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Limpar, organizar e avaliar o que ainda é útil. No dia 26 de fevereiro os alunos 
da Fourc tiveram o Dia D onde é aplicado os os 5 S’s: senso de utilização, ordenação, 
limpeza, saúde e disciplina.

Após todos os ciclos entenderem o que significa o 5 S’s e quais os resultados 
do método, os alunos foram divididos em suas salas em grupos e cada um ficou 
responsável por uma parte de organização da sala. Depois de analisarem os materiais, 
os que não têm mais utilização foram levados a uma sala onde serão encaminhados 
para a doação ou descarte. 

Desta forma, a classe fica organizada para o aprendizado e ganha-se espaço para 
os novos materiais que serão utilizados este ano. 

O Programa 5 S’s tem sua origem no Japão, quando em Maio de 1950, o 

professor Kaoro Ishikawa apresenta um método para combater o desperdício, 

e ajudar o país destroçado pela guerra, e sem recursos naturais.

No fim da década de 1960, o estilo japonês de administração passou a ser 

adotado por Organizações no mundo inteiro, juntamente com as técnicas do 

TQC (Total Quality Control), que chegaram ao Brasil no início dos anos de 

1980, com o nome de Qualidade Total.

Alunos organizando os ambientes nas salas de aula

Alunos se uniram para organizarem as salas

Alunos aplicam os 5 S’s em sala de aula

Você sabia?
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“Estamos arrumando a classe porque é dia 

do 5S. Cada palavra do 5S tem um significado 

japonês. Em português quer dizer senso 

de utilização, ordenação, limpeza, saúde e 

disciplina. Dividimos a classe em grupo e cada 

um está arrumando alguma coisa. Fazemos isso 

uma vez ao ano. A gente avalia o que é útil e 

o que não for deixamos na sala de descartes, 

daí as professoras analisam se o material será 

realmente descartado ou se ainda é possível 

encaminhar para doação ou alguma outra 

utilização”. Thiago, Primário IB
“Estamos organizando os materiais e o 

boletim board. Hoje é o dia da limpeza onde 

analisamos o que é útil”. Ana Laura, Primário IC

“Hoje é o dia do serviço! Nós organizamos a 

classe, assim colaboramos com as professoras. A 

Miss Ana Cristina explicou sobre a importância 

da limpeza e de descartar o que não utilizaremos 

mais”. Lana, Primário IC
“Estamos organizando as canetinhas, porque 

ficamos responsáveis pelo centro de escrita. 

Quando as coisas estão organizadas fica bem 

mais fácil de achar para estudar ou brincar”. 

Manuela e Lucas, Primário ID

“O Dia D a gente usa um tempo da aula para 

organizar os materiais, assim estudamos em um 

ambiente mais limpo. Em casa a gente também 

deixa as coisas limpas também porque assim 

fica mais agradável”. Gabriela e  Anita, 7º ano. 

“O 5S é uma oportunidade para descartar 

o que não usamos e abrir espaço para novos 

materiais. Assim nossa sala fica organizada 

e com materiais novos e isso é bom”. Diego e 

Felipe, Primário IIB.

“Eu estou limpando tudo, porque hoje é o 5S e 

temos que deixar tudo clean”. Valentine, Infantil II E

Com a palavra, os alunos:


