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I – RELATÓRIO 

 

1. Histórico  

Em 10/02/2020 o Conselho Municipal de Educação encaminha o Ofício CME nº 

20/2020 ao CEU EMEF Presidente Campos Salles solicitando o Relatório de Atividades 

Desenvolvidas desde a sua implantação, em 2015, até o ano de 2019, do Projeto Especial 

aprovado conforme os Pareceres CME nº 433/2015 e nº 468/2016, acrescido da situação dos 

alunos egressos a Unidade Escolar, para envio até 30/03/2020 (fls. 01 a 06). 

No dia 03/03/2020 a Diretora da Escola, Sra. Silvia Regina Silva Rocha, solicita 

ampliação de prazo para conclusão do relatório para 30/05/2020, por estar se apropriando do 

Projeto Especial e ter assumido a Unidade Escolar em janeiro de 2020 (fls. 07 a 10), o que foi 

atendido pelo CME em 11/03/2020 (fls. 11 e 12). Em 23/04/2020 a Diretora da Escola solicita 

nova ampliação de prazo, considerando a situação de emergência e suspensão de prazos, 

conforme Decreto Municipal nº 59.283/2020 (fls. 13 a 16), o que foi atendido pelo CME em 

28/04/2020 (fl. 17). 

Em 15/03/2021 a Diretora da Escola solicita nova ampliação de prazo, para o dia 

14/05/2021 (fl. 18), com manifestação favorável da Supervisão Escolar em 23/03/2021 (fl. 19) 

e da Diretora Regional de Educação em 24/03/2021 (fl. 20), não solicitado ao CME. 

Em 13/05/2021 a Diretora da Escola encaminha o primeiro “Relatório de Atividades 

Desenvolvidas no Projeto Especial do CEU EMEF Presidente Campos Salles”. O relatório refere-

se aos anos 2015 a 2019 (fls. 21 a 42 e planilhas anexas), composto pelos itens constantes nas 

alíneas “a” até “j” do Item 2 do Inciso II do Comunicado CME 01/2017. 

Em 14/05/2021 a Supervisora Escolar se manifesta apontando os aspectos desafiadores, 

possibilidades e potencialidades do projeto, com parecer favorável a continuidade da 

proposta. 
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Em 17/05/2021 a SME-Gabinete encaminha o Relatório de Projeto Especial sem a 

manifestação da SME/COPED (fl. 46), necessidade estabelecida pelo Comunicado CME nº 

01/2017. 

Em 21/052021, o processo é encaminhado à CAFEM e, após as leituras e análises, a presidência 

da câmara, retorna à DRE para complementações da Unidade Educacional, quais sejam: 

1. necessidade de mais informações visando à completa instrução e compreensão do 

andamento do projeto desenvolvido na escola.  

2. Completa instrução do relatório de acordo com o Item 1 do Inciso II do Comunicado 

CME 01 de 2017, com informações e dados qualitativos e quantitativos sobre a 

implementação e evolução da Proposta Pedagógica Diferenciada, de forma que o 

relatório possa ser um registro do percurso do projeto, com descrição das metas, 

dificuldades, elucidação sobre os desafios, superações e conquistas ao longo do 

tempo, constituindo-se como instrumento relevante de registro e análise;  

3. descrição do processo de avaliação do projeto com especificação dos instrumentais e 

documentos para demonstrar as situações acompanhadas, avaliadas e eventualmente 

redimensionadas durante o período de 2015 a 2019, com inclusão das reflexões e 

encaminhamentos alcançados por meio da análise de: 

a. Rendimento: aprovação, retenção; 

b. Transferência e abandono; 

c. Índices de aprendizagem: IDEB, IDEP e outros; 

d. Informações sobre a rotatividade de professores e mudanças ocorridas na Direção 

da Escola e equipe gestora, analisando como essas situações impactam ou não na 

execução do projeto especial. 

4. análise da situação dos estudantes egressos a partir da sistematização dos dados. 

