-
mente, ou que contenham aditivos químicos, devem ser evitados, pois podem 
deixar a criança superativa, excitada e até agressiva. Embalagens descartáveis 
devem ser evitadas. Sucos devem ser, sempre que possível feitos da própria 
fruta, de polpa ou orgânicos. Os sucos de caixa estão vedados na escola.
 
É fundamental que o responsável pelo aluno se programe para que o lanche 
chegue à escola na data e horário previstos, mesmo no caso de o aluno faltar. 

Aniversários

É costume comemorarmos os aniversários na escola, durante o horário de aulas. 
Mas apenas as crianças e professores participam. Nesse dia o aniversariante 
leva um lanche “especial”. Poderá ser um bolo simples, frutas e suco. É vedado o 
uso de balões, brigadeiros, surpresas, lembrancinhas ou coisas afins.

Caso o aluno queira distribuir convites para aniversários comemorados fora da 
escola, eles poderão ser entregues pelo aniversariante junto com a professora, 
desde que todos da turma sejam convidados.
Havendo convites apenas para alguns alunos, os pais deverão entregá-los pesso-
almente fora da escola.
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A Escola Waldorf Moara, como as demais escolas Waldorf, tem em sua estrutura 
um médico escolar que tem especialização nos cuidados da saúde com base na 
Antroposofia. Aqui na Moara o nosso médico é o Dr. Paulo Tavares. A principal 
atividade do médico escolar na pedagogia Waldorf consiste em apoiar os profes-
sores na avaliação do desenvolvimento psíquico-pedagógico dos alunos. Além 
disso, uma função secundária de relevante importância é monitorar e evitar pro-
pagações de doenças infecto-contagiosas.
 
Para o cumprimento de tal função, é necessária a colaboração e a compreensão 
dos familiares no sentido de implementar condutas importantes no trabalho de 
contenção epidemiológica. A primeira providência a ser posta em prática exige o 
bom senso no sentido de não trazer a criança enferma para as atividades esco-
lares. 

Quando enviar ou não a criança à aula? 
O parâmetro principal será sempre a avaliação do estado geral e o bem estar do 
aluno. Em segundo lugar, deve-se levar em conta o risco de propagação de doen-
ças infectocontagiosas após ter sido feito o diagnóstico por um médico. Em segui-
da, deve-se avaliar a relação custo-benefício que acarreta a vinda desta criança.
  
Crianças abaixo de quatro anos em geral exigem atenção e repouso mais prolon-
gado do que crianças acima dessa idade. A maioria das enfermidades em crianças 
mais velhas cede rápido e um bom repouso poderá ser decisivo para a pronta 
recuperação. 

Assim, crianças acima de quatro anos que estiverem sentindo-se bem, após o se-
gundo dia de uma virose ou infecção, poderão frequentar as aulas desde que não 
sejam portadoras de enfermidades que possuam elevado risco epidemiológico 
tais como rotavirose, meningite, sarampo, rubéola, pneumonia, caxumba, hepa-
tites virais, tuberculose. Para crianças abaixo desta idade, vale o bom senso dos 
familiares acerca do estado geral, mas recomenda-se a suspensão das atividades 
escolares para recuperação mais rápida e ausência de recidivas, bem como para 
evitar contaminação dos demais alunos da sala.
 
Um problema recorrente em crianças em idade escolar é a infestação por piolhos. 
Esse problema exige da família uma tomada de posição assertiva e um tratamento 
rápido, pois a infestação é bastante difícil de ser contida e pode se alastrar e se 
disseminar na turma e mesmo na escola. A higiene e vistoria diária nas cabeças das 
crianças são fundamentais para evitar a propagação desse inseto. Existem produtos 
naturais e mesmo domésticos que podem debelar uma infestação. É fundamental 
que você avise o(a) professor(a) caso descubra que sua criança está com piolho. 

Saúde / Doenças

Direitos e deveres dos alunos estão descritos nos artigos 137 e 138 do regimento 
escolar, anexado a este guia em sua versão digital. Com o objetivo de auxiliar os fami-
liares a ajudarem seus alunos a cumprirem seus deveres mínimos, transcrevemos aqui 
os dois artigos referentes à conduta do corpo discente.

Recomenda-se firmemente que os responsáveis por alunos conheçam todo o regi-
mento. Ele é a carta de direitos e deveres da comunidade escolar. 

(Extraído do Regimento Escolar da Escola Waldorf Moara)

Art. 137. São direitos do aluno:
 I. Receber da Escola Moara um ensino cujos objetivos e métodos possi-
bilitem seu desenvolvimento emocional, mental, físico e social;
 II. Receber igualdade de tratamento, sem distinção de classe, de gêne-
ro, de credo religioso ou político, de raça e de cor;
 III. Ser respeitado como Ser Humano;
 IV. Ser ouvido em suas sugestões e queixas;
 V. Ser acompanhado pela Coordenação Pedagógica para encaminha-
mento e tentativa de solução de suas dificuldades.

Art. 138. São deveres do aluno:
 I. Cumprir as disposições deste Regimento Escolar no que lhes diz res-
peito, cooperando para que a Escola Moara lhe possa dar o melhor ensino;
 II. Ser pontual e assíduo às aulas e atividades escolares:
  a)No Ensino Fundamental são tolerados três (3) atrasos ao 
mês. No quarto atraso os pais ou responsáveis são notificados pelo professor de 
classe.
 III. Tratar com respeito os professores, os funcionários e seus colegas 
de escola;
 IV. Portar-se convenientemente em todas as dependências escolares e 
atividades promovidas pela Escola Moara;
 V. Manter o seu material escolar em ordem de modo a poder utilizá-lo 
quando dele necessitar;
 VI. Ocupar-se durante as aulas e atividades escolares apenas com os 
assuntos a elas pertinentes;
 VII. Justificar suas ausências por escrito, com assinatura dos responsá-
veis;
 VIII. Apresentar-se com asseio, discrição e com roupas adequadas ao 
ambiente escolar;
 IX. Indenizar o prejuízo quando produzir danos materiais ao estabele-
cimento ou a objetos de propriedade dos colegas, de funcionários ou professo-
res;
 X. Usar de probidade na execução de avaliações escolares;
 XI. Participar de todos os trabalhos, solenidades ou festas escolares;

Normas de Conduta de alunos
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 XII. Permanecer no recinto escolar e dele não se ausentar antes da últi-
ma aula ou trabalho, nem em intervalos entre aulas.
Art. 12. É vedado ao corpo discente;
 I. Permanecer no colégio após a última aula sem autorização por escri-
to de um professor e pais ou responsáveis;
 II. Promover, sem autorização, rifas, coletas, subscrições, vendas de 
quaisquer espécies, sem autorização expressa da Coordenação Pedagógica;
 III. Portar objetos perigosos;
 IV. Fazer uso de gravadores, walkman e afins nas salas de aula e depen-
dências da Escola Moara salvo a pedido do professor;
 V. Usar roupa e objetos com estampas ou mensagens que façam alu-
são a drogas, bebidas alcoólicas, sexo e violência;
 VI. Portar, usar ou induzir outros alunos ao uso de substância que pro-
voque dependência psíquica, na escola ou em atividades promovidas por esta 
como viagens, excursões, passeios, festas e outros;
 VII. Utilizar o nome da Escola Moara sem a devida autorização.

DA FREQUÊNCIA E COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIAS

Art. 121. É exigida frequência mínima de 75% sobre o total de horas letivas para 
promoção.

 1° As presenças e ausências dos alunos às atividades escolares são re-
gistradas pelos professores, enviadas bimestralmente à secretaria da escola e 
comunicadas ao responsável pelo aluno.
 2° O aluno tem direito a justificar suas faltas nos casos previstos pela 
legislação vigente.

Art. 122. Para os alunos que ultrapassam em número de faltas o limite de 20% 
do total de aulas dadas ao longo de cada bimestre, o professor de classe ou das 
disciplinas programa atividades de compensação de ausências, com a finalidade 
de sanar as dificuldades de aprendizagem decorrentes da frequência irregular 
às aulas.

 1° Sendo as faltas por motivo de doença ou de força maior, a Escola 
Moara organiza a compensação das aulas.
 2° Caso as faltas ocorram por motivo voluntário do aluno ou de seus 
responsáveis:
 a) a Escola Moara não se responsabiliza pelos prejuízos decorrentes 
das faltas;
   b) os responsáveis devem arcar com o ônus decorrente da compensa-
ção de aulas.

Introdução 
Para compreender a avaliação na escola Waldorf, é preciso conhecer o desen-
volvimento do ser humano segundo os princípios antropológicos da Pedagogia 
Waldorf embasados na Antroposofia de Rudolf Steiner.

O que é avaliação?
“Avaliar significa determinar a valia ou valor de algo ou alguém” (FERREIRA, 
2005).

“A avaliação exige de quem avalia uma consciência clara de seu próprio papel e 
dos esforços que faz no sentido de atingir seus propósitos e objetivos. Talvez a 
avaliação do aluno devesse começar com a auto-avaliação do professor.” (Paulo 
Freire, 1984, p. 92).
 
 “As escolas Waldorf contrapõem-se à pedagogia de seleção, em favor de uma 
pedagogia de promoção.”  Sendo assim:

“A avaliação é um processo diagnóstico, formativo, dialógico e participativo de 
acompanhamento do desenvolvimento e crescimento do educando, na busca de 
equilíbrio harmonioso entre o querer, sentir e pensar”. (www.educacaopublica.
rj.gov.br/jornal)

Quando e como é feita a avaliação dos alunos na 
Escola Moara?
1.Diariamente, por meio de observações feitas pelos professores no desenvolvi-
mento das épocas de estudo.

