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Por que os 5S em sala de aula? 

 

O Processo dos 5S na sala de aula tem grande valor para a escola. Isso porque 

acreditamos ser impossível ter bom desempenho num ambiente de estudo 

desorganizado e imundo. A aplicação dos 5S exige um trabalho colaborativo, 

envolvimento pessoal dos envolvidos e consciência de que cada pessoa é responsável 

pelo bem-estar de todos que compartilham do mesmo ambiente. 

 

Passo a passo 

 

1o. Conversar com os alunos sobre os 5 Sensos e pedir que pesquisem mais sobre eles: 

Senso de Utilização, Senso de Ordenação, Senso de limpeza, Senso de Saúde e o Senso 

de autodisciplina. 

2o. Fotografar a sala de aula e convidar os alunos a começar a utilizar os 5S, perguntando: 

Como podemos começar a usar os 5S em nossa classe? 

3o. Iniciar o trabalho com os Sensos e confeccionar uma lixeira para engajar a turma no 

programa. 

4o. Combinar com os alunos critérios de avaliação dos sensos gerando 

comprometimento e responsabilidade.  

5o. Criar um cartaz de monitoramento dos S para a sala onde todos os alunos avaliarão 

o desempenho da turma em cada senso trabalhado, semanalmente. 

6o. Condensar as informações do cartaz e avaliar o desempenho geral da turma, 

mensalmente. 

7o. Transformar as informações em gráficos, fazer a leitura com a turma e registrar 

também, os pontos fortes e as oportunidades de melhoramento. 



8o. Reconhecer publicamente a turma de acordo com a pontuação nos sensos, 

mensalmente (piquenique, 50 minutos de jogos e brincadeiras...). No final do ano você 

pode combinar um passeio. 

9o. Reiniciar o processo no mês seguinte e melhorá-lo, se necessário. 

 

Ações como criar um informativo, nota no jornal, cartazes de sensibilização, pesquisa, 

rádio escola, jornal, apresentações artísticas, ajudam a manter a motivação dos alunos. 

Use a criatividade. 

 

Resultados 

 

 Maior organização e limpeza. 

 Aumento da autonomia, motivação e responsabilidade dos alunos. 

 Compartilhamento de práticas e desenvolvimento de habilidades. 

 Trabalho cooperativo e colaborativo. 
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