5. orientação para que, após complementação do relatório pela Unidade Educacional, a 

proposta fosse novamente encaminhada à SME, para apreciação da COPED e COGED. 

O novo relatório é encaminhado pela Direção da escola em 04/10/2021 e passa pela 

SME – COGED e COPED, recebendo análises e pareceres favoráveis das Divisões internas – 

DIEFEM e DINORT. O relatório retorna a este CME em 17/11/2021. 

 

2. Informações 

2.1 Organização das Informações  

De forma a possibilitar a análise global das informações e dados constantes do 

Relatório, a comissão considerou o documento inicial enviado pela escola e a 

complementação das análises que foi atendida de acordo com solicitação da CAFEM. 

 O relatório e seus itens, para fins de análise, foram organizados em duas tabelas: 

Tabela 1: contendo os requisitos obrigatórios do Comunicado 01/2017 

Tabela 2: informações complementares  



Tabela 1 
Requisitos para aprovação 

constantes no Comunicado CME 

01/2017 

Item 1 do Inciso II 

Cumprimento Análise 

a) Identificação e caracterização 

da Unidade Educacional, com 

dados da criação e autorização 

Atendido 

Parcialmente 

Consta a identificação, porém não é realizada a caracterização 

e não são inseridos os dados de criação e autorização. 

b) Diagnóstico da comunidade 

escolar atendida, com as 

características dos alunos 

Atendido É realizada uma análise geral das características da 

comunidade e sugerimos que, em situações futuras, seja 

baseada em pesquisas junto aos estudantes e familiares. 

c) Nome da Proposta Pedagógica 

autorizada e Parecer CME que a 

autorizou 

Atendido  

d) Cursos abrangidos e suas 

etapas/ciclos/módulos/anos 

atendidos 

Atendido  

e) Acompanhamento da Proposta 

no período a que o relatório se 

refere e os segmentos da 

comunidade escolar envolvidos 

no acompanhamento 

Atendido  

f) Avaliação do Projeto: e os 

segmentos envolvidos na 

avaliação 

Atendido Para os próximos anos, sugerimos a utilização de instrumentos 

com as questões consideradas relevantes e ampla participação 

da comunidade educativa, acompanhada dos respectivos 

registros. 

g) Ata do Conselho de Escola em 

que conste a avaliação interna da 

Proposta 

Atendido 

Parcialmente 

Deixaram de constar as ATAS do Conselho de Escola de 2018 

e 2019. 

h) Síntese das principais 

facilidades e dificuldades 

diagnosticadas pela Unidade para 

efetivar a Proposta, 

especificando-as e em que níveis 

e instâncias ocorreram 

Atendido Como facilidades são citadas: a integração com a comunidade 

escolar, a criação da cultura do educar, a educação integral e 

por meio de múltiplas linguagens. 

As dificuldades citadas são relacionadas ao SGP (Sistema de 

Gestão Pedagógica) e atribuição de professores. 

i) Outras informações e 

considerações referentes à 

eficácia, pertinência e relevância 

da Proposta 

Atendido De forma geral, são contemplados aspectos específicos do 

projeto.  



j) Manifestação conclusiva da 

Supervisão Escolar 

Atendido A Supervisão Escolar avalia a proposta especial como 

diferenciada e inovadora, em consonância com os princípios 

expressos no Currículo da Cidade. 

Acrescenta que, as avaliações do projeto, realizadas pelo 

coletivo que compõe a Comunidade Educativa da EMEF 

Presidente Campos Salles, evidenciam o desejo de promover 

uma Educação para todos e todas na perspectiva inclusiva e 

emancipatória. 

Destaca o compromisso existente com uma educação de 

qualidade e participativa, na qual a união entre escola e 

comunidade, são indissociáveis. 