2.Nas Conferências Pedagógicas realizadas por todos os professores da escola em 
conjunto com o médico escolar. 

3.Durante o ano em momentos de conversa formal solicitados pela família ou 
pela professora.

4.No final de cada ano letivo por meio de relatório descritivo, no qual são expres-
sas as épocas apresentadas e o desenvolvimento da criança em cada uma delas.

Quais são os aspectos considerados?
Para avaliar considera-se o desenvolvimento integral da criança a partir da ob-
servação trimembrada proposta pela Antroposofia e Pedagogia Waldorf de Rudolf 
Steiner.

Avaliação na Escola Waldorf Moara
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PENSAR
Aspectos cognitivos da compreensão do mundo

Participação ativa e interação, criatividade e autonomia ao lidar com os conteú-
dos durante a aula; aproveitamento em atividades; exercícios práticos e domínio 
do conteúdo.

Como está a memória?
Como está a sua percepção?
Guarda fatos, situações, conclu-sões?
Como os relaciona?
Tem noção de começo, meio e fim?
Causa e efeito?
Reflete ou é impulsivo?
É criativo?
Tem fantasia?
Como se organiza espacialmente?
Como lida com o tempo?
Qual o seu rendimento?

SENTIR
Aspectos das relações, dos sentimentos e das artes.

Como o aluno se relaciona animicamente com os conteúdos, ambiente e pessoas;
Como desenvolve concentração e interesse pelas atividades estabelecidas;
Como é a atitude nas dependências da escola;
conduta em relação a professores, colegas e funcionários.

É amigo?
Ajuda?
Pede ajuda?
Como?
Sabe se defender?
Tem medo?
Enfrenta as situações?
É justo?
É líder?
Submisso?
Sabe se controlar?
É fechado?
Como lida com as diversas artes?

Como recebe e interioriza os conteúdos?
Imita?
Apresenta entusiasmo e motivação?
Contribui para o enriquecimento das aulas?
A EXPRESSÃO ORAL: é lógica? Tem começo, meio e fim? 
Como é sua dicção?
Tem fluência?
Quais são as dificuldades?

QUERER
Aspectos referentes à aquisição de habilidades, força de von-
tade e a concretização do fazer.

Competências adquiridas que se transformam em habilidades por meio do esforço
em aprender e empenho na execução de tarefas

Como se movimenta?
Como é o seu andar?
Tem controle dos movimentos?
Como se alimenta?
Conclui as tarefas?
Como é a qualidade e a beleza?
Como foi a pontualidade na execução das tarefas do caderno?

Como é feita a recuperação?
A recuperação na Escola Moara é contínua e pararela ao longo do ano letivo. 
Não ocorre num momento especial, situado num tempo definido, mas mediante 
redirecionamento dos procedimentos de ensino.

Utilização dos resultados da avaliação
Em primeiro lugar, após a avaliação, tanto a diária quanto as esporádicas, o pro-
fessor pratica a meditação amorosa. Além de acompanhar e compreender os 
avanços, limites e dificuldades dos educandos na aquisição de conhecimentos, 
habilidades e atitudes, a meditação deve subsidiar o trabalho pedagógico no 
aperfeiçoamento da prática docente através do redirecionamento do processo 
ensino-aprendizagem, quando necessário. 

A avaliação deve subsidiá-lo com elementos para uma reflexão contínua sobre 
a sua prática, sobre a criação de novos instrumentos de trabalho e a retomada 
de aspectos que devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados 
para o processo de aprendizagem individual ou em grupo. 
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Para o educando, a avaliação é o instrumento de tomada de consciência de suas 
conquistas, dificuldades e possibilidades para a reorganização de sua ação na ta-
refa de aprender e atuar. Solicitamos aos responsáveis, porém, que não leiam para 
o aluno a avaliação escrita pelo professor, pois percebemos que esse documento 
se dirige aos adultos e que a abordagem destinada à criança deve ser outra.

Para a escola, a avaliação possibilita a definição de prioridades e permite localizar 
quais aspectos educacionais demandam maior apoio, como exemplo, a formação 
de professores, suprimentos de materiais, instalações etc. 

Também para os pais a avaliação tem um grande significado: o de deixá-los cien-
tes do desenvolvimento de seus filhos, com o objetivo de obter uma maior partici-
pação e colaboração no processo educativo e formativo do educando. 

É importante destacar o sentido investigativo e reflexivo do professor sobre as 
manifestações dos educandos em direção a novos níveis de realização, integrida-
de e senso de liberdade, quando se fala em avaliação. 

