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APRESENTAÇÃO

O presente documento traz a Proposta Pedagógica do Centro Educacional Agrourbano.
É o resultado de estudos, experiências e planejamentos acumulados durante alguns anos de
reuniões, consultas e avaliações do contexto, realizadas formal e informalmente na
comunidade escolar. Na semana pedagógica de cada Ano Letivo, são realizadas reuniões
para a revisão da Proposta Pedagógica.
A Introdução faz um resgate da função do planejamento e da constituição de um projeto
como elemento articulador da organização do trabalho pedagógico.
Nos dados de identificação são apresentadas informações, tais como endereço,
telefone e localização do órgão mantenedor a Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal, da Coordenação Regional de Ensino e da própria Escola.
O terceiro item do projeto trata da missão do Estabelecimento que foi estabelecida por
meio de consultas aos professores durante a semana pedagógica, e aos pais em momentos
de reuniões/debates promovidos para discussão quanto à função da escola e da família.
O Histórico da Instituição Educacional até o ano de 2015 este documento retrata as
conquistas e dificuldades encontradas ao longo do tempo para o desempenho das atividades.
O Inventário da Educação do Campo e da Educação Para a Sustentabilidade constante
neste Proposta Pedagógica relata a organização do trabalho pedagógico voltado para os
temas, bem como o registro do sucesso do Projeto Agrourbano Plantando Água.
O diagnóstico fornece um retrato do Centro Educacional Agrourbano produzido com
informações obtidas por várias atividades de consultas realizadas, incluindo-se os dados de
aprovação, IDEB, reprovação e evasão. Traz os problemas que a equipe enfrenta.
A oitava parte do projeto trata dos princípios que pretendem nortear a prática
pedagógica da escola.
Com base na missão definida para a escola, no diagnóstico, nas metas estabelecidas
e nas dificuldades encontradas foram estabelecidos os objetivos para o Projeto Pedagógico
de 2019.
O item organização administrativa apresenta descrições das instalações físicas e do
quadro de funcionários da escola.
A parte destinada à avaliação trata de como se dará o acompanhamento da
Proposta Pedagógica e a avaliação do processo de ensino e de aprendizagem.
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Em 2015, a partir das discussões da semana pedagógica e estudos do Caderno
“Pressupostos Teóricos” do Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação
do DF, o grupo de professores optou pelos eixos transversais que norteará a organização do
trabalho pedagógico: Educação para a Diversidade, Educação do Campo e Educação
para a Sustentabilidade. Nos anos de 2016 a 2018, os eixos foram confirmados pela equipe
de professores durante as discussões de elaboração do Projeto Pedagógico.
Para 2019, a equipe do CED Agrourbano organizou a rotina de acompanhamento das
aprendizagens, como também planejou unidades didáticas envolvendo vários componentes
curriculares e assuntos ligados ao tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e
Circuito de Ciências “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento
Sustentável”.
Os quadros “Planos de Ação” traz um resumo das ações mais importantes que estão
planejadas para o ano letivo de 2019, a organização do trabalho da Coordenação e da
Orientação Pedagógica.
Nos anexos constam os planejamentos dos Professores Readaptados, do Conselho
Escolar, bem como a descrição do projeto “Agrourbano Plantando Água” e suas ações
detalhadas.
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HISTORICIDADE DA REALIDADE ESCOLAR

O Centro Educacional Agrourbano localiza-se no CAUB I (Combinado Agrourbano de
Brasília I)
O CAUB I foi um modelo de reforma agrária implantado em 1986, no qual foram
selecionadas 100 famílias que receberam um lote constituído por uma residência e uma
chácara de 6 hectares.
Com a retirada de financiamento pelo governo para os agricultores, muitas chácaras
foram vendidas, modificando assim o perfil das atividades econômicas da comunidade. Outro
acontecimento que acelerou essa modificação foi o processo de desapropriação de 60% das
chácaras em 1994, pois muitas famílias deixaram de trabalhar com a agricultura.
Quando os agricultores chegaram ao CAUB I, não havia escola e seus filhos tinham
que estudar na Escola Classe Ipê. A construção do Agrourbano se iniciou em 1987 com a
conclusão da Instituição no mesmo ano.
Com um prédio arquitetado nos moldes das casas do CAUB I, a Escola tinha um telhado
colonial e oferecia ensinamentos desde a Educação Infantil à 8ª série do Ensino Fundamental.
Duas alunas que nela estudaram, hoje fazem parte do seu corpo Docente; são elas as
Professoras Marília Oliveira e Maria Pereira, as quais lecionam em turmas dos anos iniciais
do Ensino Fundamental.
O CED. Agrourbano sempre teve uma importante função social. Naturalmente e
historicamente se confirmou como uma Instituição de liderança da comunidade em suas
demandas sociais. Essa liderança ficou mais clara e presente a partir de 1995, quando a
comunidade organizada pela equipe docente da escola pleiteou a reforma e ampliação de seu
único prédio, pois este se encontrava com um telhado que proporcionava riscos de
desabamento e serviram de moradia para pombos e outros pássaros causadores de danos à
saúde - por serem potenciais vetores de doenças - ao corpo discente, composto basicamente
por crianças. Tais modificações realizadas na escola naquele ano foram também de suma
importância, pois o espaço físico, em virtude do crescimento populacional, não comportava
adequadamente seus alunos e não atendia mais a demanda - procura por matrículas - da
própria comunidade, muito menos as de outras comunidades circunvizinhas, tais como CAUB
II, Ponte Alta, Ipê e SMPW.
Com a organização de pais, alunos e demais moradores, por meio do orçamento
participativo, além da reforma e ampliação em 1997, a comunidade conquistou iluminação,
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em 1996. E o asfalto, em 1998 nas principais vias de acesso à escola, e também a conquista
de linhas telefônicas para a mesma. Vale salientar que, mesmo antes das modificações,
anteriormente citadas, o Agrourbano conseguiu, com muita dificuldade e sob pressão da
própria comunidade e daquelas ao seu redor, ampliar seu atendimento oferecendo
gradativamente o Ensino Médio, inclusive no turno noturno, que antes só atendia o Ensino
Supletivo de 1ª a 4ª séries.
Além desse papel social, o Agrourbano foi aos poucos tornando-se uma escola
referência, sendo uma
das primeiras a implantar o sistema de jornada ampliada - Escola Candanga- para as turmas
das Séries Iniciais do Ensino Fundamental em 1997. E também oferecendo projetos de
Arte Educação, Corpo e Movimento, Laboratório de Ciências, Laboratório de Informática,
Biblioteca e Educação Integral (Anos Inicias – 3º Ano ao 5º Ano, Anos Finais – 6º e 7º Anos).
Desde o início de sua história, o Agrourbano desenvolveu atividades de reflexão sobre a
preservação do Meio Ambiente, já que a escola está situada na microbacia do Ipê, próxima às
nascentes. Esse trabalho teve um destaque especial em 1995, quando aconteceu a produção
de um filme educativo sobre a água, exposto na 1ª Bienal da água naquele ano. Muitas outras
ações foram implementadas durante vários anos, tais como mutirões de limpeza, cursos de
agentes ambientais e mobilização da comunidade para aprovação da lei que transformou a
área das nascentes, da microbacia do Ipê, em Área de Relevante Interesse Ecológico.
Outras atividades que merecem destaques na história do Agrourbano são: as Festas
Juninas, que vêm acontecendo desde 1986; Festa das Nações, durante vários anos seguidos,
integrando o componente curricular de Artes com as demais áreas do conhecimento; Feiras
de Ciências que incentivaram vários alunos a terem um maior interesse pelo mundo científico,
aprimorando assim suas capacidades cognitivas e críticas, conscientizando-os do mundo que
os cercavam e que os cercam até hoje; Festa da Família, nos momentos de comemoração ao
dia das mães e dia dos pais e o Projeto Pelas Bandas do CAUB, momento em que os jovens
e crianças apresentam suas músicas e vários repertórios dos músicos de Brasília.
Em treze de dezembro de 2003 aconteceu a primeira edição do evento denominado 1ª
ARTE EM FESTA, direcionado, exclusivamente, à exposição e apresentação de trabalhos
culturais produzidos por todo corpo docente e discente, com a participação de alunos de todas
as séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio, no intuito de promover e apresentar novos
talentos à comunidade, assim como proporcionar a participação da mesma.
Em 2004, no dia seis de março, foi realizada uma importante reunião com os vários
segmentos da escola, a fim de resgatar a importante participação da comunidade, além de
4

iniciar um processo de consolidação de uma gestão mais democrática. Em salas separadas,
cada segmento registrou sua visão sobre a realidade da escola e ao final foi formada uma
grande plenária para a exposição dos pontos de vista de cada segmento citado. Foi um
momento riquíssimo. Muitas pessoas registram a importância e a emoção daquele momento.
Desta reunião foram retirados apontamentos para a construção do Projeto Estudantil (PolíticoPedagógico) daquele ano.
Em 2005 a equipe do Centro Educacional Agrourbano incluiu na organização e
planejamento do trabalho pedagógico o eixo: ética, cidadania e meio ambiente que aborda
questões relevantes da comunidade, do Brasil e do mundo, permeando todos os componentes
curriculares ministrados na escola. Dessa forma vários projetos interdisciplinares foram
desenvolvidos como, por exemplo; “A trajetória do Ser Humano no Planeta Terra” tendo como
base as habilidades e competências de vários componentes curriculares, criando momentos
de reflexões sobre as marcas que a humanidade tem deixado ao longo do tempo no Planeta.
Outro projeto de grande significação foi a construção da revista “SER HUMANO MAIS
HUMANO”, que com questões sobre ética teve a participação, desde a Educação Infantil, ao
Ensino Médio, incluindo também a EJA. Também nesse ano foi criada a Rádio Ipê - Ativo que
utilizando as ferramentas da computação e Internet, cria programas musicais com o enfoque
voltado para o meio ambiente.
Em 2006, a equipe do CED Agrourbano continuou desenvolvendo projetos que teve
como eixo o incentivo à leitura, com atividades como: Café literário, A Carta, projeto “Ler
também é uma paixão”. Realizou-se também a 2ª edição do evento “Arte em Festa”.
Também, neste ano, realizou-se pesquisa com a intenção de se fazer uma avaliação
institucional, para assim diagnosticarmos pontos fracos e qualidades do trabalho. A pesquisa
justificou a visão da equipe que há algum tempo já se preocupava com a lotação das salas de
aula, pois com o crescimento urbano nas localidades vizinhas, a escola começou a receber
alunos do novo assentamento do Riacho Fundo II, Ponte Alta e Recanto das Emas e um dos
grandes problemas enfrentados pela escola, é a superlotação nas salas de aula, devido a não
construção de novas instalações como: salas de aula, biblioteca, salas de leituras, etc.
Em face da grande procura por matrícula e pela falta de espaço físico, o ano de 2005
ficou marcado por não oferecer vagas para as crianças de 5 anos. Ainda por consequência da
superlotação da escola, em 2006, também não foi oferecido vagas para as crianças da
Educação Infantil de 6 anos. Esse fato que prejudicou a qualidade de ensino, pois muitas
dessas crianças ingressaram, na escola, em 2007, na primeira série, sem ter feito pelo menos
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um ano da Educação Infantil. Tal situação trouxe, durante todo o ano, preocupação sobre o
desenvolvimento dessas crianças, o que certamente refletirá no resultado final.
Embora o número excessivo de alunos em salas de aula, o comparecimento e o
desenvolvimento dos trabalhos de nossos docentes, proporcionou ao Centro Educacional
Agrourbano a 24ª colocação no ENEM/2005 e 23º em 2006 entre as 72 escolas de Ensino
Médio do Distrito Federal e também a Escola melhor colocada da Coordenação Regional de
Ensino do Núcleo Bandeirante.
Porém, em relação a avaliação realizada por meio da Prova Brasil, com os alunos de
4ª série, no ano de 2005, a escola não teve um bom resultado, o que nos revela um grande
desafio, que é a melhoria da qualidade de ensino, especialmente para o desenvolvimento das
habilidades e competências relativas à leitura e interpretação de textos.
Observou-se com o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira) de
2007, que houve uma melhora considerável na qualidade da educação oferecida nos anos
iniciais, já que a média da escola nesta etapa foi de 4,8. Houve também diminuição no número
de reprovações nesta etapa, devido a fatores como a diminuição de alunos por turma,
implantação do BIA (Bloco Inicial de Alfabetização) e de projetos interventivos realizados pela
equipe. Para os anos finais o ano de 2007 foi o primeiro da avaliação do IDEB e a média foi
de 2,8. Essa média baixa é atribuída às reprovações que ocorreram na 8ª série naquele ano
e aos casos de desistência que ocorrem no turno noturno. No decorrer dos três últimos anos,
a Escola cresceu consideravelmente atingido metas proporcionalmente alcançáveis, conforme
quadros abaixo, prove de esforços que vem sendo somados por todos os envolvidos.
Em 2007, a escola realizou importantes projetos que estavam previstos na Proposta
Pedagógica para o ano, como por exemplo: Aulas de reforço para alunos com dificuldades
com ajuda de alunos do Ensino Médio, Horta Educativa, Participação no Fórum de Ciências
e Sociedade da FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz), Feira de Ciências, Discussão sobre a
Diminuição da Maioridade Penal, Noite Astronômica, Noite Literária e Nossa História com a
Legião Urbana.
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Projeto: Nossa História com a Legião Urbana

No final do ano, a comunidade escolar se deparou com o possível fechamento das
turmas de Ensino Médio já que não havia espaço suficiente para atendimento de todos os
alunos se fossem cumpridas as metas do documento de estratégia de matrícula para 2008.
Preocupados com a situação, Conselho Escolar, alguns professores e direção
propuseram a utilização da sala dos professores como sala de aula, com o compromisso de
construir uma nova sala dos professores no antigo barracão, que fica ao lado da escola e foi
utilizado enquanto a escola era reformada em 1996. Com essa iniciativa foi possível não
somente manter o Ensino Médio como também abrir uma turma de 1º ano do BIA.
No início de 2008, a obra para construção da sala dos professores foi iniciada com
ajuda de parceiros e de pessoas da comunidade escolar. E com o retorno dos professores, os
quais engordaram o orçamento da construção com seus próprios recursos, conseguimos
concluir a sala dos professores e uma sala para realizar nossas coordenações.

Projeto Reencontros
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Como atividade prevista na proposta pedagógica do ano de 2008 foram desenvolvidos
os projetos “Reencontros” e “Afro-brasilidades” ambos com objetivos de estudar a história e
cultura afro-brasileira. O evento de culminância do projeto “Reencontro” aconteceu no dia
26/09/08 e contou com a presença de alunos, professores, pais, comunidade em geral,
representante da Regional de Ensino/NB e do Secretário de Educação José Luiz Valente.
Professores do CED Agrourbano se inscreveram no concurso “Prêmio ao Professor
2008” realizado pela Secretaria de Educação com dois trabalhos realizados no Projeto
“Reencontros”, sendo premiados com o 2º lugar na categoria de Ensino Fundamental e 1º
lugar na categoria de Ensino Médio.
Com a construção de duas novas escolas no Riacho Fundo II, mas de 100 alunos
foram transferidos, permitindo que as turmas do CED Agrourbano ficassem com um número
menor de alunos e recuperasse o espaço da biblioteca. Desta forma a equipe desenvolveu o
projeto de Reinauguração da Biblioteca no qual as turmas trabalharam a obra de Vinícius de
Moraes.
O espaço físico foi durante muitos anos um dificultador do trabalho no CEDAgrourbano.
Ainda no final do ano de 2009, a equipe iniciou a construção de sala de reforço, de arte e de
um pequeno depósito. Essas dependências substituíram parte do antigo barracão ao lado do
prédio escolar.

Inauguração da Biblioteca Vinícius de Moraes

8

Em 2010, o CED Agrourbano elaborou um projeto voltado para o Aniversário de
Brasília, que ao fazer 50 anos, tornou-se a cidade é patrimônio da humanidade. Esse
patrimônio é um bem meu, seu, nosso. Que responsabilidade temos para com essa cidade?
A preservação dessa capital deve ser uma preocupação de todos os brasilienses e brasileiros.
Como cidadão de Brasília, conhecer e compreender a história da cidade é fundamental para
robustecer o sentimento de civismo e cidadania de que nossos alunos necessitam. É dever
da escola propiciar espaço de reflexão e de atividades sobre a importância da preservação do
bens culturais da cidade, do país. Brasília, aos 50 anos é uma cidade nova que cresceu para
todos os lados. Apesar da idade tem problemas maiores do que seriam comuns à sua idade.
E o conjunto de seu patrimônio está constantemente ameaçado, seja pelo seu crescimento
desordenado, seja pelo vandalismo, seja pelos interesses imobiliários, seja pelo descaso dos
órgãos competentes, ou ainda pela falta de conhecimento. Compreende-se que a preservação
de todo e qualquer patrimônio deve-se ao valor que se dá ao bem, seja material ou imaterial.
Logo, para valorizar é preciso conhecer. Respeita-se o que se conhece.
Com o projeto “Patrimônio de Brasília” a equipe do CED Agrourbano volta-se para a
educação patrimonial como meio para o conhecimento e reconhecimento dos valores humano,
artístico, histórico, cultural e natural de Brasília. A Educação Patrimonial, interpretada por
Horta (1999) como “um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado
no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e
coletivo”, torna-se um poderoso instrumento no processo de reencontro do indivíduo consigo
mesmo, resgatando sua auto-estima através da revalorização e reconquista de sua própria
cultura e identidade, ao perceber seu entorno e a si mesmo em seu contexto cultural como um
todo, transformando-se em principal agente de preservação. Segundo Horta ainda, o
“conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do seu patrimônio são
fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses bens, assim como no
fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania”. Moema Nascimento Queiroz Revista Museu
Tantas são as histórias nesses poucos 50 anos. As que os livros trazem, as que os
jornais escrevem, as que estão na boca do povo. Poderia se privilegiar qualquer uma delas
para o planejamento do projeto, mas tornaria o trabalho incompleto. Por isso, ao dar início ao
projeto Patrimônio de Brasília todas as fontes foram abertas. Foi dada a palavra ao
pesquisador, ao jornalista, à gente comum, às impressões de quem vive na cidade. Enfim, foi
dada a palavra ao aluno.
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No projeto Patrimônio de Brasília, a equipe pedagógica do CED Agrourbano optou por
contar esta história de uma ótica particular e com uma lente especial que observa o passado
e o presente da capital, por onde passam as origens da cidade, seu povo, sua arquitetura,
suas manifestações culturais, sua geografia e produção artística. O que escapou dessa lente
chama-se outras histórias. Que podem e devem ser contadas num outro momento.
Para o conjunto dessas observações do aluno foi criado um espaço que,
temporariamente, foi transformado num museu. E tal qual a cidade de Brasília, tantas vezes,
chamada de museu aberto devido a sua configuração arquitetônica e urbanística e à enorme
quantidade de obras artísticas que podem ser encontradas pelas suas ruas, praças e edifícios,
O CED Agrourbano também transformou suas instalações num espaço aberto para produções
que versaram e prosearam a história dessa cidade. Do piso da escola brotaram maquetes,
das cercas surgiram quadros com pinturas, xilogravuras e colagens. As paredes receberam
novas pinturas, de mapas e painéis. Outra, escondida, mas não tão escondida revelou-se em
fotografias. No espaço, antes vazio e de terra solta na seca e lamacenta em dias de chuva
cresceu uma casa pau-a–pique onde podia se ver a gente que lá habitava e de onde veio e
do que gostava só pela observação da sua decoração. O morador havia saído, mas deixou a
porta aberta para o visitante de bem. As salas, outrora de aulas, se transformaram em palco
e cenários para performances. Pelos corredores do Agrourbano podia-se ouvir música, muita
música. O museu temporário cantou e contou o patrimônio de Brasília, as histórias de gente
que veio construir seus edifícios e que trouxe na bagagem o que dariam a cara, o jeito, o
sotaque, o gosto e o cheiro do brasiliense.
A ideia principal do projeto surgiu no final do ano de 2009, no momento de elaboração
da proposta para o programa Ensino Médio Inovador. O planejamento e organização tiveram
início na semana pedagógica.Nas reuniões do início do ano que surgiu a ideia da realização
do Fórum do Ensino Médio Inovador do CEDAgrourbano que teve por objetivo dar início ao
projeto pedagógico, idealizado pela equipe e despertar nos alunos e professores a iniciativa
de novas posturas em relação ao processo de formação e aprendizagem. Durante o fórum, os
alunos tiveram oportunidade de participar de oficinas de: teatro, vídeos de animação, ciência
e experiência, uso das novas tecnologias para apresentação de trabalhos escolares e debate
sobre a realidade do estudante da escola. A partir da realização dos projetos do Ensino Médio
Inovador CED Agrourbano foi incluído no Programa Escolas Sustentáveis do Ministério da
Educação.
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Realização do Projeto / Ano Letivo – 2010

Museu Temporário: Exposição Patrimônio de Brasília
1- Tema: Construções provisórias, Histórias Permanentes (Xilogravura, colagem, pintura,
entalhe) Turma: 1º ano
Professora responsável: Valdete Francisca/Arte

2- Tema:Monumentos de Brasília e cálculos matemáticos/Matemática (Maquetes) Turmas:
1º, 2º e 3º anos
Professor responsável: Paulo Henrique/Matemática

3- Tribos indígenas do Planalto Central (Performance)
Turma: 1º ano
Professor responsável: Anderson Nicácio/Sociologia e Filosofia
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4- Tema: Cotidiano das Ruas das Cidades
Candangas (Fotografia) Turma: 2º ano
Professora responsável:Valdete Francisca/Arte

5- Tema: Registros históricos/Sala de
imagens (Painel) Turma: 2º ano
Professor responsável: Absair Alves

6- Tema: Música/ Artistas de Brasília (Painel)Turma: 1º ano
Professora responsável: Margareth Veiga/L. Portuguesa
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Instalação:

1- Tema: A geografia
de Brasília Turmas:
1º, 2º e 3º anos
Professor responsável: Absair Alves/ Geografia

2- Tema: Viagem pelo interior do cerrado/ A casa do homem do
cerrado (Instalação) Turma: 2º ano
Professor responsável: Anderson Nicácio/Filosofia/Sociologia
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Apresentações:

1- Tema: Brasília Candangos e Brasilienses
(Música e dança) Turma: 1º ano
Professora responsável: Cenilda Melo/ História

2-

Tema: Música em Brasília

(Música) Turma: 2º ano
Professora responsável: Margareth Veiga

3-

Tema: O homem do cerrado/

Lamento Sertanejo (Música)
Turma: 2º ano
Professor responsável: Anderson Nicácio/Filosofia/Sociologia
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Lançamento do Livro “Brasília em Crônicas e Cartas”

Turmas: 1º, 2º e 3º anos
Professora responsável: Margareth Veiga/ L. Portuguesa

Fotos do Jornal Correio Braziliense – edição do dia 09/07/2010

A ideia principal do projeto surgiu no final do ano de 2009, no momento de elaboração
da proposta para o programa Ensino Médio Inovador. O planejamento e organização tiveram
início na semana pedagógica.
Nas reuniões do início do ano que surgiu a ideia da realização do Fórum do Ensino
Médio Inovador do CED Agrourbano que teve por objetivo dar início ao projeto pedagógico,
idealizado pela equipe e despertar nos alunos e professores a iniciativa de novas posturas em
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relação ao processo de formação e aprendizagem. Durante o fórum, os alunos tiveram
oportunidade de participar de oficinas de: teatro, vídeos de animação, ciência e experiência,
uso das novas tecnologias para apresentação de trabalhos escolares e debate sobre a
realidade do estudante da escola.
Quanto aos eixos norteadores desse Projeto foram considerados os itens gerais do
Programa do MEC aliado ao entendimento de que a escola é também um espaço para a
reflexão e para o debate e, se possível, para gerar soluções no que se refere às possibilidades
de tornar o mundo e o ser humano melhor. Compreendendo que a preservação do meio
ambiente passa pelo caminho da história de cada um e de todos nós foi feita a opção por
temas que motivassem o aluno a compreender, a participar e a contribuir para a preservação
dos bens históricos culturais e naturais. Dentre tantas alternativas, a escolha pela cidade de
Brasília e pelo local onde se encontra a comunidade escolar é parte do entendimento de que
o meio ambiente começa na casa de cada um, no lugar onde se mora, na cidade onde se vive.
Bem como pelo fato de que tanto a cidade de Brasília, como o Caub I, ao longo dos trabalhos
realizados têm uma história para contar, um patrimônio a ser preservado e que é de
responsabilidade de todos.
As atividades desenvolvidas com o Programa Ensino Médio Inovador do CED
Agrourbano estão apresentados por algumas fotos abaixo. Como descrição do projeto “Quem
somos? De onde viemos? Para onde vamos?”, do EM Inovador que foi desenvolvido durante
o ano de 2010, através de pesquisa de campo, oficinas, leituras etc.
Tanto o projeto “Patrimônio de Brasília” executado no primeiro semestre e o Projeto do
Ensino Médio Inovador, ambos contemplam o projeto “Além das Palavras”, já que foram e
são excelentes oportunidades para o incentivo à leitura e a produção escrita.

Projeto “Quem somos? De onde viemos? Pra onde vamos?”
Ano Letivo - 2010
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Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? 1897 – Óleo sobre tela – Paul Gauguin
Visitas orientadas
1- Coleta de Dados –visita à Chácara – Caub I

2- Visita à Fazenda Solar da Águia: observação do cerrado

3- Visita á ARIE do Ipê

Pirenópolis - Observação de uma cidade histórica que, no bioma cerrado, tem como
característica a preservação do patrimônio histórico e atividade de ecoturismo. Missão Cruls
e oficina de fotografia.
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4- Visita à Cidade de Pirenópolis

5- Visita à Fazenda Babilônia/Pirenópolis
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Culminância do Projeto

Fórum do Ensino Médio/ apresentação dos trabalhos das turmas

Centro Comunitário – CAUB

Mesa redonda com autoridades e comunidade escolar

Pátio do CFAgrourbano
Festival de Música: “Pelas Bandas do CAUB
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É a partir de 2010 que o CED Agrourbano passa a integrar o programa Escolas
Sustentáveis. A temática da sustentabilidade presente nos projetos de 2010 chamou a
atenção da Secretaria de Educação que indicou a escola para o programa. Além dos
temas da sustentabilidade, os projetos de 2010 trouxeram a tona a cultura local, incluindo
as formas de trabalho e de renda existentes na comunidade do CAUB I. Foi um resgate
da história “agro” e “urbana”. O trabalho ressaltou a vocação agrícola ainda existente na
comunidade como também o potencial do patrimônio natural que deve ser preservado.
Em 2011, o CED Agrourbano elaborou o pré-projeto que abordaria: escolha do
tema, projeção de ideias, formulação de hipóteses, escolha dos objetivos, escolha da
metodologia de pesquisa, trabalho em equipe/equipes (divisão de equipes independentes
e complementares, divisão de trabalho, exercício de convivência e de mediação de
diferentes pontos de vista em função de um objetivo comum), produção de texto (préprojeto, entrevistas, relatório de pesquisa), produção de registros para pesquisa
(compreensão de que existem fontes já documentadas e fontes a serem produzidas a
partir de tecnologias – fotografia, filmagem, gravação de áudio, etc.), elaboração artística
a partir de pesquisa (idealização a partir de pesquisa, pesquisa de materiais, ensaios,
trabalho em equipe, educação estética, contato com as áreas artísticas:

visuais,

fotografia, teatro, dança, música), pesquisa/levantamento, organização e análise de
dados, ações extra-classe (pesquisa de campo), interação direta e indireta na
comunidade e utilização de espaços ‘construídos’ e de espaços naturais em volta da
Escola.
Como atividade inicial, foi realizada visita orientada à Estação de Águas
Emendadas, através de levantamentos das experiências anteriores relacionadas ao
projeto, reuniões para discussão e levantamento de propostas para este ano, discussão
com os professores/ desenho do projeto, organização das turmas do Ensino Médio em
função das etapas do projeto (pesquisa e roteiro artístico) e organização das turmas do
Ensino Fundamental no trabalho temático sobre o meio ambiente
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Visita à Estação Ecológica de Águas Emendadas (representantes do Ensino Médio)

Águas Emendadas

Caminhada pela vila do CAUB I
Atos Simbólicos

Área Externa da Escola ( momento de conscientização)

Plantar árvores ...

Plantar sonhos ...
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Culminância do Projeto do Ensino Fundamental – Meio Ambiente
Ano Letivo - 2011

Reflexão e produção escolar sobre a melhoria do espaço da escola quanto a
utilização dos recursos de água, energia e solo e produção consciente de resíduos
Observações e cálculos sobre os consumos de água e energia e produção de lixo
na escola, nas casas dos alunos e comunidade, apontando alternativas de redução.

Produção artística e literária:

22

Realização de um trabalho de produção artística e/ou literária
Organização de roteiro histórico/literária dentro do CAUB I, por meio de teatro,
poesias, músicas, performance, etc.

Apresentações histórica/literária área do CAUB I
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Apresentações artísticas na Cidade da Paz

Apresentações artísticas na ARIE do Ipê - Mesa JK

Apresentações artísticas – Pátio do CEF Agrourbano
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Em 2012 o Centro Educacional Agrourbano abordou o tema Qualidade de vida. Os
eixos norteadores do Projeto foram considerados os itens gerais do Programa do MEC aliado
ao entendimento de que a escola é também um espaço para a reflexão e para o debate e, se
possível, para gerar soluções no que se refere às possibilidades de tornar o mundo e o ser
humano melhor. Compreendendo que a qualidade de vida passa pelo caminho da história de
cada um e de todos nós foi feita a opção por temas que motivassem o aluno a compreender,
a participar e a contribuir para as descobertas de que “Qualidade de vida também é missão
da Escola”. Dentre tantas alternativas, a escolha pelo tema faz parte do entendimento de que
o estar bem consigo é estar de bem com a vida e consequentemente tudo começa na casa
de cada um, no lugar onde se mora, na cidade onde se vive e na Escola que escolhemos
como o segundo lar para as convivências, descobertas, discussões, envolvimentos e
aprendizagens.

Projeto Qualidade de Vida
Ano Letivo - 2012

Para o acompanhamento avaliativo e controle dos trabalhos pedagógicos é necessário
que sejam criados e valorizados espaços para a prática de avaliação coletiva como aspecto
fundamental ao seu aperfeiçoamento, por exemplo: reuniões bimestrais para o
acompanhamento do projeto, da prática pedagógica da escola conforme os princípios
estabelecidos, das ações programadas e dos objetivos alcançados; garantir espaço no
Conselho de Classe para a avaliação da equipe escolar; realizar auto- avaliações com alunos
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e professores; garantia de espaço e tempo para avaliação nas coordenações, pesquisas por
meio de questionários com pais, alunos e funcionários, avaliação institucional nas reuniões
programadas no calendário escolar.
No que diz respeito ao processo ensino e aprendizagem, a avaliação visa eliminar seu
caráter classificatório, pontual e restritivo, incorporados historicamente para projetar uma
dimensão mais educativa, processual e qualitativa. Para tanto, envolve todos os
componentes do processo educativo que buscam reconhecer e aperfeiçoar a sua prática e
sua participação, não se atendo somente ao processo de ensino e aprendizagem, mas todos
os aspectos da formação humana, contemplados e objetivados no projeto coletivo.
A coordenação pedagógica reforça isso, pois é percebida como um momento
de organização coletiva e

como um espaço privilegiado de todas as práticas pedagógicas

da escola, possibilitando a reavaliação e discussão das mesmas.
Culminância do Projeto – Qualidade de Vida
Ensino Médio Inovador – 2012

Trabalho com fotografia e mosaico
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Culminância do Projeto – Salas de aula da Escola

No ano de 2012, tivemos os
seguintes subtemas: alimentação
saudável/ atividade física,
pluralidade cultural, direitos e
deveres do consumidor,
educação financeira, água:
preservação, consumo e impacto
ambiental, aquaponia, entre
outros.
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Culminância no pátio da escola

Em 16 de outubro de 2012, foi realizada a saída campo à Chapada Imperial, um dia de
aprendizagem bastante diferente da sala de aula. Foram momentos de realizações que eles
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puderam contemplar a natureza, realizar: arvorismo, caminhada em trilhas para o
conhecimento da vegetação, palestra sobre alimentação saudável e realização da mesma,
valorização do meio ambiente e ampliar os conhecimentos sobre o que é ter qualidade de vida
e como “eu” posso ter qualidade de vida nesta rotina “pesada” em que vivemos.
Saída de Campo

CHAPADA IMPERIAL
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Saída de Campo – Chapada Imperial
II – FESTIVAL DE MÚSICA – Pelas Bandas do CAUB
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Projeto: Cidadania, Cultura e Trabalho.
Ano Letivo - 2013

Toda escola foi envolvida e dividida por temas e professores que orientaram cada
turma.
Os temas trabalhados foram:
• Ética e Cidadania;
Nos dias 07 e 08 de novembro o CED Agrourbano realizou a culminância do projeto
Cidadania, Cultura e Trabalho.
Esta temática foi estruturada durante o ano letivo de 2013 com as discussões da
equipe docente desta unidade de ensino.
• Saúde;
• Pluralidade cultural;
• Meio ambiente;
• Juventude e trabalho;
A abertura do projeto foi no dia 07 com uma passeata/manifestação dos alunos e
professores tendo a intenção de convidar a comunidade a assistir as apresentações do
projeto.

Culminância do Projeto
Cidadania, Cultura e Trabalho.
2013
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No dia 22 de novembro, os alunos e professores do CED Agrourbano fizeram uma visita
à cidade de Pirenópolis-GO, uma das mais importantes cidades do estado de Goiás durante
o período colonial brasileiro. Hoje, a cidade tem destaque na exportação de pedras de
quartzito, além disso, atividades como agricultura, pecuária e turismo complementam a
economia local.
Após o lanche, foi feita uma trilha para conhecer a reserva com 17 hectares, criada
pela portaria 824/90 do Ibama. Sua principal atração é o cerrado bem preservado com
árvores, flores e frutos típicos. Está a 6 km da cidade, numa região com paisagem de rara
beleza, que abriga uma grande variedade de pássaros. Lá todos, tiveram tempo para um
banho na piscina natural do rio vaga fogo, que fica na antiga lavra de ouro. Hoje o pequeno
rio limpo é ideal para se refrescar durante a trilha.
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Projeto Consciência Eu tenho?
Ano Letivo 2014

Para a organização pedagógica, no ano de 2015, a equipe planejou utilizando unidades
didáticas. A partir dos conteúdos de cada componente curricular procurou-se estabelecer
trabalhos interdisciplinares. O resultado desse planejamento do primeiro bimestre foi o evento
“Mostra de Trabalhos”.

1ª série Ensino Médio
A pólis grega a partir do ponto de vista da estética

Componentes Curriculares:
Filosofia
Pólis grega
Arte
Estética
História - Conceito de cidade/Grécia
Eixos do Currículo e P.P.P do CED Agrourbano: Educação para a Sustentabilidade
(Organização da cidade)
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No segundo bimestre aconteceu a tradicional Gincana Intercalasse que teve, no
planejamento os mesmos princípios das unidades didáticas. Nos jogos, o eixo do Currículo
em Movimento “Diversidade” foi privilegiado.

No segundo semestre o eixo do currículo “Educação para a Sustentabilidade e
Educação do Campo ficaram em evidência nos trabalhos expostos no evento “Festival Ipê”.
Festival Ipê juntou a arte e a atitude.
A arte esteve presente nos trabalhos desenvolvidos durante o ano nas aulas do
componente curricular e que foram organizados em uma exposição.
A atitude esteve presente durante o ano nos projetos envolvendo o tema da
sustentabilidade e foram apresentados por meio da Exposição Permanente de Tecnologias
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Sustentáveis de Baixo Custo, do Slow Food, da Oficina de sabão caseiro e do Xadrez
Ecológico. O painel Nossa História Nossa Cor também mostrou atitude.

Também aconteceu em 2015 o “III Festival de Música – Pelas Bandas do CAUB”.
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INVENTÁRIO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO E DA EDUCAÇÃO PARA A
SUSTENTABILIDADE

O Inventário da Educação do Campo foi entregue no ano de 2017.

O Centro Educacional Agrourbano localiza-se no CAUB I (Combinado Agrourbano de
Brasília I), no Riacho Fundo II.
O CAUB I foi um modelo de reforma agrária implantado em 1986, no qual 100 famílias
selecionadas e assentadas em um lote constituído por uma residência (vila com cem casas)
e uma chácara de 6 hectares.
Abaixo trechos, com a história do CAUB, do artigo ” As transformações na ocupação
e utilização do solo no Combinado Agro-urbano de Brasília I (Brasil)” de Ana Clara
Gonçalves Dourado -Revista Geográfica de América Central Número Especial EGAL, 2011Costa Rica :

Segundo informações dadas no site da administração do Riacho Fundo e foram
confirmadas pela associação de produtores e pelo Centro de Ensino Agrourbano o Combinado
Agro-Urbano de Brasília trata-se de uma proposta de Reforma Agrária para o Distrito Federal
implementada no ano de 1986, no governo do então presidente José Sarney ocorreu um
projeto de reforma agrária em Brasília junto com o então governador José Aparecido, nas
imediações da Granja do Ipê e do Riacho Fundo. Foi através de um plano elaborado pelo exsenador Mauro Borges e subvencionado pelo secretário de agricultura do DF, Dr. Leone
Teixeira de Vasconcelos, para a apropriação de terras e distribuição de lotes para cem famílias
que se deu início a este processo. Segundo a associação de produtores para concorrer a
esses benefícios era necessário o interessado fazer preenchimento de uma inscrição,
aproximadamente três mil pessoas disputaram as cem vagas existentes. (...)
Os dados a seguir foram elaborados por Otto Ribas (s/d), em uma área superior ao
do CAUB, no qual está incluí tanto o CAUB I e II assim como a ARIE da Granja do Ipê (Área
de Relevante Interesse Ecológico da Granja do Ipê) e algumas regiões administrativas. (...)
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Em 1984, os dados da área agrícola já são significantes, provavelmente houve a
diminuição do cerrado, vegetação nativa, e do solo exposto. Em 1986 é fundado o Combinado
Agrourbano I e em 1990 é fundado o Riacho Fundo 1. Em 1994 a área agrícola praticamente
dobra, em função do projeto reforma agrária instalado em Brasília, esse projeto vem com a
intenção de uma vila, o CAUB a tem essa é a área urbana que aparece em 1994.