O parecer é favorável à continuidade do projeto, que deve ser 

objeto de constante avaliação com vistas ao seu 

aprimoramento e caso necessário ao seu redimensionamento. 

k) Manifestação da SME/COPED Atendido A COPED/SME se manifesta por meio da Divisão de Ensino 

Fundamental e Médio (DIEFEM), apontando que os dados de 

aprendizagens da UE mostram-se satisfatórios e ainda que não 

tenham atingido as metas projetadas para o IDEB, apresentam 

taxas superiores a média da SMESP. 

Salientam que as unidades devem olhar seus resultados em 

relação a elas próprias, buscando a constante melhoria 

qualitativa. 

Destacam a importância de que as avaliações internas (em 

seus diferentes instrumentos) também estejam presentes na 

tomada de decisões da escola. 

Por fim, manifestam parecer favorável quanto à continuidade 

do projeto. 

 

Tabela 2 
Outras solicitações 

complementares ao relatório, 

solicitadas pela CAFEM 

Cumprimento Análise 

Elucidação sobre os desafios, 

superações e conquistas ao longo 

do tempo, constituindo-se como 

instrumento relevante de 

registro e análise 

Atendido De forma geral, são contemplados desafios no campo da 

avaliação e destaca-se a existência de um roteiro denominado 

“Roteiro de Avanço”, que considera o desafio possível e 

necessário a ser superado e, dessa forma, o estudante se sente 

acolhido e estimulado a ampliar suas aprendizagens. 

Descrição do processo de 

avaliação do projeto com 

Atendido  Com relação às aprendizagens, é relatado pela escola que 

segundo o IDEB de 2015, a escola atingiu a meta, cresceu e 

alcançou a nota 5,4. Aparece com o status “atingiu a meta; 



especificação dos instrumentais 

e documentos para demonstrar 

as situações acompanhadas, 

avaliadas e eventualmente 

redimensionadas durante o 

período de 2015 a 2019, com 

inclusão das reflexões e 

encaminhamentos alcançados 

por meio da análise de: 

a. Rendimento: aprovação, 

retenção; 

b. Transferência e abandono; 

c. Índices de aprendizagem: IDEB, 

IDEP e outros; 

d. Informações sobre a 

rotatividade de professores e 

mudanças ocorridas na 

Direção da Escola e equipe 

gestora, analisando como essas 

situações 

impactam ou não na execução do 

projeto especial. 

 

 

 

cresceu o IDEB; não alcançou 6,0”. 

No IDEB de 2017, a escola atingiu a meta, cresceu e alcançou a 

nota 6,0. Aparece inclusive com o status de “manter” a evolução 

apresentada. Em 2019 as metas projetadas pelo IDEB não foram 

atingidas para os anos iniciais e finais daquele ano, temos a 

considerar que essa foi uma fase de transição e de adequação, 

das propostas pedagógicas e das avaliações, inclusive as de 

larga escala, devido a implementação curricular deflagrada pelo 

lançamento da BNCC. Além disso, é importante destacar que o 

IDEB do CEU EMEF Presidente Campos Salles se manteve em 

alta desde o início do nosso projeto de escola-comunidade, onde 

tudo passa pela educação dentro do Bairro Educador, Heliópolis, 

seguindo a proposta implantada na Cidade de São Paulo de 

uma “Cidade Educadora”. 

Os índices de rendimento, conforme análise da equipe da U.E., 

não parecem estar associados ao projeto em si: 

“Quanto à evasão, considerando aspectos bem peculiares da 

localidade, podemos elencar diferentes motivos: mudança de 

endereço, mudança de cidade, ou seja a migração, questões 

familiares, vulnerabilidade social dentre outros. Ao contrário do 

que possa parecer, não constatamos que o motivo da evasão 

seja o projeto diferenciado que a escola oferece, a 

oportunidade de participar de um projeto que atenda os 

estudantes em suas singularidades é motivo de permanência e 

de valorização do percurso de aprendizagem ofertado em nossa 

Unidade Educacional. Aproveitamos para dizer que também 

raras vezes fora detectadas transferências por motivos de 

adaptação ao projeto desenvolvido.” 