A avaliação na Educação Infantil 
A avaliação na Educação Infantil Waldorf parte essencialmente da observação 
constante e metódica da criança com o único e exclusivo objetivo de harmonizar 
a prática pedagógica e o planejamento de atividades às necessidades que vão 
surgindo no desenvolvimento de cada uma delas e do grupo.  Acompanha-se o 
amadurecimento físico, psíquico, cognitivo e social levando-se em conta o equilí-
brio entre eles, sem a relevância de um ou de outro. 

A professora poderá contar sempre com a ajuda do corpo docente e do médico 
escolar para observação e avaliação mais amplas e profundas do seu grupo e/ou 
de uma ou outra criança especificamente. 

Os pais serão informados, em reuniões particulares, das conquistas e das dificul-
dades que os filhos vêm apresentando, sendo chamados a participar do acompa-
nhamento deles. 
 
Na Educação Infantil o aluno é promovido automaticamente, ao final do ano le-
tivo. 

 A avaliação no Ensino Fundamental 
 Busca-se que o conteúdo da avaliação considere o  processo  de  desenvolvimen-
to  da criança  e  refira-se  à  assimilação  de conhecimentos,  à  aquisição  e  ao  
desenvolvimento  de habilidades, em termos de real vivência, aceitação e a fixa-
ção de atitudes, que possam exprimir a integração  e adaptação  à comunidade, 
mediante a formação de valores básicos, que garantam  a integração  ao  grupo  
e  o  desenvolvimento  individual.  

Assim, os critérios na seleção de instrumentos de avaliação consideram a na-
tureza da disciplina, as particularidades de cada nível de desenvolvimento do 
educando, o tipo e o grau de aprendizagem que se espera.  Alguns dos instru-
mentos utilizados para essa avaliação são: exercícios em casa e classe, trabalho 
individual, trabalho em grupo, pesquisa, relatório, experiências em laboratório, 
construção de objetos, modelagem, pintura, desenho, estudo de caso, estudo do 
meio, seminário, produção de texto, elaboração de cadernos e livros, jogos diver-
sificados, provas, etc. 

Ao final do ano letivo o aluno é considerado apto ou não apto a prosseguir os 
estudos, dependendo do alcance das habilidades exigidas, no que tange à destre-
za física, aproveitamento de pelo menos 70% do conteúdo teórico e maturidade 
social e emocional.  

O conteúdo teórico é mensurado de acordo com o cumprimento das atividades de 
classe e extraclasse, e frequência igual ou superior a 75%. 
  
 
Boletins de avaliação
Na Escola Moara são elaborados, para o acompanhamento e avaliação do desen-
volvimento dos educandos, relatórios individuais semestrais englobando todos os 
componentes curriculares. 

No Ensino Fundamental o processo de avaliação contínua culmina com a redação 
do Relatório Individual Final, relatório descritivo que caracteriza o processo de 
desenvolvimento do educando ao longo do ano letivo em seus múltiplos aspectos 
e que concorre para a formação de uma imagem sua mais abrangente. É o que 
chamamos de boletim, que é entregue aos pais ao final do ano.   

Esse relatório individual representa uma caracterização do educando, um diag-
nóstico sobre suas possibilidades em relação à sua contribuição social; uma pro-
posta de  metas  e orientações  para  os  próximos  passos  da  aprendizagem;  
um  juízo  autocomparativo  dos  níveis alcançados e uma análise do trabalho 
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realizado pelo educando, do ponto de vista global.   
 
O relatório individual semestral também contempla o desenvolvimento dos as-
pectos trabalhados nas épocas abordadas. 
 
Na Educação Infantil o relatório descritivo caracteriza o processo de desenvolvi-
mento do educando ao longo do ano letivo em seus múltiplos aspectos e contribui 
para a formação de uma imagem mais abrangente do educando.  Esse relatório 
é elaborado anualmente e encaminhado aos responsáveis em reunião própria. 

Conclusão
A Escola Moara entende a sistemática de avaliação como um processo contínuo, 
dinâmico e cumulativo do desempenho do educando, com preponderância dos 
aspectos qualitativos sobre os quantitativos.   
 
Os aspectos qualitativos referem-se à articulação de conteúdos relevantes com as 
habilidades e atitudes requeridas para o desenvolvimento, pois, no contexto da 
sociedade contemporânea, não basta o volume ou a qualidade de conhecimentos.  
 
É necessário que os educandos saibam utilizá-los na solução de problemas, na 
criação de alternativas, na participação da vida em comunidade, na compreensão 
e reflexão produtiva sobre a realidade, ou seja, no seu pensar, no seu sentir e no 
seu agir. 

A avaliação deve estar comprometida com a busca do crescimento individual sa-
dio e integração no grupo, além de estimular a iniciativa e a criatividade que 
nutrem a imaginação e conduzem a um pensar livre e uma atitude responsável. 
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