Escola Campo
Educadoras responsáveis pelo estágio: Marina e Sandra

EMEF Solano Trindade
Diretoria Regional de Educação Butantã
Jardim Boa Vista – São Paulo

Etapas de Ensino/turno
 Manhã: Ensino Fundamental I (apenas 5º ano)
e Ensino Fundamental II
 Tarde: Ensino Fundamental I
Projeto Alimentação Saudável – agosto de 2016

Localização
Rua Gabriel de Carvalho, 60 - Jd Boa Vista
São Paulo - SP

O que tem na escola?
• Área verde
• Coleta Seletiva
• Dependências e vias adequadas
a alunos com deficiência ou
mobilidade reduzida
• Internet Banda Larga
• Laboratório de Informática
• Memorial (histórico do bairro e
da escola)

• Pátio com palco
• Parque Infantil
• Quadra de Esportes
coberta e
descoberta
• Refeitório
• Sala de Leitura
• Sala multimídia
• Sala de Recursos
para Atendimento
Educacional
Especializado

Projetos da Escola
•

•
•
•
•

•

•

•

Projeto político pedagógico pautado nos direitos humanos e voltado a contribuir para a melhoria da qualidade de
vida ambiental da comunidade (pessoas que estudam, moram e trabalham no bairro Jardim Boa Vista)
Jogos de tabuleiro, Estudo do Meio, Visita a museus, Dia das Crianças
Grêmio estudantil
Mostra Cultural (junho e novembro)
Projetos: Recuperação Paralela (Língua Portuguesa e Matemática), Memórias da escola e do bairro (Parceria com
a FEUSP); Saúde Pública (Parceria com a EEUSP); Bom de bola, bom na escola; Robótica; Horta; Nós, Jornalistas;
Adolescer(mediação e protagonismo na sala de leitura); Teatro; Educomunicação - Rádio Escolar SOMTRIN e
Rádio Novela; Produção de um filme longa-metragem; Projeto Clown
Rede Boa Vista de Proteção de crianças e adolescentes e Africanidades (projeto interdisciplinar envolvendo a
escola e equipamentos locais – com foco na questão da equidade e diversidade, na perspectiva da educação
integral e respeito às singularidades dos sujeitos)
Em 2015, reconhecida como escola que atua em parceria com a Unidade Básica de Saúde e demais instituições
locais para construção de uma Rede de Proteção no território para garantia dos direitos das crianças e
adolescentes
Contemplada nas seguintes premiações: a) 1º Prêmio de Educação em Direitos Humanos, realizado pela
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania com o projeto Córrego Limpo, Comunidade Viva, no ano de
2013; b) 5º Prêmio de Direitos Humanos e Cidadania com o Projeto A Menor Máscara do Mundo (Clown) - 2º
lugar na categoria estudante no ano de 2017; c) Prêmio Territórios Educativos do Instituto Tomie Ohtake, no ano
de 2017;

A escola na rede
https://www.facebook.com/groups/289103117882816/?fref=ts
http://eolgerenciamento.prefeitura.sp.gov.br/frmgerencial/NumerosEscola.aspx?Cod=092771
http://portal.aprendiz.uol.com.br/2017/12/14/reconhecer-se-na-escola-e-bairro-projeto-memorias/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=zBi4Ql-aCg4