Análise da situação dos 

estudantes egressos a partir dos 

dados sistematizados. 

Atendido As estatísticas levantadas pela escola, com relação aos alunos 

egressos, demonstram que existem grandes desafios a serem 

superados na conclusão do Ensino Médio pelos estudantes da 

EJA e indicam possibilidades de melhorias no ingresso e 

conclusão do Ensino Médio pelos estudantes do Ensino 

Fundamental Regular.  

Seria interessante que fossem colocados nos relatórios os 

quantitativos que deram origem aos gráficos, assim como fosse 

sistematizada uma tabela onde pudesse ser verificada a 

evolução desses dados, possibilitado melhor análise da 

comissão e da própria escola.    

Encaminhamento à SME, para 

apreciação da COPED e COGED 

Atendido A manifestação da COPED é elucidada na tabela anterior. Com 

relação à COGED, a análise é realizada por meio da DINORT 

(Divisão de Normatização e Orientação Técnica) ressalta que a 

unidade procurou atender o solicitado, no que concerne ao 



encaminhamento de Relatório, nos termos do Parecer CME no 

433/15, que aprova o Projeto Especial, tendo o Regimento 

aprovado pelo Parecer CME no 468/16.  

Analisa que, embora ocorra de forma extemporânea, essa 

condição merece ser relevada, em face da situação atípica deste 

momento. 

 

 

2.2 Análise do Rendimento 

A comissão considerou relevante, para a análise deste colegiado, sistematizar os dados 

de rendimento obtidos nos anos de 2015 a 2019, de forma a possibilitar o comparativo nos 

Anos Iniciais, nos Anos Finais e na EJA: 

2.2.1 Anos Iniciais 

Ano Total de 

matriculados 

Promovidos Retidos Transferidos Abandono 

2015 524 91% 1% 0 % 

2016 435 92% 1% 7% 0 

2017 424 89,5% 0,5 9% 1% 

2018 426 85% 1% 11% 3% 

2019 422 86% 2% 12% 0 

 

2.2.2 Anos Finais 

Ano Total de 

matriculados 

Promovidos Retidos Transferidos Abandono 

2015 326 83% 2% 0 15% 

2016 260 92% 1% 1% 6% 

2017 245 90% 1% 8% 1% 

2018 330 88% 2% 8% 2% 

2019 322 91% 1% 7% 1% 

 

 



2.2.3 EJA 

Ano/Semestre Total de 

matriculados 

Promovidos Retidos Transferidos Abandono 

2015/1º 278 51% 6% 2% 41% 

2015/2º 276 54% 1% 0 45% 

2016/1º 259 59% 37% 1% 3% 

2016/2º 326 42% 25% 1% 3% 

2017/1º 261 51% 9% 1% 39% 

2017/2º 313 50% 6% 1% 43% 

2018/1º 197 58% 12% 0 30% 

2018/2º 239 54% 3% 0 43% 

2019/1º 239 62% 32% 2% 4% 

2019/2º 251 46% 23% 2% 29% 

 

II - Apreciação 

Trata o presente de Relatório de Atividades Desenvolvidas de 2015 a 2019 no Projeto 

Especial do CEU EMEF Presidente Campos Salles, aprovado por este Conselho, conforme 

Pareceres CME nº 433/2015 e nº 468/2016. 

O Projeto teve início, em 2015 com a proposta de Bairro Educador – Uma ideia de 

currículo expandido, e vem se desenvolvendo com a intenção de instituir um diálogo 

permanente entre a escola e a comunidade na busca do sucesso escolar, com 

desenvolvimento de todos os potenciais educativos da comunidade,  criação de mecanismos 

de participação de todos os segmentos da escola, com fortalecimento do Conselho de Escola, 

da Associação de Pais e Mestres, do Grêmio Estudantil e da Comissão de Estudantes.    

A Unidade utiliza roteiros de estudos, oficinas, tutorias, assembleias e comissões 
mediadoras como dispositivos pedagógicos para garantir a equidade e a autonomia.  

 
Com relação ao rendimento, o relatório apresenta dados numéricos que demonstram 

que, embora haja oscilação, os índices de retenção são baixos no Ensino Fundamental. Na EJA 

há recrudescimento nos anos de 2016 e 2019, sendo importante verificar os fatores que 

determinaram essa situação. 

A análise dos índices de abandono, demonstra baixas taxas nos Anos Iniciais e uma 

melhoria sensível no decorrer dos anos no Ciclo dos Anos Finais. Na EJA, embora seja visível a 

diminuição do abandono, o índice permaneceu alto no segundo semestre do ano de 2019 



(29%), merecendo atenção e reflexão constante da equipe e comunidade acerca de suas 

causas. 

Com relação às transferências, destacam-se os índices um pouco mais elevados nos 

Anos Iniciais em 2018 e 2019 (11% e 12%) e seria interessante que as motivações para 

mudança de escola fossem registradas, sistematizadas e analisadas pela equipe e comunidade, 

a fim de confirmar a hipótese da gestão, de que se referem à migração natural dos estudantes.  

De acordo com a análise da Equipe Gestora do CEU EMEF Presidente Campos Salles, o 

Projeto vem atendendo às necessidades da comunidade escolar, conforme demonstram as 

ações participativas e coletivas onde a avaliação dos resultados inclui todos os responsáveis 

pelos processos de ensino e de aprendizagem, realizando uma permanente reflexão sobre as 

metas da Unidade e as metas estabelecidas por meio das políticas públicas desenvolvidas na 

Cidade de São Paulo.  

As análises da Supervisora Escolar que acompanha a Unidade e da SME/COPED, 

apontam para a continuidade do projeto tendo em vista que as avaliações demonstram que há 

um movimento de constante reflexão acerca das diferentes formas de aprendizagem, busca 

coletiva de encaminhamentos para a superação das dificuldades encontradas e que o projeto 

considera as especificidades do território. Além disso, os dados de aprendizagem da Unidade 

são satisfatórios, pois ainda que não tenham atingido as metas projetadas para o IDEB, 

apresentam taxas superiores à média da SMESP.    

   

III - Conclusão   

Diante do exposto e considerando: 

- os princípios orientadores do Currículo da Cidade - Equidade, Educação Integral e Educação 

Inclusiva; 

- a necessidade de propostas curriculares que tenham o foco nos desafios do mundo 

contemporâneo; 

- a concepção de que as crianças, os adolescentes e os adultos são sujeitos de direito que 

devem opinar e participar das escolhas capazes de influir nas suas trajetórias individuais e 

coletivas;   

Somos favoráveis à continuidade do Projeto do CEU EMEF Presidente Campos Salles. 

 

Recomendamos: 

l- à Equipe Gestora: 

a) manter na Unidade os registros das avaliações realizadas pelas famílias e comunidade 

escolar; 

b) submeter anualmente o Projeto à análise do Conselho de Escola; 



c) manter a prática dos “Roteiros de Avanço” como uma das estratégias para recuperar 

as aprendizagens e diminuir as defasagens provocadas pela pandemia; 

d) realizar a sistematização de dados das avaliações internas da U.E.; 

e) incorporar nos relatórios futuros a análise dos percursos realizados pelos estudantes 

egressos do Ensino Fundamental e da EJA, com quantitativos e tabelas comparativas. 

ll- à DRE: 

a) realizar o acompanhamento constante do projeto, por meio da Supervisão Escolar e da 

DIPED   

 

IV – Deliberação do Plenário 

 
O Conselho Municipal de Educação aprova, por unanimidade, o presente Parecer. 

 

Sala do Plenário, em 16 de dezembro de 2021. 

 

_________________________________________________ 

Conselheira Sueli de Paula Mondini 

Vice-Presidente no exercício da Presidência 

Conselho Municipal de Educação – CME SP 

 
 