Nesse intervalo de tempo, de apenas 5 anos, em função do abandono ao projeto
da reforma agrária, pelo governo, os produtores não estavam incentivados e a produção
agrícola diminuiu, as chácaras aumentaram e a área urbana também com o surgimento de um
novo parcelamento é o Riacho Fundo 2, em 1995.
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É fato que não foi feito um estudo, novamente, com esse porte, mas através de
entrevistas, dados da associação e de visitas às propriedades, nos leva a crer que hoje, em
2010, a área agrícola é igual ou maior a de 1994, e que a área de reflorestamento aumentou
nos últimos anos e a de solo exposto diminuiu. É nessa região, contudo, que está uma
importante unidade de conservação, criada em 1998, a Área de Relevante Interesse Ecológico
da Granja do Ipê, ou ARIE do Ipê. Segundo Ribas (s/d) foi feito um estudo ambiental na área
e se identificou uma rica biodiversidade de flora, como grandes jatobás e uma exuberante
mata-de-galeria; e de fauna, que inventariou espécies endêmicas e raras – como o tatu-bola
e outros. Além disso, registrou a existência de dois sítios arqueológicos pré-coloniais de alta
relevância e aprazíveis cascatas, na residência oficial da granja, outrora pertencente ao exprefeito Israel Pinheiro, e outras no Córrego Capão Preto, reconhecido local de piqueniques
nos fins de semana pelos moradores da região. Foram dignas de registro também a qualidade
dos recursos hídricos e a fauna nativa ainda presente. Há setores que defendem sua
destinação rural, outros a imaginam como área de expansão urbana. Há os que defendem a
preservação da área, em seu estado natural, por valores ambientais, cênicos e históricos; e
os que utilizam os atributos da paisagem por interesses comerciais. Há quem use a área como
depósito de resíduos, mas há também quem a planeje como um espaço de produção de
conhecimento e saber. Na área estudada, encontram-se as fitofisionomias de mata localizada
ao longo dos córregos Riacho Fundo, Açudinho, Capão Preto, e Ipê, formando corredores
fechados nos fundos dos vales e nas cabeceiras de drenagem; de cerrado típico (savana)
formado por extratos arbóreo, arbustivo, subarbustivo e herbáceo, de campo, representado
por extrato predominantemente herbáceo-arbustivo. Verifica-se a presença de atividades de
parcelamento do solo em chácaras e/ou mansões, no local onde hoje se situa o Park Way.
O ano de 1994 houve a intensificação das atividades agrícolas nas sub-bacias dos
córregos Ipê e Riacho Fundo. A ocupação da área habitacional do Park Way foi intensificada
com a autorização legislativa de implantar condomínios horizontais de até 8 lotes por unidade
imobiliária. Verifica-se neste momento, a presença dos núcleos urbanos do Riacho Fundo,
situado ao Norte da área, e as vilas dos CAUB’s I e II. As áreas degradadas anteriormente
encontram-se, nesta época, em fase de regeneração.
Em meados dos anos 90 o projeto inicial foi abandonado pelo governo e ocorreu um
processo de descaracterização das atividades de agricultura. Mas no início da primeira década
do século XXI vários produtores rurais retomaram as atividades de agricultura. (...)
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Segundo dados da EMATER, divulgados no site do Riacho Fundo II, em 1998 tevese produção, numa área de 13.832 hectares, quantificada desse modo:

O CAUB I é um local que tem uma história interessante, que está se desenvolvendo,
mesmo com percalços, podemos perceber que a produção está se diversificando cada vez
mais, no início o governo incentivou o cultivo da laranja e de culturas para subsistência, com
o insucesso das laranjas e o distanciamento do governo a própria comunidade foi e está
diversificando sua produção para assim ter menos riscos financeiros, e maior variedade na
própria mesa e venda para o ano todo, não dependendo da sazonalidade dos produtos. A
pressão imobiliária sobre o CAUB e sobre a ARIE Granja do Ipê é crescente, afinal é uma área
grande e que muitas pessoas acham que não há nada ali, ou que tem ali pode ser dispensado,
não é importante. E em contramão dessas pessoas temos que mostrar para a sociedade a
importância do CAUB e da ARIE Granja do Ipê, com todos seus recursos, belezas, produções,
e para que isso aconteça é importante que a comunidade do CAUB valorize a ARIE que está
próxima e que o grupo de manejo da ARIE veja a comunidade do CAUB como parceiros,
contribuintes para a preservação do local.

2016 – 30 anos do Combinado Agrourbano – CAUB I

Em novembro de 1986, iniciava a ocupação da Agrovila I do Combinado Agrourbano
de Brasília, o CAUB I.
O CAUB I foi idealizado para ser uma comunidade agro e urbana. Conforme o artigo
de Osvaldo Peralva para o Correio Braziliense, de 29 de setembro de 1985, o Combinado
Agrourbano foi dotado de área residencial, uma escola, um posto de saúde, uma área de
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esporte, lotes de seis hectares para a exploração irrigada e mais uma área de preservação
ambiental.
Para Peralva, o Agrourbano respondia às necessidades de abastecimento de gêneros
alimentícios, já que os preços na cidade eram maiores do que os de São Paulo. Além disso,
havia o fato de atenuar ou ao menos não agravar a situação da moradia na cidade nos anos
80. Por fim, o autor defendia ainda, que o CAUB se enquadrava na concepção original de
Brasília, a julgar pelo voto favorável de Lúcio Costa e Burle Marx na reunião do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo que aprovou a proposta.
Segundo Peralva, o Combinado teve também a aprovação de Oscar Niemeyer que
formulou voto por escrito, no qual destacou que o modelo seria um reforço para os problemas
agrícolas da cidade.
Após trinta anos de sua fundação, o CAUB ainda mantém o dilema do tripé de sua
concepção, ainda tendo como agravante o fato de ter a produção agrícola e área de
preservação

do

cerrado (Área

de

Relevante

Interesse

Ecológico

da

Granja

do

Ipê) pressionadas pela expansão urbana. Nesse contexto, é urgente reconhecer a resistência
dos agricultores do CAUB, que mesmo em condições adversas, seguem com a missão de
contribuir para a produção de alimentos para o DF e à medida que ocuparam a terra com esse
ofício evitaram parcelamentos ilegais que poderiam impactar irreversivelmente o patrimônio
natural da localidade.
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Conforme informação da publicação ” A experiência do Combinado Agrourbano de
Brasília – Processo de Seleção e Assentamento Rural – Lúcio Costa contribuiu para o projeto
do CAUB com a elaboração da planilha arquitetônica da 1ª Agrovila do Combinado
Agrourbano de Brasília.
Na imagem, de 1987, é possível entender a organização agro e urbana desse
Combinado, o CAUB I. A área verde são as chácaras e as casas alinhadas em um quadrado
e dois triângulos formando duas ruas é o chamado centro urbano que conta ainda com escola,
centro comunitário, posto de saúde, quadra de esportes e igrejas.
Nas destinações de áreas previstas nos Planos diretores de ordenamento territorial do
DF, a vila residencial do CAUB I só foi transformada em urbana, a partir do ano de 1997 por
solicitação dos moradores como saída para a titulação dos lotes, reivindicação essa que até
os dias atuais não foi conquistada.
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Reportagem sobre visita dos Constituintes ao Combinado Agrourbano de Brasília – CAUB I
– 1997

Imagem da filmagem da visita dos Constituintes ao Combinado Agrourbano de Brasília –
CAUB I - 1997

Imagem da reportagem sobre os 26 anos do CAUB I – 2012- Na imagem pai de uma
estudante nos Anos Iniciais
http://g1.globo.com/distrito-federal/videos/v/caub-completa-26-anos/2237295/

Jornal Metrópoles sobre a produção agrícola do CAUB I
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Fartura na área rural do Riacho Fundo II - MANOELA ALCÂNTARA

Nas regiões do Caub 1 e 2, a produção de grãos, hortaliças, flores e peixes teve alta de 30%
nos últimos cinco anos

08/09/2015 11:24 , ATUALIZADO EM 14/09/2015 9:08

Com apenas 20 anos, o Riacho Fundo II ainda está em expansão. A população pede um
comércio forte, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e mais escolas. No entanto, um
dos destaques da região está na área rural. Os agricultores do Combinado Agrourbano
(Caub) aumentaram a produção ao longo dos anos. Somente nos últimos cinco, a produção
cresceu 30%, segundo dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
DF (Emater) .
Em uma área total de 93,6 hectares, 147 produtores rurais plantam milho, feijão,
mandioca, hortaliças, uva, aves, flores e criam peixes. A marca é a diversidade. Eles
abastecem bancas na Ceasa e em feiras de regiões administrativas, mas ainda pedem
mais condições e menos burocracia para melhorar os serviços.
A família Bento Camargo chegou ao Riacho Fundo II, em 1986, quando o projeto do Caub, o
primeiro cinturão de produção de alimentos do DF, selecionava algumas famílias para
participar. Inicialmente, a previsão era de criar cinco unidades do Caub, o que não se
concretizou, afirma Josué Bento Camargo, 39 anos. Em uma área de 6 hectares, ele, cinco
irmãos e três sobrinhas produzem hortaliças, ervas medicinais, flores e têm um viveiro.
O primeiro projeto era para 100 famílias. Mas, com o tempo, os produtores rurais
perderam algumas áreas para grupos de grileiros e para a expansão imobiliária."
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Josué Bento, agricultor

Miriam espera pavimentação da via para escoar produçãoFoto: Rafaela
Felicciano/Metrópoles
Flores
Integrante da cooperativa Multiflor, Miriam Bento Camargo, 43 anos, produziu, só neste ano,
13 mil mudas de flores de forração – aquelas que enfeitam os balões das vias do DF – para
a Novacap. “É possível, sim, viver da terra no DF. Faço cursos, inovo, conheço novas
realidades para investir aqui”, destaca ela.
A perspectiva da produtora agora é investir em flores de corte, que servem para
ornamentação e uso em festas. “Hoje, o maior produtor é Holambra, em São Paulo. Já estou
com tudo pronto para começar, mas a poeira não deixa. Há anos ouço que a via próxima à
chácara será pavimentada, mas nada acontece. Isso prejudica a produção”, lamenta.
Asfalto
De acordo com o administrador do Riacho Fundo II, Francisco Vicemar Medeiros, a primeira
metade do projeto para pavimentar cerca de 1,3km entre as chácaras no Caub foi paga
pelo governo anterior. Mas, para que a licitação ocorra, é necessário pagar a segunda parte
e ter o projeto concluído: “Essa via não pode receber asfalto devido à preservação ambiental
e às nascentes da região. Será toda de bloquetes de concreto. Agora, estamos com o
projeto pronto, só falta licitar.”
A engenheira agrônoma e gerente da Emater Vargem Bonita, Desirée Duarte, lembra a
importância de preservar as áreas do Caub 1 e 2. “É uma região com muitas nascentes. Por
ali, passam o córrego Riacho Fundo, o Ipê e outros. Para isso, damos cursos e fazemos
campanhas de conscientização com a população”, lembra.
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Agrourbano – A escola

Quando os agricultores chegaram ao CAUB I, não havia escola e seus filhos tinham
que se deslocar para a Granja do Ipê, hoje, Cidade da Paz. A construção do CED Agrourbano
iniciou em 1987 e sua conclusão aconteceu no mesmo ano.
Foi em 1986, em 4 de novembro, na Granja do Ipê, o CED Agrourbano iniciou suas
atividades, tendo a primeira aula desta Unidade Educacional. No princípio, atendia apenas
aos filhos dos agricultores selecionados para a Agrovila I. Ao longo desses quase trinta anos
acompanhou o crescimento urbano ao redor da Agrovila. Hoje 45% dos estudantes não são
moradores do CAUB I. Atualmente a Instituição oferece os Anos Iniciais e Finais do Ensino
Fundamental, Ensino Médio
Essa modificação no perfil da comunidade escolar se deu pelo fato do crescimento da
cidade do Riacho Fundo II não ser acompanhado de instalações de prédios escolares. As
últimas escolas construídas e entregues à comunidade na Região Administrativa datam de
2008. Sem escola nas novas quadras, a população se vê obrigada a procurar outras
instituições utilizando o transporte escolar oferecido pela Secretaria de Educação.
Da mesma forma o atendimento oferecido à comunidade residente no CAUB I poderia
também ser ampliado caso houvesse outras escolas disponíveis para a população da zona
urbana do RF II. Assim seria possível escola em tempo integral, além de atendimento da
Educação Infantil no próprio CAUB I.
Por outro lado, a convivência entre os jovens da cidade do Riacho Fundo II e do CAUB
I propicia uma interação importante entre o campo e a cidade, já que os temas da
sustentabilidade discutidos na escola devem ser de interesse de todos, pois as ações do
governo e das pessoas, tanto nas quadras do RF II, quanto no CAUB, tem impacto direto nos
mananciais da região.
O CED Agrourbano sempre teve uma importante função social na comunidade do
CAUB I. Naturalmente e historicamente, se confirmou como uma das entidades de liderança
da comunidade em suas demandas sociais. Desde o início de sua história desenvolveu
atividades reflexivas sobre a preservação do Meio Ambiente, já que a escola está situada na
microbacia do Ipê, próxima às nascentes dos córregos Ipê e Capão Preto. Esse trabalho teve
um destaque especial em 1995, quando aconteceu a produção de um filme educativo sobre a
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água, exposto na 1ª Bienal da água naquele ano. Muitas outras ações foram implementadas
durante vários anos, tais como mutirões de limpeza, cursos de agentes ambientais e
mobilização da comunidade para aprovação de lei que transformou a área das nascentes, da
microbacia do Ipê, na ARIE da Granja do Ipê (Área de Relevante Interesse Ecológico da
Granja do Ipê).
Em 2010, o Ministério da Educação indicou o CED Agrourbano para participar do
programa “Escolas Sustentáveis”.

Escolas sustentáveis são definidas como aquelas que mantêm relação
equilibrada com o meio ambiente e compensam seus impactos com o
desenvolvimento de tecnologias apropriadas, de modo a garantir
qualidade de vida às presentes e futuras gerações. Esses espaços têm
a intencionalidade de educar pelo exemplo e irradiar sua influência para
as comunidades nas quais se situam. A transição para a sustentabilidade
nas escolas é promovida a partir de três dimensões inter-relacionadas:
espaço físico, gestão e currículo.” (Manual Escolas Sustentáveis – MEC
2005)

A partir de 2010, na elaboração do Projeto Político Pedagógico, passou-se a
priorizar discussões e reflexões sobre a necessidade de preservação da ARIE do Ipê e realizar
práticas sustentáveis.
Além dos temas da sustentabilidade, os projetos objetivaram trazer à tona:
A cultura local, incluindo as formas de trabalho e de renda existentes
na comunidade do CAUB I;
Resgatar a história “agro” e “urbana”;
Ressaltar a vocação agrícola, ainda existente na comunidade, como também o
potencial do patrimônio natural que deve ser preservado;
Propiciar a reflexão escolar sobre a melhoria do espaço da escola quanto à
utilização dos recursos de água, energia e solo e produção consciente de resíduos;
Elaborar textos reflexivos relacionados aos temas propostos.

Encontra-se registro de um guia produzido por turmas do Ensino Médio do CED
Agrourbano destacando a produção de alimentos, o comércio e os recursos naturais da área.
Essa publicação foi utilizada pela associação dos produtores, em muitos momentos, tanto para
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divulgar o potencial da comunidade, como para fazer reivindicações aos órgãos
governamentais.

Trechos da publicação: “Guia do CAUB I – Quem somos?, De onde viemos?, Para onde
vamos” - 2010

A partir de 2012, começou-se a desenvolver experimentos de tecnologias sustentáveis
de baixo custo no quintal da escola. Em 2014, os experimentos foram reunidos e o espaço foi
nomeado: “Exposição Permanente de Tecnologias Sustentáveis de Baixo Custo”.
Atualmente, compõem a vitrine: Captação de água da chuva, tanque de peixes, aquaponia,
pergolado, horta agroecológica, sistema agroflorestal, sala ecológica de superadobe (2015),
composteira, estação de coleta de resíduos sólidos, criação de codornas, farmácia viva, jardim
de recicláveis, tanque de águas cinzas, minhocário e desidratador de frutas.
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Em 2015, a tecnologia acrescentada à exposição permanente foi a “Sala Ecológica”.

SALA ECOLÓGICA
Objetivos:
Construir uma casa ecológica com materiais de baixo custo e fácil acesso.
Utilizar técnicas que proporcionem conforto térmico e acústico, iluminação natural, segurança
e sustentabilidade.
Compartilhar as técnicas com a comunidade.
Materiais e métodos:
Na fundação foram utilizados: pedras, areia, tijolos e cimento. Primeiramente foi escavado
uma vala de aproximadamente 30 cm de profundidade e 45 cm de largura onde esses
materiais foram colocados e compactados para estabilizar a construção.
A parede de superadobe é feita com terra compactada no interior de saco de polietileno. Entre
as camadas de sacos é

colocado arame farpado para aumentar a aderência. Nas

primeiras camadas utiliza-se 5% de cimento misturado à terra.
O telhado verde é de placas de madeira (aglomerado) impermeabilizado com lona. Ele recebe
o substrato fértil e nele é

plantado espécies com sistema radicular superficial como a

capuchinha (Tropaeolum majus). Do telhado, a água da chuva é captada através de calhas e
direcionadas para um tanque que será construída com bambu e papelão.
Resultados:
A construção com superadobe apresenta inúmeras vantagens, tais com: economia e rapidez,
em uma obra simples e ecológica, já que utiliza poucos materiais industrializados em
comparação à construção convencional.
Referencias:

MINKE, Gernot. Manual de construccion en tierra, La tierra como material de construcción y
su aplicación en la arquitectura actual. Editora Fin de Siglo, Uruguay, 2005.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural
Sustentável.

Departamento

de

Desenvolvimento

Rural

Sustentável. Curso

de

Bioconstrução. Brasília: MMA, 2008.64 p.
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GOUVEIA, Douglas. et al. Superadobe. Construindo com o terreno.Universidade Federal
Fluminense, Departamento de arquitetura e urbanismo.
Estão em construção: hidroponia, segundo tanque de peixes com captação de água da
chuva.

Estão planejados para execução em 2017: captação de água das chuvas para irrigação
e limpeza, reuso da água dos bebedouros e instalações de fossas ecológicas.

O CED Agrourbano na Zona de Amortecimento da ARIE da Granja do Ipê

Em agosto de 2013, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal a Instrução
Normativa 164, de 09 de agosto. O documento aprova o plano de manejo para a área da ARIE
da Granja do Ipê (Área de Relevante Interesse Ecológico do Ipê), estabelecendo as normas
gerais para a ARIE e o Zoneamento Ambiental da ARIE da Granja do Ipê, composto por 6
zonas de manejo:
I – Zona de Preservação – ZP;
II – Zona de Recuperação Ambiental – ZRA;
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III – Zona de Conservação e Uso Restrito – ZCUR;
IV – Zona de Conservação e Uso Sustentável – ZCUS;
V – Zona de Uso Especial – ZUE;
VI – Zona de Amortecimento – ZA.
O Centro Educacional Agrourbano/Ipê está localizado no CAUB I, dentro da Zona de
Amortecimento da ARIE do Ipê. “A Zona de Amortecimento – ZA tem como objetivo controlar
o uso do solo, no entorno da ARIE da Granja do Ipê, a fim de propiciar a viabilidade ecológica
da unidade de conservação” (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 164, DE 19 DE AGOSTO DE
2013).

Mapa Zoneamento Ambiental da ARIE Granja do Ipê com adaptações

É nesse contexto que a equipe do CED Agrourbano tem a responsabilidade de atuar.
É necessário estudar, pesquisar e indicar à comunidade do CAUB I opções de práticas
sustentáveis do uso do solo, das práticas de agricultura, de piscicultura, para que seja possível
a continuidade de existência da unidade de conservação da ARIE.
Sendo assim, é essencial ampliar e dar visibilidade às tecnologias sustentáveis que
estão expostas no quintal da escola e aplicá-las com a comunidade escolar, para dar
continuidade aos estudos de educação ambiental.
De acordo com o texto de Leonardo Boff,
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O cuidado com a Terra representa o global. O cuidado com o próprio nicho ecológico
representa o local. O ser humano tem os pés no chão (local) e a cabeça aberta para o infinito
(global). O coração une chão e infinito, abismo e estrelas, local e global. A lógica do coração
capacidade de encontrar a justa medida e construir o equilíbrio dinâmico. Para isso cada
pessoa precisa descobrir-se como parte do ecossistema local e da comunidade biótica, seja
em seu aspecto natureza, seja em sua dimensão de cultural. Precisa conhecer os irmãos e
irmãs que compartem da mesma atmosfera, da mesma paisagem, do mesmo solo, dos
mesmos mananciais, das mesmas fontes de nutrientes; precisa conhecer o tipo de plantas,
animais e microorganismos que convivem naquele nicho ecológico comum; precisa conhecer
a história daquela paisagem, frequentar aquelas cascatas e cavernas; precisa conhecer a
história das populações que aí viveram sua saga e construíram seu habitat, como trabalharam
a natureza, como a conservaram ou a depredaram, quem são seus poetas e sábios, heróis e
heroínas, santos e santas, os pais/mães fundadores de civilização local. Tudo isso significa
cuidar do próprio meio ecológico, vivenciá-lo com o coração, como o seu próprio corpo
estendido e prolongado; descobrir as razões para conservá-lo e fazê-lo desenvolver,
obedecendo à dinâmica do ecossistema nativo. (SABER CUIDAR: ÉTICA DO
HUMANO- Leonardo Boff)

Se o trabalho de Educação Ambiental já era relevante para o CED Agrourbano e
comunidade do CAUB I e RF II, com a crise hídrica atual vivida pelo Distrito Federal, as
reflexões e ações sugeridas pela comunidade escolar elevam-se ao nível de essenciais.
O DF vive, em 2017, a maior crise hídrica já registrada em sua história. É preciso
entender as causas deste fenômeno. Mas as causas, da crise hídrica atual, estão longe de
ser meramente climáticas. A água existente no planeta não aumenta nem diminui. Ela está
em constante movimento, modificando seu estado. As águas evaporadas do solo, dos lagos,
rios, do solo, da transpiração das plantas se transformam em nuvens. Surgem assim as
chuvas. Parte da água da chuva infiltra no solo, a outra escorre sobre a terra retornando para
os rios e lagos.
A água que infiltra no solo vai abastecer o lençol freático, acumulando sobre a camada
impermeável. À medida que a água acumulada no subsolo chega à superfície surge assim
pequenas nascentes que abastecem os rios e córregos. As maiores causas para o
desaparecimento da água nas nascentes e rios são o desmatamento das encostas e matas
ciliares, a impermeabilização do solo nas áreas urbanas e o uso inadequado do solo nas áreas
rurais.
É urgente ir além das iniciativas da educação ambiental e apontar a forte relação entre
consumo e meio ambiente. É necessário oferecer à comunidade possibilidades reais de
práticas sustentáveis para o uso da água e para o uso do solo em uma área com tantos
recursos naturais a serem preservados. É urgente proteger a água em todo o seu ciclo, pensar
os impactos causados pelos resíduos sólidos descartados de maneira irregular, no impacto
das fossas e da urbanização desenfreada para os mananciais.
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Por esses motivos a equipe do CED Agrourbano planejou ações que visam a proteção
da água em várias frentes que podemos alcançar: resíduos sólidos nas áreas urbanas, rurais
e de preservação; incentivo à agroecologia e cobertura vegetal do solo, reaproveitamento e
economia de água e tratamento de esgotos.
O objetivo é transformar espaço do CED Agrourbano e a EXPOSIÇÃO PERMANENTE
DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS DE BAIXO CUSTO em uma vitrine com sugestões de
práticas sustentáveis para os moradores e produtores rurais e urbanos do CAUB I e RF II,
uma vez que esta comunidade está na zona de amortecimento da ARIE da Granja do Ipê e a
forma como forem utilizados os recursos naturais implicará consequências para a preservação
ou deterioração dos recursos hídricos e da área a ser preservada.
A partir de 2012, o CED Agrourbano passou a integrar o grupo “Diálogos do Ipê”,
coletivo composto por pessoas interessadas pela preservação da ARIE da Granja do Ipê e
pela manutenção das áreas rurais do CAUB. É importante destacar que a continuidade do
CAUB I como área rural, de certa forma, retarda a ocupação em maiores escalas da Unidade
de Conservação.

1/04/2016 11h06 - Atualizado em 21/04/2016 11h06
Grupo do DF luta para preservar mesa usada por JK em área de cerrado

Estrutura de pedra e cimento era usada em reuniões informais com equipe.
Tombamento e segurança aguardam papelada; região foi criada há 30 anos.
Mateus Rodrigues Do G1 DF
Moradores, professores e alunos de uma região agrária do Distrito Federal uniram esforços
para ajudar a preservar um sítio histórico no Caub I, próximo ao Riacho Fundo. Conhecida como
"Mesa JK", a estrutura firmada no cerrado teria sido usada pelo presidente Juscelino Kubitschek
para reuniões com políticos e empresários, em momentos de maior descontração.
Em meio a nascentes e mata nativa, o espaço foi disputado por grileiros e construtores, mas
segue intocado pelo avanço das obras de urbanização. O Conglomerado Agrourbano de Brasília,
Caub, foi criado em 1986 como um projeto de reforma agrária para cem famílias. O crescimento
de regiões como Riacho Fundo e Ponte Alta despertou o interesse de investidores.
"Cheguei no início da ocupação, aos 14 anos, sou filha de fundador. Era só aquele terrão
vermelho, porque desmataram para a produção agrícola, ficou só a mata dos rios e nascentes",
conta a coordenadora pedagógica do Centro de Ensino Agrourbano Ipê, Gedilene Lustosa. A
escola é uma das duas unidades de ensino básico da região.
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A consciência sobre a preservação ambiental foi surgindo no contato com os alunos, segundo
ela. "Acho que no início a gente não tinha essa preocupação, esse olhar. Começou aqui mesmo
nas escolas, ali para 1995, com pesquisas sobre as nascentes daqui", diz.
Os esforços da comunidade para resistir ao avanço da cidade geraram um grupo de
discussão, o "Diálogos do Ipê", que ajudou a alertar o governo do DF sobre as tentativas de invasão
ou depredação do espaço. No mês passado, o Buriti oficializou a criação de um comitê gestor, a
ser gerenciado pelo Instituto Brasília Ambiental.
Região histórica
A região que abriga a Mesa JK fica a cerca de cinco quilômetros do Catetinho, primeira
residência oficial de Juscelino no DF. Apesar do nome inspirado no imponente Palácio do Catete,
no Rio de Janeiro, a versão menor foi construída em tábuas para aproximar o presidente dos
"candangos", operários da construção.
A área também abrigou Israel Pinheiro, responsável por coordenar a construção de Brasília
e primeiro governador do DF. A casa projetada por Niemeyer para o político chegou a ser ocupada
pelos generais, durante a ditadura militar, e hoje é sede da Universidade da Paz.

Musgo na construção conhecida como 'Mesa JK'; moradores lutam pela restauração da
estrutura (Foto: Mateus Rodrigues/G1)
Presidente da associação de produtores rurais da região, Josué Camargo afirma que o
interesse do grupo vai muito além da "autopreservação". Além da importância para a história do
DF, a região abriga dois sítios arqueológicos pré-cabralianos, com objetos de cerâmica e ruínas
de construções de até 4 mil anos.

O Iphan fez parte dessa nossa trajetória. Um dos sítios arqueológicos já era tombado, mas o
outro ainda está no processo. A Mesa JK também está em processo, mas ainda precisamos de
algumas imagens do Arquivo Público como provas materiais desse uso do espaço"
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Josué Camargo,
presidente da Associação de Produtores Rurais do Caub I, no Riacho Fundo
Em 1998, um decreto consolidou a região como Área de Relevante Interesse Ecológico,
mas o tombamento do espaço não acompanhou o mesmo ritmo. Os processos estão em estágio
avançado no Instituto do Patrimônio Histórico e Ambiental, mas ainda esbarram na burocracia.
"O Iphan fez parte dessa nossa trajetória. Um dos sítios arqueológicos já era tombado,
mas o outro ainda está no processo. A Mesa JK também está em processo, mas ainda precisamos
de algumas imagens do Arquivo Público como provas materiais desse uso do espaço", diz
Camargo.
Por enquanto, a "prioridade" do comitê gestor é garantir a segurança do patrimônio e dos
frequentadores – biólogos, pesquisadores, ciclistas e aventureiros. A ideia é usar uma área que já
tinha sido reservada pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) para um projeto que não se
concretizou, em 2010.
"A SPU cedeu uma área de 11 hectares para um projeto de recuperação, que criaria um
viveiro de mudas do cerrado para recuperar a área degradada. Aí, descobrimos que o projeto era
fictício e a ideia era parcelar a unidade. A secretaria já ofereceu, o Ibram já concordou, a Polícia
Militar já aceitou, mas ainda falta uma assinatura ", diz o morador.

Borboleta pousada sobre a 'Mesa JK' no Caub I, na região do Riacho Fundo (DF) (Foto:
Mateus Rodrigues/G1)
Educação sustentável
Para preservar o caráter "agrourbano" da região, as disciplinas ministradas na escola
incluem conteúdos como horticultura, meio ambiente, hidroponia (cultivo na água) e
compostagem. Os alunos enumeram sonhos grandiosos para o futuro, mas são categóricos: não
têm nenhuma vontade de deixar a região.
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É uma coisa que a gente não vê muito lá fora, geralmente está tudo desmatado,
destruído, queimado. Sempre que eu posso, eu desço, ando a cavalo ali na região da Mesa JK, é
muito lindo"
Milena Almeida, estudante
"É uma coisa que a gente não vê muito lá fora, geralmente está tudo desmatado, destruído,
queimado. Sempre que eu posso, eu desço, ando a cavalo ali na região da Mesa JK, é muito lindo",
diz Milena Almeida, de 16 anos.
Em um dos projetos, o estudante Lucas Henrique, de 17 anos, escreveu um rap em parceria
com uma colega para falar sobre a importância da preservação. O trabalho foi apresentado para o
governador Rodrigo Rollemberg e o ministro da Saúde, Marcelo Castro, durante evento de
combate ao Aedes. "Ele [Rollemberg] disse que era fã e se colocou à disposição para ajudar", diz.
Neta de fundadores, Carolina da Costa, de 17 anos, diz que as atividades agrárias
praticadas na escola são um "alívio" em relação ao cotidiano lotado de tecnologias. "Na cidade, a
gente fica muito exposto a esse uso dos aparelhos, e aqui a gente tem essa oportunidade de
contato com a natureza", diz.

Alunos e equipe pedagógica do Centro Educacional Agrourbano Ipê, no Caub I, no Distrito
Federal (Foto: Mateus Rodrigues/G1)

Reportagem do G1 DF sobre a participação do CED Agrourbano no coletivo “Diálogos do
Ipê” – Pela preservação da ARIE da Granja do Ipê e terras rurais do CAUB I
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Vídeo – Senhora Natureza- Lucas Henrique – 3ª série do Ensino Médio

Senhora Natureza
Com todo o seu encanto e toda a sua beleza
Ela é a mãe do mundo a senhora natureza
Sempre cuidadosa com todos os seres
Encontro nela a paz e tenho muitos prazeres
Com todo o seu amor por ela posso viver
E temos que preservar esse é o nosso dever

Então vamos começar colocando uma nova meta
Mudando os nossos hábitos de uma forma direta
Conservar, colaborar, conscientizar
Começando por você o futuro vamos mudar
Objetivo, Ter um movimento ambiental
Adquirindo, um novo elemento social
Conhecimento, Sempre em busca de informação
Com argumento, Planejar uma nova solução
Coragem, Maturidade, Determinação
Palavras simples mais que simplesmente mudaram mundo e o modo de ser do ser humano
Contribua e participe do nosso plano
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Com todo o seu encanto e toda a sua beleza
Ela é a mãe do mundo a senhora natureza
Sempre cuidadosa com todos os seres
Encontro nela a paz e tenho muitos prazeres
Com todo o seu amor por ela posso viver
E temos que preservar esse é o nosso dever

Abre o olho o amanhã pode não existir
É só olhar a sua volta e parar pra refletir
O ser humano, está acabando com seu quintal
Desmatamento, perante ao governo é normal
Explicação, dizem que é preciso desmatar
Intuição, comércio expandir pra melhorar
Nova visão, Nos unir para manifestar
Buscar ação, ainda há tempo parar mudar
População, que quer ajudar e colaborar
Tendo razão, melhor ambiente para morar
Compreender que a mudança tem que acontecer
Mude as suas atitudes para pode resolver
O problema que se agrava a cada minuto
Mas fazendo a nossa parte mudaremos o futuro

Outra participação importante do CED Agrourbano é no Conselho Gestor da ARIE da
Granja do Ipê. A criação do colegiado foi instituída pela Instrução Normativa 164 que aprovou
o plano de manejo para a Unidade de Conservação.
Governo e sociedade unidos para proteger a Granja do Ipê
Comitê gestor reuniu-se para apresentar problemas que devem ser enfrentados para
preservação da área de relevante interesse ecológico

27 de abril de 2016 – Agência Brasília
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Foto: Renato Araújo/Agência Brasília

O primeiro encontro formal do Comitê Gestor da Área de Relevante Interesse Ecológico
(Arie) Granja do Ipê ocorreu nessa terça-feira (26) na Universidade Internacional da Paz —
organização não governamental (ONG) e sem fins lucrativos criada em 1986 e instalada na
propriedade. Membros do colegiado se apresentaram, foram empossados e conheceram um
pouco mais sobre a Arie, em exposição feita por Regina Fittipaldi, representante da ONG e
integrante do colegiado.
Além das características do local, foram abordados o contexto histórico e os problemas
enfrentados pelos defensores da região, entre eles a retirada de cascalho para construção de
estradas, a alta quantidade de lixo nas nascentes, o manejo inadequado dos recursos hídricos,
as queimadas por ação do ser humano, o assoreamento dos córregos, as cenas de violência
urbana e a ocupação irregular do solo.
Responsável por garantir a conservação da área, o grupo é composto por 22 pessoas:
nove representantes do governo, nove da sociedade e quatro de instituições de ensino e
pesquisa. Todos têm mandato de dois anos.
O Decreto nº 37.198, de 21 de março, que criou o colegiado, foi assinado pelo
governador Rodrigo Rollemberg em 20 de março, e os representantes foram definidos por
meio da Portaria Conjunta nº 1, de 4 de abril. A instituição é prevista na Lei nº 827, de 22 de
julho de 2010. A norma determina que unidades de conservação, entre elas as áreas de
relevante interesse ecológico, tenham um grupo responsável por preservá-las. Também é
papel do comitê auxiliar na implementação do plano de manejo e desenvolver atividades de
educação ambiental.
Para a presidente do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), Jane Vilas Bôas, compartilhar
com a população a responsabilidade de cuidar da Granja do Ipê é prioridade da atual gestão.
“Um dos componentes da sustentabilidade é o apoio em algo duradouro. A sociedade
vai nos ajudar a dar continuidade ao legado que deixarmos aqui”, afirmou. O secretário do
Meio Ambiente, André Lima, agradeceu a oportunidade de fazer parte do processo e ressaltou
o empenho dos presentes. “Uma sociedade mobilizada faz toda a diferença; o comitê é um
exemplo, um apoio fundamental para o meio ambiente e para a cidadania.”
Granja do Ipê
Em um perímetro de 1.143 hectares que faz fronteira com Núcleo Bandeirante, Park
Way, Recanto das Emas e Riacho Fundo I está preservada grande parte da biodiversidade do
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DF. É lá, na Granja do Ipê, dentro da área de preservação ambiental (Apa) do Planalto Central,
que nascem os Córregos Capão Preto e Ipê. Juntos, eles formam o Coqueiro, único afluente
que leva ao Riacho Fundo I e ao Riacho Fundo II água adequada para consumo.
Além da alta capacidade de abastecimento hídrico, o terreno conta com flora e fauna
exuberantes. Exemplares do Cerrado e espécies ameaçadas, como tamanduás-bandeira e
lobos-guará, estão em toda a parte. No local, gerido pelo Ibram, há pelo menos dois sítios
arqueológicos pré-históricos, estudados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan).
Na década de 1960, o primeiro prefeito de Brasília, Israel Pinheiro (1896-1973),
escolheu a Granja do Ipê como residência oficial.
Reunião
No início do encontro de ontem (26), a cantora Célia Porto entoou o Hino Nacional
acompanhada pelo maestro Rênio Quintas. Oitenta e cinco alunos de 4 e 5 anos da Escola
Classe Ipê — que oferece, em tempo integral, educação básica a 350 alunos da região e
funciona dentro da Arie — assistiram a parte da apresentação de Regina Fittipaldi, e
adolescentes do Centro Educacional Agrourbano Caub I cantaram.
No fim dos discursos, foi tocado o Sino da Paz, réplica do que está no jardim da sede
das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos. “Tocamos esse sino em ocasiões
especiais, quando queremos que algo bom reverbere além daqui”, explicou Regina, em
referência ao objeto inaugurado em 27 de abril de 1997 como símbolo da paz no Brasil.
Também compuseram a mesa o presidente da Associação de Produtores Rurais do
Conglomerado Agrourbano de Brasília, Josué Camargo, e a técnica da Secretaria da
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural Márcia Cristina Cardoso Ferreira.
Em 2015, com o estudo do Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do DF
a equipe docente destacou três eixos do documento como integradores para a organização
do Projeto Político Pedagógico: Diversidade, Educação do Campo e Educação para a
Sustentabilidade.
Assim como o CAUB, o CED Agrourbano também tem a comunidade escolar
envolvida no tripé: zona urbana, zona rural de agricultura e área de preservação ambiental.
Com a inclusão no currículo de temas ligados à Educação do Campo e à sustentabilidade o
CED Agrourbano dá sua contribuição à luta dos moradores locais pela manutenção das terras
rurais e pela preservação da ARIE da Granja do Ipê.
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Desde os anos 90, a comunidade escolar constrói essa identidade de envolvimento
com as temáticas da sustentabilidade ligada ao contexto e história deste Combinado Agro e
urbano. Manter a identidade é um ato de resistência.

Esses três eixos representam bem a identidade do CED Agrourbano, assim como
também é o retrato do tripé que envolve a comunidade escolar: 1- A Educação do Campo porque existem estudantes do campo, é a parte “agro”, 2- Diversidade – porque é
agrourbano, com diversidade de público (rural e urbano). 3- Educação para a
Sustentabilidade - porque o Agrourbano existe uma Unidade de Conservação e é preciso
protege-la, é necessário que o agro e o urbano sejam sustentáveis.

Não é possível a escola do Agrourbano se eximir do tema da Educação do Campo
estando envolta às unidades de agricultura familiar, como também é urgente e necessário a
defesa pela preservação do patrimônio natural do cerrado existente na localidade (ARIE da
Granja do Ipê).
Também é necessário garantir os direitos dos sujeitos do campo do CAUB I. Se o
agro deste lugar foi ao longo do tempo, pelos governos ou por interesses financeiros,
empurrados ao esquecimento ou mesmo suprimidos em quantidade e se, neste lugar, ainda
existem agricultores que resistem e fazem questão de ser agro, não pode ser a escola que foi
construída para ser “agro e urbana” que irá abandonar o agro, a história e a resistência
dessas pessoas. Porque ser urbana muitas escolas já são e estão. O CED Agrourbano está
muito próximo do urbano, mas ainda não deixou de ser agro. E quer ser agro sustentável para
que o urbano e o agro deste Combinado (CAUB) também sejam. Manter esta identidade é
um ato de resistência.

Esse contexto é uma especificidade da comunidade escolar do CED Agrourbano. É
uma característica que torna a escola única do DF. Porque esta escola foi criada para receber
os filhos dos agricultores assentados no CAUB I em 1986. Porque esta comunidade viu a
cidade crescer, assim como parte dos moradores e produtores enxergaram o dever que têm,
como pessoas que existem nesse mundo, de preservar os recursos naturais existentes para
garantir a existência e sobrevivência de vários seres vivos, incluindo as gerações atuais e
futuras de seres humanos.
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E com a história do CAUB, da luta e da resistência, desvincular a educação ofertada
na Unidade Educacional das necessidades da comunidade é torná-la uma instituição
alienígena, alheia ao seu espaço e a vida das pessoas que nele vivem.
O Plano Distrital de Educação do DF traz no Diagnóstico da Educação do Campo
no Distrito Federal a constatação da necessidade de compreensão da relação entre o urbano
e o rural nesta realidade tão peculiar do DF: “A construção de políticas públicas de Educação
do Campo gera a necessidade de compreensão da relação entre rural e urbano. No Distrito
Federal essa compreensão se torna ainda maior, devido à especificidade do território desta
unidade da Federação. (PDE, p.83).

O texto do PDE segue refletindo sobre a escola e a vida, destacando as diferenças
entre a vida urbana e a do campo: “Se falarmos de uma escola ligada à vida, há que se notar
que a vida do campo se difere da vida da cidade e que os sujeitos do campo têm matrizes
formativas próprias. Trabalho, terra, cultura, história, vivências de opressão, conhecimento
popular, organização coletiva e luta social são matrizes dos sujeitos do campo.” (PDE, p.86).

E defende que as escolas do campo, na elaboração do currículo, sejam condizentes
com a realidade da comunidade:
“Não é mais possível imaginar que a cidade seja o lugar do avanço e o
campo, o lugar de atraso a ser atualizado pela cidade ou pelo
agronegócio. A cidade tem suas singularidades e o campo também as
têm, logo, não se trata apenas de reconhecer que há uma identidade
para os sujeitos do campo, mas que há toda uma forma diferente de viver
que produz relações sociais, culturais e econômicas diferenciadas no
campo. Ao elegermos a vida enquanto princípio educativo, os processos
e os conteúdos educativos no campo devem condizer com esse
princípio, ou seja, é preciso elaborar um currículo para as escolas do
campo que vincule os conteúdos à vida do campo,..” (PDE , P. 86)

Outras atividades desenvolvidas em 2015:

1-

Lançamento de BOMBA DE SEMENTES em área de recuperação da ARIE.

64

Bombas de sementes são bolas de argila recheadas com sementes e fertilizante. Com
a ação do tempo, do sol e chuva as sementes irão brotar com chances de crescimento das
espécies.
Após o sucesso do experimento, os estudantes prepararam bombas de sementes com
árvores do cerrado que foram arremessadas, no dia da árvore, em uma parte da “Zona de
Recuperação da ARIE da Granja do Ipê, conforme o mapa acima.

