
 

 

 

Relatório Mapeamento da Escola 

Bolsista: Luziane Machado 

Dados de Identificação 

Escola: Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Vitor Costa 

Localidade: Durasnal – BR 290 – km 306 

Município: Caçapava do Sul 

Entidade Mantenedora: SEDUC  

Diretora: Eneida Santos Lopes 

Vice-diretora: Alan da Silva Oliveira 

Supervisora Escolar: Alessandra Santos Souza 

Orientadora Educacional: Gládis Gorete Lopes da Silveira 

Secretário: Paulo Sérgio Vargas Machado 

Número de professores: 40 

Número de alunos: 426 

Número de funcionários: 07 

Ato normativo de autorização de funcionamento da escola: parecer número 284/82 e processo 

número SEC 51.779/80 – CEE 53/81 

Código do censo escolar/INEP: 43027865 

CNPJ/COM: 01855330/0001-21 



Email: emefaugustovitorcosta@yahoo.com.br 

Histórico 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Vitor Costa está localizada no 

Forninho, 4º Distrito de Caçapava do Sul, na localidade de Durasnal, BR 290 – km 306. 

Recebeu esse nome em homenagem ao primeiro proprietário dessas terras, Augusto Vitor 

Costa, patrono desta escola em 02 de dezembro de 1980. 

Iniciou suas atividades em 18 de março de 1980 com a criação de 1ª a 5ª série e a 

partir daí cessaram as atividades na Escola Augusto Vitor Whalmarath (Polentão) que 

cumpria sua função desde 1953, fundou-se a escola denominada Escola Municipal de 1º Grau 

Incompleto Augusto Vitor Costa, tendo como diretora a professora Nelci Maria Aires 

Fernandes que atuou até o ano de 1989 como responsável pelo Estabelecimento de Ensino. No 

início das atividades o quadro docente era formado pelas professoras Umbelina Dias Haag, 

Elaine Maria Figueiredo e a Diretora. 

Nos anos seguintes de 1983 a 1957 foram ampliadas as dependências da escola, sendo 

que a parte de cima do prédio foi concluída no ano de 198, assim, implantou-se neste período 

de maneira gradativa o ensino até 8ª série. 

Meta da Escola 

‘’Aprendizagem com Qualidade e Resgate de Valores Humanísticos’’ 

O professor, por ser o profissional que mantém o maior tempo de contato com o aluno, 

assume papel fundamental na formação deste. Assim, a equipe diretiva propôs para os 

professores em 2014 uma meta a ser atingida. ‘’Educação com Qualidade’’, com vistas a 

melhorar os índices do IDEB e também proporcionar aos alunos uma aprendizagem 

significativa e contextualizada. Ao final de 2014 observou-se que essa meta foi desenvolvida 

no decorrer do ano letivo através de inúmeras estratégias significativas. Surge então, a ideia 

de transformar esta meta em filosofia da escola, pois ela nos leva a refletir sobre tudo, a 

questionar, a debater e até a oferecer soluções.  

 

Missão 
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Promover uma educação com excelência e eficácia organizacional através da 

participação consciente e comprometida da comunidade, contextualizando a tecnologia para 

atender as necessidades cognitivas e sócio-afetivas de nossos alunos. 

Projetos da Escola 

Educação interdisciplinar 

Objetivo: Enfatizar a prática interdisciplinar efetiva na escola a fim de realizar a melhoria do 

processo educativo, através da meta proposta ‘’Aprendizagem de qualidade e resgate dos 

valores humanísticos’’. 

Escola Solidária 

Objetivo: Valorizar datas e atividades da escola com atitudes solidárias envolvendo  todos. 

Hino – Civismo 

Objetivo: Incentivar o amor e o respeito à Pátria, cumprindo com os deveres do cidadão.  

Sexualidade 

Objetivo: Oportunizar aos alunos e comunidade escolar, momentos de reflexão pessoal e 

conhecimento sobre o tema ‘sexualidade’. 

Saúde 

Objetivo: Contribuir para que os alunos e a comunidade percebam e busquem maiores 

cuidados de higiene e alimentação adequada que geram vida saudável, bem estar físico e 

melhor convivência em grupo. 

Valores 

Objetivo: Intensificar o trabalho de valores, consciente do papel social da escola em parceria 

com a comunidade escolar, oportunizando as reflexões e comunidade escolar, oportunizando 

as reflexões e atitudes que viram ao bem estar dos alunos e o fortalecimento de sua 

autonomia. 

Leitura, prazer e aprendizagem integrados  



Proporcionar através da leitura o desenvolvimento da escrita, criatividade, raciocínio e 

interpretação com atividades integradas estimulando as habilidades do educando. 

Projeto de criatividade aplicada 

Desenvolver atividades dinâmicas através de uma proposta curricular prazerosa, com 

descobertas e ações que viabilize uma aprendizagem de qualidade. 

Projeto a dança na escola: a dança faz parte e faz bem para a mente 

Objetivo: Apresentar músicas do seu interesse onde as meninas se identifiquem. A partir daí 

partindo para conhecer outros tipos de músicas. Elaborando coreografias. 

Projeto reforço escolar: ensinando e aprendendo nos anos iniciais  

Objetivo: Criar diferentes maneiras para que o aluno possa sanar as dificuldades em sala de 

aula. 

Também há os seguintes projetos: 

Prevenção de drogas; 

Coral vozes encanto; 

Esporte participação; 

Cultivando a tradição; 

Semana da criança; 

Atendimento educacional especializado;  

Ressignificando a ação pedagógica; 

Humanização no espaço escolar;  

Programa mais educação; 

Projeto de língua portuguesa e língua espanhola; 

Projeto de alimentação saudável; 

Grupo de dança afro filhos de Gandiii; 



Projeto leitura e criatividade; 

X gincana da matemática 

Espaço físico: 

A escola tem 1 sala dos professores, 1 sala da direção, 1 sala de Atendimento Especial (AE), 1 

sala da orientação e supervisão. 1 sala de secretária, 1 sala de áudio e vídeo, 1 biblioteca, 1 

refeitório da escola, 1 refeitório do projeto mais educação, 1 ginásio, 1 Departamento de 

Tradições Gaúchas (DTG), 1 casa da educação ambiental, 1 horta, 1 pracinha, 8 banheiros, 13 

salas de aula. São 40 professores, 426 alunos e 7 funcionários. 

Algumas fotos:  

Figura 1: Frente da escola. 

Fonte: os autores. 

Figura 2: Frente da escola. 



Fonte: os autores. 

Figura 3: Casa da Educação Ambiental. 

   

Fonte: os autores. 

Figura 4: Pracinha da escola. 



Fonte: os autores. 

Figura 5: Refeitório da escola. 

Fonte: os autores. 

Figura 6: Refeitório da escola. 



Fonte: os autores. 
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