2-

Horta Pedagógica

Sequência Didática:
1 – Leitura da cartilha “Consumismo infantil: na contramão da sustentabilidade”
. Vamos invadir as ruas de brincadeiras?
. Ganhou, doou!
. Eu quero ou eu preciso?
. Desligue os botões e entre em contato com a natureza
. Sabia que lanches mais saudáveis podem gerar menos lixo?
. Trocar pode ser mais divertido do que comprar…
. Vamos tentar dar um final feliz para as embalagens?
2 – Leitura do Almanaque Hortaliça – EMBRAPA HORTALIÇAS
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. Viva a agricultura na cidade
. As hortaliças super poderosas
. Um amigo chamado alho
. Que fantástico! Aula prática de alimento orgânico
3 - Cultivar hortaliças em pequenos canteiros em formato geométrico, dentro da área da
Exposição Permanente de Tecnologias Sustentáveis de Baixo Custo
4- Utilizar os nomes das hortaliças cultivas como elemento incentivador para as atividades de
letramento e cálculos.
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3 - Festival Ipê – Arte e Atitude

O evento aconteceu no dia 18 de dezembro de 2015. Na programação um Slow
Food destacando a alimentação saudável e regional com alguns produtos do CAUB, uma visita
pela Exposição Permanente de Tecnologias Sustentáveis de Baixo Custo além da exposição
dos trabalhos de arte desenvolvidos durante o ano.

Receitas com banana – fruto produzido no CAUB
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Jatobá e pequi - frutos do cerrado do CAUB

Receitas com abacate – fruta produzida no CAUB

Visitação da comunidade à Exposição Permanente de Tecnologias Sustentáveis
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Vídeo do Programa Alternativo sobre o evento

https://www.youtube.com/watch?v=a3s2seakZCI

http://agrourbanoipe.mocambos.net/2015/12/18/festival-ipe-arte-e-atitude/

Nos últimos anos, a equipe do CED Agrourbano tem se destacado pelas participações
nos Circuitos de Ciências promovidos pela SEEDF sendo premiada em primeiro lugar da
categoria de Ensino Médio em 2015. EM 2016, o tema para a Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia foi “Ciência Alimentando o Brasil”.
A necessidade de abastecimento de gêneros alimentícios é a gênese do CAUB e
estando o Agrourbano, escola e comunidade, envoltos no tripé da expansão urbana, produção
agrícola e preservação do cerrado, foi providencial as discussões que o tema “Ciência
Alimentando o Brasil” agregou à organização do trabalho pedagógico desta Unidade
Educacional.
A inclusão do tema no Projeto Político Pedagógico do CED Agrourbano possibilitou
tratar assuntos como: a evolução humana e sua relação com os alimentos, a história do CAUB
como produtor de alimentos, reflexões sobre o consumo de alimento, uso de agrotóxicos,
desenvolvimento de novas tecnologias e inovações que busquem elevar a qualidade e
valorização dos produtos locais e à questão da qualidade dos alimentos.
Eron Bezerra, secretário de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social do Ministério
da Ciência, ao anunciar o tema, ressaltou: “O domínio dos alimentos ocorreu há milhares de
anos, mas nós queremos colocar isso em uma outra dimensão agora, porque, se o alimento
entregue ao consumidor não for de boa qualidade, estaremos entregando um veneno“. Como
participante do Programa Escolas Sustentáveis o CED Agrourbano tem também a
responsabilidade de promover a discussão da qualidade do alimento com a comunidade
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escolar, bem como refletir sobre o uso de agrotóxicos e de práticas prejudiciais ao meio
ambiente e ao ser humano, afinal, desde sua concepção o CAUB recebeu o desafio de
equilibrar a vida urbana com a produção agrícola e a preservação dos recursos naturais.
Assim comemorado e assinalado os trinta anos do CAUB I e do CED Agrourbano
destacando o objetivo original do projeto da Agrovila, bem como discutindo os temas
relevantes para a existência do FUTURO.

Atividades realizadas em 2016:
1 - Roda de Contação de Causos sobre a origem do CAUB I – Participação de pioneiros
e de pessoas que trabalharam na implantação do CAUB I – Participação dos estudantes
dos Anos Finais e Ensino Médio.

Seu Julião (pioneiro assentado – avó de estudantes do Agrourbano) contando a origem do
CAUB I
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Dona Sônia contando sobre trabalho na fundação do CAUB I

Publicações e fotografias históricas

http://agrourbanoipe.mocambos.net/2016/04/05/abertura-do-projeto-agrourbanomais-trinta/
2-

Produções dos estudantes (diversas linguagens) a partir dos

relatos e pesquisas sobre a história do CAUB I

2.1 - Texto: DA TERRA À MESA
Brunna de Macedo - 1ª série Ensino Médio – Neta de pioneiro assentado
Como a semente de um novo sonho, plantada nos fundadores do Caub, que germina
em alegria, satisfação, na liberdade de cultivar a sua própria terra, assim também foi o
prospero início do cultivo agrícola no Caub. Terra abençoada, às mãos calejadas, uma mistura
de raça e cor, idade, mas acima de tudo união, é terra pra bater de pau, a casa num lotão,
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além do arroz, do feijão, milho, da galinha e do leitão. O Cauby ficou bem conhecido por uma
grande, grande plantação, que tomou metade da chácara era “laranja”. Também com uma
terra, e um povo tão abençoado, logo chamaria atenção, daqueles grandes produtores ricos,
que tem sempre ambição, uma empresa muito grande, com sua frota de carreta, fazia uma
espantosa colheita de “laranja”, colhida à mão.
Daqueles 715 pés de “ laranja”, de cada chácara, três anos se esgotaram a produção,
no contrato como já era previsto; é claro, juntos com as carretas da última colheita, tudo
haveria de mudar, o povo do Caub, ingênuo, que plantava de tudo, mais se gabava daquela
grande plantação. Viu tudo cair por água abaixo, com um punhado de doenças, dentre elas o
pulgão.
Agora, era cada um por si, más como reagir, se com o fim do contrato o dinheiro
também se foi, em todo aquele clima de festa, que antes existia, passou a ser melancolia.
Lembro muito do Seu Etelvino, altas, saudoso Etelvino, o fundador mais velho do
Caub, com toda sua experiência, começou a se lamentar, aí começou a aparecer quem o
Caub ama para valer; relembrando os velhos tempos, voltaram a tudo plantar: milho, arroz,
feijão, mandioca, bata – doce...
Mas também tinha aqueles que aos montinhos ficaram, com cegos ao balbuciar,
perdidos. E num golpe de desespero, o Caub começou a entregar a preço muito barato, um
rico veio uma casa comprar, se não me falta a memória era a casa 11, aonde também tinha
um bar. Entre compras e vendas, só uma coisa posso afirmar que daquele tempo para cá,
com todas as mudanças do Cauby. “Tudo, tudo que se planta, ainda se dá”. Vejo, hoje ainda
aqueles pouquíssimos velhos e fundadores, que trazem em seus rostos um pouco daquela
alegria passada, só para não deixar passar em branco, e enquanto em meus olhos não vem
o pranto, quero o nome de cada um destes citar: Seu Julião, Seu Jair, Seu Floro, Seu
Raimundo, Seu Raimundo, Dona Chica, Dona Maria 17, Seu Antônio, Seu Matheus, Dona
Maria, Dona Domingas 98, Dona Domingas 95, Seu Bernardino, Seu Leon tino, Seu Joaquin
da Sabi, Seu Antônio leite, Dona Lurdes, Dona Vilma, Seu Ceará, Dona Maria 70, Seu
Antônio tucano, Dona Ana, Dona Vildete, Filhos do Seu Dimas, Filhos do Seu Etelvino, Dona
Rosa, Filhos do Seu Jorge, João mourão, Zé aleluia, Seu Francisco, Dona Antônia, Seu
Anselmo, filhos do Zé rosa, Filhos dona Ioneide. Que essa nova geração com tanta evolução,
não venha da terra esquecer, por que é da terra que nascemos, é para lá voltaremos quando
morrer.
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2.2 - TEXTO: A ESPERANÇA NUNCA MORRE
Brunna de Macedo- 1ª série do Ensino Médio – Neta de pioneiro assentado
Tudo começou em 1986, em plena segunda-feira quando eu estava deitado em minha
rede, pensando o que iria fazer para trazer o sustento para meus oito filhos e minha bela
esposa. Que se encontrava neste exato momento fazendo o ultimo copo de arroz da dispensa,
ah! Antes que eu me esqueça, meus filhos estavam na escola com a esperança de acharem
um futuro melhor.
Eu já desesperado, arrancando meus cabelos, pensava em voz alta e pulando da
rede, andando para lá e para cá. O que farei! Farei o que!
Mas nenhuma resposta me alcançava, ninguém me respondia, o que fiz eu meu
Deus! Para comer o pão que o diabo amassou com o rabo? E minha família que culpa têm?
Minha esposa veio correndo da cozinha e viu me naquele desespero, então começou
a interrogar-me: para que tanta aflição? Em silencio fiquei, meus olhos alcançaram os seus,
ela sem entender me vendo naquela situação colocou as mãos em meu ombro e sussurrou
baixinho em meu ouvido, a esperança nunca morre...
Quando ela iria me pronunciar algo a interrompi. Acariciando sua face lhe perguntei:
- você ainda me ama? Ela com lagrimas nos seus verdes olhos me respondeu com um sorriso
que mais parecia o sol em pleno meio dia de tão radiante que estava e balançava sua cabeça
em um movimento de confirmação então, nesse momento a alegria tomou conta de mim eu
gritei bem alto “abraça-me muito forte”.
De repente uma nuvem de poeira tampava a entrada de minha casa\, forçando as
vistas para ver quem se aproximava escutei a voz de meu filho caçula gritando de longe; me
esperem irmãos, mas eles já estavam longe e o ignoraram correram para chegar primeiro para
abraçar minha esposa e eu então, logo em seguida fui ao encontro do caçula, que ao me ver
correu e pulou em meus braços e disse-me que saudade do senhor papai.
Chegando em casa minha esposa servindo a mesa, do jantar logo me sentei ela já
sentada falou em voz alta vamos fazer uma oração para que Deus continue nos
Abençoando. Fechamos nossos olhos e começamos a “orar o pai nosso”, oração de
todo as pessoas que confiam que Deus é o provedor de todas as coisas.
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2.3 - POESIA – MARCOS ARAUJO – 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

Uma terra fértil e bem madura,
No ponto pra criar uma linda agricultura,
Solo adubado e bem vivido,
Adubo dos próprios frutos que
De alguma forma não foram colhidos
Uma camada fina mas de longa extensão
Rica em vitaminas pra nossa plantação
O agricultor no campo trabalhando em harmonia
Pois planta com a certeza que vai colher um dia
Só precisa ter paciência e esperar
Porque aquelas sementinhas um dia vão germinar
E das que plantou saem outras no lugar
Agricultura já virou hobby de muita gente
Onde a terra é tão boa é só jogar a semente
Começando cedo a lida na roça
Não é pra qualquer um, é somente pra quem gosta
Não precisa cavar fundo pra tirar água do poço
E cuidar da hortaliça assim sem muito esforço
Esse é o CAUB, terra boa de se viver
E se tem outra parecida eu ainda tô pra ver
Um lugar bom assim pra fazer o seu plantio
Deveria se espalhar por todo o nosso Brasil
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2.4 - TEATRO E MÚSICA – DO SERTÃO AO CAUB
Lucas Henrique – 3ª série Ensino Médio – Neto de assentado pioneiro

No sertão a vida é complicada
Tente entender
Problemas de tempos passados
No sertão a vida é complicada
Tente entender
Problemas de tempos passados

Modelo de reforma agrária
Simboliza a Vida Severina
Vida sofrida, tempo fechado
Diante de seus caminhos traçados
Nesta divisa existe um conceito
Da Resistência com desistência
Morra lutando pelos seus direitos
Ou viva sofrendo como sedentário
Como obter um pedaço de terra
Para viver e ter moradia
Só se morrer e ser enterrado
No metro quadrado de sua autoria
A vida pode brincar com você
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Aprenda a jogar e nunca desista
Momentos ruins
Sempre vão ter
A vida Severina é pro resto da vida

No sertão a vida é complicada
Tente entender
Problemas de tempos passados
Uns pelos outros
Aqui vamos melhorar
Com união
Para juntos podermos mudar

Muitas histórias pra contar
Sobre esse lugar
Quem não conhece o passado
Ouve e nem acredita
Foi fundado no ano de 1986
Chamado Combinado Agrourbano de Brasília
Vários fundados
Senhoras e senhores
Produtores
Verdadeiros trabalhadores
Que enfrentaram diversas dificuldades
Que regrediam o progresso dessa cidade
Viviam pra plantar
Plantar para colher
Colher para comer
Comer pra não morrer
Típica rotina de uma vida Severina
Que por cima dos problemas
Salvaram esse lugar.
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Uns pelos outros
Aqui vamos melhorar
Com união para juntos
Podermos mudar

2.5 - TEATRO: A LUTA E RESISTÊNCIA PELO DIREITO À TERRA
2ª série do Ensino Médio

Na dramatização os estudantes contaram como o foi a vida no início do assentamento.
Também lembraram a luta de um chacareiro para manter sua terra como rural, fato que
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atrasou por anos, uma expansão urbana do Riacho Fundo II. Seu Genivaldo Piancó (in
memoriam) é um símbolo da força e resistência pelas terras rurais do CAUB I. Infelizmente foi
vencido pela cidade e pela vida.

NARRADORA: Se passado alguns anos, a produtividade cresce. A família envelhece e
aumenta. Já bem cedo se despertam e começam a produzir.
GENIVALDO: Mal o dia já começa ocês já tem que colher as verdura, vou levar tudo para a
Ceasa.
CHIQUINHO: Mas ta cedo por demais pai...
JOSEFINA: Eu é que não vou fazer nada, vou para a casa da minha amiga.
GENIVALDO: Vai, mais antes vai ajudar seu irmão.
JOSEFINA: Afff...
GENIVALDO: Vamos terminem logo o café.
NARRADORA: Terminado o café, vão todos para fora, realizar o processo. Quando acabam
Genivaldo vai ate o mercado para vender seu produto. Chega em casa pela tarde, mesmo
muito cansado decide chamar sua família para um passeio.
GENIVALDO: Das Dores ... vamos para um passeio, chame os meninos.
DAS DORES: Mas nos vamos pra onde?
GENIVALDO: Vamos para a mesa, e para cachoeira. Então vamos!
Passeiam e chegam ate a mesa...
NARRADORA: Chegam a casa já anoitecendo e notam que a uma movimentação estranha
com muitas pessoas em sua casa.
GENIVALDO: Mais o que esta acontecendo aqui?
Das dores vai e pergunta a alguém
DAS DORES: Tem uma juíza, ela disse que a nossa terra não pode ficar aqui e que tem que
derrubar tudo.
78

GENIVALDO: Mais como e isso? ... Sua juíza explique isso...
JUIZA: Bom... o governo tem um projeto para construir prédios nessa área e precisamos
demolir.
GENIVALDO: E o que eu posso fazer para que isso não aconteça?
JUIZA: Nada, o Maximo que podemos fazer e indeniza-lo.
GENIVALDO: Então vá embora, não darei a minha terra por valor nenhum!
A juíza vai embora indignada.
NARRADORA: Genivaldo triste, não sabe o que fazer. Então decide guardar tudo e ir dormir.
No dia seguinte vê que já cedo tem gente na sua casa. De novo era aquela juíza, dessa vez
com a policia e diz que derrubaria tudo pela noite.
Passa uma lua representando a noite
Quando a juíza chega pela noite percebe que não tem só a família. Vê que também estão
alguns moradores do caub e trabalhadores da chácara. E quando mais a juíza se aproxima
mais eles se manifestam.
JUIZA: O que esta acontecendo aqui?
GENIVALDO: Não deixarei que derrube minha chácara.
JUIZA: Vou ter que chamar a policia?
GENIVALDO: Chame, mais nos não vamos sair daqui.
Juíza liga para a policia.
A policia chega.
“Jogam gás de pimenta” “Confusão”
NARRADORA: E com todo aquele barulho e confusão, o filho e preso e em um instante
surge um momento de barulho estranho. Um barulho fino, obscuro. Sem saber de onde veio
todos param, e percebem que a uma pessoa jogada ao chão.
Todos se aproximam da pessoa.
NARRADORA: Era seu genivaldo, que estava La. Por fim todos vão embora e mesmo com
todo aquele desastre, tudo acaba e a juíza consegue o que quer.
Começam a construir os prédios

Sobem algumas fumaças representando a desmatamento e o impacto ambiental...
POR FIM PASSA O PANO PRETO.
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NARRADORA:
30 anos depois o que eu quero?
Eu quero só a minha terra,
Um lugar pra plantar...
Um lugar pra estudar.
Só quero que ninguém me perturbe, na minha rede.

Fazer uma trilha na mata,
Na cachoeira me banhar
Sem ninguém pra me apanhar.
Que não me tomem nada
Eu só quero plantar!

Tanto cinza eu não quero,
Quero verde, quero gente!
Gente que fique feliz,
Gente que fique contente!
Que cheire verde, que faça verde.
Que não me tire à paz!

2.6 - EXPOSIÇÃO: CAUB PERCEPÇÕES DA ARTE
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2.7- Fotografia – Comparativo CAUB I – 30 anos – Turmas: 6º e 7º anos
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3 – INVENTARIANDO A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E PATRIMONIO NATURAL DO
CAUB I
3.1 - Visita à chácara do Seu Julião – Projeto de reflorestamento com árvores
do cerrado – Participação dos estudantes de 4º e 5º anos dos Anos Iniciais
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http://agrourbanoipe.mocambos.net/2016/04/08/visita-ao-projeto-de-reflorestamentona-chacara-do-seu-juliao/

3.2 - Visita às chácaras do CAUB I para identificar produção agrícola local.
Participação dos estudantes da turma de 6º ano A, 6º ano B e 7º ano A.
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Chácara 04 – produção de uvas – Pai de estudante dos Anos Iniciais

Chácara 03 – Duas famílias com 3 estudantes do CED Agrourbano

Chácara 22

Chácara
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http://agrourbanoipe.mocambos.net/2016/05/24/passeio-chacaras-do-caub-i-6o-e-7o-a/

3.3 Livro de receitas com produtos do CAUB I elaborado pelos estudantes das
turmas de 6º e 7º anos
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3.4 – Anos Iniciais – Identificando frutíferas nativas e produzidas no CAUB
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Plantando jenipapo – turmas do BIA

Investigação científica – plantando JATOBÁ e dormência da semente do ARATICUN
4º e 5º anos
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ARATICUM
O araticum é uma fruta do cerrado brasileiro
Você um dia pode precisar desse belo fruto
Popularmente é chamado de cabeça de negro
Esse rep fala de um assunto bem maneiro
Explica que o araticum do cerrado
Também é chamado de araticuzeiro
Então se liga aí que o 4º ano também é cultura
Viemos explicar que a árvore do araticum
Pode atingir até dois metros de altura
Por isso sempre digo que é importante
Que nos lembremos
Sua floração ocorre de setembro a novembro
Depois galera é só correr para o abraço
Pois sua frutificação ocorre de novembro a março
Com o araticum muitas coisas podem ser feitas
São bolos, geleias, sucos, entre várias outras

receitas

Também pode ser usada para curar muito mal
Úlceras, cólicas, câncer, de pele,
Viva essa planta medicinal
Mas uma coisa está me deixando muito triste
Nesse momento, muitos araticunzeiros estão sendo
Arrancados em razão do desmatamento
A vegetação ocorre no cerrado,
Mas não pense que é só isso não
Ela também ocorre no chamado cerradão
E pra você que acha que acabou
Por favor, muita atenção, preste,
Pois também ocorre no campo rupestre
A germinação das sementes é tanto demorada
Para acelerá-la deve-se colocar as sementes
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Em imersão d’água
Como a semente demora muito pra germinar
Corremos seriamente o risco
Dessa planta nos faltar.
Salve o nosso araticum.
Composição coletiva – 4º ano – 2016

O RAP DO ARATICUM
Autores: Pedro Henrique Silva Dias e Rafael Oliveira Lima
O araticum é um fruto do cerado
Mas infelizmente estão sendo arrancados.

Este fruto está entrando em extinção
Mas se cultivar nunca sumirão.

O araticunzeiro tem uma função
Folhas e sementes servem como medicação.

O araticum tem que ser cuidado
Porque na culinária é bem aproveitado

Vitamina B, vitamina C
São as vitaminas que você precisa ter.

Temos que preservar é o nosso dever e nossa obrigação
Porque se não os seres vivos da Terra morrerão

Mas isso não vai acontecer
Se coloborares, o desmatamento nós vamos vencer

Esse combate temos que vencer
O nosso planeta temos que proteger.
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Obrigado você que deu um pouco de atenção
Nós agradecemos de todo coração!

3.5 – Identificação de espécies de fauna e flora da ARIE da Granja do Ipê
Estudantes das turmas de oitavos anos do Ensino Fundamental do CED AGROURBANO
participam de projeto de Educação Ambiental na Área de Relevante Interesse Ecológico da
Granja do Ipê – ARIE.
A ação está prevista no plano de aplicação desenvolvido pelo IBRAM para os recursos
oriundos de emenda destinada pela Deputada Érika Kokay para a Educação Ambiental na
área.
Os estudantes são responsáveis pela organização de uma cartilha sobre a fauna e a
flora da ARIE da Granja do Ipê.
Nas saídas de campo que ocorreram nos dias 05 e 06 de outubro os estudantes
fizeram uma excursão pela ARIE, acompanhados por professores do CED Agrourbano,
técnicos do IBRAM e Polícia Militar Rural.
Além de reconhecer e identificar as fitofisionomias do cerrado local como cerrado
rupestre, cerrado típico, vereda, mata de galeria e campo limpo, os estudantes tinham como
tarefa fotografar e identificar espécies da fauna e flora.
Outro objetivo da visita à ARIE foi a coleta e análise da qualidade da água da
nascente do Córrego Capão Preto.
Os trabalhos de pesquisa terão continuidade e o resultado será publicado pelo
IBRAM em uma revista.
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Trajeto percorrido: do CED Agrourbano ao ponto vermelho, passando pela nascendo do
Córrego Capão Preto, Cachoeira da UNPAZ e Viveiro da Secretaria de Agricultura.
PROJETO APRESENTADO PARA O EVENTO “DIÁLOGOS DE CIÊNCIAS
Título do Trabalho: Biodetetive na ARIE da Granja do Ipê
Nomes dos autores: Gedilene Lustosa Gomes de Almeida e Leonardo Teruyuki Hatano
Nome da Unidade Escolar e CRE: Centro Educacional Agrourbano Ipê/ Coordenação
Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante
100

1- Descrição do Projeto/Ação:

O CED Agrourbano Ipê localiza-se no CAUB I - Riacho Fundo II, na microbacia
hidrográfica do Ipê.
A Área de Relevante Interesse Ecológico da Granja do Ipê foi em criada por meio do
Decreto nº 19.431, de 15 de julho de 1998. É formada por 1.143,82 ha. de área protegida
dentro da unidade do Riacho Fundo, bacia hidrográfica do Paranoá.
A partir de 2012, a parceria das instituições, CED Agrourbano, UNIPAZ e Associação
de Produtores do CAUB I, em defesa da ARIE da Granja do Ipê transforma-se no grupo
“Diálogos do Ipê”.
Em 2013, foi publicada no DODF a Instrução Normativa 164, aprovando o plano de
manejo para a área da ARIE, estabelecendo as normas gerais e o Zoneamento Ambiental. E
em março de 2016 foi criado o Conselho Gestor da ARIE.
É nesse contexto que a equipe do CED Agrourbano tem a responsabilidade de atuar.
É necessário estudar, pesquisar e indicar à comunidade do CAUB I as ações de preservação,
de práticas sustentáveis do uso do solo, uso consciente da água e para as práticas de
agricultura.
A atuação dos grupos Diálogos do Ipê e Conselho Gestor, junto à deputados, resultou
em recursos, por meio de emenda parlamentar, para execução de ações de Educação
Ambiental com as escolas e comunidades próximas à ARIE.
Com as ações acima, surgiu o projeto BIODETETIVE DA ARIE DA GRANJA DO IPÊ,
cujo objetivo era construir uma cartilha sobre a fauna e flora existente na área. A atuação dos
estudantes dos Anos Finais foi fundamental na construção da referida cartilha.

2- Objetivos - Ampliar o conhecimento da comunidade sobre a ARIE da Granja do Ipê;
- Levantar espécies da fauna e flora existentes na ARIE da Granja do Ipê;
- Estimular a pesquisa;
- Estimular a produção de textos;
- Reconhecer as fitofisionomias do cerrado local;
- Sensibilizar a população para a necessidade de proteção da ARIE da Granja do Ipê.

3- Estratégias/ Metodologia
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- Reunião com o Conselho Gestor para apresentação do projeto com equipe do IBRAM:
Marcus Vinicius F. Paredes, Luiz Felipe B. de Alencar, Luiz Henrique C. Gatto, Mariana dos
Anjos e Aline Barreto.
- Reunião com os professores do CED Agrourbano e equipe do IBRAM para definir sequência
didática.
- Estudo sobre o cerrado nas aulas, prof. João Antônio.
- Oficina de fotografia com equipe do IBRAM, utilizando máquina fotográficas e aparelhos
celulares dos estudantes.
- Saídas de campo pela ARIE da Granja do Ipê para registros fotográficos de espécies,
fenômenos observados e ameaças existentes. Acompanhada pela equipe do IBRAM, PMDF
e professores do CED Agrourbano, passando pela nascente do Córrego Capão Preto,
Cachoeira da UNIPAZ, cerrado rupestre e típico, vereda, mata de galeria, campo limpo e
Viveiro da SEAGRI.
-Seleção, pela equipe do IBRAM, de fotos de espécies, fenômenos e ameaças.
- Divisão das imagens entre os grupos de estudantes;
- Pesquisa para identificação das espécies, pelos estudantes com acompanhamento dos
professores: Leonardo Teruyuki Hatano (Ciências), Maria de Fátima B. de Freitas (Língua
Portuguesa) e Gedilene Lustosa (Vice-diretora).
- Produção de textos, pelos estudantes, para descrever as biodescobertas, bioameças e
biofenômenos, com o acompanhamento dos professores Leonardo, Maria de Fátima Barbosa
e Gedilene Lustosa.
- Preparação do material (fotografias e textos) para organização e formatação da publicação
pela equipe do IBRAM.
- Lançamento da publicação para a comunidade em data a ser definida.

4- Resultados
Os estudantes demonstraram interesse:
- Em conhecer melhor a ARIE da Granja do Ipê
- Observar espécies de fauna e flora, fenômenos e ameaças existentes na ARIE.
- Envolvimento entre integrantes dos grupos e professores para realizarem a tarefa de
pesquisa e identificação das espécies, consultando a internet, livros, familiares e professores.
- Esforço para a produção de textos, após pesquisas e síntese das as informações. Alguns
trabalharam nos textos até mesmo durante as férias.
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A metodologia de visita de campo com investigações por meio de pesquisas de
identificação de espécies e produção de textos contribuiu para o acúmulo de conhecimentos
e habilidades, tanto para os estudantes como para os professores envolvidos.
Foram identificadas e registradas por meio de fotografias e textos: 52 biodescobertas
(espécies de fauna e flora), 8 biofenomenos e 9 ameaças.
O trabalho vai contribuir para ampliar o conhecimento da comunidade a respeito do
patrimônio natural da ARIE.

5- Considerações Finais

Em época de crise hídrica no DF, desconsiderar os mananciais da ARIE é
desqualificar o valor da água para a vida no planeta Terra. A medida que os estudantes
conhecem esse patrimônio natural, maior será a chance de envolvimento na tarefa de proteger
a ARIE da Granja do Ipê.
É essencial dar maior visibilidade à necessidade de proteção da ARIE. A cartilha
construída, a partir do trabalho dos estudantes do CED Agrourbano, será um excelente veículo
para a comunicação com as comunidades do local.

6 – Bibliografia
MEC - Manual Escolas Sustentáveis – 2005.
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL - Instrução Normativa 164, de 09 de agosto, 2016.
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - Decreto nº 37.198 de 21 de março, 2016.
CENTRO EDUCACIONAL AGROURBANO IPÊ - Projeto Político Pedagógico, 2016.
BOFF, Leonardo - SABER CUIDAR: ÉTICA DO HUMANO- Petrópolis, Ed. Vozes, 1999.
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FOTOGRAFIAS E TEXTOS DA PUBLICAÇÃO “BIODETETIVES” EM APRCERIA COM O
IBRAM E CONSELHO GESTOR DA ARIE DA GRANJA DO IPÊ

Bugio ou Guariba são os nomes mais conhecidos desses animais. O nome científico do
Guariba é Alouatta fusca clamitans. O habitat costuma variar, podem ser florestas
montanhosas, tropicais úmidas ou vegetações mais abertas, como o Cerrado e a Caatinga.
A pelagem vai do vermelho ao preto. Os machos têm pelagens avermelhadas e brilhantes
com reflexos dourados, provavelmente ocasionados pela idade e a dominância, já as fêmeas,
apresentam a coloração mais escura quase preta. Esses indivíduos vivem em grupos de 4 a
12 animais e são guiados por um macho conhecido como “capelão”. De hábitos diurnos com
maiores movimentos no período matutino e ao entardecer. São quietos e mansos. Alimentamse de brotos, folhas, frutos, flores, e eventualmente pequenos animais. Comem também terra
para suprir minerais. Sua voz é tida por muitos como um dos mais altos sons emitidos pelos
animais.
Estudante – Juliana da Silva Cavalcante

104

Pegada de Lobo-guará
O lobo guará é um animal típico do cerrado que pode atingir um metro de altura e pesar até
trinta quilos.
Também é conhecido como lobo-de-crina, lobo-vermelho, aguará, aguaraçu e jaguaperi. Tem
uma pelagem laranja-avermelhada além de ser esguio e elegante. Sua gestação dura pouco
mais de dois meses e em cada uma nascem em média dois filhotes.
É normalmente avistado nos fins de tarde e durante a noite. Sua dieta é onívora (se alimenta
de pequenos animais e frutos como os da lobeira).
Estudante: Carolina de Oliveira Lustosa

Espécies, fenômenos e ameaças fotografados, identificados e textos produzidos:

Biodescoberta 1- O Pica-pau-do Campo
Biodescoberta 2- Orelha-de-Onça
Biodescoberta 3- Sapo Cururu
Biodescoberta 4- Sombreiro
Biodescoberta 5- Tesourinha
Biodescoberta 6- Urubu-da-Cabeça-Preta
Biodescoberta 7- A Viuvinha
Biodescoberta 8 - Aranha de Prata
Biodescoberta 9 - Ariramba-de-Cauda-Ruiva
Biodescoberta 10 – Cydianerus latruncularius
Biodescoberta 11 - Coleoptera
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Biodescoberta 12- Borboleta Negra
Biodescoberta 13 - A Borboleta-Rosa-de-Luto
Biodescoberta 14- Buriti
Biodescoberta 15 - Lagartixa-de-pedra
Biodescoberta 16 - A Canela-de-Ema
Biodescoberta 17 - Troncos do Cerrado
Biodescoberta 18 -Cigarras
Biodescoberta 19- Cascavel
Biodescoberta 20 - Coruja Buraqueira
Biodescoberta 21 - Cupim Arborícolas
Biodescoberta 22 - Cupim
Biodescoberta 23- Embaúba
Biodescoberta 24 – Taboa
Biodescoberta 25 – Miconia albicans
Biodescoberta 26 - Campomanesua xanthocarpa
Biodescoberta 27 - Malva do Campo
Biodescoberta 28 – Lobeira
Biodescoberta 29 – Mimosa pudica
Biodescoberta 30 - Família Apocynaceae
Biodescoberta 31 - Senna rugosa
Biodescoberta 32 - Ipê
Biodescoberta 33 - Sapateiro
Biodescoberta 34 - Mama-Cadela
Biodescoberta 35 – Cajuzinho
Biodescoberta 36 - Pixirica
Biodescoberta 37 - Bacupari
Biodescoberta 38- Acácia Mangium
Biodescoberta 39 – Mirtilo
Biodescoberta 40 - Jequitibá
Biodescoberta 41 - Cogumelo Alaranjado
Biodescoberta 42 - Orelha-de-pau
Biodescoberta 43 - Girino
Biodescoberta 44 - Barata D’água
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Biodescoberta 45 – Camoatim
Biodescoberta 46 - Familia Apocynaceae
Biodescoberta 47 - Bugio ou Guariba
Biodescoberta 48 - Ossos de Ema
Biodescoberta 49 - Coquinho azedo
Biodescoberta 50- Mata de Galeria
Biodescoberta 51 - Lobo-guará
Biodescoberta 52- Lambari

Biofenomeno 1 - Mutualismo
Biofenomeno 2 - A biodiversidade do cerrado
Biofenomeno 3 – Polinização (relação entre insetos e flores)
Biofenomeno 4 – Adaptação das plantas do Cerrado ao fogo
Biofenomeno 5 – Dispersão de sementes (tipos de dispersão)
Biofenomeno 6 – A comunidade do cupinzeiro (tipos de animais que vivem e aproveitam do
ambiente do cupinzeiro)
Biofenomeno 7 – Como ocorre uma nascente (como ocorre, quantidade de nascentes na
ARIE, tipos: perene e intermitente
Biofenomeno 8 – Bioindicador (explicar o que é um bioindicador)
Bioameaça 1 – Fogo
Bioameaça 2 – Agricultura
Bioameaça 3 – Urbanização
Bioameaça 4 – Lixo
Bioameaça 5 – Atropelamento de animais
Bioameaça 6 – Trilhas (excesso de trilhas na vegetação com marcas de: moto, jipe...)
Bioameaça 7 – Poluição da água
Bioameaça 8 – Espécies invasoras (plantas (ex. margaridão, braquearia...)
Bioameaça 9 – Captação irregular de água: poços artesianos

Quarta, 06 Julho 2016 16:00
MMA lança projeto na Granja do Ipê
Objetivo é realizar campanhas educativas que valorizem as características naturais
dessa área de relevante interesse ambiental no DF.
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Renato Araújo/Agência Brasília
MARTA MORAES
Durante o segundo semestre deste ano, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) vai promover
uma série de atividades de educação ambiental na Granja do Ipê, unidade de conservação
distrital em Brasília (DF). As ações serão realizadas pelo projeto "Educação Ambiental e
sinalização da nascente do córrego Capão Preto e da Área de Relevante Interesse Ecológico
Granja do Ipê", a ser desenvolvido em parceria entre o MMA, o governo do Distrito Federal
(GDF) e o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM).
O lançamento da parceria, fruto de uma emenda parlamentar, foi realizado nesta terça-feira
(5/6), em Brasília. Participaram do encontro a diretora de Educação Ambiental do MMA,
Renata Maranhão; o secretário de Meio Ambiente do GDF, André Lima; a presidente do
IBRAM, Jane Vilas Bôas; a deputada federal Erika Kokay, a pró-reitora da Unipaz, Regina
Fittipaldi; e representantes do Conselho Gestor da unidade.
Segundo o secretário de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do MMA, Edson
Duarte, o MMA irá reforçar a articulação com o parlamento, com o objetivo de ampliar a
alocação der recursos de emendas parlamentares destinadas ao fortalecimento das agendas
do MMA. “Com isso, vamos apoiar mais projetos que atendam às demandas da sociedade e
colaborem na implementação de políticas públicas de meio ambiente”, afirmou.
CARTILHAS E SINALIZAÇÃO
Dentro do projeto, serão produzidos, juntamente com as comunidades locais, vários materiais
didáticos. Serão envolvidos nessa metodologia os agricultores familiares da região, a
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comunidade escolar e o comitê gestor da unidade de conservação, que é composto por
representantes do governo e sociedade civil.
As cartilhas integrarão o processo educativo que pretende empoderar a comunidade local e
diminuir incêndios florestais, além de propiciar a recuperação de nascentes e o cuidado com
o patrimônio histórico e ambiental. Serão produzidas também sinalizações educativas nos
pontos mais visitados e de relevância ambiental e histórica da área.
Assessoria de comunicação Social (Ascom/MMA): (61) 2028-1227

Observação: O CED Agrourbano participa da elaboração de outras cartilhas (Contação de
históricas e Transição agroecológica)
4 – Participação no Circuito de Ciências
4.1 - Etapa local – Feira Agrourbano Mais Trinta

Reflexões sobre alimentação e produção de alimentos
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Exposição: Eat Art – Comer Arte

Exposição: Tá na mesa – reflexões sobre uso de agrotóxicos e produtos químicos na
alimentação
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Produtos do CAUB I
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Alimentos do CAUB (produzidos e nativos)
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Araticum e açafrão – 4º e 5º anos
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Abacate – 1º ano

Jenipapo e amora – 2º ano
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Banana – 3º ano
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Comparação entre o sistema de produção de alimentos no feudalismo e no CAUB I.
- 7º ano A

Valor nutricional das frutas do CAUB I
4.2 - Etapa Regional – Circuito de Ciências da Regional de Ensino do Núcleo
Bandeirante

4.2.1 - ABC CAUB – JENIPAPO

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Unidade Escolar: CED AGROURBANO IPÊ
CRE: Núcleo Bandeirante
Título do Trabalho: ABC CAUB - JENIPAPO

PROFESSORES/AS RESPONSÁVEIS:
Nome: Cátia Dorneles de Lima Aires

Matrícula: 37255-2

E-mail: catiaaires@yahoo.com.br

Telefones: 998701833

Nome: Meire Lane Pereira Cruz

Matrícula: 200437-2

E-mail:

meirecruz@hotmail.com

Telefones: 992087010

ESTUDANTES PARTICIPANTES
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Nome

Série/Ano/Turma
3º ano

Turno
Vespertino

ETAPA / MODALIDADE / SEGMENTO
( ) Educação Infantil
( X ) Ensino Fundamental Anos Iniciais: (X ) Bloco I - BIA ( ) Bloco II - 4º e 5º ano
( ) Ensino Fundamental Anos Finais
( ) Ensino Médio
( ) Educação Especial: ( ) DI, DMu ( ) TGD ( ) DA, DV
( ) Altas Habilidades/Superdotação
( ) Educação de Jovens e Adultos/EJA: ( ) 1º seg ( ) 2º seg ( ) 3ºseg
( ) Educação profissional/Escolas técnicas

ÁREA DE CONHECIMENTO/CATEGORIA
( x ) 6. “Ciência alimentando o Brasil” – Tema da SNCT de 2016.
Informações sobre o trabalho
Introdução – Apresentação do Tema e Questões
O CED Agrourbano Ipê está localizado no CAUB I, Região Administrativa do Riacho
Fundo II.
O CAUB I – Combinado Agrourbano de Brasília - foi criado em 1986, projeto de
reforma agrária que objetivou atender a necessidade de produção de alimentos para o
abastecimento do Distrito Federal. Foi idealizado para ser uma comunidade agro e urbana
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dotado de área residencial com um centro primário com escola, posto de saúde, área de
esporte, com lote de seis hectares para a exploração irrigada e mais uma área de
preservação ambiental. Após trinta anos da criação do CAUB, o Distrito Federal passou
por intenso processo de expansão urbana no qual áreas de produção agrícola foram
substituídas, aos poucos, por condomínios residenciais. Há três décadas a comunidade do
CAUB I está envolvida no desafio de conciliar a expansão urbana com a produção de
alimentos e a preservação do meio ambiente. Desta forma, a presente pesquisa busca
responder as seguintes questões
- Identifique uma espécie frutífera nativa das áreas de cerrado da região do CAUB
I;
- Como utilizar o fruto na alimentação?
- Quais os benefícios da espécie para a saúde dos seres humanos?
- Quais as características da planta e do fruto?
- É possível produzir mudas da planta para ações de reflorestamento e
desenvolvimento sustentável da região?
- Localização da espécie?

Hipóteses
Existe árvore da espécie JENIPAPO na área do CAUB I.
É possível produzir mudas de JENIPAPO na escola.
É possível a utilização medicinal do fruto do jenipapeiro.
É possível utilizar o JENIPAPO na alimentação.
É possível fazer bolo azul com JENIPAPO verde.

Objetivo Geral
Identificar possibilidades de alimentos a partir de frutos nativos do cerrado

Objetivos Específicos
- Utilizar vegetais, frutos e sabores de áreas do cerrado do CAUB I como elementos
incentivadores para o letramento.

- Identificar paisagens do cerrado do CAUB
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- Comparar as paisagens: natural e modificada do Cerrado e do CAUB

- Valorizar o cerrado

- Refletir sobre a alimentação saudável

- Refletir sobre a produção de alimentos orgânicos

- Comparar alimentos naturais e industrializados

- Produzir mudas de espécies nativas

- Identificar as partes da planta

- Incentivar o consumo in-natura de frutos do cerrado

- Incentivar a utilização de frutos do cerrado como matéria prima para o preparo de
deliciosas e nutritivas receitas culinárias.

Procedimentos
- Visitas á chácaras do CAUB I
- Identificação da árvore de JENIPAPO
- Leitura de textos com a palavra JENIPAPO
- Identificação da espécie no sistema agroflorestal
- Acompanhamento do processo de germinação da semente do JENIPAPO
- Pesquisa de receitas com JENIPAPO
- Produção de textos e desenhos
- Confecção de mapas
- Monitoramento das mudas de JENIPAPO
- Exposição de receitas que utilizam o fruto.
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Resultado – análise de dados e resultados
Em produção, serão apresentados no circuito de ciências.
Considerações Finais
Em produção, serão apresentados no circuito de ciências.

Referencias Bibliográficas
Projeto Político Pedagógico do Centro Educacional Agrourbano – 2016

Experiência do Combinado Agrourbano de Brasília: processo de seleção e assentamento
rural – Secretaria de Agricultura e Produção: Brasília, 1987

http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/ingredientes-exoticos-com-sabor-de-brasil4876986

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/141891/1/Manual-de-Viveiro-eproducao-de-mudas.pdf
http://www.colecionandofrutas.org/genipainfundi.htm

_____________________________________
Nome e Matricula (diretor/vice-diretor)
Direção da Instituição Educacional
Data: 14/07/2016
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4.2.2 - ABC CAUB - ARATICUM
TÍTULO DO PROJETO: ABC CAUB – ARATICUM
EQUIPE:
Professoras: Marlene Pereira da Silva e Suliana Sá de Aguiar
Estudantes: Jordana Carvalho dos Santos, Rafael Oliveira Lima, Pedro Henrique Silva Dias,
Jordana Maria de Andrade Monteiro, Derick Souza de Andrade, Wanessa dos Santos
Cavalcante, Talita Fernanda dos Santos Amorim e Mateus...
PROFESSOR COORDENADOR: Marlene Pereira da Silva
RESUMO DO TRABALHO:

APRESENTAÇÃO
O CED Agrourbano Ipê está localizado no CAUB I, Região Administrativa do Riacho
Fundo II.
O CAUB I – Combinado Agrourbano de Brasília - foi criado em 1986, como projeto de
reforma agrária para atender à necessidade de produção de alimentos para o abastecimento
do Distrito Federal. Foi idealizado para ser uma comunidade agrária e urbana, com área
residencial, um centro primário com escola, posto de saúde, área de esporte; e área rural com
lotes de seis hectares para a exploração irrigada e mais uma área de preservação ambiental.
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Passados trinta anos da criação do CAUB, o Distrito Federal viveu intenso processo de
expansão urbana, uma vez que áreas de produções agrícolas foram substituídas, aos poucos,
por condomínios residenciais. Assim, a cidade aproximou-se da área rural, reduzindo-a.
Entretanto, boa parte da reserva natural foi preservada por meio de uma unidade de
conservação: a ARIE Granja do Ipê

(Área de Relevante Interesse Ecológico).

Desde a implantação do CAUB I, a comunidade está envolvida nesse desafio de
conciliar a expansão urbana com a produção de alimentos e a preservação do meio ambiente.
O desafio de trinta anos parece ser também a questão do futuro: Como resistir à
expansão urbana produzindo alimentos e preservando o meio ambiente?
Assim, a comunidade escolar do CED Agrourbano tem, também, a responsabilidade de
refletir, investigar e sugerir saídas para esse desafio, para que por muitos anos exista neste
local um patrimônio natural.
Desta forma, surgiu o projeto ABC CAUB. Voltado para as crianças dos Anos Iniciais
do Ensino Fundamental, o projeto tem o objetivo de pesquisar e identificar possibilidades de
alimentos a partir de frutos nativos do cerrado da área do CAUB I, além de proporcionar aos
estudantes momentos significativos de letramento.
É um projeto que, por meio do incentivo à investigação cientifica, busca despertar para
a valorização do cerrado, incentivar o extrativismo sustentável, como estratégia de
conservação do bioma, além de sugerir a complementação da alimentação e da renda a partir
de práticas sustentáveis.

QUESTÕES DA PESQUISA
- Que espécies frutíferas nativas das áreas de cerrado são encontradas da região do
CAUB I?,
- Como utilizar os frutos na alimentação?
- Quais os benefícios da espécie para a saúde dos seres humanos?
- Quais as características da planta e do fruto?
- É possível produzir mudas da planta para ações de reflorestamento e
desenvolvimento sustentável da região?

OBJETIVOS
- Conhecer o cerrado do CAUB I;
- Identificar espécies frutíferas nativas das áreas de cerrado da região do CAUB I;
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- Utilizar vegetais, frutos e sabores de áreas do cerrado do CAUB I como elementos
incentivadores para o letramento;
- Identificar paisagens do cerrado do CAUB;
- Comparar as paisagens: natural e modificada do Cerrado e do CAUB
- Valorizar o cerrado;
- Refletir sobre a alimentação saudável;
- Refletir sobre a produção de alimentos orgânicos;
- Incentivar o cultivo de espécies nativas do cerrado;
- Identificar as partes das plantas;
- Incentivar o consumo in-natura de frutos do cerrado;
- Incentivar a utilização de frutos do cerrado como matéria prima para o preparo de
deliciosas e nutritivas receitas culinárias;
- Incentivar o desenvolvimento sustentável;
- Incentivar a produção de mudas de espécies ameaçadas de extinção;
- Identificar benefícios das espécies para a saúde dos seres humanos?

Hipóteses
Existem árvores frutíferas nas áreas de cerrado do CAUB I, como araticum, jatobá, jenipapo,
cajuzinho do cerrado, caju, mama-cadela, buriti, pequi, entre outros.
É possível produzir mudas no viveiro da escola das espécies cajuzinho do cerrado e jenipapo.
Existe uma dificuldade para a produção de mudas do ARATICUM devido à dormência da
semente.
É possível quebrar a dormência da semente do ARATICUM.
É possível diminuir o prazo de cerca de 300 dias para a germinação da semente do
ARATICUM.

PROCEDIMENTOS
1 - Visitas às chácaras e áreas de cerrado do CAUB I para identificação das áreas urbanas,
rurais e de preservação e identificação de espécies frutíferas do cerrado nas áreas do CAUB
I.
2 - Leitura de textos informativos sobre frutos do cerrado.
3 - Pesquisa sobre a germinação de sementes de espécies frutíferas do cerrado.
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4 - Leitura de textos informativos sobre o araticum, características, benefícios para a saúde e
aproveitamento para a alimentação.
5 - Pesquisa sobre o que é dormência da semente.
6 - Pesquisa sobre motivo da dormência da semente do araticum e como acelerar a
germinação.
7 - Apreciação de vídeo sobre o uso de ácido giberélico para quebrar a dormência da semente
do araticum.
8 - Realização de experiência para tentar quebrar a dormência da semente do araticum por
meio dos processos de escarificação mecânica, imersão em água quente, molho por dois dias
e acompanhamento do processo de germinação da semente do ARATICUM.
9 - Realização de experiência para tentar quebrar a dormência da semente do araticum por
meio de utilização de estufa elétrica, simulando ambiente úmido e quente propício para o
desenvolvimento do embrião.
10 - Pesquisa de receitas com ARATICUM e outros frutos do cerrado.
11 - Pesquisa sobre o uso medicinal do araticum.
12 - Produção de relatos por meio de textos, músicas, desenhos e histórias em quadrinhos.
13 - Confecção de mapa do CAUB I – áreas urbanas, rurais e de preservação ambiental
sinalizando as espécies encontradas.
14 - Exposição de receitas que utilizam os frutos do cerrado.
15 - Cultivo de mudas de espécies do cerrado na agrofloresta do CED Agrourbano.

RESULTADOS
1- Foram identificadas frutíferas nas áreas de cerrado do CAUB I, entre elas: pequi, jatobá,
lobeira, mama-cadela, cajuzinho-do-cerrado, cajueiro, buriti, jenipapo.
2- Após semeadura, no viveiro da escola, foi possível observar a germinação do jenipapo e
do cajuzinho-do-cerrado.
3- Constatou-se a existência de dormência na semente do araticum com período de
germinação de aproximadamente 300 dias.
4 - O método que utiliza o ácido giberélico favorece a germinação por volta de trinta dias,
conforme estudo realizado pela EMBRAPA.
5- O grupo optou por tentar métodos sem produtos químicos para tentar quebrar a dormência
da semente do araticum. Primeiramente utilizou o processo de escarificação, imersão em água
quente e molho por dois dias. A experiência foi realizada e ainda não apresentou germinação.
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6 - A segunda experiência busca simular ambiente favorável para desenvolvimento do embrião
– umidade e calor. Iniciou-se no dia 24/08 e ainda não houve germinação.
7 - Os estudantes vão acompanhar as sementes das diferentes experiências para registrar
qual conseguiu diminuir o período de cerca de 300 dias para a germinação.
8 - Foram plantadas mudas de frutíferas do cerrado na agroflorestal da escola, tais como:
cagaita, pequi, araticum, jatobá, buriti, jenipapo, cajuzinho-do-cerrado, entre outras.
9 - Foram pesquisadas e apresentadas receitas de doces e geleias utilizando a polpa do
araticum.
10 - Foram apresentadas receitas com outras frutíferas do cerrado como: farinha de jatobá,
bolo azul de jenipapo verde, geleias de... entre outros.
11- Sobre o uso medicinal do araticum: Na medicina popular utilizam como regulador de
menstruação, para reumatismo, feridas, úlceras, câncer de pele, fraqueza no sistema
digestório, cólicas e contra diarreia. Existe pesquisa na UNICAMP que analisa propriedades
antioxidantes de subprodutos da fruta.

CONCLUSÃO E IMPACTOS ESPERADOS PARA OS ESTUDANTES E ESCOLA
No início do projeto o anseio era conhecer mais sobre as espécies do cerrado da
localidade do CAUB I. Aos poucos, professores e estudantes foram se apaixonando pelas
espécies pesquisadas. Esse sentimento superou o espaço da escola chegando também às
famílias. Foi possível observar os pais, ao receber os filhos no portão da escola, na saída,
ouvindo os relatos sobre as frutíferas do cerrado. Houve participação dos pais na exposição
realizada na escola e também na etapa distrital do VI Circuito de Ciências. Alguns pais
relataram a satisfação de ver seu filho conhecendo um fruto como o araticum, que remetem à
infância dos adultos da família. Outros pais avaliaram muito bem a importância do trabalho
desenvolvido na escola. Algumas famílias identificaram indivíduos das espécies estudadas e
fizeram o relato às professoras.
Após observar as reações das crianças e das famílias percebemos que o trabalho
atendeu aos objetivos de chamar a atenção para a riqueza do cerrado, bem como despertar
para a necessidade de preservação e recuperação desse bioma.
É possível observar um maior número de crianças, no CED Agrourbano, com interesse em
plantar e cuidar de árvores frutíferas do cerrado.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARBOSA-SILVA, Denise – SABORES EM CERRADO – Editora Rede de Sementes do
Cerrado – Brasília – 2016
Projeto Político Pedagógico do Centro Educacional Agrourbano – 2016

Experiência do Combinado Agrourbano de Brasília: processo de seleção e assentamento rural
– Secretaria de Agricultura e Produção: Brasília, 1987

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/141891/1/Manual-de-Viveiro-e-producaode-mudas.pdf

http://bdm.unb.br/bitstream/10483/524/1/2004_ElaineTellesRodrigues.pdf

http://www.care.org.br/wp-content/uploads/2011/01/Apostila-A5-FC.pdf

http://www.cpac.embrapa.br/download/139/t

4.2.3 - Criação sustentável de codornas
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Unidade Escolar: CED AGROURBANO IPÊ
CRE: Núcleo Bandeirante
Título do Trabalho: Criação sustentável de codornas.
PROFESSORES/AS RESPONSÁVEIS:
Nome: Bruno Oliveira Mello
E-mail:

Matrícula: 229.826-0

professoreducacaofisica@gmail.com

Telefones:

99904429
Nome: LeonardoTeruyuki Hatano

Matrícula: 201220-0

E-mail: leobiodf@yahoo.com.br

Telefones: 996034467

ESTUDANTES PARTICIPANTES

Nome

Série/Ano/Turma Turno

Augusto A. Sudário dos R. Oliveira

7º ANO B

Matutino

Francisco Keverson M. Sousa

7º ANO B

Matutino

Hiago de Jesus L. de Souza

7º ANO B

Matutino

Júlio Cesar Souza de Andrade

7º ANO B

Matutino

Luís Gustavo Lopes da Silva

7º ANO B

Matutino

Maria Eduarda Lustosa C.

7º ANO B

Matutino

Mateus Guimarães da Silva

7º ANO B

Matutino

Taiane Santos dos Reis

7º ANO B

Matutino

ETAPA / MODALIDADE / SEGMENTO
( ) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental Anos Iniciais: ( ) Bloco I - BIA ( ) Bloco II - 4º e 5º ano
(X) Ensino Fundamental Anos Finais
( ) Ensino Médio
( ) Educação Especial: ( ) DI, DMu ( ) TGD ( ) DA, DV
( ) Altas Habilidades/Superdotação
( ) Educação de Jovens e Adultos/EJA: ( ) 1º seg ( ) 2º seg ( ) 3ºseg
( ) Educação profissional/Escolas técnicas
ÁREA DE CONHECIMENTO/CATEGORIA
(x) 6. “Ciência alimentando o Brasil” – Tema da SNCT de 2016.
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Informações sobre o trabalho
1) Questões ou problema identificado (hipótese).
•

É possível produzir proteína animal de maneira sustentável em uma
pequena propriedade para uma família?

•

Qual a melhor espécie para essa finalidade?

•

Que método de criação pode ser empregado para contribuir para a
autossuficiência de uma família?

2) Objetivos (geral e especifico)
•

Geral: Produzir proteína animal de maneira sustentável em um
espaço reduzido para alimentar uma família pequena.

•

Específico: Construir um viveiro móvel sustentável para as codornas
passarem o período diurno se alimentando da vegetação natural e
dos invertebrados, realizando o controle de pragas em um sistema
agroflorestal e a melhoria da qualidade do solo pelos excrementos
deixados pelas aves.

3) Descrição dos materiais e métodos (procedimentos):
•

Pesquisa bibliográfica sobre algumas espécies que poderiam ser
utilizados no projeto;

•

Definição da espécie;

•

Pesquisa sobre os aspectos zootécnicos para o manejo da espécie
escolhida;

•

Fazer uma planilha de custos;

•

Construção de um viveiro móvel com utilização de canos e
conecções de PVC, tela de arame e lona plástica, com amarras
feitas com tiras de garrafas pet;

•

Aquisição dos espécimes e da ração;

•

Execução do projeto;

•

Monitoramento e manejo da criação;

•

Coleta de dados.

4) Resultados (análise de dados e resultados):
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Em produção, serão apresentados no circuito de ciências.

5) Considerações finais:
Em produção.

6) Referencias:
http://www.tudoparacodornas.com.br/www/visao/ Visualizado em
08/06/2016.

SEYMOUR, John. Guia prático de autossuficiência, 6ª edição, São Paulo:
Editora WMF Martins Fontes, 2011.
____________________________________________________
Nome e Matricula (diretor/vice-diretor)
Direção da Instituição Educacional Data : 14/07/2016
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4.2.4 - A produção de alimentos na comunidade do CAUB I
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Unidade Escolar: CED AGROURBANO IPÊ
CRE: Núcleo Bandeirante
Título do Trabalho: A produção de alimentos na comunidade do CAUB I

PROFESSORES/AS RESPONSÁVEIS:
Nome: Débora Maria de Santana

Matrícula: 60282444

E-mail: debmsr@hotmail.com

Telefones: 991356685

Nome: Cleidiane Bezerra de Aguiar

Matrícula: 230512-7

E-mail:

cleidianebaguiar@yahoo.com.br

Telefones: 984731233

ESTUDANTES PARTICIPANTES
Nome

Série/Ano/Turma Turno

Wynne da Costa Silva

7º A

Vespertino

Luana Jesus da Silva

7º A

Vespertino

Maria Júlia Gomes

7º A

Vespertino

Lucas Vinícius Lopes da Silva

6º A

Vespertino

Júlia Moreira Lopes

6º A

Vespertino

Laryssa Dias de Souza

6º A

Vespertino

Gustavo de Holanda Paulino Nunes

6º B

Vespertino

Bianca Pereira da Silva

6º B

Vespertino

ETAPA / MODALIDADE / SEGMENTO
( ) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental Anos Iniciais: ( ) Bloco I - BIA ( ) Bloco II - 4º e 5º ano
(X ) Ensino Fundamental Anos Finais
( ) Ensino Médio
( ) Educação Especial: ( ) DI, DMu ( ) TGD ( ) DA, DV
( ) Altas Habilidades/Superdotação
133

( ) Educação de Jovens e Adultos/EJA: ( ) 1º seg ( ) 2º seg ( ) 3ºseg
( ) Educação profissional/Escolas técnicas

ÁREA DE CONHECIMENTO/CATEGORIA
( x ) 6. “Ciência alimentando o Brasil” – Tema da SNCT de 2016.
Informações sobre o trabalho
Introdução – Apresentação do Tema e Questão
O CED Agrourbano Ipê está localizado no CAUB I, Região Administrativa do Riacho
Fundo II.
O CAUB I – Combinado Agrourbano de Brasília - é resultado de um projeto estatal
da década de 80 que teve por finalidade a distribuição de terras para inserção de uma
matriz de agricultura familiar. Foi idealizado para ser uma comunidade agro e urbana
dotado de área residencial com um centro primário com escola, posto de saúde, área de
esporte, com lote de seis hectares para a exploração irrigada e mais uma área de
preservação ambiental.
Após trinta anos da criação do CAUB, o Distrito Federal passou por intenso processo
de expansão urbana no qual áreas de produção agrícola foram substituídas, aos poucos,
por condomínios residenciais. Nesse contexto, qual é a situação atual do CAUB I? Existe
produção de alimentos no CAUB I? Que alimentos são produzidos no local? É possível
estabelecer comparações entre a produção de alimentos no CAUB com algum modelo
utilizado em outro contexto histórico? Há uso de defensivos agrícolas? Como esses
alimentos podem ser inseridos no cardápio da comunidade escolar?

Hipóteses
Existe produção de alimentos no CAUB I apesar da expansão urbana.
É possível comparar a produção de alimentos do CAUB I com os métodos utilizados no
feudalismo.
Existe a utilização de defensivo agrícola na produção de alimentos do CAUB.
Existe produção orgânica de alimentos.

Objetivo Geral
- Construir uma proposta interdisciplinar pautada em receitas que utilizam as
potencialidades da produção de alimentos que envolve o Espaço do CAUB I;

134

- Identificar de que maneira o Combinado Agrourbano de Brasília – CAUB I- se insere no
eixo “Ciência Alimentando o Brasil” com destaque para as perspectivas históricas e
funcionais do lugar em a escola está inserida.

Objetivos Específicos
- Identificar transformações ocorridas no espaço do CAUB I;
- Identificar frutas, hortaliças e legumes produzidos no CAUB I;
- Analisar métodos da produção de alimentos do CAUB I;
- Valorizar a cultura do CAUB I;
- Contribuir para o registro da história do CAUB I;
- Incentivar a produção orgânica de alimentos;
- Pesquisar receitas de alimentos utilizadas pela comunidade escolar;
- Sugerir receitas para melhor aproveitamento de alimentos.

Procedimentos
O CAUB I é resultado de um projeto estatal da década de 80 que teve por finalidade
a distribuição de terras para inserção de uma matriz de agricultura familiar. Assim, a
percepção do lugar, da paisagem e do espaço foi essencial para construir um perfil
investigativo em nosso trabalho e descobrir os potenciais do espaço caubense.
As etapas necessárias à realização da pesquisa deram-se a partir de: I Saídas
técnicas validadas por discussões em sala sobre feudalismo para efeito comparativo à
realidade caubense, além de orientações básicas sobre fotografia para re-significar o uso
dos smartphones durante as saídas de campo; II registros fotográficos do lugar em pontos
onde se produz hortaliças e frutas de diversas categorias; III Construção de maquete
comparativa: feudo e o CAUB para a percepção das diferenças espaço-temporais; IV
Seleção de fotos de frutas e hortaliças para desenvolver receitas e VI Construção de
tabelas nutricionais para compreender as propriedades de cada receita.
O aspecto interdisciplinar da pesquisa possibilitou a integração dos sujeitos –alunos,
professores e comunidade- com os conteúdos do lugar, da escola e dos educandos em
uma perspectiva que envolveu os sentidos sensoriais para de maneira significativa
abranger o sentido cognitivo da aprendizagem.
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Resultado – análise de dados e resultados
Em andamento.

Considerações Finais
Como participante do Programa Escolas Sustentáveis o CED Agrourbano tem a
responsabilidade de promover a discussão da qualidade do alimento com a comunidade
escolar, bem como refletir sobre o uso de agrotóxicos e de práticas prejudiciais ao meio
ambiente e ao ser humano, afinal, desde sua concepção o CAUB recebeu o desafio de
equilibrar a vida urbana com a produção agrícola e a preservação dos recursos naturais.
Este trabalho pode contribuir também para o registro e valorização da produção de
alimentos do CAUB, pois algum espaço de terra precisa ser plantando para que população
e as cidades que crescem tenham alimento.

Referencias Bibliográficas
Projeto Político Pedagógico do Centro Educacional Agrourbano – 2016

Experiência do Combinado Agrourbano de Brasília: processo de seleção e assentamento
rural – Secretaria de Agricultura e Produção: Brasília, 1987
_____________________________________
Nome e Matricula (diretor/vice-diretor)
Direção da Instituição Educacional
Data : 14/07/2016
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4.2.5 - Sistema integrado de produção de alimentos

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Unidade Escolar: CED AGROURBANO IPÊ
CRE: Núcleo Bandeirante
Título do Trabalho: Sistema integrado de produção de alimentos.

PROFESSORES/AS RESPONSÁVEIS:
Nome: LeonardoTeruyuki Hatano

Matrícula: 201220-0

E-mail: leobiodf@yahoo.com.br

Telefones: 996034467

Nome: Marcilene Araújo Castro

Matrícula: 200946-3

E-mail:

Marcilene.castro@gmail.com

Telefones: 99957-7246

ESTUDANTES PARTICIPANTES
Nome

Série/Ano/Turma Turno

Andressa dos Santos

1º ano A

Matutino

Emerson Rodrigues Evangelista

1º ano A

Matutino

Brunna Macedo de Assis

1º ano B

Matutino

Mateus José de Oliveira Neto

1º ano B

Matutino

Gabriele Souza Conde

2º ano A

Matutino

Milena Almeida Sousa

2º ano A

Matutino

Paula Melissa Pereira dos Santos

2º ano A

Matutino

Vitoria Lustosa Cardoso de Moura

2º ano A

Matutino

ETAPA / MODALIDADE / SEGMENTO
( ) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental Anos Iniciais: ( ) Bloco I - BIA ( ) Bloco II - 4º e 5º ano
( ) Ensino Fundamental Anos Finais
(X ) Ensino Médio
( ) Educação Especial: ( ) DI, DMu ( ) TGD ( ) DA, DV
( ) Altas Habilidades/Superdotação
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( ) Educação de Jovens e Adultos/EJA: ( ) 1º seg ( ) 2º seg ( ) 3ºseg
( ) Educação profissional/Escolas técnicas

ÁREA DE CONHECIMENTO/CATEGORIA
( x ) 6. “Ciência alimentando o Brasil” – Tema da SNCT de 2016.
Informações sobre o trabalho
7) Questões ou problema identificado (hipótese).
•

Quase um terço dos vegetais mais consumidos pelos brasileiros
apresentam resíduos de agrotóxicos em níveis inaceitáveis, de acordo com
a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

•

A demanda por alimentos orgânicos tem aumentado nos últimos anos,
porém a produção é insuficiente.

•

É possível produzir alimentos sem o uso de agrotóxicos e fornecer uma dieta
balanceada para uma família pequena de maneira sustentável?

8) Objetivos (geral e especifico)
•

Geral: Produzir alimentos sem o uso de agrotóxicos e fornecer uma dieta
balanceada para uma família pequena de maneira sustentável e integrada
à natureza.

•

Específico: Implantar um sistema integrado de produção de alimentos e
gestão de resíduos que permita o homem viver integrado com o ciclo natural
e em regime de autossuficiência em uma pequena propriedade rural.

9) Descrição dos materiais e métodos (procedimentos):
•

Pesquisa bibliográfica;

•

Divisão das equipes de trabalho;

•

Preparação da terra e plantio escalonado de culturas variadas;

•

Produção de mudas de plantas;

•

Construção do sistema de aquaponia com garrafas pet;

•

Construção de um sistema de captação de água da chuva da sala
ecológica;

•

Construção de um tanque de papelão para a criação de peixes;

•

Construção de um filtro e de um sedimentador para o tanque de peixes;
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•

Construção de um viveiro para a criação de pequenos animais;

•

Manejo da horta e dos animais;

•

Construção de uma maquete do projeto;

•

Monitoramento e coleta de dados;

•

Análise dos dados.

10) Resultados (análise de dados e resultados)
Em produção, serão apresentados no circuito de ciências.

11) Considerações finais
Em produção.

12) Referencias
https://www.youtube.com/watch?v=LgqIu7ZH2C4
Visualizado em 02/03/2016.

http://cupeid.com/lista-da-anvisa-dos-alimentos-com-maior-nivel-decontaminacao/
Visualizado em 15/06/2016.

SEYMOUR, John. Guia prático de autossuficiência, 6ª edição, São Paulo: Editora
WMF Martins Fontes, 2011.

_____________________________________
Nome e Matricula (diretor/vice-diretor)
Direção da Instituição Educacional
Data : 14/07/2016
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4.3 – Etapa Distrital
4.3.1 – ABC Caub - Araticum
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5- Aniversário do CAUB I – 30 anos e o mesmo desafio: produzir alimentos, resistir a
expansão urbana e preservar o patrimônio natural

Trilha de bicicleta pela ARIE da Granja do Ipê

143

Desfile Anos Iniciais

144
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6- Projeto saneamento:
Metas: Uso consciente da água – Preservação dos recursos hidricos –
Reaproveitamento da água -Tratamento do esgoto – Separação dos resíduos sólidos –
Combate a dengue.
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Escolas vencedoras recebem prêmio de concurso de saneamento ambiental
mar 20, 2017 Aline Bravim Últimas Notícias

Os diretores, vice-diretores e representantes das nove unidades da rede pública que
venceram o concurso “Saneamento Básico nas Escolas: Nós Fazemos” receberam nessa
sexta-feira (17) os cheques assinados com os valores dos prêmios da competição. Os
resultados foram anunciados em dezembro do ano passado. Ao todo, 24 escolas
públicas e particulares concorreram à gratificação, que será usada para investimentos
nos projetos em prol do meio ambiente desenvolvidos nas próprias instituições.
A Escola Classe 100 de Santa Maria ficou em 9º lugar na última disputa e já faz planos
para este ano. A vice-diretora Crislene de Carvalho Silva explica que foi criado um novo
olhar de conscientização em todos os envolvidos. “No concurso do passado nós
enfatizamos a coleta seletiva. Se antes usávamos 10 sacos de lixo por mês, hoje usamos
apenas dois. Agora, nós temos uma educadora ambiental readaptada que comandará os
projetos para a competição deste ano”, comemora Silva.
Promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Ambiental (ABES), o concurso teve
como objetivo promover a melhoria do saneamento básico local, por meio de atividades
de educação ambiental e da mobilização da comunidade escolar. Com base no
racionamento que atinge o Distrito Federal nos tempos atuais, a competição deste ano
quer incentivar trabalhos que falem sobre o consumo consciente do uso da água.
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De acordo com o secretário-adjunto da Secretaria de Educação (SEEDF), Clovis Lucio da
Fonseca Sabino, a preocupação da pasta com a preservação dos recursos hídricos na
cidade já existe há algum tempo. “Nosso trabalho sempre foi para valorizar a economia
de água e energia. Tudo começa com as crianças e sabemos que a partir do momento
que uma coisa começa a dar certo, a tendência é que ela só cresça e melhore, como
este concurso”, ressalta.
Desde o ano passado investindo nessa linha de raciocínio, o Centro Educacional
Agrourbano Ipê, no Riacho Fundo, conquistou o 2º lugar no concurso e levou como
prêmio R$ 5 mil. A intenção agora é dar continuidade no projeto Plantando Água.
“Estamos fazendo um trabalho de conscientização do uso da água com os anos iniciais,
finais e médio. São mais de 500 alunos engajados e várias ações sendo desenvolvidas.
Conseguimos reduzir o consumo na escola de outubro a março de 110m³ para 38m³”,
destaca a vice-diretora Gedilene Lustosa.
Para o presidente a ABES, Marcos Helano Montenegro, as expectativa do concurso está
cada vez mais positiva. “Nós trabalhamos com a juventude e professores para mudar a
nossa realidade. O ideal é que as escolas praticassem o saneamento dentro da sua
realidade e não somente na teoria. Temos que passar os conhecimentos dos livros para
a prática”, enfatiza.
Outro parceiro do concurso é o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU).
Segundo a presidente do órgão, Heliana Kátia Tavares Campos, outro ponto que será
abordado na edição deste ano é a limpeza do espaço e não só a coleta. “Este é um
compromisso nosso e das nossas crianças para não deixar as escolas e a cidade sujas”,
reafirma.
A previsão é de que o edital para o concurso deste ano seja publicado no segundo
semestre. A primeira edição da competição contou com a parceria entre SEEDF, Adasa,
Novacap, SLU, Caesb, CREA/DF e Caixa Econômica Federal.
Concurso
Todas as escolas das redes públicas e privada podem participar da competição. Ao todo,
em 2016, 24 escolas concorreram aos prêmios, mas apenas 10 avançaram à final. Veja a
lista das escolas que se destacaram:
•

1º lugar – CEF 01 do Riacho Fundo II

•

2º lugar – Centro Educacional Agrourbano Ipê

•

3º lugar – Escola Classe 15 de Ceilândia

•

4º lugar – Escola Classe Monjolo
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•

5º Centro de Ensino Fundamental 02 de Brazlândia
6º ao 10º lugar:

•

Centro Educacional 04 de Sobradinho

•

Centro de Ensino Fundamental 213 Santa Maria

•

Escola Classe Colônia Agrícola Vicente Pires

•

Escola Classe 100 de Santa Maria

•

CCI – Centro de Criatividade Infantojuvenil
Foto: Divulgação
Compartilhe isso: http://noticias.se.df.gov.br/noticias/ultimas-noticias/escolasvencedoras-recebem-premio-de-concurso-de-saneamento-ambiental/

7- Atividades de plantio realizadas em 2016:
Horta Agroecologica – Estudos das espécies cultivadas e atividades de letramento e
matemática com os Anos Iniciais
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Cultivo de frutíferas no viveiro - Jenipapo:
Observação da germinação, estudos e pesquisas e atividades de letramento e matemática

Escarificação Jatobá:
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Incentivo à comunidade para a transição agroecológica – Como implantar im Sistema de
Produção de Alimentos agroecologico em uma chácar a do CAUB I – Meta de plantio de
árvores – Participação dos estudantes dos Anos Finais e Ensino Médio

Mutirões Agroflorestais:

152

Plantio na Horta Agroecológica em 2017:
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Estudo das espécies e atividades de letramento e matemática.
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Mutirão Agroflorestal com 2º ano Anos Iniciais em 2017:
Diversidade de espécies – Comparação com a realidade de outras chácaras do CAUB e
com a vida urbana – Atividades de letramento e Arte.
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Texto Coletivo – 2º ano – Professora
Cátia

Nós, alunos do 2º ano gostamos do
passeio na chácara 29. Lá observamos a
agrofloresta, plantamos repolho verde e
roxo.
Alguns alunos sabiam tudo, porque
moram ou conhecemas chácaras do
CAUB.
Com o passeio aprendemos a cuidar
da natureza, não usar agrotóxico nas
plantas.
Devemos comer alimentos mais
saudáveis.
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Desenho de Nicolly Mirella

Relato de experiência técnica – inscrição de trabalho no congresso de agroecologia 2017
Relato sobre a transição agroecológica no CAUB I – participação de professores e estudante
do CED Agrourbano
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A contribuição do coletivo “Movimento Diálogos da Granja do Ipê” para a transição agroecológica
no CAUB I
The contribution of the collective "Movimento Diálogos da Granja do Ipê" for the agroecological transition in
CAUB I
ASSIS, Gizelma Fernandes1; ALMEIDA, Gedilene Lustosa Gomes 2; FITTIPALDI, Regina 3; MELLO, Sheila
Pereira 2; HATANO, Leonardo Teruyki 2
Tema Gerador: Construção do Conhecimento Agroecológico
1

Associação de Produtores Rurais da Agrovila, gizelmaassisgmail.com; 2 Centro Educacional
Agrourbano Ipê, cedagrourbano@gmail.com; 3 Universidade Holística Internacional da Paz de Brasília,
unipaz@unipazdf.org.br.
Resumo
O presente artigo tem por objetivo relatar a atuação dos atores que compõem o coletivo “Movimento Diálogos
da Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE Granja do Ipê” para a preservação da Unidade de
Conservação, como a organização da comunidade legitimou os instrumentos legais de proteção aos
mananciais hídricos e o bioma cerrado e realizou ações de incentivo às práticas sustentáveis e da
agroecologia.
Palavras-chave: Preservação; ARIE da Granja do Ipê; Sustentável.
Abstrat
The objective of this article is to report on the actions of the actors that compose the collective "Movimento
Diálogos da Area de Relevante Interesse Ecológico - ARIE Granja do Ipê" for the preservation of the
Conservation Area, as the organization of the community-group guaranteed legal instruments of protection to
the natural resources and the actions of incentive to sustainability and the agroecological practices.
Keywords: Preservation; ARIE da Granja do Ipê; Sustainability.
Contexto
O CAUB I (Combinado Agrourbano de Brasília I) foi uma proposta de reforma agrária implementada pelo
Governo do Distrito Federal - GDF em 1986. Localizado entre as Granjas do Ipê e do Riacho Fundo, com
assentamento de 100 (cem) famílias, o CAUB I foi idealizado para ser uma comunidade agro urbana. O projeto
foi dotado de área residencial, escola, posto de saúde, área de esporte, lotes de seis hectares para a
exploração irrigada e mais uma área de preservação ambiental.
UNIPAZ – DF - Universidade Holística Internacional da Paz – Instalada desde 1987 na Granja do Ipê por meio
de contrato de concessão de uso do solo, cuja figura jurídica é a Fundação Cidade da Paz, trata-se de uma
ONG que tem como missão a educação transdisciplinar e holística para a cultura de paz. Localizada num sítio
de cerrado onde se encontra a cachoeira do Córrego Capão Preto, flora e fauna nativas é um lugar histórico
de Brasília, residência oficial do Prefeito da Cidade de Brasília e do ex-Chefe da Casa Civil da Presidência
da República.
ARIE – Área de Relevante Interesse Ecológico Granja do Ipê - É formada por 1.143,82 hectares de área
protegida pelo Decreto nº 19.431 de 15 de julho de 1998. Localizada a sudoeste do quadrilátero DF a ARIE
tem papel de extrema importância para a Bacia hidrográfica do Paranoá, pois é na Granja do Ipê que estão
as nascentes dos Córregos Capão Preto e Ipê. Juntos, eles formam o Coqueiros, único afluente com
qualidade hídrica do Córrego Riacho Fundo, que é o braço sul do Lago Paranoá. Possui cerrado preservado,
rica em mata ripária, campos de murundu, campos rupestres e campo sujo, bem como espécies endêmicas
de fauna.
Em 2017, passados trinta anos da fundação do CAUB e da UNIPAZ muitas foram as modificações no projeto
original do Combinado. As cidades do DF cresceram, o GDF utilizou parte da área de chácaras para novos
assentamentos urbanos, enquanto a UNIPAZ continua com a área de sítio do cerrado preservada.
A ARIE Granja do Ipê também sofre pressão com as tentativas de parcelamento irregular, com grilagem de
terras, com impactos gerados pelas demandas da expansão urbana em Brasília e instalações de novos
assentamentos, com ocupações tanto irregulares como por iniciativas governamentais com práticas agrícolas158
inadequadas.
Este relato tem o objetivo de registrar, entre os anos 1995 a 2017, a trajetória dos atores do coletivo
“Movimento Diálogos da ARIE Granja do Ipê” na luta pela preservação da Unidade de Conservação e sua
atuação em busca da transição agroecológica no CAUB I, suas conquistas e maiores desafios.

Descrição da experiência

Este relato de experiência baseia-se na memória dos participantes, nos registros de atas do Movimento
Diálogos da Granja do Ipê e do Conselho Gestor, no blog e no Projeto Político Pedagógico do Centro
Educacional Agrourbano, bem como em reportagens e documentos oficiais.

Desde o início de sua história, o CED Agrourbano desenvolveu atividades reflexivas sobre a preservação do
meio ambiente. Em 1995, aconteceu a produção de um filme sobre a nascente do Córrego Capão Preto,
exposto na 1ª Bienal da água naquele ano.
Muitas outras ações aconteceram durante vários anos, envolvendo a parceria da UNIPAZ representada por
Regina Fittipaldi, da Associação de Produtores do CAUB I e da comunidade do CED Agrourbano, tais como
mutirões de limpeza na nascente do Capão Preto e a mobilização da comunidade para aprovação de uma lei
que transformasse a área das nascentes em uma Unidade de Conservação resultando assim na publicação
do decreto que criou a ARIE em 1998.
A partir de 2012, a parceria das instituições em defesa da ARIE da Granja do Ipê transformou-se no coletivo
“Movimento Diálogos da ARIE Granja do Ipê”, tendo a UNIPAZ, na pessoa de Regina Fittipaldi, Pró reitora de
Meio Ambiente, como uma das lideranças da comunidade. O Movimento passou a organizar-se com encontros
quinzenais, inicialmente integrando a Associação dos Produtores da Agrovila I e a própria Unipaz. O
Movimento foi crescendo, tendo visibilidade na cidade pelas ações concretas de proteção ambiental e passou
a agregar novos parceiros da sociedade civil, governo, academia e da comunidade. O grupo denunciou e
resistiu às tentativas de desvirtuamentos da área, às ações de invasões por grileiros e empresários, e passou
a reivindicar junto aos órgãos competentes do Governo Federal e do Distrito Federal a efetiva preservação da
ARIE. O Movimento Diálogos conseguiu colocar a nascente do Capão Preto na “Classificação 1” de qualidade
e vem realizando eventos culturais, cursos de agentes ambientais. Realizou também um feito muito desafiador:
a solução pacífica de um conflito ocorrido em 2012 com a ocupação de 100 famílias em área ambientalmente
sensível junto às matas ciliares do Capão Preto, que terminou com um pacto integrando vários atores da
sociedade e do Governo.
Em agosto de 2013, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal a Instrução Normativa 164, documento
que contou com a efetiva convergência da comunidade da ARIE e do Governo. A norma aprovou o Plano de
Manejo da ARIE, estabeleceu o Zoneamento Ambiental composto por 6 zonas de manejo, reconheceu o
Movimento Diálogos da ARIE Granja do Ipê como “Gerência Gestora” e o tornou responsável pela ARIE Granja
do Ipê. Posteriormente, a comunidade se mobilizou junto ao Órgão Ambiental – IBRAM - para a criação do
Conselho Gestor da Unidade de Conservação.
Em 21 de março de 2016 foi criado o Conselho Gestor da ARIE da Granja do Ipê por meio do Decreto nº
37.198, de caráter consultivo, com a atribuição de avaliar o desempenho do IBRAM (Instituto Brasília
Ambiental), órgão gestor da Unidade de Conservação, na implementação do Plano de Manejo, “de forma a
contribuir para a proteção da diversidade biológica e com o disciplinamento do processo de ocupação e
sustentabilidade dos recursos naturais, em conformidade com os objetivos que levaram à sua criação”.
(Decreto 37.198, P.1)
Os pioneiros criadores e parceiros do Movimento Diálogos da ARIE (Associação de Produtores Rurais do
CAUB I, CED Agrourbano e UNIPAZ) passaram a compor o Conselho Gestor, juntamente com outras
instituições representativas da sociedade de Brasília de acordo com a norma do IBRAM.
Paralelamente às ações do Coletivo Movimento Diálogos da ARIE Granja do Ipê, no CED Agrourbano, a partir
de 2012, começou-se a desenvolver experimentos de tecnologias sustentáveis no quintal da escola. Em 2014,
com a coordenação do professor Leonardo Hatano e direção da unidade escolar, os experimentos foram
reunidos e o espaço foi nomeado “Exposição Permanente de Tecnologias Sustentáveis de Baixo Custo”.
Atualmente, compõem a vitrine: captação de água da chuva, tanque de peixes, aquaponia, pergolado, horta
agroecológica, sistema agroflorestal, sala ecológica de superadobe, composteira, estação de coleta de
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resíduos sólidos, farmácia viva, jardim de recicláveis, tanque de águas cinzas, minhocário e desidratador de
frutas. Está em desenvolvimento: captação de água da chuva para utilização na limpeza e irrigação, filtro de
águas cinzas com reuso da água dos bebedouros para irrigação das plantas e tratamento do
esgoto com biodigestores. O objetivo é incentivar os produtores rurais do CAUB a utilizarem tecnologias
sustentáveis e reduzir o impacto das atividades agrícolas na ARIE da Granja do Ipê.

Em agosto de 2016, professores do CED Agrourbano fizeram reunião com uma família de assentados,
fundadores do CAUB I, com o objetivo de incentivá-los a adotar um sistema de produção de alimentos de forma
sustentável, utilizando criação de peixes e sistema agroflorestal. O senhor Julião Fernandes de Assis, sua filha
Gizelma Fernandes de Assis e sua neta Brunna Macedo de Assis demonstraram interesse em iniciar a transição
agroecológica por meio do sistema proposto pela escola.
Aconteceu no Distrito Federal uma reunião para definição de áreas para plantio como forma de compensação
da emissão de carbono no evento Virada do Cerrado. Na reunião do Conselho Gestor da ARIE, o representante
do IBRAM questionou se algum produtor queria destinar uma área para uma experiência de transição
agroecológica por meio de implantação de agrofloresta. Novamente a família da Gizelma demonstrou interesse.
Em outubro de 2016, aconteceu reunião técnica para planejamento da agrofloresta com a presença de Senhor
Julião, Gizelma, Jeovani do IBRAM, Helena Maltez da Secretaria de Meio Ambiente, professores do CED
Agrourbano Leonardo T. Hatano e Gedilene Lustosa e alguns estudantes, com o objetivo de desenvolver um
sistema agroflorestal em uma chácara do CAUB I para incentivar outros agricultores a optarem pela transição
agroecológica, diminuindo assim o uso de agrotóxicos nas proximidades dos mananciais, contribuindo para
proteção da água que circula na Granja do Ipê e ampliando áreas com coberturas de vegetação.
Nos dias 22, 24, 27/11 e 10 /12/2016, aconteceram mutirões de plantio agroflorestal na chácara do senhor
Julião com a participação de estudantes e professores do CED Agrourbano. Os mutirões tiveram dois objetivos:
manejar um velho bananal e transformá-lo em canteiros agroflorestais e iniciar uma nova agrofloresta. Cada
etapa era detalhada pelos representantes da Secretaria do Meio Ambiente – SEMA e IBRAM com o objetivo
de orientar tecnicamente cada ação.
Neste ano de 2017 realiza-se um processo inédito na ARIE e entorno, envolvendo as comunidades escolares,
iniciado no ano de 2015: a atuação do Movimento Diálogos da ARIE Granja do Ipê mobilizou-se junto aos
deputados federais, por meio de emenda parlamentar, para captar recursos com a finalidade de executar as
ações de Educação Ambiental envolvendo as escolas próximas à ARIE Granja do Ipê. O objetivo era fortalecer
na comunidade a consciência de pertencimento e territorialidade, trazendo a importância do envolvimento de
todos para o cuidado e a proteção da UC. O recurso foi disponibilizado em 2016, para execução por meio do
Instituto Brasília Ambiental - IBRAM. O planejamento para a verba em questão inclui a elaboração de uma
Cartilha sobre a transição agroecológica no CAUB I divulgando a experiência na chácara do Senhor Julião e
de outras duas chácaras.
Em abril de 2017, membros integrante do Movimento Diálogos e do Conselho Gestor da ARIE, juntamente com
a equipe de educadores ambientais do IBRAM iniciaram a construção da Cartilha que tem como propósito:
discutir conceitos importantes da Unidade de Conservação, sobre a importância da agrofloresta, da
agroecologia, da produção de água no âmbito do território e do Zoneamento Ambiental da ARIE; mostrar o
panorama atual da ARIE; apresentar um passo-a-passo de como fazer uma agrofloresta no bioma cerrado;
mostrar os exemplos de boas práticas agroecológicas e de mutirões com foco ecológico e apresentar os
serviços ecológicos como: controle de pragas, polinização cruzada, absorção das águas, atração de avifauna
e controle biológico.
Análise
É essencial reconhecer a resistência da comunidade do Agrourbano, sua ação de guardiões da Unidade de
Conservação à qual são lindeiros, e que foi criada após a chegada dos camponeses e o cuidado dos
agricultores e da Associação de Produtores do CAUB. Os produtores, mesmo em condições adversas,
seguiram com a missão de contribuir para a produção de alimentos para o DF. Á medida que ocuparam a terra
com esse ofício evitaram parcelamentos ilegais que poderiam impactar irreversivelmente o patrimônio natural
da ARIE Granja do Ipê e dos recursos hídricos para a Bacia do Lago Paranoá. Por outro lado, ainda persiste
o uso de agrotóxicos na agricultura, trazendo impactos para os mananciais da localidade, evidenciando como
é necessário o incentivo a transição para outros modelos de práticas de agricultura, ou seja, a agroecologia.
As comunidades do CAUB I e da Granja do Ipê passaram por várias experiências e aprendizados até formar
essa identidade afirmativa da vontade de ser um núcleo de produção rural em meio à expansão urbana e de
preservar o patrimônio natural da ARIE Granja do Ipê. Sem a atuação do coletivo Movimento Diálogos da ARIE
Granja do Ipê para a preservação dos seus mananciais e da área como um todo, a realidade atual seria160
de
degradação.

A experiência do Movimento Diálogos a partir da proteção e preservação da ARIE Granja do Ipê gerou a Instrução
Normativa 164 que consolidou um Zoneamento Ambiental, trazendo para a região a pedagogia proposta pela
Teoria Fundamental da UNIPAZ: Ecologia Individual, Social e Ambiental por meio da sensibilização, informação
e formação. A riqueza dos atores expressa que a construção do conhecimento agroecológico está em processo
de conscientização e apropriação pela comunidade e que o afeto, a educação e a mobilização são as bases
dialéticas para gerar transformações efetivas.
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Foto da entrevista de estudante para a TV MEC – Programa especial para o dia mundial da
água – A experiência do CED Agrourbano no incentivo a agroecologia
https://www.youtube.com/watch?v=gNHgCbPgL40
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Vice – diretora do CED Agrourbano, agricultora Gizelma e estudantes Luana e Wynne após
entrevista para cartilha do IBRAM sobre transição agroecológica no CAUB.

Trilhas da Educação
Escola do Distrito Federal se destaca por ações positivas para uso consciente da água
Sexta-feira, 17 de março de 2017, 17h08
Todos os dias nos deparamos com cenas corriqueiras de desperdício de água. Um
banho demorado, uma torneira pingando, uma descarga disparada. A torneira da pia que
permanece aberta enquanto a louça é lavada. Essas situações estão presentes em diversos
ambientes: em casa, na escola, no trabalho. Muitas vezes, é difícil fazer o uso racional e
consciente da água. Mas não para o Centro Educacional Agrourbano Ipê, em Brasília.
A escola, com sede no Riacho Fundo II, é um exemplo de consciência coletiva. Há seis
anos a instituição desenvolve projetos que agregam soluções sustentáveis para o bom uso da
água, envolvendo os alunos e a comunidade local. As ações são realizadas desde 2010,
quando a escola foi inserida no projeto Escolas Sustentáveis, do Ministério da Educação.
A vice-diretora do centro educacional, Jedilene Lustosa, defende a iniciativa. “Não
basta economizar; precisamos ter atitudes que preservem a água em todo o seu ciclo”.
Segundo Jedilene, a conscientização no uso da água ocorre em todas as áreas da escola.
“Na cantina, a gente reutiliza o resto de frutas para a nossa composteira; na limpeza,
eliminamos o uso da mangueira e só usamos balde”, diz. “Quem chega à escola sabe que
aqui tem esse trabalho com a sustentabilidade.”
Um dos projetos culminou na construção de um tanque para criação de tilápias. O
professor de ciências e biologia da unidade, Leonardo Hatano, explica que a iniciativa foi
pensada com o intuito de fazer com que uma família pequena conseguisse o sustento com a
produção de sua própria chácara. “O coração principal desse sistema é o tanque de peixe”,
afirma.
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“A partir desse tanque, nós temos a produção de uma proteína de alta qualidade, já
que a proteína do peixe é saudável”, exemplifica o professor. “Além disso, são produzidas
diversas plantas, que irão fornecer carboidratos e vitaminas para essa família poder se
sustentar”. Leonardo explica, ainda, que a água retorna para o tanque de forma oxigenada, o
que viabiliza a economia de água quando comparado ao sistema tradicional de cultivo de
peixe. A construção de um segundo tanque já está em andamento.
Reutilização – Em outra iniciativa, a água da chuva tem sido aproveitada para a limpeza das
dependências do centro educacional Agrourbano Ipê. Para a diretora da unidade, Sheila
Pereira da Silva Mello, além do envolvimento dos alunos, que levam adiante as boas práticas,
a economia na escola já é visível, o que gera benefícios para todos.
“Em outubro, nós estávamos com 110 metros cúbicos de água; em novembro
passamos a 68. Este ano, nós já pudemos perceber com o início do ano letivo que chegamos
a 38 metros cúbicos de economia”, comemora. “O propósito desse trabalho é a
conscientização que nós estamos conseguindo ensinar aos nossos alunos e servidores.
Vemos que é um trabalho eficiente na conscientização da importância de economizar a água.”
Agrofloresta – A instituição também criou um sistema agroflorestal, que busca um
equilíbrio natural do ecossistema com o intuito de restaurar florestas e recuperar áreas
degradadas. Essa cultura ainda incentiva o combate às pragas sem o uso de agrotóxicos –
como tem acontecido na propriedade de Julião de Assis. Ele é avô de uma aluna do centro
educacional Agrourbano Ipê e permitiu que o projeto dos estudantes fosse expandido para
fora dos muros da escola.
“Os professores vieram e nos ensinaram como plantar, como fazer os canteiros, como
adubar. Agora aqui é tudo orgânico”, garante. “Não tem nada mais, nem química, nem
inseticida, nem fogo. É aí que a gente vê que o negócio vai dar certo, porque além de ajudar
o meio ambiente, a nossa saúde vai melhorar”. A expectativa de Julião é de que seus filhos e
netos deem prosseguimento ao projeto.
Resultados – O professor Leonardo Hatano relata que, com a experiência, não só as notas
dos estudantes melhoraram, mas o próprio envolvimento com o conteúdo tem surpreendido.
“A principal mudança é a motivação dos alunos; eles estarem a toda hora querendo vir aqui
trabalhar nesses projetos”, celebra. “O que eu notei mesmo foi que nossas ações realmente
criaram um aprendizado significativo para os alunos.”
Wynne Costa, de 13 anos, se orgulha dos projetos da escola em que estuda e já planeja
levar o aprendizado do dia a dia no ambiente escolar para casa. “Quero fazer uma horta
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vertical, onde quero colocar plantas medicinais e temperos. Também quero fazer um jardim
na minha janela”. A estudante garante não ver dificuldades. “Não é difícil, não. Eu acho legal
por isso: porque economiza água, você reutiliza coisas, faz a reciclagem e ainda consegue
plantinhas. E ainda fica bonito.”
As lições motivam da mesma forma a estudante Luana Jesus. Ela inclusive já planeja o que
fazer quando ingressar na faculdade: engenharia ambiental. A escolha do curso, explica,
parte da certeza de que irá colaborar também para a preservação do meio ambiente. “Eu
acho bom porque a gente pode praticar, plantar, fazer o que a gente gosta”, afirma. “A
escola me ensinou que plantar é muito bom. E ajuda o mundo, porque ajuda nas nascentes,
ajuda a não poluir e é sustentável também porque a gente pode tirar alimentos da natureza
sem agrotóxicos.”
Assessoria de Comunicação Social – Portal MEC

12 - Projeto: Agrourbano Plantando Águas 2017

PROJETO AGROURBANO PLANTANDO ÁGUA

Agrourbano Plantando Água é o projeto do Centro Educacional Agrourbano Ipê, escola
pública do Distrito Federal, localizada no bairro Riacho Fundo II, em uma comunidade agro
urbana denominada CAUB I (Combinado Agrourbano de Brasília).
O CAUB I está próximo à Área de Relevante Interesse Ecológico da Granja do Ipê
(ARIE da Granja do Ipê), Unidade de Conservação onde estão as nascentes dos córregos
Capão Preto e Ipê/Coqueiros, integrantes da bacia hidrográfica do Paranoá.
A instituição trabalha com a temática de preservação e conservação das nascentes do
local desde 1995, ano em que foi produzido um filme sobre a quantidade de lixo na nascente
do Córrego Capão Preto.
Em 2010, a escola produziu, a partir do trabalho de professores e estudantes um guia
do CAUB I destacando o patrimônio natural da ARIE da Granja do Ipê.
A partir de 2010, a escola passa a integrar o programa do Ministério da Educação
"Escolas Sustentáveis". Assim, deu-se início a instalação de tecnologias sustentáveis de baixo
custo no quintal da escola com o objetivo de incentivar a comunidade a utilizá-las.
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O trabalho teve, a partir de 2015, a música “Senhora Natureza”, composição do
estudante Lucas Henrique Mourão, como mensagem mobilizadora que é utilizada até os dias
atuais.
Aos poucos as ações superaram o ambiente escolar alcançando a comunidade local
com a participação dos estudantes em atividades de plantio, implantação de agroflorestas e
informativos sobre a ARIE. Em 2017, iniciou-se atividades de monitoramento das nascentes e
tratamento do esgoto da escola.
A pretensão do projeto é ampliar sua atuação e, juntamente com a comunidade, criar
uma rede de proteção das águas da microbacia do Ipê, com ações de educação ambiental,
de redução do consumo de água, tratamento e reuso de água, proteção, conservação e
recuperação das nascentes, incentivo à cobertura do solo e à implantação de agroflorestas
nas unidades de agricultura familiar, entre outras ações.
Anseia-se que a comunidade escolar se sinta parte do ecossistema local, perceba as
razões para conservar a ARIE da Granja do Ipê e para cuidar da água em várias fases do seu
ciclo, para que ela chegue aos lençóis freáticos e possa abastecer as nascentes.
I- Ações de Educação Ambiental no quintal da escola CED Agrourbano “ Vitrine:
Exposição Permanente de Tecnologias Sustentáveis de Baixo Custo

O quintal da escola foi transformado, aos poucos, em uma vitrine de tecnologias
sustentáveis de baixo custo. Professores e estudantes realizam pesquisas, sempre aliando
aos conteúdos escolares e depois, por meio de mutirões, instalam as experiências
sustentáveis no terreno da escola. O Objetivo é incentivar a comunidade escolar e do CAUB I
a utilizar tecnologias sustentáveis. Essa área da escola é coordenada pelo professor de
Biologia Leonardo Teruyuki Hatano e pela direção da escola. Em 2017, a Exposição
Permanente de Tecnologias Sustentáveis de Baixo Custo já conta com 22 experiências,
listadas a seguir:
1) Pergolado – sala de aula ao ar livre (2011) - O pergolado serve para decorar diversos
espaços, formando uma espécie de galeria, e proporciona um ambiente de relaxamento. Foi
a primeira experiencia sustentável experimentada na escola. construído com madeira, coberto
com telhado verde no seu interior foram instaladas mesas e bancos. A ideia deste projeto foi
oferecer um espaço alternativo para realização de aulas e reuniões.
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2) Captação da água da chuva (2013) - Este sistema funciona com o telhado que se torna
um captador da água da chuva. Nosso modelo de coletor é uma calha de zinco fixada em uma
parte do telhado da escola presa na parede por várias “mãos francesas” em sua estrutura. O
início de uma chuva lava o telhado e a atmosfera, arrastando impurezas finas que precisam
ser separadas e descartadas. Nesse processo, a água misturada com a sujeira acumulada no
telhado é desviada para um filtro que separa as águas, reservando no tanque somente a água
limpa. O denominado filtro grosseiro consiste em um cano de 100mm com duas reduções
excêntricas de 100mm para 80mm com uma bola de isopor no interior do cano e um captador
na outra extremidade para reter galhos, folhas, e outras impurezas grosseiras. À medida que
a água enche o filtro, a bola de isopor flutua até chegar na redução, diminuindo o fluxo de
água para o filtro, passando a fluir para o reservatório.

3) Tanque em ferrocimento para criação de tilápias (2013) - O tanque foi construído no
formato cilíndrico utilizando duas partes de telas cobertas com uma fina camada de concreto
amarrada na base do reservatório com terreno nivelado. Também espalhou-se uma camada
fina de concreto na base, já com a tubulação de escoamento posicionada. O fundo foi coberto
com a tela de aço que sobrepôs a formação da parede do reservatório.
A tela da parede foi coberta com outra tela hexagonal de 12,5mm, prendendo-a com arame.
Realizou-se aplicação da argamassa diretamente na tela lateral, de baixo para cima. Após a
camada de argamassa esperou-se 12 horas para a aplicação do reboco. Após 24 horas de
secagem, o reservatório recebeu a primeira água para fazer a cura do cimento que dura pelo
menos 10 dias. Após esse período, a água foi utilizada para outro fim e encheu-se o tanque
novamente com água nova para iniciar a criação de peixes. O tanque recebe a água captada
da chuva e é interligado à aquaponia e hidroponia.

4) Aquaponia (2013) - Uma bombona plástica foi cortada longitudinalmente em duas metades
e conectadas por canos e flanges para formar dois canteiros de plantas, sustentados por uma
armação de quatro vigotas de madeira e uma cama metálica. Na parte voltada para baixo foi
instalada uma flange em cada recipiente para a drenagem da água por meio de um sifão com
proteção na saída da água. As bombonas são os canteiros das plantas. São utilizados como
substrato a argila expandida e a brita. A superfície desses materiais é colonizada por bactérias
que realizam o ciclo do nitrogênio, em que os dejetos provenientes da criação de peixes são
transformados em nitrito e depois em nitrato que serve de adubo para as plantas. Após esta
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fase de circulação da água nas bombonas, ela retorna mais limpa e oxigenada para o tanque
de peixes.
5) Hidroponia (2016/2017) – Os canteiros das plantas foram construídos a partir do
reaproveitamento de garrafas pet preenchidas com argila expandida. Algumas garrafas foram
furadas e conectadas umas as outras, formando uma coluna por onde a água escorre. Uma
bomba d'água puxa a água do fundo do reservatório de ferrocimento juntamente com os
resíduos produzidos pelos peixes e leva para o interior das garrafas onde as bactérias
transformam compostos nitrogenados tóxicos para os peixes em nitratos que alimentam as
plantas. Este processo funciona como um filtro biológico e ainda auxilia a oxigenação da água
no seu retorno para o reservatório.

6) Desidratador de frutas (2014) - Foram retiradas duas madeiras laterais de uma gaveta. O
tampo inferior foi transformado em suporte de bandeja. As duas aberturas laterais foram
revestidas por tela mosquiteira, ambas com a finalidade de portas de ventilação, uma
permanece aberta e a outra fechada. Na parte superior, foi colocado um vidro colado com
silicone. Quatro caibros foram fixados na terra para sustentá-la em pé e em posição inclinada
e a caixa parafusada neles. Este sistema funciona com a colocação de uma bandeja utilizada
para a secagem das frutas em tiras que é colocada no interior da gaveta. O ar aquecido no
interior do equipamento saí pela abertura superior, retirando a umidade das frutas enquanto o
ar menos aquecido penetra pela abertura inferior. Em 2017, estudantes do 8º ano iniciaram
uma experiencia com a desidratação de mandioca para obter a farinha de crueira. A partir da
farinha criaram receitas de pizza, bolinhos e macarrão.
7) Fogão solar (2014) – um fogão solar se baseia no princípio de reflexão dos raios solares
em um único ponto, neste caso, o foco, aumentando perceptivelmente sua temperatura. Este
projeto foi desenvolvido com o uso de uma antena parabólica que estava desativada e que foi
reaproveitada para a construção do fogão solar.

Cobriu-se a parte côncava de antena

parabólica com uma manta aluminizada para telhado para convergir os raios solares em um
determinado ponto onde foi colocado um suporte feito com arame para apoiar uma frigideira
pequena.
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8) Composteira (2014) - A compostagem é um conjunto de técnicas aplicadas para controlar
a decomposição de materiais orgânicos por meio da ação de microrganismos. Uma das
técnicas utilizadas foi a escavação de um buraco com dimensão de 1,5m x 1,5m onde os
restos de vegetais provenientes da cantina da escola são depositados. Por cima desse resíduo
orgânico é colocado uma camada de matéria vegetal seca, formando uma pilha onde se
alternam o lixo orgânico e folhas secas. Quando a composteira esta cheia, retira-se a camada
mais profunda e revira-se o monte. A camada retirada é utilizada como fertilizante para as
plantas da agrofloresta.
9) Viveiro de mudas (2014) – Projeto desenvolvido com a construção de um viveiro
permanente, onde são produzidas mudas de maneira contínua e por tempo indeterminado,
visando a conservação e ampliação e criando possibilidades de utilização sustentável de
recursos naturais em áreas degradadas da escola e da ARIE. A área destinada ao viveiro de
mudas foi cercada com um pedaço da tela de aço que foi dobrada para estruturar a parede e
o teto do viveiro e amarrada na lateral da cerca do espaço da agrofloresta. Para a cobertura
da tela foi utilizado uma tela de nailon e em seu interior são produzidas mudas de diversas
espécies vegetais em sacos plásticos com terra adubada.
10) Sala ecológica de superadobe (2015) – É uma técnica de construção ecológica de baixo
custo. A sala é utilizada para ações extraclasses, como contação de histórias. Dentro do
espaço da vitrine, foi escolhido e demarcado o terreno. Para os alicerces da construção foi
utilizado o método de escavação por vala de aproximadamente 50cm de profundidade,
coberta com pedras e brita compactadas, por cima foi colocada uma camada de concreto. As
paredes foram feitas e estruturadas com a técnica superadobe, processo que utiliza sacos de
polipropileno preenchidos com solo argiloso e compactado com um pilão. As primeiras cinco
camadas receberam uma mistura de 10% de cimento com a terra para garantir a solidez. Para
evitar o deslocamento das fieiras dos sacos de polipropileno foram colocados vergalhões de
ferro, dispostos aleatoriamente com comprimento capaz de travar 3 camadas sobrepostas. O
teto foi coberto com telhas de caixas de leite recicladas. A sala foi projetada para ter duas
janelas e uma porta. As quatro ultimas camadas também receberam uma mistura de 10% de
cimento. Foram instaladas vigotas para a fixação do telhado ecológico produzido a partir de
“caixas de leite”. As paredes interna e externa receberam rebolo tradicional de concreto.
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11) Tanque de papelão (2017) – Outro tanque para armazenamento de água construído no
espaço da vitrine. Este tanque irá captar a água da chuva do telhado da sala ecológica. Será
utilizado para a criação de peixes e parte da água será utilizada para irrigar as plantas do
sistema agroflorestal. Na sua estrutura colocou-se pilares de bambu fixados no solo formando
uma estrutura retangular com a seguintes dimensões 2m x 4m x 1m. Ripas de bambu foram
amarradas nesses pilares com arame. Toda estrutura será revestida com papelão e coberta
com uma lona plástica para tanque de piscicultura. O tanque está em fase de conclusão.

12) Sistema agroflorestal (2014) - Pode ser definido como o plantio de espécies agrícolas e
florestais em uma mesma área. Esse sistema torna possível a produção de grãos, frutos e
fibras sem que a natureza seja prejudicada, uma vez que misturam-se espécies agrícolas,
gramíneas, frutíferas e florestais no mesmo espaço. Este sistema foi implantado na área que
do parquinho da escola que se encontrava infestada de capim braquiária. Os brinquedos do
parque encontravam-se, em sua maioria, danificados. Foram retirados, recuperados e
instalados em outro local próximo. Foi utilizado o sistema de linhas para o plantio. Para isso,
foi determinado o espaço “berços” para receber o adubo e as mudas de hortaliças. Nas linhas
externas foram plantadas mudas de bananas, e na parte anterior plantas ornamentais, ficando
as frutíferas na porção central. Entre as linhas das plantas maiores foram semeados milho,
feijão guandu e nabo forrageiro, alternadamente. O solo é mantido coberto com mulche
(matéria vegetal morta como folhas e galhos secos) que contribui para manter a umidade e a
ação de invertebrados e microrganismos no solo.

13) Farmácia viva (2013) - É um conjunto de plantas medicinais que são indicadas para o
tratamento das doenças e sintomas mais comuns e de menor gravidade como gripes,
resfriados, problemas estomacais, e dor de cabeça. O projeto foi desenvolvido, na escola, por
meio de pesquisa etnobotânica realizada pelos estudantes da escola que entrevistaram seus
parentes e conhecidos a fim de coletar informações sobre as principais plantas medicinais
utilizadas na família. Para auxiliar este resgate, valorização e entendimento sobre as
dinâmicas do conhecimento tradicional a respeito da utilização da flora, os estudantes fizeram
estudos bibliográficos sobre as plantas, seus princípios ativos na composição das plantas e
sua ação no organismo. Os estudantes trouxeram mudas destas plantas que a família cultiva
em seus quintais e plantaram no espaço reservado da farmácia viva, além disso
confeccionaram placas de identificação das plantas com o nome científico, nome popular (em
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português, inglês e espanhol) da maioria e o desenho da estrutura química do composto ativo
de cada planta.
14) Minhocário (2014) – Outra técnica da compostagem usada na vitrine é formada por três
baldes plásticos empilhados e interligados por pequenos furos feitos ao fundo. O primeiro
balde inferior serve para escoamento e armazenamento de fertilizante liquido “chorume”
formado durante o processo de decomposição do material orgânico. Neste balde existe uma
torneira que serve para a coleta deste material. Os outros dois baldes chamados digestores
permitem o escoamento do líquido e o trânsito das minhocas. O balde de cima permanece
tampado para evitar insetos. O lixo orgânico composto de restos vegetais (com exceção dos
cítricos) é colocado no balde do meio junto com as minhocas para acelerar o processo de
decomposição. Para duas partes de lixo orgânico é colocado uma de matéria vegetal seca
que absorve umidade e acrescenta carbono ao sistema e evita mal cheiro. Quando este balde
enche, coloca-se o lixo orgânico no terceiro balde. Com a falta de nutrientes e a presença de
alimentos no compartimento de cima, as minhocas migram, através dos furos,
espontaneamente. Após alguns dias, quando o processamento de todo o material chega ao
fim, retira-se o balde do meio que está repleto de húmus, um excelente fertilizante para utilizar
na adubação dos vegetais. Reinicia-se todo o processo com a troca de posição dos baldes
digestores.
15) Coleta de resíduos recicláveis ou coleta seletiva (2014) – Este sistema de recolhimento
de materiais potencialmente recicláveis foi adotado para dar um destino adequado aos
resíduos gerados pela escola. Para a fixação das bags na parte dos fundos da escola foram
fabricadas, exclusivamente, as “mãos francesas” que foram parafusadas na parede e mantêm
as bags abertas e suspensas sobre uma estrutura de madeira a alguns centímetros do chão.
Cada uma das bags recebe um tipo de material reciclável diferenciado: papel, papelão,
plástico e metal. Uma parte específica da coleta seletiva para vidros é colocado em uma
“bombona” plástica de 200 litros. Posteriormente estes resíduos são encaminhados para
locais que recebem reciclagem
16) Miniestação de tratamento de esgoto das fossas (2017) – Com intuito diminuir os
impactos ambientais provocados pelo esgoto da escola lançado ao solo, criou-se uma base
de miniestação de tratamento de esgoto. Este projeto iniciado em 2017, em parceria com a
empresa Bio Solução, e foi estabelecido com a instalação de dois sistemas de tratamento das
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águas: um provenientes da cantina/banheiros e o outro dos bebedouros. No sistema de
tratamento da água da cozinha/banheiros foram instaladas duas caixas de polietileno para
reciclagem dos restos de alimentos e a instalação de caixa de passagem; no sistema de
tratamento da água dos sanitários foram instaladas uma caixa coletora de resíduos humanos
e restos de papel, uma caixa biodigestora, uma caixa biodespoluente com filtros para
tratamento da água e a uma caixa de distribuição de água.
O projeto está em fase de andamento, dentro do planejamento estabelecido as próximas
etapas do projeto a serem executadas: no sistema de tratamento da água da cozinha e
banheiros serão inseridos filtros de brita, carvão e areia, caixa cloradora e caixa distribuidora,
a análise desta água para verificar necessidade de outro tratamento e a verificação das
indicações de reuso para lavar calçadas, irrigar gramas e abastecer as descargas dos
sanitários.
Neste momento já é possível afirmar que a escola não está mais poluindo o solo com os
dejetos da fossa.

17) - Reuso da água do bebedouro (2017) - No sistema de água dos bebedouros foi instalada
uma caixa coletora, a água é lançada por bombeamento para uma caixa d’água. No pé da
caixa d’água está sendo instalado um filtro de areia, brita e carvão para eliminar resto de sabão
e odor. Este trabalho está sendo acompanhado por estudantes dos 8º anos do Ensino
Fundamental e 2ª série do Ensino Médio. No mês de setembro a água do bebedouro foi
utilizada para irrigar o jardim e o gramado da Exposição Permanente de Tecnologias
Sustentáveis.
18) - Canteiros agroecológicos – (2015 e 2017) – Os canteiros foram instalados com
formado de formas geométricas pelos estudantes de Anos Iniciais e 6º anos do Ensino
Fundamental no ano de 2015. Iniciou-se a plantação utilizando adubo orgânico comum. Em
2017, a partir da interação dos estudantes da turma de 2º ano do EF com um agricultor
orgânico do CAUB I, os estudantes passaram a utilizar o adubo bokashi e cobertura com capim
braquiária. O trabalho dos estudantes sobre a produção com o adubo bokashi foi exposto no
Circuito de Ciências da Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante, foi classificado em 2º
lugar, na categoria Anos Iniciais do EF e será exposto na Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia.
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19) - Estação meteorológica (2017) – É uma ferramenta fundamental para monitorar as
condições meteorológicas, consiste da coleta diária de dados referentes as diversas variáveis
atmosféricas, que caracterizam o estado da atmosfera, ou seja, o tempo. A estação
meteorológica automática foi desenvolvida por professores da Escola Técnica de Brasília e
cedida ao CED Agrourbano por meio da Agência Espacial Brasileira. A coleta de dados é
totalmente automatizada. A cada três minutos o aparelho faz medições e registros da
temperatura, umidade do ar e pressão atmosférica. Os dados são acompanhados pelos
estudantes da 2ª série do Ensino Médio com objetivo de divulgar para a comunidade a
situação meteorológica da área da escola e do CAUB I.

20) Acompanhamento da qualidade da água dos Córregos Capão Preto e Ipê (2016/2017)
– Projeto que teve início no ano de 2016, preocupados com degradação da ARIE e da
qualidade de água existente nas nascentes, realizou-se o monitoramento básico a fim de
permitir uma avaliação adequada da qualidade da água da cachoeira do Córrego Capão Preto,
por meio de coleta e análise da qualidade da água. Nas primeiras amostras utilizou-se um kit
caseiro com solução para identificar o ph e a temperatura da água. A análise foi realizada
utilizando as cores de referência disponíveis no manual deste kit.
Atualmente, os estudantes do Ensino Médio realizam, periodicamente, a análise de água das
nascentes do Córregos Capão Preto e Ipê/Coqueiros com o objetivo de monitorar alguns
parâmetros físico-químicos e identificar elementos que podem colocar em risco a qualidade
da água. Nas medições são analisados indicadores de presença de nitrato, nitrito, amônia e
ortofosfato, quantidade de oxigênio dissolvido, pH e temperatura da água. Além disso os
estudantes analisam também a água utilizada por alguns agricultores na irrigação das
plantações. Ainda convém lembrar que este trabalho de acompanhamento recebeu um apoio
melhor com a utilização de um kit mais sofisticado (equipamentos e substancias para as
análises) cedido pela CAESB por meio de interação do IBRAM com o CED Agrourbano.
21) – Pluviômetro (2017) – instrumento que mede a quantidade de chuva que cai em
determinado lugar ou época. Fabricado com garrafa pet e um coletor graduado cedido pela
CAESB, tem o objetivo de verificar a quantidade em m³ de precipitação de chuva no CAUB I.
Os dados serão analisados pelos estudantes e divulgados para a comunidade local com o
objetivo de auxiliar os produtores rurais da ARIE, uma vez que os esses dados fornecidos
pelos órgãos oficiais referem-se a uma área muito ampla, enfim geralmente não refletem com
exatidão a realidade local.
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22) – Jardim de reciclados (2015) -

O jardim foi montado por estudantes do Ensino

Fundamental utilizando objetos descartados no lixo, como: pneus, vaso sanitário, bacias e
caixas.
23 – Banco de sementes (2017) – Em 2017 teve início a arrecadação de sementes para o
banco do CED Agrourbano. O objetivo é reunir sementes de árvores nativas do cerrado e
frutíferas para germinação de mudas no viveiro a escola. Pretende-se também reunir
sementes de verduras, legumes e plantas para adução verde que serão utilizadas no manejo
dos sistemas agroflorestais da escola e na comunidade.

II- Participação em coletivos de defesa da ARIE da Granja do Ipê
Professores do CED Agrourbano integram os coletivos: Diálogos da Granja do Ipê e Conselho
Gestor da Granja do Ipê.
Nos anos 90, estudantes e professores do CED Agrourbano participaram de mutirões de
limpeza e outras ações em defesa da nascente do Capão Preto. A escola participou
ativamente das ações de reivindicação para a área fosse transformada em uma unidade de
conservação.
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/04/grupo-do-df-luta-para-preservar-mesausada-por-jk-em-area-de-cerrado.html (Reportagem sobre a atuação de professores e
estudantes)

III- Ações de Educação Ambiental pela conservação da ARIE da Granja do Ipê
1- Trabalho de sinalização educativa da ARIE da Granja do Ipê
Iniciado no ano de 2017, o projeto Comunidade de Conservação da Arie da Granja do Ipê foi
conduzido pela Coordenação de Educação Ambiental (CODEA) do IBRAM, em parceria com
as comunidades locais e com o Conselho do Movimento Diálogos da Granja do Ipê, integrado
por vários órgãos da sociedade civil. O projeto foi desenvolvido por meio de três oficinas de
criação de placas oferecidas pelo IBRAM aos estudantes e comunidade local. Na primeira
oficina, realizou-se a dinâmica de separar os participantes, o grupo de estudantes do Ensino
Médio e moradores dividiu-se em quatro equipes, de acordo com o tipo de placas de
sinalização

que

foram

utilizadas:

placas

direcionais,

placas

educativas,

placas

normativas/restritivas e identificação de trilhas. Ao todo cinquenta e quatro placas. Cada grupo
assinalou no mapa da ARIE a localização que considerava importante, ali foi instalada a placa
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conforme os objetivos de sinalização ambiental proposto nas oficinas de Placas Diferenciadas
o de direcionar, educar no uso da área, informar as restrições e identificar as trilhas mais
usadas. Os grupos se reversaram, assim deu-se oportunidade de todos passarem pelos temas
e confirmarem as placas marcadas além de acrescentar outras. Ao final, das da primeira
oficina todos receberam adesivos na cor azul para votarem nas placas que julgaram mais
informantes. Na segunda oficina, escolhidas as placas mais votadas, os estudantes do CED
Agrourbano participaram da composição dos conteúdos de textos e frases que foram
utilizadas na sinalização.
https://globoplay.globo.com/v/6180368/programa/ (Cobertura da Rede Globo sobre o projeto).
2- Ações para recuperação de nascentes – Ação iniciada em 2017, onde os estudantes do
Ensino Médio fizeram vistorias pela ARIE da Granja do Ipê para identificar nascentes que
correm risco de extinção. Em uma dessas visitas os estudantes se depararam com um risco
existente nas proximidades da nascente do Córrego Ipê. foi identificada nas imediações a
presença de uma espécie de samambaia invasora Pteridium arachnoideum ou Samambaia
das taperas que atua suprimindo espécies nativas, o que pode indicar degradação ambiental
e fator de alto risco da nascente. A proprietária da chácara onde está localizada a nascente já
tinha conhecimento do problema e está atuando junto ao IBRAM para tentar eliminar a
invasora. Os estudantes de Ensino Médio elaboraram uma carta na qual se colocam como
colaboradores na empreitada. O documento foi entregue a moradora e o grupo aguarda o
momento para ajudar no plantio de espécies nativas que serão utilizadas na tentativa de
eliminar a samambaia.

3- Incentivo à comunidade para a adoção de tecnologias sustentáveis para tentar
diminuir o impacto das atividades agrícolas e da ocupação humana na ARIE da Granja
do Ipê e arredores
Incentivo à agroecologia – Esta ação foi realizada por meio da atuação de estudantes e
professores nos mutirões da Virada do Cerrado da Secretaria do Meio Ambiente.
Primeiramente aconteceu um encontro com os familiares (avô e tia) da estudante do Ensino
Médio Brunna Macedo de Assis, no qual ocorreu uma apresentação das tecnologias
sustentáveis desenvolvidas no quintal da escola. Posteriormente a família demonstrou
interesse em participar das atividades de plantio da Virada do Cerrado. Aconteceu uma
reunião para explicar os detalhes técnicos que contou com a presença dos familiares da
estudante, professores, servidores do IBRAM e Secretaria do Meio Ambiente para
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planejamento da implantação de sistema agroflorestal no local. Iniciou-se os mutirões
agroflorestais da Virada do Cerrado, na moradia da família, com a participação de estudantes
do Ensino Médio. Esse sistema de agrofloresta, fora das imediações do quintal da escola, será
uma vitrine para a comunidade como exemplo de prática agroecológica.

4-

Participação em Projeto de Educação Ambiental do IBRAM

O Centro Educacional Agrourbano participou do projeto Comunidade de Conservação na
ARIE da Granja do Ipê. Além do trabalho de sinalização, citado no item 1, professores e
estudantes contribuíram para a organização das publicações: Um passarinho me contou
(http://www.ibram.df.gov.br/images/um%20passarinho%20me%20contou.pdf), Manual do
Biodetetive na ARIE da Granja do Ipê
(http://www.ibram.df.gov.br/images/Manual%20do%20biodetetive.pdf) e Virada
Agroecológica
(http://www.ibram.df.gov.br/images/Educa%C3%A7%C3%A3o%20Ambiental/Programas%20
e%20Projetos/Virada%20Ecologica.pdf).

5- Utilização da ARIE da Granja do Ipê como laboratório e sala de aula
Foi realizada uma caminhada (atividade de Educação Física) com percurso da escola até a
nascente do córrego Capão Preto. A atividade foi utilizada para trabalhar conceitos e
problemas matemáticos envolvendo medidas de comprimento, tempo e capacidade. Os
estudantes de 6º e 7º anos do EF mediram a vazão da nascente em litros por segundo e
coletaram amostras de fungos e de solo para uma investigação científica. O trabalho final foi
apresentado no Circuito de Ciências Etapa Regional do Núcleo Bandeirante, foi classificado
em 1º lugar na categoria Anos Finais do EF e será apresentado novamente na Semana
Nacional de Ciências e Tecnologias.
6 – Projeto Meu Quintal
O projeto tem por objetivo propiciar vivências com a terra, água, plantas e animais, por meio
de tarefas, brincadeiras, observações e pesquisas na natureza. Entende-se como “quintal” a
“Exposição Permanente de Tecnologias Sustentáveis de Baixo Custo do CED Agrourbano
(quintal da escola), A ARIE da Granja do Ipê (quintal do CAUB) e outras Unidades de
Conservação (quintal do DF).
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7- Contribuição do CED Agrourbano para participação do CAUB I no VI Congresso
Latino Americano de Agroecologia

A experiência da Exposição Permanente de Tecnologias Sustentáveis de Baixo Custo e a
interação entre escola e agricultores da comunidade do CAUB I foram inscritas e relatadas no
Congresso

por

meio

do

trabalho:

A

Contribuição

do

Coletivo

-

http://agroecologia2017.com/wpcontent/uploads/2017/09/SESSOES_POSTER_20170905.pdf

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO AMBIENTAL
I- Ações de Educação Ambiental no quintal da escola CED Agrourbano “ Vitrine:
Exposição Permanente de Tecnologias Sustentáveis de Baixo Custo
Pergolado – sala de aula ao ar livre (2011)

Captação da água da chuva (2013)
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Tanque em ferrocimento para criação de tilápias (2013)
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Filtro de águas cinzas (2014) -

Aquaponia (2014)

178

Hidroponia (2016/2017)

Desidratador de frutas (2014) e Fogão solar (2014)

179

Composteira (2014)

Viveiro de mudas (2014)

180

Sala ecológica de superadobe (2015)

Tanque de bambu e papelão (2017)
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Sistema agroflorestal (2014)

Farmácia viva (2013)

182

Minhocário (2014)

Coleta de resíduos recicláveis ou coleta seletiva (2014)

183

Miniestação de tratamento de esgoto das fossas (2017)

Reuso da água do bebedouro (2017)

184

Canteiros agroecológicos – (2015 e 2017)

Estação meteorológica (2017)

185

Acompanhamento da qualidade da água dos Córregos Capão Preto e Ipê (2016/2017)

Jardim de reciclados (2015)

186

Banco de sementes (2017)

II- Participação em coletivos de defesa da ARIE da Granja do Ipê
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Evento assinatura do decreto de criação do Conselho Gestor da ARIE da
Granja do Ipê

III- Ações de Educação Ambiental pela conservação da ARIE da Granja do Ipê
1- Trabalho de sinalização educativa da ARIE da Granja do Ipê

Trabalho de sinalização educativa da ARIE da Granja do Ipê
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2- Ações para recuperação de nascentes

3- Incentivo à comunidade para a adoção de tecnologias sustentáveis para tentar
diminuir o impacto das atividades agrícolas e da ocupação humana na ARIE da Granja
do Ipê e arredores - Incentivo à agroecologia

Mutirão de plantio no sistema agroflorestal – NOVEMBRO 2016
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Plantio em canteiros agroecológicos em chácara do CAUB I – Interação
agricultor/estudantes do 2º ano do EF

MUTIRÃO DE PLANTIO DE ÁRVORES DO CERRADO – BOSQUE DA PRAÇA E ACESSOS
AO CAUB – 2017

190

MUTIRÃO DE LIMPEZA NO CAUB I – 2017
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4-

Participação em Projeto de Educação Ambiental do IBRAM

Saída de Campo pela ARIE da Granja do Ipê (parceria IBRAM) – Investigação
fauna e flora para o Manual do Biodetetive

Lançamento da publicação, em parceria com o IBRAM – Manual do
Biodetetive na ARIE da Granja do Ipê – 30 de Maio de 2017
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Lançamento da publicação Virada do Cerrado (parceira com IBRAM) no
Congresso de Agroecologia 2017

Lançamento da publicação Virada do Cerrado (parceira com IBRAM) em
evento no CAUB I – 27/09/12017
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Inauguração da Sinalização participativa (parceria IBRAM) em evento no
CAUB I

5- Utilização da ARIE da Granja do Ipê como laboratório e sala de aula
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6 – Projeto Meu Quintal

Quintal da escola

ARIE – Quintal do CAUB

No quintal do DF - Jardim Botânico de Brasília

7- Contribuição do CED Agrourbano para participação do CAUB I no VI Congresso
Latino Americano de Agroecologia
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IV- Participação em Prêmios e eventos
GREEN MOVIE – 2014 – ESCOLAS GREEN – 3º LUGAR

GREEN MOVIE – 2015 – ESCOLAS GREEN – 2º LUGAR
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Prêmio Estudante Destaque 2015 – 1º lugar Categoria Ensino Médio

SANEAMENTO NAS ESCOLAS - NÓS FAZEMOS - 2016 – 2º LUGAR
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PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DIÁLOGOS DE CIÊNCIAS DA SEDF

PRÊMIO JOVEM DA ÁGUA DE ESTOCOLMO – finalistas 2017 – ETAPA BRASILEIRA –
2º LUGAR

Etapa Brasileira do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo
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FINALISTAS PRÊMIO ANA 2017- CATEGORIA ENSINO

http://arquivos.ana.gov.br/imprensa/noticias/20171103060305_Listagem%20de%20FIN
ALISTAS%20Premio%20ANA%202017.pdf

PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL 2017 – ETAPA DISTRITAL – ENSINO MÉDIO
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PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL – TEMÁTICA ESPECIAL – CONSERVAÇÃO E
USO CONSCIENTE DA ÁGUA
http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/resultado/regional/tematicas-especiais
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ZAYED FUTURE ENERGY PRIZE – 2018 – ABU DHABI – EMIRADOS ÁRABES
FINALISTA DO CONTINENTE AMERICANO
http://www.zayedfutureenergyprize.com/en/Meet-the-2018-Finalists/?id=2451

•

•
PRÊMIO RESPOSTAS PARA O AMANHÃ 2017 – SAMSUNG
https://respostasparaoamanha.com.br/premiacao/vencedores-regionais/2017/
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CONCURSO INICIATIVAS SUSTENTÁVEIS – EDUCAÇÃO FORMAL – SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE DO DF
A DIRETORA SHEILA PEREIRA DA SILVA MELLO REPRESENTA O CED
AGROURBANO
http://www.sema.df.gov.br/acoes-sustentaveis-recebem-premios-no-palacio-do-buriti/
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PRÊMIO FAP/DF DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA ESCOLA PÚBLICA.
http://www.fap.df.gov.br/comunicacao/noticias/item/2813-fap-df-premia-iniciativasescolares-de-destaque-em-ci%C3%AAncia-e-tecnologia.html
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V- Matérias Jornalísticas
DFTV – REDE GLOBO do dia 25/12/2017
Água é tema de transmissão especial do Revista Brasil

http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/2018/01/agua-e-tema-de-transmissao-especial-dorevista-brasil

Racionamento de água, iniciativas para melhorar o uso da água, a importância do Lago
Paranoá e o 8º Fórum Mundial da Água foram alguns dos temas debatidos durante o Revista
Brasil especial da água, que aconteceu neste sábado (27) no Pontão do Lago Sul
Revista Brasil
NO AR EM 29/01/2018 - 13:52
Durante duas horas do programa Revista Brasil, o tema água foi debatido por
especialistas e autoridades. Entre eles o governador do Distrito Federal, Rodrigo
Rollemberg, os diretores-presidentes da Agência Nacional de Águas (ANA), Agência
Reguladora das Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA-DF) e
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB).
Também participaram da transmissão o subcomandante do Batalhão Lacustre do DF, Werner
Miquelino; o coodenador de Comunicação da ONG Ocupe o Lago, Tony Lopes; e o professor
Leonardo Hatano, responsável pelo projeto “Plantando Água, uma atuação na microbacia do
Ipê”, do Centro Educacional Agrourbano Ipê, do Riacho Fundo (DF), juntamente com as alunas
Nathalia Alcione Lustosa Cabral e Luana Jesus da Silva. O projeto foi finalista do Prêmio
ANA 2017.
O programa contou ainda com a participação das cantoras Dhi Ribeiro e Célia Porto,
que intercalaram suas interpretações de MPB e samba com as entrevistas feitas pelos
apresentadores, Valter Lima e Estevão Damázio.
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Escola do Riacho Fundo II concorre a prêmio em Abu Dabi

http://noticias.se.df.gov.br/noticias/ultimas-noticias/escola-do-riacho-fundo-concorre-apremio-em-abu-dabi/
jan 11, 2018 João Gabriel Amador Últimas Notícias

____
Foto: Vladimir Luz, Ascom/SEEDF

Estudante e gestores partem nesta sexta-feira (12) para os Emirados Árabes, onde podem
ganhar até US$ 100 mil para financiamento de programa sustentável
Uma experiência única será vivida por educadores e um estudante do Centro
Educacional Agrourbano Ipê, localizado na comunidade do CAUB, no Riacho Fundo II. O
grupo formado pela diretora Sheila Pereira Mello, pela vice-diretora Gedilene Lustosa e pelo
aluno Odair Bernardes parte nesta sexta-feira (12) para Abu Dabi, nos Emirados Árabes
Unidos. Lá, a escola concorrerá a um prêmio de até US$ 100 mil para o financiamento de
projetos de sustentabilidade.
A ideia da inscrição partiu da vice-diretora, Gedilene Lustosa, que tem como “hobby”
procurar possíveis eventos para a participação da escola. “Temos essa vocação para a
sustentabilidade e tentamos participar ao máximo desse tipo de atividade. Já havíamos
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concorrido a um prêmio entregue por uma instituição sueca e ficamos em segundo lugar no
país”, relembra a educadora.
Com o contato com outros projetos, a vice-diretora soube da existência do Zayed Future
Energy Prize, premiação global criada há anos e que conta com categorias diversas, incluindo
projetos escolares. “Com a ajuda do professor de inglês e de outros colaboradores, fizemos a
inscrição e acabamos selecionados”, conta Gedilene.
A escola, que coleciona premiações, compete com outras duas instituições de ensino
na América do Sul, sendo uma de São Paulo e outra do Paraguai. A vencedora ganhará até
US$ 100 mil para desenvolver trabalhos ligados à energia e sustentabilidade.
O projeto do Agrourbano consiste na implementação de um sistema integrado na escola com
paineis fotovoltaicos, coleta de água da chuva, tratamento de esgoto e agrofloresta.

Um dos idealizadores é o próprio aluno Odair Bernardes, de 18 anos, que irá
representar os estudantes no evento. “Tenho um primo que fez um curso sobre energia solar
e acompanhei de perto. Na hora pensei que o telhado da escola poderia abrigar muitos paineis
daqueles”, diz rindo o garoto.
O trabalho da escola ainda prevê a integração com a comunidade. O sistema
desenvolvido pelos alunos seria implementado em pelo menos três chácaras de moradores
da região, disseminando a prática sustentável. “É uma forma de dar continuidade a nossas
pesquisas e ajudar famílias de estudantes”, ressalta Odair, que pretende cursar engenharia
ambiental.
Expectativa
Além da possibilidade do prêmio, a experiência de conhecer outro país é pura alegria
e ansiedade para os participantes. “Nunca fui além de Goiás, quanto mais a um lugar com
cultura tão diferente. Estou muito ansioso”, relata Odair. A programação prevê a visita a
parques temáticos, cidades exemplo no uso de energia sustentável, como Dubai, e outras
atividades na região até o dia 20 de janeiro, quando o grupo retorna.
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A vice-diretora também assume a ansiedade, mas tenta controlar a emoção planejando
a viagem. “Vi que estará calor durante o dia, mas muito frio á noite. Deve ser parecido com
um mês de agosto rigoroso aqui”, brinca.

Escolas vencedoras recebem prêmio de concurso de saneamento ambiental
http://noticias.se.df.gov.br/noticias/ultimas-noticias/escolas-vencedoras-recebem-premio-deconcurso-de-saneamento-ambiental/
mar 20, 2017 Aline Bravim Últimas Notícias

Os diretores, vice-diretores e representantes das nove unidades da rede pública que
venceram o concurso “Saneamento Básico nas Escolas: Nós Fazemos” receberam nessa
sexta-feira (17) os cheques assinados com os valores dos prêmios da competição. Os
resultados foram anunciados em dezembro do ano passado. Ao todo, 24 escolas públicas e
particulares concorreram à gratificação, que será usada para investimentos nos projetos em
prol do meio ambiente desenvolvidos nas próprias instituições.
A Escola Classe 100 de Santa Maria ficou em 9º lugar na última disputa e já faz planos
para este ano. A vice-diretora Crislene de Carvalho Silva explica que foi criado um novo olhar
de conscientização em todos os envolvidos. “No concurso do passado nós enfatizamos a
coleta seletiva. Se antes usávamos 10 sacos de lixo por mês, hoje usamos apenas dois.
Agora, nós temos uma educadora ambiental readaptada que comandará os projetos para a
competição deste ano”, comemora Silva.
Promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Ambiental (ABES), o concurso
teve como objetivo promover a melhoria do saneamento básico local, por meio de atividades
de educação ambiental e da mobilização da comunidade escolar. Com base no racionamento
que atinge o Distrito Federal nos tempos atuais, a competição deste ano quer incentivar
trabalhos que falem sobre o consumo consciente do uso da água.
De acordo com o secretário-adjunto da Secretaria de Educação (SEEDF), Clovis Lucio
da Fonseca Sabino, a preocupação da pasta com a preservação dos recursos hídricos na
cidade já existe há algum tempo. “Nosso trabalho sempre foi para valorizar a economia de
água e energia. Tudo começa com as crianças e sabemos que a partir do momento que uma
coisa começa a dar certo, a tendência é que ela só cresça e melhore, como este concurso”,
ressalta.
207

Desde o ano passado investindo nessa linha de raciocínio, o Centro Educacional
Agrourbano Ipê, no Riacho Fundo, conquistou o 2º lugar no concurso e levou como prêmio R$
5 mil. A intenção agora é dar continuidade no projeto Plantando Água. “Estamos fazendo um
trabalho de conscientização do uso da água com os anos iniciais, finais e médio. São mais de
500 alunos engajados e várias ações sendo desenvolvidas. Conseguimos reduzir o consumo
na escola de outubro a março de 110m³ para 38m³”, destaca a vice-diretora Gedilene Lustosa.
Para o presidente a ABES, Marcos Helano Montenegro, as expectativa do concurso
está cada vez mais positiva. “Nós trabalhamos com a juventude e professores para mudar a
nossa realidade. O ideal é que as escolas praticassem o saneamento dentro da sua realidade
e não somente na teoria. Temos que passar os conhecimentos dos livros para a prática”,
enfatiza.
Outro parceiro do concurso é o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU).
Segundo a presidente do órgão, Heliana Kátia Tavares Campos, outro ponto que será
abordado na edição deste ano é a limpeza do espaço e não só a coleta. “Este é um
compromisso nosso e das nossas crianças para não deixar as escolas e a cidade sujas”,
reafirma.
A previsão é de que o edital para o concurso deste ano seja publicado no segundo
semestre. A primeira edição da competição contou com a parceria entre SEEDF, Adasa,
Novacap, SLU, Caesb, CREA/DF e Caixa Econômica Federal.
Concurso
Todas as escolas das redes públicas e privada podem participar da competição. Ao
todo, em 2016, 24 escolas concorreram aos prêmios, mas apenas 10 avançaram à final.
Veja a lista das escolas que se destacaram:
•

1º lugar – CEF 01 do Riacho Fundo II

•

2º lugar – Centro Educacional Agrourbano Ipê

•

3º lugar – Escola Classe 15 de Ceilândia

•

4º lugar – Escola Classe Monjolo

•

5º Centro de Ensino Fundamental 02 de Brazlândia

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2015/12/03/iniciativas-cientificas-e-tecnologicasde-alunos-de-escolas-publicas-sao-premiadas/

Iniciativas científicas e tecnológicas de alunos de escolas públicas são premiadas
Jovens que desenvolveram aplicativo para auxiliar idosos foram dois dos vencedores
da primeira edição do evento, nesta quinta-feira (3)
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Samira Pádua, da Agência Brasília

. Foto: Tony
Winston/Agência Brasília
Atualizado em 3 de dezembro de 2015, às 13h55
Com um aplicativo para celular que lembra o idoso da hora correta para tomar a
medicação e avisa os familiares e cuidadores de que o remédio foi consumido, Mateus Caixeta
e Victor Kaio Rodrigues, ambos de 16 anos, levaram o primeiro lugar do Prêmio Brasília de
Ciência, Tecnologia e Inovação — Estudante Destaque, na categoria Educação Profissional e
Tecnológica. Alunos do segundo ano no Centro de Ensino Médio Integrado do Gama, eles
desenvolveram a ferramenta com o apoio de professores.
“É gratificante o reconhecimento ao nosso projeto e saber que pessoas retribuem o
nosso estudo”, disse Mateus, um dos que receberam a premiação das mãos do governador
de Brasília, Rodrigo Rollemberg, em cerimônia nesta quinta-feira (3) no Palácio do Buriti. Os
prêmios de R$ 800 a R$ 10 mil foram para os primeiros, segundos e terceiros colocados das
categorias Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional e Tecnológica e para
os primeiros e segundos lugares da categoria Educação de Jovens e Adultos.
Também foram agraciados com dinheiro os professores e as escolas envolvidos nos
projetos selecionados. Neste ano, o governo fez uma parceria com a Fundação de Apoio à
Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) para possibilitar a entrega de incentivos financeiros.
“Entendemos que a formação do pesquisador começa com o despertar da curiosidade e da
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educação científica e tecnológica na mais tenra idade”, afirmou a diretora-presidente da
fundação, Ivone Resende Diniz.
A premiação é inédita. Os vencedores foram selecionados durante o Circuito de
Ciências das Escolas Públicas, promovido anualmente pela Secretaria de Educação, Esporte
e Lazer, com etapas regional e distrital, após diversas apresentações dos trabalhos, inclusive
na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. “Um trabalho como esse acaba desenvolvendo
na nossa juventude curiosidade e interesse pelas profissões de caráter científico”, ressaltou
Rollemberg.

Vencedores

Na categoria Ensino Médio, estudantes do Centro Educacional Agrourbano Ipê, do
Riacho Fundo II, projetaram uma casa sustentável de superadobe, com sistema de
reaproveitamento de água e utilização da luz natural. Além disso, colocaram a mão na massa
e estão construindo a casa no terreno do colégio com o apoio de professores e da
comunidade. Quando concluído, o espaço será usado por toda a comunidade escolar.
No evento, eles expuseram uma maquete do projeto. “Aprendemos muito com isso,
como trabalhar em equipe, ajudar um ao outro, foi maravilhoso”, destacou a aluna do terceiro
ano do ensino médio Rayssa Cavalcante, de 18 anos.
Para Amélia Cristina Araripe, diretora da Escola Meninos e Meninas do Parque, vencedora na
categoria Educação de Jovens e Adultos, o prêmio concretiza uma ação. “Por meio do
conhecimento, o estudante pode repensar e mudar a situação de vida dele.” A unidade de
ensino onde Amélia trabalha atende apenas moradores de rua, e eles desenvolveram uma
bateria orgânica a partir de uma batata.
Participaram da cerimônia o secretário de Educação, Esporte e Lazer, Júlio Gregório
Filho, o subsecretário de Educação Básica da pasta, Daniel Crepaldi, o coordenador de
Ciência e Tecnologia, Oskar Klingl, o chefe da Casa Civil, Sérgio Sampaio, e a deputada
distrital Luzia de Paula (Rede).
Projetos premiados e respectivas escolas
Educação de Jovens e Adultos
1º lugar: Há luz no caminho
Escola Meninos e Meninas do Parque
2º lugar: A importância da energia elétrica
CEF 206 do Recanto das Emas
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Ensino Médio
1º lugar: Agrourbano sustentável e sala ecológica
Centro Educacional Agrourbano Ipê (Riacho Fundo II)
2º lugar: Análise comparativa do nível de proteção dos materiais à radiação ultravioleta
Centro de Ensino Médio 2 do Gama
3º lugar: Painel solar
Centro de Ensino Médio Júlia Kubitschek (Candangolândia)
Educação Profissional e Tecnológica
1º lugar: Alarme Health II
Centro de Ensino Médio Integrado do Gama
2º lugar: Açúcar: herói ou vilão?
Centro de Educação Profissional — Escola Técnica de Saúde de Planaltina
3º lugar: Software educacional de física para o ensino médio
Centro de Ensino Médio Integrado do Gama
Ensino fundamental
1º lugar: Microscópio artesanal
Centro Educacional Vargem Bonita (Núcleo Bandeirante)
2º lugar: Projeto de educação ambiental e ecologia humana
Centro de Ensino Fundamental Telebrasília (Riacho Fundo)
3º lugar: Luz é a ciência da vida
Centro Educacional 1 do Guará

http://www.adasa.df.gov.br/area-de-imprensa/noticias/774-escola-agrourbana-de-brasiliaparticipa-de-programa-da-nasa

Publicado em 02/08/2017
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Andrea Chaves Braga

Escola agrourbana de Brasília participa de programa da Nasa
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Movida pela ideia de gestão racional da água e dos resíduos sólidos, em que a ordem é
reduzir e reutilizar – e aprender se divertindo –, escola pública do DF dá uma aula de
sustentabilidade e chama atenção da NASA
A Agência Espacial Brasileira (AEB) foi procurada pela NASA (agência do governo dos
Estados Unidos responsável por pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de
exploração espacial) em 2016 para identificar escolas interessadas em participar de um
programa de observação da atmosfera e hidrosfera, por meio da plataforma The Globe
Program. Entre os selecionados de 114 países está o Centro Educacional Agrourbano Ipê,
escola pública de ensino médio e fundamental localizada em uma área híbrida – campo e
cidade, chamada Combinado Agrourbano de Brasília I, ou melhor, CAUB 1, como é conhecida
essa região administrativa do Riacho Fundo II.
Foram capacitados 60 educadores no Distrito Federal para operar o programa, e o
professor Leonardo Hatano é o responsável por gerenciar o sistema de informações instalado
no CAUB. Na estação meteorológica oferecida pela NASA, a atmosfera é automaticamente
monitorada a cada três minutos. Os dados de temperatura, pressão barométrica e umidade
relativa do ar naquela unidade são enviados via wifi para a base de informações nos Estados
Unidos, que compartilha as referências do clima em diversos pontos do mundo,
simultaneamente e em tempo real.
O equipamento fica instalado em um espaço batizado pela direção da escola de Área
de Exposição Permanente de Tecnologias Sustentáveis, onde estão outros 15 projetos de
sustentabilidade. “A maioria é de gestão racional da água, um mais interessante que o outro
e todos de baixíssimo custo, criativos e com ampla orientação pedagógica”, observou o
coordenador de projetos da Superintendência de Planejamento e Programas Especiais (SPE)
da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa), Cláudio
Odilon, que vem mapeando inciativas semelhantes em todo o Distrito Federal.
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Vale destacar que, de todos os colégios brasileiros que aderiram ao programa da
agência norte-americana, o Centro Educacional Agrourbano Ipê foi o único habilitado no país
a responder também pelo controle da hidrosfera, além da atmosfera. Jamais por um golpe de
sorte, mas por uma antiga vocação do centro educacional em se envolver com questões
ambientais, desde a década de 1990. Há muito tempo que alunos e professores já visitam e
monitoram as nascentes próximas, em um raio de 5 quilômetros dali. Em 1995 produziram um
vídeo que chamou atenção para o lixo jogado na nascente do Capão Preto, que desagua no
Riacho Fundo, em seguida no Lago Paranoá. O local também é um sítio histórico, chamado
de “Mesa JK”, pois uma bancada de pedra, bem no meio da mata ciliar, era com frequência
um dos locais favoritos do presidente Juscelino Kubitschek realizar reuniões com sua equipe
nos anos 1960.
Mais recentemente, outra nascente vizinha, a de Ipê-Coqueiros, ganhou olhares
atentos de jovens, crianças e adultos, além de mais uma importante parceria com a
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federa (Caesb), que ofereceu insumos para
auxiliar nas medições. As mensurações semanais nas nascentes agora fornecem dados sobre
qualidade hídrica, temperatura, pH e índices de nitrito, nitrato, amônia, fosfato e de turbidez
da água.
Com tantas atividades de educação ambiental e científica, além da marca de sua
gestão escolar sustentável, o Ipê já faturou alguns prêmios nacionais e internacionais, entre
os quais o Green Movie em 2014 e 2015, conquistou o segundo lugar no Prêmio Jovem da
Água de Estocolmo de 2017. O concurso foi organizado pelo Instituto Internacional de Águas
de Estocolmo (SIWI), e a premiação acontece agora, no fim de agosto na Suécia.
A equipe aguarda ansiosa o resultado do concurso Zayed Future Energy Prize, nos
Emirados Árabes, que oferece recompensa em dinheiro. Se ganhar, a diretora Sheilla Mello
já fez as contas e os planos: o valor irá permitir que a escola execute seu projeto “Agrourbano
Plantando Água”, cuja meta é usar o montante da premiação para concluir o sistema de
captação da água de chuva, a conversão da rede elétrica em energia solar e, o principal,
finalizar a unidade independente de tratamento do próprio esgoto, pois a escola só dispunha
do sistema de fossa, considerado altamente poluente e danoso para o solo.
O resultado sai em outubro deste ano, mas o professor Leonardo vai mais longe e
antecipa que, em cinco anos, o centro educacional estará consolidado como uma escola
“referência aqui para a comunidade. Eu vejo a gente como um polo disseminador de
conhecimento para o CAUB”.
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Todo o sistema de sustentabilidade do Centro Educacional Ipê “tem tudo a ver com o
racionamento de recursos hídricos pelo qual passa não só Brasília, mas todo o país, e isso
que mais chama a atenção e combina em tudo com este momento em que #cadagotaconta”,
conclui o gestor da Adasa. “É um retorno extremamente positivo e a escola é uma forte
candidata a ter seu trabalho exposto no 8º Fórum Mundial da Água”, reitera.

Assessoria de Comunicação e Imprensa
aci@adasa.df.gov.br
(61) 3961-4909/4972

https://www.xapuri.info/cidadania/centro-educacional-agrourbano-ipe-da-aula-desustentabilidade/
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Centro Educacional Agrourbano Ipê dá aula de sustentabilidade
Xapuri
17.11.2015
Cidadania, Educação
824
Escola mantém uma exposição permanente de tecnologias sustentáveis
Localizado em uma Zona de Amortecimento da Área de Relevante Interesse Ecológico
(ARIE) da Granja do Ipê, o Centro Educacional Agrourbano Ipê vem, ano após ano, dando
provas de como é possível criar e utilizar tecnologias sustentáveis – transformando a
comunidade.
A coordenadora pedagógica, Marcilene Araújo de Castro, explica que a escola
começou a desenvolver projetos nessa linha há três anos e a cada ano um novo é
acrescentado. “Temos um fogão solar, um desidratador de frutas, um tanque com captação
de água de chuva para criação de tilápias e a criação de uma mini agro floresta na escola.
Todos esses projetos, agrupados, formam a exposição permanente de tecnologias
sustentáveis. O quintal da escola se transformou em uma vitrine para que outras pessoas
pudessem encontrar algo que fosse útil para a comunidade”, diz.
Segundo Marcilene, os estudantes do CED Agrourbano são filhos de agricultores locais
– do CAUB I – e levam os problemas para a escola. “E nós tentamos dar uma resposta. Nossa
ideia é resgatar as práticas rurais inerentes à área e essa exposição permanente vem a ajudar
neste sentido. São pequenas coisas possíveis de fazer dentro de uma chácara para manter o
produtor dentro daquela região”.
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Este ano, os professores de Ciências e Biologia Leonardo Teruyuki Hatano e Adriano
Galvão, juntamente com a supervisora pedagógica Gedilene Lustosa, se empenharam na
construção de uma sala ecológica, utilizando a tecnologia do superadobe e utilização de
garrafas de vidro para aproveitamento da iluminação natural.
O projeto deu tão certo que foi selecionado para a 12a Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, ocorrida entre os dias 19 e 25 de outubro, no Pavilhão de Exposições do Parque
da Cidade, em Brasília.
O professor Leonardo destaca que, para chegar a este projeto, “estivemos no Espaço
Chico Mendes, na chácara do Sinpro, para fazer pesquisas de campo, analisando as
bioconstruções que existem lá. A partir do que vimos e aprendemos, zemos uma adaptação
para a nossa realidade”.
O objetivo, segundo o professor, é construir uma casa ecológica com materiais de baixo
custo e fácil acesso, utilizando técnicas que proporcionem conforto térmico e acústico,
iluminação natural, segurança e sustentabilidade. Ao nal, compartilhar as técnicas com a
comunidade.
A construção com superadobe apresenta inúmeras vantagens, tais como economia e
rapidez, em uma obra simples e ecológica, já que utiliza poucos materiais industrializados em
comparação à construção convencional.

COMO SE FAZ
Na fundação foram utilizados pedras, areia, tijolos e cimento. Primeiramente foi
escavada uma vala de aproximadamente 30 cm de profundidade e 45 cm de largura onde
esses materiais foram colocados e compactados para estabilizar a construção.
A parede de superadobe é feita com terra compactada no interior de saco de polietileno.
Entre as camadas de sacos é colocado arame farpado para aumentar a aderência. Nas
primeiras camadas utiliza-se 5% de cimento misturado à terra.
O telhado verde é de placas de madeira (aglomerado) impermeabilizado com lona. Ele
recebe o substrato fértil e nele é plantado espécies com sistema radicular super cial como a
capuchinha (Tropaeolum majus). Do telhado verde, a água da chuva é captada por meio de
calhas e direcionada para uma cisterna que será construída em ferro-cimento.
A iluminação é natural, com janelas de manilhas de cimento e vitrais de garrafas reutilizadas.
BOMBAS DE SEMENTE
Outro projeto bem interessante da escola é chamado “bomba de semente”, uma
estratégia barata, de fácil confecção, divertida e e ciente para o re orestamento de áreas
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degradadas. Com ela é possível o estudo do Cerrado de maneira interdisciplinar e mais uma
ferramenta para a conscientização ambiental da sociedade.
As “bombas de sementes” são, na verdade, bolas de argila recheadas de adubo e
sementes, secadas à sombra por três dias. Depois, são lançadas nas áreas afetadas durante
a época chuvosa, pois a água dissolve a argila, hidrata a semente e aumenta a chance de
sobrevivência das plantas. A germinação é garantida.
A intenção é re orestar áreas desmatadas da ARIE da Granja do Ipê, principalmente
aquelas próximas às nascentes e córregos, com sementes de plantas nativas de cada to
sionomia.
Em ambientes urbanos, as bombas de sementes podem ser lançadas em terrenos
baldios contendo sementes de ores e frutíferas.

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/04/grupo-do-df-luta-para-preservar-mesausada-por-jk-em-area-de-cerrado.html

21/04/2016 11h06 - Atualizado em 21/04/2016 11h06
Grupo do DF luta para preservar mesa usada por JK em área de cerrado
Estrutura de pedra e cimento era usada em reuniões informais com equipe.
Tombamento e segurança aguardam papelada; região foi criada há 30 anos.
Mateus RodriguesDo G1 DF

Moradores, professores e alunos de uma região agrária do Distrito Federal uniram
esforços para ajudar a preservar um sítio histórico no Caub I, próximo ao Riacho Fundo.
Conhecida como "Mesa JK", a estrutura firmada no cerrado teria sido usada pelo presidente
Juscelino Kubitschek para reuniões com políticos e empresários, em momentos de maior
descontração.
Em meio a nascentes e mata nativa, o espaço foi disputado por grileiros e construtores,
mas segue intocado pelo avanço das obras de urbanização. O Conglomerado Agrourbano de
Brasília, Caub, foi criado em 1986 como um projeto de reforma agrária para cem famílias. O
crescimento de regiões como Riacho Fundo e Ponte Alta despertou o interesse de
investidores.
"Cheguei no início da ocupação, aos 14 anos, sou filha de fundador. Era só aquele terrão
vermelho, porque desmataram para a produção agrícola, ficou só a mata dos rios e
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nascentes", conta a coordenadora pedagógica do Centro de Ensino Agrourbano Ipê, Gedilene
Lustosa. A escola é uma das duas unidades de ensino básico da região.
A consciência sobre a preservação ambiental foi surgindo no contato com os alunos,
segundo ela. "Acho que no início a gente não tinha essa preocupação, esse olhar. Começou
aqui mesmo nas escolas, ali para 1995, com pesquisas sobre as nascentes daqui", diz.
Os esforços da comunidade para resistir ao avanço da cidade geraram um grupo de
discussão, o "Diálogos do Ipê", que ajudou a alertar o governo do DF sobre as tentativas de
invasão ou depredação do espaço. No mês passado, o Buriti oficializou a criação de um comitê
gestor, a ser gerenciado pelo Instituto Brasília Ambiental.

Região histórica
A região que abriga a Mesa JK fica a cerca de cinco quilômetros do Catetinho, primeira
residência oficial de Juscelino no DF. Apesar do nome inspirado no imponente Palácio do
Catete, no Rio de Janeiro, a versão menor foi construída em tábuas para aproximar o
presidente dos "candangos", operários da construção.
A área também abrigou Israel Pinheiro, responsável por coordenar a construção de
Brasília e primeiro governador do DF. A casa projetada por Niemeyer para o político chegou
a ser ocupada pelos generais, durante a ditadura militar, e hoje é sede da Universidade da
Paz.

Musgo na construção conhecida como 'Mesa JK'; moradores lutam pela restauração
da estrutura (Foto: Mateus Rodrigues/G1)
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Presidente da associação de produtores rurais da região, Josué Camargo afirma que o
interesse do grupo vai muito além da "autopreservação". Além da importância para a história
do DF, a região abriga dois sítios arqueológicos pré-cabralianos, com objetos de cerâmica e
ruínas de construções de até 4 mil anos.
O Iphan fez parte dessa nossa trajetória. Um dos sítios arqueológicos já era tombado,
mas o outro ainda está no processo. A Mesa JK também está em processo, mas ainda
precisamos de algumas imagens do Arquivo Público como provas materiais desse uso do
espaço"
Josué Camargo, presidente da Associação de Produtores Rurais do Caub I, no Riacho
Fundo
Em 1998, um decreto consolidou a região como Área de Relevante Interesse Ecológico, mas
o tombamento do espaço não acompanhou o mesmo ritmo. Os processos estão em estágio
avançado no Instituto do Patrimônio Histórico e Ambiental, mas ainda esbarram na burocracia.
"O Iphan fez parte dessa nossa trajetória. Um dos sítios arqueológicos já era tombado, mas o
outro ainda está no processo. A Mesa JK também está em processo, mas ainda precisamos
de algumas imagens do Arquivo Público como provas materiais desse uso do espaço", diz
Camargo.
Por enquanto, a "prioridade" do comitê gestor é garantir a segurança do patrimônio e
dos frequentadores – biólogos, pesquisadores, ciclistas e aventureiros. A ideia é usar uma
área que já tinha sido reservada pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) para um projeto
que não se concretizou, em 2010.
"A SPU cedeu uma área de 11 hectares para um projeto de recuperação, que criaria
um viveiro de mudas do cerrado para recuperar a área degradada. Aí, descobrimos que o
projeto era fictício e a ideia era parcelar a unidade. A secretaria já ofereceu, o Ibram já
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concordou, a Polícia Militar já aceitou, mas ainda falta uma assinatura ", diz o morador.

Borboleta pousada sobre a 'Mesa JK' no Caub I, na região do Riacho Fundo (DF)
(Foto: Mateus Rodrigues/G1)
Educação sustentável
Para preservar o caráter "agrourbano" da região, as disciplinas ministradas na escola
incluem conteúdos como horticultura, meio ambiente, hidroponia (cultivo na água) e
compostagem. Os alunos enumeram sonhos grandiosos para o futuro, mas são categóricos:
não têm nenhuma vontade de deixar a região.
É uma coisa que a gente não vê muito lá fora, geralmente está tudo desmatado,
destruído, queimado. Sempre que eu posso, eu desço, ando a cavalo ali na região da Mesa
JK, é muito lindo"

Milena Almeida, estudante
"É uma coisa que a gente não vê muito lá fora, geralmente está tudo desmatado,
destruído, queimado. Sempre que eu posso, eu desço, ando a cavalo ali na região da Mesa
JK, é muito lindo", diz Milena Almeida, de 16 anos.
Em um dos projetos, o estudante Lucas Henrique, de 17 anos, escreveu um rap em
parceria com uma colega para falar sobre a importância da preservação. O trabalho foi
apresentado para o governador Rodrigo Rollemberg e o ministro da Saúde, Marcelo Castro,
durante evento de combate ao Aedes. "Ele [Rollemberg] disse que era fã e se colocou à
disposição para ajudar", diz.
220

Neta de fundadores, Carolina da Costa, de 17 anos, diz que as atividades agrárias
praticadas na escola são um "alívio" em relação ao cotidiano lotado de tecnologias. "Na
cidade, a gente fica muito exposto a esse uso dos aparelhos, e aqui a gente tem essa
oportunidade de contato com a natureza", diz.

Alunos e equipe pedagógica do Centro Educacional Agrourbano Ipê, no Caub I, no
Distrito Federal (Foto: Mateus Rodrigues/G1)

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=46431

Trilhas da Educação
Escola do Distrito Federal se destaca por ações positivas para uso consciente da
água
•

Sexta-feira, 17 de março de 2017, 17h08

Todos os dias nos deparamos com cenas corriqueiras de desperdício de água. Um banho
demorado, uma torneira pingando, uma descarga disparada. A torneira da pia que permanece
aberta enquanto a louça é lavada. Essas situações estão presentes em diversos ambientes:
em casa, na escola, no trabalho. Muitas vezes, é difícil fazer o uso racional e consciente da
água. Mas não para o Centro Educacional Agrourbano Ipê, em Brasília.
A escola, com sede no Riacho Fundo II, é um exemplo de consciência coletiva. Há seis anos
a instituição desenvolve projetos que agregam soluções sustentáveis para o bom uso da água,
221

envolvendo os alunos e a comunidade local. As ações são realizadas desde 2010, quando a
escola foi inserida no projeto Escolas Sustentáveis, do Ministério da Educação.
A vice-diretora do centro educacional, Jedilene Lustosa, defende a iniciativa. “Não
basta economizar; precisamos ter atitudes que preservem a água em todo o seu ciclo”.
Segundo Jedilene, a conscientização no uso da água ocorre em todas as áreas da escola.
“Na cantina, a gente reutiliza o resto de frutas para a nossa composteira; na limpeza,
eliminamos o uso da mangueira e só usamos balde”, diz. “Quem chega à escola sabe que
aqui tem esse trabalho com a sustentabilidade.”

Um dos projetos culminou na construção de um tanque para criação de tilápias. O
professor de ciências e biologia da unidade, Leonardo Hatano, explica que a iniciativa foi
pensada com o intuito de fazer com que uma família pequena conseguisse o sustento com a
produção de sua própria chácara. “O coração principal desse sistema é o tanque de peixe”,
afirma.
“A partir desse tanque, nós temos a produção de uma proteína de alta qualidade, já
que a proteína do peixe é saudável”, exemplifica o professor. “Além disso, são produzidas
diversas plantas, que irão fornecer carboidratos e vitaminas para essa família poder se
sustentar”. Leonardo explica, ainda, que a água retorna para o tanque de forma oxigenada, o
que viabiliza a economia de água quando comparado ao sistema tradicional de cultivo de
peixe. A construção de um segundo tanque já está em andamento.
Reutilização – Em outra iniciativa, a água da chuva tem sido aproveitada para a
limpeza das dependências do centro educacional Agrourbano Ipê. Para a diretora da unidade,
Sheila Pereira da Silva Mello, além do envolvimento dos alunos, que levam adiante as boas
práticas, a economia na escola já é visível, o que gera benefícios para todos.
“Em outubro, nós estávamos com 110 metros cúbicos de água; em novembro passamos a 68.
Este ano, nós já pudemos perceber com o início do ano letivo que chegamos a 38 metros
cúbicos de economia”, comemora. “O propósito desse trabalho é a conscientização que nós
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estamos conseguindo ensinar aos nossos alunos e servidores. Vemos que é um trabalho
eficiente na conscientização da importância de economizar a água.”
Agrofloresta – A instituição também criou um sistema agroflorestal, que busca um
equilíbrio natural do ecossistema com o intuito de restaurar florestas e recuperar áreas
degradadas. Essa cultura ainda incentiva o combate às pragas sem o uso de agrotóxicos –
como tem acontecido na propriedade de Julião de Assis. Ele é avô de uma aluna do centro
educacional Agrourbano Ipê e permitiu que o projeto dos estudantes fosse expandido para
fora dos muros da escola.
“Os professores vieram e nos ensinaram como plantar, como fazer os canteiros, como
adubar. Agora aqui é tudo orgânico”, garante. “Não tem nada mais, nem química, nem
inseticida, nem fogo. É aí que a gente vê que o negócio vai dar certo, porque além de ajudar
o meio ambiente, a nossa saúde vai melhorar”. A expectativa de Julião é de que seus filhos e
netos deem prosseguimento ao projeto.
Resultados – O professor Leonardo Hatano relata que, com a experiência, não só as
notas dos estudantes melhoraram, mas o próprio envolvimento com o conteúdo tem
surpreendido. “A principal mudança é a motivação dos alunos; eles estarem a toda hora
querendo vir aqui trabalhar nesses projetos”, celebra. “O que eu notei mesmo foi que nossas
ações realmente criaram um aprendizado significativo para os alunos.”
Wynne Costa, de 13 anos, se orgulha dos projetos da escola em que estuda e já planeja levar
o aprendizado do dia a dia no ambiente escolar para casa. “Quero fazer uma horta vertical,
onde quero colocar plantas medicinais e temperos. Também quero fazer um jardim na minha
janela”. A estudante garante não ver dificuldades. “Não é difícil, não. Eu acho legal por isso:
porque economiza água, você reutiliza coisas, faz a reciclagem e ainda consegue plantinhas.
E ainda fica bonito.”
As lições motivam da mesma forma a estudante Luana Jesus. Ela inclusive já planeja
o que fazer quando ingressar na faculdade: engenharia ambiental. A escolha do curso, explica,
parte da certeza de que irá colaborar também para a preservação do meio ambiente. “Eu acho
bom porque a gente pode praticar, plantar, fazer o que a gente gosta”, afirma. “A escola me
ensinou que plantar é muito bom. E ajuda o mundo, porque ajuda nas nascentes, ajuda a não
poluir e é sustentável também porque a gente pode tirar alimentos da natureza sem
agrotóxicos.”
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https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2017/06/23/centro-educacional-agrourbano-ipeinveste-em-projetos-para-preservacao-da-agua/

23/6/17 8:57
Atualizado em 23/6/17 às 11:16
Centro Educacional Agrourbano Ipê investe em projetos para preservação da água
As alunas Vitória e Victória levaram as iniciativas praticadas na instituição para um
concurso em São Paulo e ficaram em segundo lugar. Escola fica no Riacho Fundo II
Larissa Sarmento, da Agência Brasília
Com tecnologias sustentáveis de baixo custo, como agrofloresta, captação de água da
chuva, aquoponia e compostagem, o Centro Educacional Agrourbano Ipê trabalha conceitos
para incentivar a preservação da água.

As alunas Vitória e Victória levaram as iniciativas praticadas na instituição para um
concurso em São Paulo e ficaram em segundo lugar. Escola fica no Riacho Fundo II. Foto:
Tony Winston/Agência Brasília
Com um projeto de iniciativas em educação ambiental, a escola ficou entre os finalistas do
Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, que reúne propostas de estudantes de todo o mundo
com interesse em desafios relacionados à água e à sustentabilidade.
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A proposta da escola de promover práticas sustentáveis vem desde 1995, com o
objetivo de apontar soluções para a conservação das nascentes e uso sustentável da água.
A escola fica no Combinado Agrourbano de Brasília I (Caub), no Riacho Fundo II, local
formado por vila urbana, chácaras e área de proteção ambiental. Para proteger as diversas
nascentes da região, o projeto foi iniciado para servir de exemplo para a comunidade,
composta em sua maioria de produtores agrícolas.
A vice-diretora da unidade de ensino, Gedilene Lustosa, ressalta que, como a escola
fica em uma área de produção agrícola, é necessário ter ações para diminuir o impacto da
agricultura. “Dessa maneira, preservamos a nossa água e evitamos ações como o uso de
agrotóxicos, a poluição dos lençóis freáticos e o desmatamento”, afirma.
Entre as ações da escola estão a agrofloresta, a captação de água da chuva, a
aquoponia, a sala ecológica e o tratamento de esgoto. Conheça um pouco dessas iniciativas:
•

Agrofloresta: combinação de diferentes espécies arbóreas com cultivos agrícolas de
forma simultânea. Na escola, já foram plantados: banana, ingá, mamão, jenipapo,
maracujá, bata-doce, mandioca e cajuzinho-do-cerrado. A banana, por exemplo, já foi
consumida na merenda como ingrediente da farofa

•

Captação de água da chuva: ela é feita por meio de um cano ligado a uma calha no
teto da escola. A água é filtrada e levada para o tanque onde são criados peixes em
sistema de aquoponia

•

Aquoponia: sistema de cultivo que une a piscicultura (cultivo de peixes) e
a hidroponia (cultivos de plantas sem o uso do solo, com as raízes submersas na água).
No tanque, são produzidas tilápias com a água da chuva e plantas submersas. Elas,
por sua vez, são alimentadas pelos minerais das fezes dos peixes

•

Tratamento de esgoto: como não há rede de esgoto na região, a água da fossa
será tratada. A escola produziu um filtro de água cinza (para eliminar as substâncias
químicas) e de carvão (para matar as bactérias). Parte do recurso filtrado será usado
para regar as plantas e parte será reaproveitada na descarga nos banheiros

•

Sala ecológica: a estrutura foi construída com a técnica superadobe, processo que
utiliza sacos de polipropileno preenchidos com solo argiloso. O teto foi feito com caixas
de leite recicladas. A sala é utilizada para ações extraclasse, como contação de
histórias
Todas essas técnicas são utilizadas pelos professores como aparato para aplicação

dos conteúdos educacionais. Todos os 520 estudantes da escola participam das ações, que
englobam também uma horta orgânica e experimentos de física, como o fogão solar.
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Todos os 520 estudantes da escola participam das ações, que englobam também uma horta
orgânica.
Foto: Tony Winston/Agência Brasília

Ensinamento ocorre na prática
O professor de biologia Leonardo Hatano, que participa dos projetos de tecnologias
sustentáveis, destaca que os alunos participam de todo o processo. “Eles colocam mesmo a
mão na terra”, diz. Para ele, essa forma de ensinar é mais eficiente que a tradicional, dentro
de sala de aula.
As alunas Victória da Silva Sousa e Vitória Lustosa, de 16 e 17 anos, ambas do 3º ano
do ensino médio, foram as escolhidas para representar a escola na final do Prêmio Jovem da
Água de Estocolmo, em São Paulo, em 6 de junho.
Elas ficaram em segundo lugar e foram muito elogiadas pelos jurados. “Foi uma grande
honra ser escolhida. Eles amaram o nosso projeto e estão mantendo contato com a gente”,
conta Victória. Também participou da defesa do projeto na capital paulista o ex-aluno Lucas
Henrique Cardoso, de 18 anos.
Edição: Paula Oliveira

http://noticias.se.df.gov.br/noticias/ultimas-noticias/escola-de-riacho-fundo-se-destaca-empremio-mundial-sobre-agua/
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Escola do Riacho Fundo se destaca em prêmio mundial sobre água
jun 14, 2017 Camila Denes Últimas Notícias

____
Foto: Vladimir Luz, Ascom/SEEDF

Alunos do Centro Educacional Agrourbano Ipê conquistaram o segundo lugar nacional no
Prêmio Jovem da Água de Estocolmo. Escola trabalha desde 1995 ações de preservação
ambiental

Alunos do Centro Educacional Agrourbano Ipê, localizado no Riacho Fundo, ficaram
entre os cinco finalistas nacionais do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo. O concurso,
organizado pelo Instituto Internacional de Águas de Estocolmo (SIWI), reúne propostas de
jovens do mundo todo interessados em desafios relacionados à água e à sustentabilidade.
Para competir, os estudantes inscreveram os projetos de educação ambiental do qual fazem
parte no dia-a-dia da escola. No dia 6 junho o grupo se reuniu aos demais finalistas brasileiros
e apresentou o projeto em São Paulo.
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Com a ajuda do professor de biologia Leonardo Hatano, os alunos transcreveram em
um relatório todos detalhes de cada projeto em execução na escola. “Na nossa rotina, estamos
sempre desenvolvendo atividades e monitorando os projetos de captação de água da chuva,
acquaponia, sistema de agrofloresta, mini-estação de saneamento básico e monitoramento
das nascentes da região. Para o prêmio, explicamos como funciona cada projeto, sua
funcionalidade e os resultados”, explica a estudante Victoria da Silva Sousa. O relatório cita
ainda a revista Manual do Biodetetive com conteúdo produzido essencialmente por estudantes
do 9º ano da escola.
Hatano conta que a maioria dos projetos é resultado do Circuito de Ciências. Todo ano,
a escola prepara algo diferente para a mostra científica do DF. Ao final do evento, os projetos
retornam à escola para servir de apoio à comunidade escolar. O nível de envolvimento e de
dificuldade de conteúdo relacionado varia de turma para turma. As alunas escolhidas para
representar a escola em São Paulo, Victória da Silva Sousa e Vitoria Lustosa, estão no 3º ano
do Ensino Médio, dominam bem o assunto e sempre apresentaram grande comprometimento
com a questão ambiental. O ex-estudante da escola, Lucas Henrique Silva Mourão, também
foi convocado para integrar o time. O jovem compôs a música Senhora Natureza, que se
tornou um hino da educação ambiental da escola e foi apresentada na final nacional do prêmio.
Tamanha afinidade e preocupação com a água não vem de hoje. Desde 1995, o
Agrourbano Ipê desenvolve ações com cunho ambiental. A localidade na qual a escola está
inserida, o CAUB I, foi determinante. A área mistura características tanto urbanas quanto rurais
com muitos habitantes dependentes de produção agrícola e próximos às nascentes do Capão
Preto e Ipê/Coqueiros. Além disso, a região é afetada pela falta de saneamento básico. “A
gente criou uma rede de proteção da nossa água e passou a envolver os moradores locais.
Até porque não adianta criar uma vitrine de trabalhos ecológicos e não envolver a comunidade
na qual está inserida”, explicou a vice-diretora, Gedilene Lustosa.
Na final nacional do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, o grupo conquistou o segundo
lugar. A experiência serviu para que os estudantes ganhassem experiência e conhecessem
as demais ações que ocorrem no Brasil inteiro sobre a água. Agora, com fôlego tomado, a
escola se prepara para mais uma competição sobre ideias em torno de recursos hídricos: o
Prêmio ANA. A ação da Agência Nacional de Águas reconhece trabalhos que contribuem para
a gestão e o uso sustentável da água. O foco é conquistar uma das vagas de vencedor para
apresentar seus trabalhos durante o 8º Fórum Mundial da Água, maior evento mundial sobre
recursos hídricos, que acontecerá em Brasília de 18 a 23 de março de 2018.
Prêmio Jovem da Água de Estocolmo
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Criado em 1997, o Prêmio Jovem da Água de Estocolmo conta com a participação de milhares
de jovens que inscrevem seus projetos nas etapas nacionais. O objetivo do prêmio é incentivar
o desenvolvimento da ciência como alicerce para a resolução de problemas práticos e conflitos
hídricos. Neste ano, o concurso é promovido pela primeira vez no Brasil. O projeto vencedor
vai representar o país em conferência mundial, a ser realizada em agosto, na capital sueca de
Estocolmo.

FAP-DF premia iniciativas escolares de destaque em ciência e tecnologia
Atualizado em 19/12/17 às 9:39
Vinte e quatro projetos foram reconhecidos em cerimônia na tarde desta segunda-feira
(18), quando governador de Brasília também assinou decreto que cria outro prêmio do
setor
Gabriela Moll, da Agência Brasília
Iniciativas de estudantes e professores da rede pública foram reconhecidas pelo Prêmio FAPDF de Ciência, Tecnologia e Inovação na Escola Pública 2017. Na tarde desta segundafeira (18), 24 trabalhos de 21 escolas receberam, ao todo, R$ 321 mil em prêmios.
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Do Centro Educacional Agrourbano Ipê do Riacho Fundo II, o projeto de produção de
alimentos e tecnologias rendeu o primeiro lugar na categoria ensino médio. Foto: Toninho
Tavares/Agência Brasília
A cerimônia ocorreu no auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes
(Dnit).
“Uma cidade só se desenvolve e só agrega valor à sua produção por meio do conhecimento”,
definiu o governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, que entregou os prêmios aos
vencedores.
“Despertar esse interesse nos jovens é fundamental para que as pessoas possam identificar
suas vocações e seguir suas carreiras”, acrescentou.
Mais de 450 mil alunos, de 673 colégios do Distrito Federal, participaram da concorrência da
Fundação de Apoio à Pesquisa (FAP-DF) em oito modalidades.
No Centro Educacional Agrourbano Ipê do Riacho Fundo II, o projeto de produção de
alimentos e tecnologias rendeu o primeiro lugar na categoria ensino médio. “Desenvolvemos
práticas como captação de água da chuva, compostagem e produção de adubo orgânico e
criação de tilápias em tanque de reúso”, detalhou o professor Rodrigo Chaves Toratani, à
frente da equipe vencedora.
"É um modo diferente de aprendizagem, para além da sala de aula, e que posso levar
para dentro de casa"Odair Ferreira, aluno do Centro Educacional Agrourbano Ipê do Riacho
Fundo II, que venceu na categoria ensino médio
Toda a produção ecológica é usada na própria escola, e as técnicas são estendidas para os
moradores da região administrativa. “A ideia é aperfeiçoar a teoria, testar na prática e
disseminar entre os alunos, as famílias e a comunidade”, explicou o docente.
Membro do grupo, o estudante do segundo ano Odair Ferreira, de 18 anos, conta que decidiu
fazer parte da iniciativa por ser complementar. “É um modo diferente de aprendizagem, para
além da sala de aula, e que posso levar para dentro de casa”, disse o morador do Riacho
Fundo II, que sonha cursar disciplinas ligadas ao meio ambiente na graduação.
Prêmio da FAP faz parte do programa Criança Candanga
O Prêmio FAPDF de Ciência, Tecnologia e Inovação na Escola Pública faz parte do
programa Criança Candanga e tem como objetivo ampliar o acesso dos estudantes à cultura
científica.
Para o diretor-presidente da FAP-DF, Wellington Lourenço de Almeida, a medida é de
extrema importância para a entidade pelo caráter estruturante. “Vamos nos mostrar uma
sociedade madura quando olharmos para o futuro, para os jovens e as crianças”, defendeu.
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450 milNúmero de alunos, de 673 colégios do Distrito Federal, que participaram da
concorrência da FAP-DF
Também presente na cerimônia, o secretário de Educação, Júlio Gregório Filho,
destacou a dedicação dos estudantes e agradeceu a todos os envolvidos pela oportunidade
de envolver os jovens em ações como essa. “Esse é o tipo de educação que precisamos no
século 21”.
Servidores que tiveram participação ativa no processo receberam o certificado de menção
honrosa das mãos do governador.
Os trabalhos apresentados fizeram parte do Circuito de Ciências, promovido pela
Secretaria de Educação em parceria com a Secretaria Adjunta de Ciência, Tecnologia e
Inovação, da Casa Civil, e com a Secretaria de Economia e Desenvolvimento Sustentável.
Distribuição dos prêmios em cada categoria

Escola no Riacho Fundo II planeja compartilhar saberes com a comunidade
24/2/18 9:25
Atualizado em 26/2/18 às 10:55
Professores e alunos desenvolvem projetos e se unem para mostrar técnicas
ambientais aos moradores da região. Pelas iniciativas, o Centro Educacional
Agrourbano Ipê participou de prêmio em Abu Dhabi
Jade Abreu, da Agência Brasília
Levar ensinamentos para fora dos muros da escola é o desafio do Centro
Educacional Agrourbano Ipê, no Riacho Fundo II. O colégio reforçou a ideia de incluir a
comunidade em ações sustentáveis após participar do prêmio Zayed Future Energy
Prize, em janeiro, em Abu Dhabi.
A vice-diretora, Gedilene Lustosa, integrou o grupo que esteve na capital dos
Emirados Árabes para apresentar as iniciativas do centro de ensino brasiliense. A viagem
também permitiu conhecer técnicas desenvolvidas em outros lugares do mundo. “Tem uma
escola no Paraguai que levou a luz solar para uma comunidade que antes não tinha
energia”, conta.
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O aluno Odair Ferreira, a vice-diretora, Gedilene Lustosa, e o professor de biologia
Leonardo Teruyuki Hatano. Foto: Tony Winston/Agência Brasília
Segundo Gedilene, o plano é que moradores da vizinhança aprendam técnicas como a
agrofloresta e implementem em casa. “Podemos mostrar como captar a água da chuva e
fazer tratamento de esgoto”, exemplifica.
No quintal do Centro Agrourbano Ipê há uma horta, um tanque de peixes e uma casa com
bioconstrução. “Isso é para ser uma vitrine para a comunidade”, ressalta a docente.
Centro Educacional Agrourbano Ipê reaproveita água para irrigar os jardins
No colégio do Riacho Fundo II, o esgoto é tratado, e a água pode ser usada para irrigar
o jardim ou até mesmo na descarga sanitária. “Não faz sentido a gente dar descarga em uma
água limpa”, defende o professor de biologia Leonardo Teruyuki Hatano, um dos principais
idealizadores das ações.
"Só de mostrar o tanque (de peixes), consigo ensinar o que é um plâncton, falar de cadeia
alimentar, de micro-organismos"Leonardo Teruyuki Hatano, professor de biologia
A água que cai dos bebedouros quando os alunos a tomam também será reaproveitada.
A escola está construindo um filtro para que o líquido possa ser usado para irrigar a horta.
O professor acredita que essa metodologia desperta o interesse dos alunos. “Só de
mostrar o tanque, consigo ensinar o que é um plâncton, falar de cadeia alimentar, de microorganismos.”
Para o aluno Odair Ferreira, de 18 anos, o método alternativo de ensino funcionou.
“Não sou bom em decorar livros, mas me lembro do professor explicando sobre a morfologia
das plantas aqui.”
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O jovem foi escolhido pelo engajamento nas ações de sustentabilidade da escola
para ir a Abu Dhabi representar os colegas. Agora, ele pensa em prestar vestibular neste
ano para engenharia ambiental.
O Centro Educacional Agrourbano Ipê tem 560 alunos e fica no Combinado
Agrourbano de Brasília I (Caub), local formado por vila urbana, chácaras e área de
proteção ambiental.
Entre as ações do colégio estão:
•

Agrofloresta: combinação de diferentes espécies arbóreas com cultivos agrícolas de
forma simultânea. Na escola, já foram plantados: banana, batata-doce, cajuzinho-docerrado, ingá, mamão, jenipapo, mandioca e maracujá. A banana, por exemplo, foi
consumida na merenda como ingrediente da farofa.

•

Captação de água da chuva: feita por meio de um cano ligado a uma calha no teto da
escola. A água é filtrada e levada ao tanque onde são criados peixes em sistema de
aquoponia.

•

Aquoponia: une a piscicultura (cultivo de peixes) e a hidroponia (cultivo de plantas sem
o uso do solo, com as raízes submersas na água). No tanque, são produzidas tilápias
com a água da chuva e plantas submersas. Elas, por sua vez, são alimentadas pelos
minerais das fezes dos peixes.

•

Tratamento de esgoto: como não há rede de esgoto na região, a água da fossa será
tratada. A escola produziu um filtro de água cinza (para eliminar as substâncias
químicas) e de carvão (para matar as bactérias). Parte do recurso filtrado será usada
para regar as plantas, e parte será reaproveitada na descarga nos banheiros.

•

Sala ecológica: a estrutura foi construída com a técnica superadobe, processo que
utiliza sacos de polipropileno preenchidos com solo argiloso. O teto foi feito com caixas
de leite recicladas. A sala é utilizada para ações extraclasse, como contação de
histórias.

Centro Educacional Agrourbano Ipê no Fórum Mundial da Água
As ações farão com que a escola represente a Secretaria de Educação na Vila Cidadã
do Fórum Mundial da Água, em março.
A vila ocupará uma área de 10 mil metros quadrados no Estádio Nacional de Brasília
Mané Garrincha. A entrada será gratuita, e os visitantes deverão se cadastrar no local ou,
previamente, no site.
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Os ingressos dão direito à participação da abertura, do encerramento, das sessões do
fórum, dos almoços e dos eventos culturais na exposição e na feira.
O segundo lote será vendido até 28 de fevereiro. Brasileiros e cidadãos de países que
não integram a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico têm 50% de
desconto no cadastro.
Estudantes, por sua vez, usufruem de abatimento de até 80% na adesão. A partir de 1º
de março, começa a venda do terceiro lote de ingressos.

O que é o Fórum Mundial da Água
Criado em 1996 pelo Conselho Mundial da Água, o fórum foi idealizado para
estabelecer compromissos políticos acerca dos recursos hídricos.
Em Brasília, é organizado pelo Conselho Mundial da Água, pelo governo local —
representado pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do DF (Adasa) — e
pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio da Agência Nacional das Águas (ANA).
O evento ocorre a cada três anos e já passou por: Daegu, Coreia do Sul (2015);
Marselha, França (2012); Istambul, Turquia (2009); Cidade do México, México (2006); Kyoto,
Japão (2003); Haia, Holanda (2000); e Marrakesh, no Marrocos (1997).

Participação do CED Agrourbano no 8º Fórum Mundial da Água

Stand Prêmio Professores do Brasil do MEC - Mercado de Soluções – Vila Cidadã
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CED Agrourbano recebendo árvores cenográfica do stand da Rede Globo na Feira

Apresentação Prêmio Professores do Brasil do MEC no Espaço Brasil - EXPO
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Workshop - Prêmio Professores do Brasil - MEC

CED Agrourbano no stand do GDF na Vila Cidadã

Participação do CED Agrourbano no Fórum Alternativo Mundial da Água na UnB
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Feira Agroecológica (2018) – A feira tem o objetivo de valorizar a produção de alimentos
agroecológicos da comunidade e do Centro Educacional Agrourbano. Durante o evento
acontecem várias oficinas para estudantes e comunidade com temas como: meliponário, uso
de agrotóxicos X métodos naturais, plantas alimentícias não convencionais, oficina de horta
para pequenos espaços, entre outros.
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Passeio Ecoturísticos pela ARIE da Granja do Ipê (2018) – O passeio organizado por
estudantes moradores do CAUB tem o objetivo de apresentar os sítios históricos, bem como
o patrimônio natural do cerrado local, chamando a atenção para a necessidade de
preservação.
Mutirões de Plantio na Comunidade (2016 a 2018) – Nas temporadas de chuva os
estudantes participam de mutirões de plantio de árvores na comunidade.
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Tinta de terra – Ecotinta (2018) – Os estudantes do Ensino Médio desenvolveram uma
receita de tinta de terra após pesquisas e estudos. Por meio de mutirões pintaram o tanque
de peixes e a sala ecológica.

Energia Solar e Cortina Verde (2018) – OS estudantes dos Anos Finais pesquisaram
soluções de energia renovável e para o aquecimento das salas de aula.

Projeto Azul, azulzinho – Existe vida sem plástico? (2018) – Trabalho realizado pelos
estudantes das turmas de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. Pesquisas e reflexões sobre
o impacto do lixo plástico para os animais aquáticos.
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https://www.change.org/p/cldf-câmara-legislativa-do-distrito-federal-distrito-federalsem-canudos

Novos Canteiros Agroflorestais (2019) – Estudo sobre a contribuição do sistema
agroflorestal para o ciclo da água.
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
Dados da Instituição Educacional
2.1.

Nome

da

Centro de Educacional Agrourbano/Ipê

2.3. Telefone

Granjas Ipê/Riacho Fundo – CAUB I – Riacho Fundo
II
3901-8069

2.4. Localização

DF 003 – Brasília/ Gama – Após viaduto do Catetinho

2.2. Endereço

entrar na primeira barreira eletrônica para chegar ao
2.5. Diretoria de
Ensino

CAUB I. Ao chegar a escola é avistada.
Coordenação Regional de Ensino do Núcleo
Bandeirante

2.6. Autorização:
2.7. Turno de
Funcionamento
2.8. Nível de

Matutino e Vespertino
Educação Básica

ensino ofertado
2.9. Etapas, fases
e modalidades

1- Ensino Fundamental – Anos Iniciais
2º Ciclo:
-BIA (Bloco Inicial da Alfabetização)
-Segundo Bloco – 4º e 5º anos
2- Ensino Fundamental – Anos Finais
3º Ciclo
3- Ensino Médio - Semestralidade
4- Educação Integral - (3º ao 5º ano)

O CED Agrourbano está localizado no CAUB I (Combinado Agrourbano de Brasília I).
Região que possui uma vila urbana e áreas rurais. Desta forma, a maioria dos estudantes do
CED Agrourbano é morador da área urbana ou rural do CAUB I. A instituição também recebe
estudantes de outras localidades como: CAUB II, Riacho Fundo II, Ponte Alta e Asa
Alimentos. A escola está situada no centro da vila urbana, sendo assim os estudantes das
demais localidades são usuários do transporte escolar.
Não se diferenciando da realidade das outras escolas, a maioria dos alunos que
apresentam dificuldades de aprendizagem demonstram características relacionadas à
pobreza, falta de acompanhamento da família, desestrutura familiar e desinteresse próprio
da juventude da nossa sociedade.
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Evidencia-se, na maioria de nossos alunos, a forma respeitosa com que eles tratam os
gestores, professores e demais funcionários. Porém, nos últimos anos a comunidade escolar
sente a influencia da realidade externa no que se refere ao uso e tráfico de drogas.
Por estar localizado no CAUB I, que é um Combinado agro e urbano, o CED
Agrourbano atende também a estudantes oriundos de família que tem a agricultura e/ou
pecuária como fonte de renda. Por este motivo, integra esse Projeto Pedagógico um
INVENTÁRIO sobre a organização curricular também voltada para a Educação do Campo.
Possui uma realidade distinta uma vez que oferece os Anos Iniciais, duas turmas de 6º
ano e duas turmas de 7º ano, no turno vespertino; Anos Finais do Ensino Fundamental (8º e
9º anos) e Ensino Médio, no turno matutino. A escola atende alunos portadores de
necessidades especiais do CAUB I que não tem possibilidades de se locomoverem para uma
escola de Ensino Especial em outras localidades.
A equipe dirigente tem como principais objetivos: a melhoria contínua da qualidade de
ensino, atender bem a comunidade, a conservação e a melhoria da estrutura física, a
valorização dos educadores e da educação. É uma equipe que acredita numa gestão
democrática com a participação de todos os segmentos. Incentiva a participação do
CONSELHO ESCOLAR no que diz respeito às prioridades da escola, pois alguns pais são
bastante exigentes e também participativos no que se refere ao crescimento da escola.
A equipe docente se mostra muito interessada. Existe no CED Agrourbano a cultura do
trabalho

com

projetos

interdisciplinares

que

abordem

temas

que

propiciam

o

desenvolvimento da pessoa humana.
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Como em outras escolas públicas, no Agrourbano, existem pais de alunos que
participam da vida escolar dos filhos, acompanhando as tarefas de casa, o desenvolvimento
dos alunos e visitando a escola regularmente. Porém, uma das dificuldades encontradas, pela
direção e pelos professores, é a ausência de determinadas famílias na vida escolar de seus
filhos.
A escola necessita de banheiros adequados às crianças dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, de auditório e construção de quadra coberta. As aulas práticas de Educação
Física acontecem na quadra de esporte da comunidade. Situação que coloca os alunos em
contato com pessoas estranhas e até possíveis usuários de drogas.
Outra dificuldade encontrada pela equipe de professores é a organização da
distribuição da carga horária para os profissionais que atendem aos anos finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio, no turno matutino. Como a escola possui apenas 08 salas
mais uma sala adaptada, são atendidas turmas do 8º ano do EF ao 3º ano do Ensino Médio.
Assim, alguns professores trabalham com todas as turmas e todos os conteúdos, o que
também prejudica o processo ensino e aprendizagem, pois o professor às vezes sai de um
conteúdo de 8º ano em que é necessária linguagem própria para a idade, estratégias
diferenciadas e em seguida tem que entrar numa turma de 2ª série do Ensino Médio onde
também é necessária outra linguagem e outras estratégias. Enfim, o desgaste para o
professor é grande. Em 2019, as turmas de 6ºs e 7ºs anos estão no turno vespertino, ou
seja, separadas das demais turmas de Anos Finais, e no mesmo turno das turmas de Anos
Iniciais. Essa realidade demostra dificultar a adaptação dos estudantes na rotina própria dos
Anos Finais.
Se para os professores a realidade de muitas séries/anos e conteúdos diferentes torna
o trabalho docente mais complexo, para a gestão também não é diferente, pois a escola
possui realidades distintas em cada turno. No matutino a instituição atende estudantes dos
Anos Finais e Médio, no turno vespertino Anos Iniciais e sextos e sétimos anos do Ensino
Fundamental. Além disso algumas turmas são atendidas em regime da Educação Integral.
Ou seja, a gestão administrativa e pedagógica, no CED Agrourbano é complexa pelo acúmulo
de etapas e modalidades de ensino existentes.
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Mas essa característica não tem sido suficiente para a acomodação da equipe gestora
e docente. Conforme o trabalho pedagógico, realizado nos anos anteriores, pode-se afirmar
que a coordenação pedagógica da instituição configura-se como momento e espaço para a
organização das ações para o desenvolvimento do Projeto Pedagógico, já que os encontros
para

planejamento

produzem

progressivamente

projetos

que

são

desenvolvidos

coletivamente.
Os resultados na execução dos Projetos de anos anteriores demonstram que existe
liderança do trabalho pedagógico desde a sensibilização, acompanhamento até organização
para a concretização do planejamento, contribuindo para a constituição de uma equipe de
trabalho e para a formação continuada dos envolvidos.
A coordenação pedagógica, na instituição, é um espaço/tempo onde a evolução do
trabalho educacional é refletido por meio de discussões e avaliações coletivas sobre o
cotidiano escolar, a fim de que, como resultado surjam objetivos comuns traçados com o
comprometimento dos envolvidos.
A constituição do trabalho em equipe configura a formação continuada que se dá tendo
como instrumentos: os estudos, as pesquisas, os planejamentos, as trocas de ideias, o
aprendizado com a ação, as avaliações e os replanejamentos
Em relação aos indicadores da avaliação do IDEB, nos Anos Iniciais a instituição
alcançou a meta estabelecida para 2019, porém registrou manutenção do índice nos anos de
2013 e 2015.
Outro dado importante para o diagnóstico da Unidade Educacional refere-se aos
números de aprovados e retidos do ano de 2015 a 2018:

ANOS NICIAIS - 2015
MAT.

APROVADOS

REPROVADOS

ABANDONO

3

1

FINAL
1º ANO

26

26

100%

2º ANO

25

25

100%

3º ANO

31

27
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4º ANO

28

26

2

5º ANO

43

39

4

Total

153

143

93,47%

9

5,88%

1

0,65%

ANOS FINAIS - 2015
MAT
FINAL

APROVADOS

REPROVADOS

ABANDONO

6º ANO

59

53

89,83%

6

10,17%

7º ANO

45

39

86,7%

6

13,3%

8º ANO

46

40

86,95%

4

8,7%

2

4,35%

9º ANO/

53

48

90,57%

4

7,55%

1

1,88%

203

103

88,70

20

9,25%

3

1,45%

8ª SÉRIE

ENSINO MÉDIO 2015

MAT. FINAL

APROVADOS

REPROVADOS

1ª SÉRIE

32

24

75%

7

22%

2ª SÉRIE

29

28

96,55%

1

3,45%

3ª SÉRIE

30

30

100%

TOTAL

91

82

90,10

8

8,9

ABANDONO
1

3%

1

1,09%
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Em 2016 nota-se uma diferença no rendimento das turmas dos Anos Finais. As
turmas do turno vespertino apresentaram um número de retidos bem maior se comparado
às turmas do matutino. Percebe-se que a dificuldade de realizar coordenações coletivas
com os professores de 20 horas e a quantidade de etapas existentes na escola podem
influenciar diretamente esse resultado, como observa-se a seguir:
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Após analisar esses dados, a equipe de professores optou pela adesão ao 3º ciclo
como forma de organizar o trabalho pedagógico e a avaliação formativa.
Outros dados do rendimento de 2016:
Rendimento 2016 - Ensino Médio
1ª SÉRIE

2ª SÉRIE

3ª SÉRIE

TOTAL

97%
97%
96,40%
95,80%

1,70%
AP

4,10%3%2,67%
1,70%

0,89%
RP

AP D

ABA

Rendimento 2016 - Anos Iniciais
100%

100%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

96,42%

90,00%

93,80%

82,75%

AP
RP
17,50%
10%
0
1º ANO

2º ANO

3º ANO

4º ANO

5º ANO

6,20%
Total

A partir de 2017 a organização em ciclos para as turmas dos Anos Finais e suas
estratégias pedagógicas e de avaliação possibilitou ampliar os índices de aprovação.
Abaixo a série histórica de dados de aprovação e rendimento no IDEB:
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IDEB ANOS INICIAIS

IDEB ANOS FINAIS
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GRÁFICOS COM RENDIMENTO DE 2018 E METAS PARA 2019

Taxa de Aprovação - Anos Iniciais

98%
95%

95%

ANO 2017

ANO 2018

93%
ANO 2015

META 2019

Taxa de Aprovação - Anos Finais
98%

99%
97%

89%
ANO 2015

ANO 2017

ANO 2018

META 2019
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Taxa de Aprovação - Ensino Médio
98%

98%

ANO 2018

META 2019

93%
90%
ANO 2015

ANO 2017
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
O CED Agrourbano, funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno, com as
seguintes modalidades de ensino:
MATUTINO
* Ensino Fund. Anos Finais (3º

ciclo)

VESPERTINO
* Ensino Fund. Anos Iniciais (2º ciclo)
* Ensino Fund. Anos Finais (3º ciclo)

* Ensino Médio - Semestralidade
* Educação Integral

Ensino Fundamental (A.F.)

Ensino Fundamental
Duas turmas de 1ºano ( BIA) = 38
estudantes

Duas turmas de 8º ano = 66

Uma turma de 2ºano ( BIA) =53

estudantes

estudantes

Duas turmas de 9º ano = 70

Uma turma de 3ºano ( BIA) =27

estudantes

estudantes
Uma turma de 4º ano = 28 estudantes

Ensino Médio

Duas turmas de 5º ano = 31 estudantes

Duas turmas 1º Ano = 68

Duas turmas de 6º ano = 67 estudantes

estudantes
Duas turmas 2º Ano = 59

Duas turmas de 7º ano = 65 estudantes

estudantes
Duas
turmas
3º Ano com
= 43 12
(uma sala
adaptada

---------------------------------------------

Educação Integral
estudantes
estudantes)
3º, 4º, 5º = 90 estudantes
Sala de Recursos: Sem professor
ANNE ( Anos Iniciais - Anos Finais e Médio)
Total de Turmas: 10

= 10 estudantes
Total de Turmas: 11

Total de estudantes: 306

Total de estudantes: 309
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A escola possui um prédio com 8 salas de aula, três salas adaptada, uma sala para
biblioteca, uma secretaria, sala de servidores, cantina, banheiros de alunos, banheiros de
professores, um laboratório de ciências. Recursos financeiros do Estabelecimento serão
provenientes das verbas do programa PDDE/FNDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) e
do PDAF (Programa de Descentralização e Autonomia Financeira do Governo do Distrito
Federal). O quadro de recursos humanos é composto conforme a tabela a seguir:
Matutino

Vespertino

Professores

16

15

Coordenadores

0

01

Coordenador

01

Ecucação Integral
Merendeiro

02

02

readaptados

03

-

Porteiro

01

0

(tercerizado)
Professores

Vigilância
tercerizada
Equipe de direção

04
03
-

Auxiliar de direção
Secretaria
Agente de

01
02
06

conservação e
limpeza terceirizado
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FUNÇÃO SOCIAL
A escola precisa voltar-se para as novas realidades, ligar-se no mundo econômico,
político, cultural, mas precisa ser um ponto de apoio contra a exclusão social. A luta por uma
sociedade justa, uma sociedade com elevada consciência das possibilidades objetivas e
subjetivas do homem como ser prático, que inclua a todos que passam pela escola e pelo
trabalho dos professores.
A contribuição do Centro Educacional Agrourbano para uma sociedade melhor está
no trabalho para a formação geral e continuada de sujeitos pensantes e críticos, na
preparação para uma sociedade técnica/científica/informacional, na formação da cidadania
crítico-participativa e na formação da ética.
É parte de nossa função social preocupar-nos com os cidadãos que formamos, por
isso acreditamos que educar é humanizar. Esta função não passará por desprezar a função
de ensinar, mas reinterpretá-la na tradição mais antiga, no ofício de ensinar aos seres
humanos. Essa matéria somente se aprende em um clima humano, em interações humanas,
quando nos revelamos como humanos, quando os nossos educandos convivem com seus
semelhantes e diversos. Nossa missão é revelar leis da natureza, a produção do espaço, da
vida, ensinar matérias... Mas, sobretudo revelar às novas gerações; a humanidade, a cultura,
os significados que aprendemos e que vêm sendo aprendidos na história do desenvolvimento
cultural.
Desta forma, a função da equipe do CED. Agrourbano é de desempenhar o papel de
militantes da utopia e portadores da esperança, alimentando os sonhos para a realização do
que se projeta, exigindo certo nível de organização, de planejamento e de ações. Não bastam
a vontade e o improviso, é preciso estabelecer metas, pois os homens precisam esclarecer
teoricamente sua prática social, e regular, conscientemente, suas ações como sujeitos de
história.
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PRINCÍPIOS NORTEADORES

PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS

A Secretaria de Educação do Distrito Federal traz-nos como fins e propósitos de seu
caráter organizacional e institucional a aprendizagem e formação.
A vivência do processo educativo tem como objetivo propiciar ao cidadão condições
de responder positivamente às grandes necessidades contemporâneas de aprendizagem:
aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser
O CED Agrourbano propõe-se, através das ações pedagógicas realizadas em seu dia
a dia, buscar recursos e meios que atendam às necessidades educacionais de todos os
alunos, de modo a oportunizar o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem, garantindo
educabilidade de todos os seres humanos; direito à equidade, igualdade de oportunidades
educacionais independentemente dos comprometimentos que possam apresentar; respeito
à dignidade humana; direito à liberdade de aprender e expressar-se e; direito de ser
diferente. Dessa forma, incentivará a maior participação de todos, inclusive da família,
promovendo ações que levem ao cumprimento ao pleno exercício da Gestão Democrática.
Deve-se para tanto, considerar o educando como um ser original e criativo, que
aprende na vida social e no espaço escolar, que tem potencialidade e necessidade de
interagir e de refletir sobre a diversidade do conhecimento humano, que tem direito de ter
acesso ao conhecimento na sua complexidade prática e teórica, que modifica o que sabe,
constantemente, que participa da construção do saber escolar e que é um produtor de
cultura.
A intervenção pedagógica provoca avanços que não ocorreriam espontaneamente.
Priorizando as interações entre os próprios alunos e deles com o professor, o objetivo da
escola então, é fazer com que os “conceitos espontâneos”, que as crianças desenvolvem
na convivência social, evoluam para o nível dos “conceitos científicos”. O professor é
considerado como mediador privilegiado da formação do conhecimento.
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PRÍNCIPIOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS

Tendo como princípio a construção de competências pela ação educativa,
considerando a aprendizagem como aspecto amplo e tendo o aluno como foco de interesse,
o CED Agrourbano

quer privilegiar na organização do trabalho pedagógico um

planejamento interdisciplinar e contextualizado onde a aprendizagem significativa, o
incentivo ao hábito de leitura e a avaliação formativa sejam os fios condutores. Desta forma,
pretende-se utilizar a avaliação como ferramenta a serviço dos processos ensino e
aprendizagem. Iniciando pela diagnose, pela investigação e visando o levantamento de
informações e mapeamento de dados para a compreensão do processo de aprendizagem,
vislumbrando intervenções que possam auxiliar os alunos no processo de desenvolvimento
de suas competências, bem como no crescimento da sua autonomia.

PRÍNCIPIOS ÉTICOS

No campo da ética, o mundo contemporâneo convive com uma crise de valores,
predominando um relativismo moral baseado num interesse pessoal, na vontade, na eficácia,
sem referências a valores humanos como a dignidade, a solidariedade, a justiça, o respeito à
vida. É preciso a colaboração da escola para a revitalização da formação ética atingindo tanto
as ações cotidianas quanto as formas de relações entre povos, etnias, grupos sociais, no
sentido do reconhecimento das diferenças e das identidades culturais. É importante lembrar
que, o papel da escola é de colaborar, dando sequência, à educação que seus alunos recebem
de suas famílias.
A formação de cidadãos e cidadãs é, ao mesmo tempo, um desafio ético e político. No
desafio ético de formação cidadã, se põe em jogo o caráter constitutivamente político da ação
educativa. Assim, pensar em educação da cidadania significa pensar em valores, normas e
direitos (não apenas legais, senão também morais) que configuram a práxis cidadã e que,
devem constituir a práxis educativa.
Assim sendo, os temas relacionados à Ética e Cidadania devem estar presentes tanto
correlacionados aos componentes curriculares como nas reflexões sobre o cotidiano e ações
das pessoas que fazem parte do convívio escolar, pois preparar para a cidadania ética supõe
práticas escolares dentro destes princípios, sem as quais, torna-se um discurso vazio.
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PRÍNCIPIOS ESTÉTICOS

Vivemos todos os dias a aceleração do mundo globalizado. Uma vida controlada pelo
relógio, pela necessidade de ter, de competir, de conseguir... um mundo que supervaloriza
a produção, o consumo e a eficiência. Exige-se dos homens que sejam apenas racionais. É
neste mundo que a humanidade tem perdido valores e sentimentos.

Vemos então a

banalização da violência e da injustiça.
Leonardo Boff afirma que o homem não tem só fome de pão, mas também de beleza,
como já cantaram os Titãs: “A gente não quer só comida a gente quer comida, diversão e
arte”, portanto a escola deve preocupar-se com a educação dos sentimentos. Deve buscar
educar os sentidos e a sensibilidade trilhando o sentimento em sua dinâmica e amplitude,
propiciando possíveis caminhos no sentido de reconciliar razão e emoção.
Assim deve ser princípio da prática pedagógica no CED Agrourbano a valorização
dos sentimentos, da expressão em diversas linguagens e do envolvimento do aluno com as
atividades desenvolvidas.
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OBJETIVO GERAL

Implementar ações visando a garantia de aprendizagem a todos, promovendo o
desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e sociais dos alunos (processos
mentais, estratégias de aprendizagem, competências do pensar, pensamento crítico), por
meio dos conteúdos escolares.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

. Reduzir os índices de evasão e repetência;

. Implementar metodologias em sala de aula que garantam uma participação mais
efetiva do estudante na construção do conhecimento;
. Formar para a cidadania participativa e ética;

. Contextualizar conteúdos organizando o currículo tendo os eixos (Educação para a
Sustentabilidade, Educação do Campo e Diversidade) e temas definidos “Agrourbano
Planando Água” e “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”
como elementos articuladores.
. Valorizar a cultura da comunidade;
. Incentivar a reflexão da comunidade escolar a respeito dos processos de ensino e
aprendizagem.
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS

Conforme o documento Orientação Pedagógica- Projeto Político Pedagógico e
Coordenação Pedagógica nas escolas (2014), da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal cada escola deve:
“Com base no Currículo da Educação Básica da SEEDF 2014,
apresentar a forma como promove a interdisciplinaridade, o trabalho com
projetos, a relação da teoria com a prática, a contextualização, o trabalho com
os temas transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação
em e para os Direitos Humanos; Educação para a Sustentabilidade.
Desenvolvimento de programas e projetos específicos (Centros de Iniciação
Desportiva, Educação com Movimento, Programa Saúde na Escola, entre
outros).”
A equipe do CED Agrourbano, a partir de 2015, organiza o planejamento
pedagógico dando ênfase aos Eixos Transversais. Considerando o histórico e o
contexto da comunidade escolar dá prioridade na organização curricular para os eixos:

1-

Diversidade

“Pensar uma educação para a diversidade significa, na prática: CURRÍCULO EM
MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BPRESSUPOSTOS TEÓRICOS
- Reconhecer a existência da exclusão no ambiente escolar.
- Buscar permanentemente a reflexão a respeito dessa exclusão.
- Repudiar toda e qualquer atitude preconceituosa e discriminatória.
- Considerar, trabalhar e valorizar a diversidade presente no ambiente escolar, pelo
viés da inclusão dessas parcelas alijadas do processo.
- Pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com base numa visão crítica
sobre os diferentes grupos que constituem a história social, política, cultural e econômica
brasileira.” (Págs. 42 e 43).
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2-

1.

Educação do Campo

Realizar um conjunto de inventários sobre a realidade atual, com o objetivo de

identificar as fontes educativas do meio. Como a vida não é a mesma em todo lugar, os
inventários precisam ser elaborados por cada escola, convertendo-a, assim, “em uma
pequena instituição que pesquisa e produz conhecimento de caráter etnográfico sobre seu
entorno, sua realidade atual, apropriando-se, portanto, de sua materialidade, da vida, da
prática social” (FREITAS, 2010).
2.

O inventário deve identificar as lutas sociais e as principais contradições

vivenciadas na vida local, nacional e mundial; as formas de organização e de gestão dentro
e fora da escola em nível local, nacional e mundial; as fontes educativas disponíveis na vida
local, no meio, de caráter natural, histórico, social e cultural, incluindo a identificação das
variadas agências educativas existentes no meio social local; as formas de trabalho
socialmente úteis. (pág. 49)

3-

Educação para a Sustentabilidade

(O CED Agrourbano é Escola Sustentável desde 2010)

Implementar atividades pedagógicas por meio de saberes populares, científicos e de
interação com a comunidade, que visem a uma educação ambiental baseada no ato de
cuidar da vida em todas as fases e tipos. Busca-se oportunizar a professores e estudantes
a construção de uma sociedade igualitária que atenda às necessidades do presente e
conserve recursos naturais para as gerações futuras. Nesse sentido, são exemplos de
subtemas da Educação para a Sustentabilidade: produção e consumo consciente;
qualidade de vida; alimentação saudável; economia solidária; agroecologia; ativismo social;
cidadania planetária; ética global; valorização da diversidade, entre outros. (Págs. 58 e 59)
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CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE
ENSINO E APRENDIZAGEM

Para o acompanhamento avaliativo e controle deste Projeto Político Pedagógico é
necessário que sejam criados e valorizados espaços para a prática de avaliação coletiva
como aspecto fundamental ao seu aperfeiçoamento, por exemplo: reuniões bimestrais para
o acompanhamento do projeto, da prática pedagógica da escola conforme os princípios
estabelecidos, das ações programadas e dos objetivos alcançados; garantir espaço no
Conselho de Classe para a avaliação da equipe escolar; realizar auto avaliações com
estudantes e professores; garantia de espaço e tempo para avaliação nas coordenações,
pesquisas por meio de questionários com pais, alunos e funcionários, avaliação institucional
nas reuniões programadas no calendário escolar.
No que diz respeito ao processo ensino e aprendizagem, a avaliação visa eliminar
seu caráter classificatório, pontual e restritivo, incorporados historicamente para projetar a
avaliação formativa. Para tanto, envolve todos os componentes do processo educativo que
buscam reconhecer e aperfeiçoar a sua prática e sua participação, não se atendo somente
ao processo de ensino e aprendizagem, mas todos os aspectos da formação humana,
contemplados e objetivados no projeto coletivo. A coordenação pedagógica reforça isso,
pois é percebida como um momento de organização coletiva e como um espaço privilegiado
de todas as práticas pedagógicas da escola, possibilitando a reavaliação e discussão das
mesmas.
A respeito da avaliação de desempenho do aluno em sala de aula, tem sido constante
a preocupação dos professores, conscientes que são, de que um processo malconduzido
pode influenciar na vida do estudante, trazendo-lhe problemas de ordem emocional, que
interferem na sua aprendizagem.
Além disso, o processo avaliativo deve guardar coerência com os princípios do
documento “Diretrizes de Avaliação Educacional – Aprendizagem Institucional e em Larga
Escala da Secretaria de Educação” versão 2014 e regimento escolar, devendo a avaliação
formativa, ocorrer de forma processual e contínua, valorizar o progresso do aluno e as
práticas de auto avaliação, com perspectivas às aprendizagens. Deve preocupar-se com o
crescimento do aluno, enquanto ser individual e social e com o domínio de aprendizagens
significativas e sólidas, que lhe permitam prosseguir com perspectiva de sucesso.
Em um mundo cada vez mais complexo, dinâmico e mutável, adotou-se uma
concepção de aprendizagem partindo, também, do que o aluno traz de bagagem e levando
até ele os conhecimentos baseados em sua realidade.
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Com isso, a avaliação deve assumir um caráter inclusivo, capaz de infundir no aluno
a confiança em si mesmo e estimulá-lo a avançar sempre.
Nesse contexto, a ação avaliativa ultrapassa os limites quantitativos e, portanto, deve
observar a dimensão diagnóstica, assim como processual/contínua, formativa, cumulativa e
participativa, fazendo com que o professor ajude o aluno, contribuindo para o seu
desenvolvimento das aprendizagens e crescimento para a autonomia. “Avaliar para incluir,
incluir para aprender e aprender para desenvolver: eis a perspectiva avaliativa adotada” (Pág.
12- Diretrizes de Avaliação Educacional - SEDF).
Tendo como princípio a avaliação formativa na qual tudo e todos são avaliados, no
CED Agrourbano pretende-se promover o desenvolvimento do aluno, do professor e da
própria instituição educacional.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA
PLANEJAMENTO 2019

Durante a Semana Pedagógica do ano letivo de 2019 foi apresentado aos professores
o histórico da escola, dados do rendimento do ano de 2018 e análise do IDEB. Também foram
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discutidos assuntos relacionados ao tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
(SNCT) que é “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”.

Durante as coordenações pedagógicas do mês de março, a equipe de professores
trabalhou no planejamento do calendário anual – com previsão de prazos para as intervenções
pedagógicas – e na programação dos projetos, envolvendo a temática da SNCT, a partir dos
conteúdos dos componentes curriculares de cada série/ano. A intenção é que cada turma seja
contemplada com pelo menos um projeto com pesquisas, práticas e experimentos
relacionando os conteúdos e ao tema “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o
Desenvolvimento Sustentável”, conforme demonstrado nos quadros a seguir:

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema 2019 - BIOECONOMIA NO AGROURBANO
1º AO 5º ANOS

Projetos: Bichonário – Lixo Zero – Sucos Naturais (Alimentação
saudável)

Observação de animais e insetos no quintal da escola, na comunidade, na ARIE da Granja do Ipê,
parques ou Unidades de Conservação do DF.
Identificação de animais e insetos.
Localização - coordenadas
Utilizar o contexto dos animais como incentivador para o letramento de forma interdisciplinar.
Montar um bichonário, acrescentando características dos animais.
Relacionar a experiência com o peixinho azulzinho.
Relacionar o bichonário ao projeto lixo zero.
Plantar e colher para utilizar em receitas de diferentes sucos.
Plantar bambu fino para confecção de canudos (sucos, lixo zero e bichonário).
Organizar rotina de contação de história, produção de textos e dramatizações com a temática.
Aprofundar na pesquisa sobre animais polinizadores.
Simular uma biostartup relacionada a serviços de polinização.
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ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
6º e 7º ANOS - CED AGROURBANO 2019
Tema 2019 - BIOECONOMIA NO AGROURBANO
Projetos - ALMANAQUE ANIMAL DO AGROURBANO e LIXO ZERO
Observações e pesquisas sobre animais no quintal da escola, na comunidade, na ARIE da
Granja do Ipê, parques ou Unidades de Conservação do DF - Ações para o Lixo Zero
Construir um almanaque com os animais encontrados e identificados
Simular uma biostartup com serviços de identificação de animais bioindicadores.

Língua Portuguesa

Leitura e interpretação de diferentes tipos de textos – Produção de diversos
tipos de textos com características e curiosidades sobre os animais
observados. • Descrição de personagens (diversidade X estereótipos) e
cenários (ambientes típicos brasileiros)

Língua Inglesa

Bichonário em inglês

Ciências

Materiais sintéticos: plástico; tecido; medicamentos; cosméticos (lixo)material sintético remédios – tempos de decomposição Vida e Evolução –
Comparativo rápido – sistemas – animal observado e ser humano – Para
compor o almanaque

História

Pré-história – Domesticação dos animais – arte rupestre (representação de
animais)

Arte

Fotografia – Desenhos – Placas com material reciclados – Representação
de animais na pré-história – arte rupestre – Representação de animais por
grandes pintores.

Geografia

Biomas e Biodiversidade * Impactos ambientais decorrentes da
agropecuária e industrialização; recursos naturais no Brasil e no mundo e
dinâmica climática; desafios do desenvolvimento e da preservação
ambiental. * Ferramentas da Cartografia - coordenadas geográficas

PD Ciências

Observação e identificação dos animais observados Nome popular e
científico Identificação – Classe – Família Função no meio ambiente

Matemática

Leitura e interpretação de tabelas e gráficos referentes a variáveis
categóricas e numéricas Probabilidade e Estatística Geometria Expressões
numéricas e situações problema envolvendo adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação
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8º ANO - CED AGROURBANO 2019
Tema 2019 - BIOECONOMIA NO AGROURBANO
Projetos: Saúde - Qualidade de vida - Saúde Emocional
Ações: LIAN – GONG (Agrourbano + Posto de saúde) – REIKI – construção de uma
MACA de papelão – BANHO DE FLORESTA – ACUPUNTURA - MEDITAÇÃO
Solução Inovadora – Simulação de uma Biostartup - Qualidade de vida e saúde emocional
Componentes Curriculares e Professores Envolvidos: Educação Física e Ciências
Outros: Lixo Zero e Economia Circular
Horta – Canteiros Agroecológicos – Farmácia Viva (Educação Física)

9º ANO - CED AGROURBANO 2019
Projetos: Fazenda de Bambu - Geodésica
Ações:
PESQUISA SOBRE O BAMBU
Solução Inovadora – Simulação de uma Biostartup:
PRODUÇÃO DE MÓVEIS – UTENSÍLIOS – CONSTRUÇÃO (GEODÉSICA)
Componentes Curriculares e Professores Envolvidos: Matemática e Ciências

Outros: Lixo Zero e Economia Circular
Horta – Canteiros Agroecológicos –
Farmácia Viva (Educação física)
Empoderamento de Meninas – Saúde emocional
ACOMPANHAMENTO PARA PROVA BRASIL - IDEB

ENSINO MÉDIO
1ª SÉRIE
Projeto Cerâmica
1º Semestre – Estudos e pesquisas – Embasamento (História - Filosofia – Sociologia – Arte – Língua Portuguesa)
Sedentarização – Sítios arqueológicos povos cerâmicos – Fogo primitivo – Etmologia
2º Semestre – Prática – Forno – Cerâmica – Biostartup (plano de negócios)

Projeto Bambu – Geodésica
Saberem que vem dos Alimentos – Horta Vertical – Agricultura do Futuro
Outros: Lixo Zero Economia Circular – Empoderamento de Meninas – Saúde Emocional

341

2ª SÉRIE
Projetos: Saberem que vem dos Alimentos - Horta Vertical – Agricultura do Futuro Água e Saneamento
Ações para Água: Acompanhamento da qualidade da água das nascentes, de reuso, de captação da chuva
Pesquisa com a moringa
Simulação de Biostartup – Soluções para Água – Hortas verticais – Agricultura do Futuro
Parcerias com UDF – qualidade da água – reuso da água – microbiologia
Ações para Saber que vem dos Alimentos: Identificação de alimentos e práticas alimentares dos
estudantes – Leitura e interpretação de textos, áudios e audiovisuais – Mutirões – rodas de Conversa –
Síntese dos aprendizados – Feira pedagógica

Professores e Componentes Curriculares Envolvidos: Química – Biologia – Matemática Geografia

3ª SÉRIE
Lixo Zero Economia Circular - Saúde Emocional
ACOMPANHAMENTO PARA PROVA BRASIL - IDEB
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ANEXOS

Planejamento para 2019 Biblioteca Vinícius de Moraes
Visando aperfeiçoar e valorizar o cidadão através das linguagens artística, literária e histórica, a partir
da compreensão do seu papel enquanto sujeito histórico, o projeto enfoca o ato de ler como ponto de
partida para a construção do pensamento lógico, com isso, possibilitando a capacitação do aluno em
construir suas relações diante do mundo.
Alunos atendidos : Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Médio.
Duração: Ano letivo de 2019
Professoras Orientadoras da Biblioteca: Adriana Cláudia Carvalho
Matrícula: 31 356-4.
Ada Aparecida Cassaro Matricula: 2006464
OBJETIVOS:
-Desenvolver o comportamento leitor através da leitura, para a formação de leitores autônomos;
-Estimular a leitura de forma lúdica e significativa;
-Valorizar a ação de ler e, consequentemente, as obras escritas como forma de arte e preservação do
conhecimento;
-Ampliar os universos literários dos alunos, oferecendo material diferenciado para leitura;
-Apresentar a leitura como forma de manifestar sentimentos, experiências, idéias e opiniões;
-Definir e refinar o gosto literário, estimulando os alunos a identificar os seus gêneros preferidos;
-Propiciar o contato dos alunos com diferentes gêneros textuais, especialmente no que se refere ao ler
para apreciar e para conhecer.
-Possibilitar aos alunos momentos para saborear e compartilhar as idéias de autores clássicos e
contemporâneos da literatura universal;
-Desenvolver

um

trabalho

de

parceria

com

todos

os

professores;

-Tornar-se mais uma das ferramentas da escola na realização de projetos, complementando as atividades
desenvolvidas em classe;
-Estimular a pesquisa.

CONTEÚDOS:
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- Leitura e escrita de textos de memória
- Antologia Poética
- Fábulas
- Contos de Fadas
- Contos Populares
- Leitura de textos científicos
- Cantigas, adivinhas, trava-língua e parlendas
- Crônicas
- Folclore
- Histórias em quadrinhos
- Texto dramático
- Literatura de Cordel
- Jornal
- Propaganda
- Teatro
- Música
- Dança
- Datas comemorativas

DESENVOLVIMENTO:
As atividades desenvolvidas na sala de leitura buscam realizar um trabalho interdisciplinar de acordo
com o tema do Projeto Político Pedagógico . Deste modo, serão desenvolvidas as seguintes atividades:
-Leitura livre e direcionada;
-Empréstimo de livros
-Hora da Poesia
-Atividades culturais: semana da leitura, mostra de livros, roda da leitura.
-Horário de Pesquisa.

AVALIAÇÃO:
- Feita por meio da observação da professora quanto ao envolvimento e participação de cada aluno nas
atividades individuais e coletivas, assim como na participação das atividades propostas que finalizam
cada um dos trabalhos desenvolvidos;
-Observar a postura do aluno quanto à aproximação com a literatura, o gosto pela leitura, a
participação nas atividades propostas.
-Mensalmente pelos alunos, através do levantamento dos pontos positivos e o que deve ser melhorado;
-Diariamente, através de auto-avaliação.
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PLANO DE AÇÃO CONSELHO ESCOLAR

“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola, e
dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino na mão,
também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o
trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente”.
Paulo Freire

I - PROPOSTA DA AÇÃO

1.1.Definir ações para potencializar a participação dos membros do conselho, a fim de que,
no ano letivo de 2019, possam atuar com autonomia e eficácia.

II - JUSTIFICATIVA
O processo histórico da evolução humana aponta a necessidade de se reinventar a principal
função da escola no sentido de formar a pessoa como sujeito histórico. A escola como lugar
privilegiado de socialização do conhecimento precisa trabalhar igualmente o cognitivo, o social
e o afetivo. De receptor passivo, o estudante tornar-se-á sujeito autônomo e autor de sua
formação; de objeto a ser moldado vai se constituindo autor de sua própria história.
Ainda em meados da década de 80 a política educacional brasileira já indicava a necessidade
de democratizar a gestão e garantir a participação da comunidade, nas políticas públicas e a
implantação do conselho escolar na escola pública, exigências legais respaldadas pela
Constituição Federal de 88 e pela LDB 93/94 e o PND/2001.
Entretanto, sabemos que a atuação dos conselhos nas escolas públicas ainda é bastante
limitada.
Acreditamos que, ao envolver a comunidade nos processos de decisão da escola
possibilitamos o fortalecimento da gestão e evidenciamos maior possibilidade de acertos no
atendimento às expectativas da comunidade. Ser membro do Conselho Escolar,
seja professor ou professora, pai ou mãe, aluno ou aluna, funcionários ou membro da
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comunidade é ser cidadão, é ter o direito e o dever de participar desta reinvenção da escola,
num processo permanente e co-responsável de participação coletiva, na construção de uma
educação relevante e significativa, transformando a escola num lugar privilegiado da formação
humana emancipadora.
Sendo assim, este Plano de Ação de Revitalização do Conselho Escolar, busca garantir uma
atuação consistente e “independente” do Conselho Escolar do CED Agrourbano, acreditando
que essa ação poderá fundamentar a prática democrática e a melhoria da educação.
Nesta perspectiva, apropriando de fundamentos teóricos legais e programas nacionais que
abordem o tema, planejamos mobilizar e sensibilizar a comunidade escolar para o
fortalecimento do conselho. Algumas ações e condições didáticas foram levantadas, inserindo
neste contexto, além de ações de sensibilização, encontros formativos focados na
especificidade da ação dos membros do colegiado.
Todas as ações serão agendadas dentro de um cronograma que corresponda à realidade
local e dos envolvidos. Como no CED Agrourbano já existe implantado o Conselho Escolar
composto por membros eleitos pela comunidade escolar para o biênio 2017 a 2019 e, devido
à dificuldade de articulação entre os representantes nesse.
Ao desenvolver as ações em foco, pretende-se que, equipe gestora, comunidade, docentes e
discentes, juntos, possam fortalecer a gestão democrática e cidadã e construir um espaço de
aprendizagem capaz de dar condições aos educandos de enfrentar os desafios, contribuir
para transformações futuras e participar criticamente da construção de uma escola de
qualidade social com todos e para todos.

III – OBJETIVOS

3.1. GERAIS
3.1.1. Revitalizar o Conselho Escolar do CED Agrourbano, desenvolvendo ações que
promovam a sensibilização e reflexão da comunidade e membros do colegiado sobre a
importância de sua atuação na construção e fortalecimento de uma gestão democrática e na
melhoria da qualidade da educação.
3.2.1. Potencializar a formação dos membros do Conselho Escolar para formar um grupo
atuante e comprometido.
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3.2.2. Mobilizar e sensibilizar a comunidade escolar e membros do colegiado sobre a
importância de se ter na escola um Conselho Escolar atuante;
3.2.3. Dinamizar as ações dos membros do colegiado escolar no CED Agrourbano.

3.2. ESPECÍFICOS

3.2.1. Tornar o Conselho Escolar um organismo de apoio para o desenvolvimento de uma
gestão democrática, com a participação ativa de todos os segmentos representados pelos
membros do conselho escolar.
3.2.2. Promover formação para os membros do conselho escolar, proporcionando o
conhecimento das atribuições de cada um.
3.2.3. Estudar o Regimento Interno da Instituição de Ensino.
3.2.4. Discutir o Projeto Político Pedagógico do CED Agrourbano.

IV – AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS
4.1. Realização de assembleia geral para escolha de um mobilizador para articular as ações
do Conselho Escolar.
4.2. Realização de reuniões ordinárias para estudo do Estatuto e Regimento do Conselho
Escolar do CED Agrourbano e dos cadernos disponibilizados pelo MEC – Programa de
Fortalecimento dos Conselhos Escolares, para identificar desafios e possibilidades.
4.4. Mesa redonda com representantes dos segmentos envolvidos para leitura das bases
legais do conselho e outros (Leis, decretos e portarias).
4.5. Discussão do Projeto Político Pedagógico com os segmentos do colegiado, direção e
professores.
4.7. Definição de um cronograma para a formação continuada dos membros do conselho – é
comum que os membros do colegiado tenham dúvidas ou sintam-se inseguros quanto à sua
atuação no Conselho. A participação desses segmentos pode ser potencializada por meio de
um processo de formação que combine estudos de temas educacionais, a sensibilização e a
reflexão sobre questões do cotidiano escolar e oportunidades para vivenciar ações concretas
de intervenções e práticas democráticas.
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V – CRONOGRAMA
PERÍODO

RESPONSÁVEL AÇÃO

-Reuniões

Gestora

bimestrais

dos

assuntos:

( calendário escolar, verba, regimento
interno, leis, portaria, gestão escolar e

-Reuniões
semestrais

-Apresentação

-

Reuniões
extraordinárias (se

outros);

abordagens,

avaliações para

explicações,

resoluções dos

mesmos.

necessário
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PROJETO XADREZ

PROFESSOR RESPONSÁVEL: JORGE ALVES DE OLIVEIRA – MATRÍCULA: 45.461-3

INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA

Os seres humanos se destacam dos outros seres vivos pela capacidade de agir sobre
a natureza. Ou seja, mudar e pensar logicamente. O ensino e a prática de xadrez têm
relevante importância pedagógica, na medida em que tal procedimento implica entre outros
no exercício de socializar o raciocino analítico e sintético.
O jogador de xadrez em sua prática se depara constantemente com situação na qual
é necessário, avaliar, ponderar, desenvolvendo desta feita o senso do planejar com
adequação e equilíbrio.
Nos países desenvolvidos a utilização do jogo de xadrez em sala de aula se encontra
perfeitamente aceitável. Quanto aos países emergentes, como o Brasil, a implantação do
xadrez nas escolas já é vista de forma positiva pelos professores, pedagogos e
coordenadores.
Este projeto tem como função precípua levar as estratégias e possibilidades deste
jogo aos diversos segmentos da comunidade escolar, proporcionando entre eles, de uma
forma lúdica, uma maior interatividade.

OBJETIVOS

Objetivo Geral:
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Tem por objetivo atender inicialmente aos alunos, professores, servidores e familiares
de tal forma que o jogo de xadrez seja difundido a todas as pessoas da comunidade local,
ligadas a escola. E, bem como, estimular também o participante a confeccionar o seu
tabuleiro de xadrez e as peças correspondentes de uma maneira econômica utilizando
material de sucata. Desta feita, possibilitar a conscientização do ecológico e

do

politicamente correto.
Objetivos Específicos:
* Adquirir um maior nível de atenção, concentração, percepção e desenvolvimento da
memória;
* Sedimentar a confiança nas próprias capacidades, cada um identificando seus limites;
* Trabalhar o reaproveitamento de materiais (reciclagem), propiciando um benefício
econômico e uma menor degradação do meio ambiente;
* Desenvolver a responsabilidade e o gosto pelo trabalho em equipe.

ESTRATÉGIAS/PROCEDIMENTOS

Fase 1:
Implementar a aprendizagem das regras do jogo teoria e prática ao alunado. E,
estender esta oportunidade aos segmentos, pais/família e comunidade em geral, dentro de
suas disponibilidades de tempo, concretizando em um campeonato intra-escolar e
posteriormente interescolar. Assim, incrementar o exercício dessa modalidade esportiva,
de tal sorte que vire rotina dentro e fora dos muros da escola.Fase 2:
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Orientar como confeccionar um tabuleiro e as suas respectivas peças, com o
reaproveitamento de materiais tipo madeira, compensados (pedaços de móveis jogados
fora); placas de cerâmicas, cimento, gesso, cola, massa corrida, tinta de pintar paredes
(sobras de obra - construção civil); garrafas “PET”, potinhos de plásticos descartáveis e etc.
Atividade do xadrez
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PROJETO LEITURA E REFORÇO NA ESCOLA INTEGRAL

Professora responsável:
Rita de Cássia Pereira dos Santos
Matrícula: 34.945-3

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade
muda.”

Paulo Freire

INTRODUÇÃO

O Projeto Intervenção e Reforço Escolar estar sendo desenvolvido na escola integral
em turno contrário as aulas do professor regente desenvolvido por mim, professora Rita de
Cássia Pereira dos Santos (Readaptada). Trabalho que é feito com um número limitado de
alunos, conforme com a orientação da equipe de readaptação, (respeitando nossa limitação).
Projeto este, que objetiva auxiliar o aluno que não consegue alcançar as aulas por ter
dificuldade em aprender os conteúdos ministrado pelo professor da turma em que estar
matriculado.
Com um propósito de melhorar a qualidade do ensino, e do desempenho dos alunos.
Ou seja, diagnosticada a dificuldade pelo professor regente, a coordenação pedagógica faz
uma avaliação e encaminha para o projeto desenvolvido pela Escola Integral. Nessas aulas,
se trabalha as dificuldades do aluno que foi eleito para participar do projeto.

Esta escola desenvolve um trabalho voltado para a preservação ambiental, e nós da
escola integral abraçamos essa causa, que é esclarecer nosso aluno sobre o desafio da
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humanidade nesse século que é dar incentivo ao desenvolvimento tecnológico sem exaurir os
recursos naturais.
Assim, estimula-se a leitura, a produção de texto, valorizando dessa maneira o
cotidiano do aluno, para não descartar a realidade social em que cada um vive.
Nesse contexto, temos a participação dos alunos em atividades recreativas, leitura no
pátio, oficinas, etc., para melhorar a socialização, além do envolvimento no projeto da horta
escolar. Auxiliamos também alguns professores das séries iniciais com o trabalho da horta
suspensa, projeto este que tem como objetivo envolver os alunos na preservação ambiental
além de mostrar que se deve economizar água.
E com essa meta, descobrir que a arte de ler é uma emoção única, e nessa expectativa,
pretendemos alcançar o tão esperado êxito que é contribuir com o aprendizado do aluno.

PROJETO INTERVENÇÃO – REFORÇO ESCOLAR

Surgiu com uma iniciativa acolhida pela Escola Agrourbano Ipê, tem como meta sanar
as dificuldades que o aluno apresenta, além do reforço, se trabalha com atividade
interdisciplinar, para que a presença desse aluno no turno Integral seja agradável e satisfatória
par evitar a evasão escolar.
Dessa forma, o projeto tem sido bastante proveitoso, com muita aceitação pela
comunidade e acolhimento por parte da Direção da Escola, e aos poucos as dificuldades estão
sendo sanadas e temos a expectativa de encerrar o ano letivo com sucesso.
Com isso, se nota a importância desse trabalho, para que o professor consiga levar
adiante os conteúdos das aulas, sem ter que parar várias vezes em um só assunto para
auxiliar o aluno com déficit no aprendizado.

Nesse projeto, nós como educadores temos uma oportunidade única, cultivar e
incentivar o hábito da leitura que é uma virtude poderosa que abre perspectivas para tantas
outras oportunidades. Pois, sabemos que o aluno que cultiva esse hábito estar estimulando e
ampliando seu campo de conhecimento.
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OBJETIVOS
Tem como objetivo melhorar o aprendizado, e evitar a repetência do aluno nos anos
que estiver matriculado.

Com esse pensamento aplaudimos o saudoso Paulo Freire:
“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria
produção ou a sua construção.”
Reforçamos também, a importância de se incentivar o hábito da leitura.

METODOLOGIA
Apresentamos esse projeto como auxílio à Proposta Pedagógica da Escola Agrourbano
Ipê - Caub I, para somar a tantos outros com o mesmo propósito, que é o estimular o aluno
para alcançar um resultado qualitativo de suma importância no processo ensino
aprendizagem. Porque a “Escola do Futuro” deve ser aquela de um olhar crítico na construção
ideológica.
Contamos com a parceria da coordenação pedagógica, e os voluntários do Programa
Educador Social, para atender o quantitativo de alunos.

CRONOGRAMA
Atividades realizadas durante todo o ano letivo, que tenha o aluno como meta.
AVALIAÇÃO
Será feito, durante todo o desenvolvimento do projeto com a participação da
coordenação bem como dos professores regentes, e que esse apoio sirva de estímulo a quem
necessitar.
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AGROURBANO PLANTANDO ÁGUA

1- NOME DO PROJETO: AGROURBANO PLANTANDO ÁGUA
2- LOCAL E DATA: CAUB I – Riacho Fundo II - 2018
3- RESPONSÁVEIS/AUTORES DO PROJETO: LEONARDO TERUYUKI HATANO
- MAT.:201.220-0

4- APRESENTAÇÃO/INTRODUÇÃO:

Trata-se de um projeto de Educação Ambiental que o Centro Educacional Agrourbano
Ipê, escola pública do Distrito Federal, localizada no bairro Riacho Fundo II, em uma
comunidade agro urbana denominada CAUB I, vem desenvolvendo por meio de trabalhos com
a temática da preservação do meio ambiente. Este projeto tem como coordenador na escola,
desde o ano de 2009, o professor de Biologia, Leonardo Teruyuki Hatano.
O CAUB I está próximo à Área de Relevante Interesse Ecológico da Granja do Ipê,
Unidade de Conservação do bioma Cerrado, criada para a preservação de um expressivo
número de espécies da sua rica e variadíssima flora e fauna, além da nascente dos córregos
Capão Preto e Ipê/Coqueiros, integrantes da bacia hidrográfica do Paranoá. Aos poucos as
ações superaram o ambiente escolar alcançando a comunidade local com a participação dos
estudantes em atividades de plantio, implantação de agroflorestas e publicações informativas
sobre a ARIE.
Em 2017, iniciaram-se outras atividades, tais como: o monitoramento das nascentes
e tratamento do esgoto da escola. A pretensão do projeto é ampliar, e juntamente com a
comunidade, criar uma rede de proteção da Arie Granja Ipê, com ações de educação
ambiental, incentivo à cobertura do solo e a implantação de agroflorestas nas unidades de
agricultura familiar, conservação e recuperação das nascentes das águas da microbacia do
Ipê, entre outras ações, Anseia-se que a comunidade escolar se sinta parte do ecossistema
local, perceba as razões para conservar a ARIE da Granja do Ipê e para cuidar da sua flora e
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fauna, além de conservar as nascentes e a água em várias fases do seu ciclo, para que ela
chegue aos lençóis freáticos e possa abastecer as nascentes.
5- JUSTIFICATIVA O Centro Educacional Agrourbano Ipê está localizado no CAUB I (Combinado
Agrourbano de Brasília I), proposta de reforma agrária implementada pelo Governo do Distrito
Federal - GDF em 1986. Localizado entre as Granjas do Ipê e do Riacho Fundo, com
assentamento de 100 (cem) famílias, o CAUB I foi idealizado para ser uma comunidade agro
urbana. O projeto foi dotado de área residencial, escola, posto de saúde, área de esporte,
lotes de seis hectares para a exploração irrigada e mais uma área de cerrado preservado nas
proximidades de dois rios.
Em 1998, a área de cerrado preservado foi transformada em Unidade de Conservação
(ARIE) por meio de um decreto. É na Granja do Ipê que estão as nascentes dos Córregos
Capão Preto e Ipê. Juntos, eles formam o Córrego Coqueiros, único afluente que leva água
adequada para consumo ao Córrego Riacho Fundo, classificado pelo Conselho de Recursos
Hídricos do DF como “Classe 1” (de maior preservação - atrás apenas da classe zero, das
nascentes dentro das Unidades de Conservação de proteção integral). Os citados córregos
formam o conjunto de corpos hídricos do DF que devem ser continuamente monitorados e
preservados. Conservação de proteção integral). Os citados córregos formam o conjunto de
corpos hídricos do DF que devem ser continuamente monitorados e preservados.
É dentro da mata da nascente do Córrego Capão Preto que foi construída a “Mesa
JK”, estrutura de concreto. Segundo relato de populares, a mesa data da época da construção
de Brasília e era utilizada pelo então presidente Juscelino Kubitschek para reuniões.
O quintal da escola é um espaço que pode contribuir para uma formação ecológica, onde
os estudantes podem aprender e ensinar os cuidados para com o meio ambiente, e são com
as mais variadas possibilidades que aprendemos a valorizar o patrimônio natural e histórico.
A escola está próxima a muitas unidades de agricultura e em algumas delas é possível
conhecer e aprender o manejo agroecológico na produção de alimentos, bem como as
vantagens desse modelo para o meio ambiente. É por meio da utilização desses espaços
como fonte de estudos que buscamos ampliar o conhecimento das crianças sobre as formas
de cuidar do ambiente preservando-o para o próprio usufruto e das gerações futuras.

6- PÚBLICO ALVO:
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Turmas de Anos Iniciais, Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, comunidade do
CAUB.
Turmas: Ensino Fundamental: 8º ano A, 8º ano B, 9º ano A, 9º ano B – Ensino Médio: 1ª série
A, 1ª série B, 2ª série A, 2ª série B e 3ª série A e 3ª série B
Total de estudantes: 296
7 - PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: Ano Letivo de 2019
8- OBJETIVOS:
Objetivo Geral:
Utilizar o quintal da escola e o patrimônio natural da ARIE da Granja do Ipê como sala
de aula e laboratórios de aprendizagem, dando significado à conteúdos de diferentes
componentes curriculares do ano/série.
Objetivos específicos:
- Incentivar a pesquisa;
- Utilizar a criação de diversas espécies de peixes como incentivador para aprendizagem de
conteúdos ligados à fisiologia, reprodução e desenvolvimento.
- Pesquisar e registrar possibilidades de controle biológico do mosquisto Aedes aegypthi.
- Incentivar a pesquisa e organização de trabalhos com o tema da SNCT 2019
- Pesquisar espécies animais e vegetais existentes na ARIE da Granja do Ipê.
- Acompanhar e ampliação as experiências com meliponário (abelha sem ferrão).
- Cultivar alimentos vivos para suprir as necessidades alimentares dos peixes em diversas
fases do desenvolvimento;
-Produzir alimentos sem o uso de agrotóxicos e fornecer uma dieta balanceada para uma
família pequena de maneira sustentável e integrada à natureza.
- Implantar um sistema integrado de produção de alimentos e gestão de resíduos que permita
o homem viver integrado com o ciclo natural e em regime de autossuficiência em uma pequena
propriedade rural.
- Incentivar o uso de tecnologias sustentáveis de baixo custo em unidades de agricultura para
proteção dos recursos hídricos.
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- Incentivar a organização de projetos que visem economia de recursos financeiros,
empreendedorismo e geração de renda por meio de atitudes e produtos agroecológicos;
- Incentivar a transição agroecológica no CAUB I.
- Ampliar canteiros e viveiro de plantas comestíveis não convencionais.
- Incentivar a alimentação saudável por meio da realização de feiras agroecológicas, plantios,
estudos sobre espécies cultivadas na escola e alimentos alternativos.
- Monitorar a qualidade da água dos corpos hídricos da comunidade.
- Utilizar a ARIE da Granja do Ipê como sala de aula, ambiente de pesquisa e contextualização
dos conteúdos dos componentes curriculares.
- Organizar práticas envolvendo os conteúdos de ciências e os recursos disponíveis na
Exposição Permanente de Tecnologias Sustentáveis de Baixo Custo e ARIE da Granja do Ipê.
- Apontar sugestões de boas práticas de preservação e/recuperação de área na Unidade de
Conservação;
- Incentivar a pesquisa sobre fontes de energia sustentáveis;
- Concluir a implementação do sistema híbrido de energia que foi planejado com estudantes
de 7º ano.
- Acrescentar novas tecnologias ao quintal da escola;
- Acompanhar e analisar dados da estação meteorológica;
- Analisar qualidade da água de reuso.
- Criar o espaço “Ciências e delícias de forno a lenha” onde estudantes e professores poderão
saborear pizza temperadas a partir de alimentos cultivados na escola enquanto debatem
temas ligados às ciências.
- Organizar momentos de mutirões de plantio de árvores e em sistema agroflorestal.
- Realizar festival de curtas
- Apoiar moradores interessados em implantar tecnologias sustentáveis por meio de
assessoria de estudantes e professores.
- Divulgar as pesquisas de tecnologias sustentáveis realizadas pelos estudantes e
professores.
- Implementar sistema de irrigação inteligente utilizando recursos e conhecimentos de robótica
e que foi planejado juntamente com estudantes do 9º ano.
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- Ampliar ações e mutirões na comunidade utilizando a ecotinta - pesquisa desenvolvida
juntamente com estudantes da 2ª série do Ensino Médio.
- Realizar campanhas para a redução do lixo plástico (Pesquisa realizada juntamente com os
estudantes de 4º e 5º anos)
- Incentivar a pesquisa teórica e prática sobre o uso do bambu como substituição de materiais
poluentes ou que degradam o meio ambiente.
- Incentivar práticas que favoreçam o bem-estar de estudantes e funcionários.
- Monitorar o desenvolvimento e a eficiência da cortina verde.
- Acompanhar a execução das ações planejadas para o Zayed Sustainability Prize caso a
escola seja a vencedora do Continente Americano (Já está entre as 3 finalistas) que são:
implantação de agroflroestas; melhoria do espaço da escola por meio de utilização de
construções sustentáveis em bambu; sistema de energia fotovoltaica; ampliação da captação
de água da chuva; ampliação da produção agroecológica da escola, entre outros.

9- METODOLOGIA

- VITRINE EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS
A partir de 2014, o professor Leonardo iniciou a organização de pesquisas com os
estudantes acerca de tecnologias sustentáveis de baixo custo para serem desenvolvidas no
quintal da escola. Além do mais, estes trabalhos foram divulgados nos Circuitos de Ciências
da Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante, dessa forma o quintal da escola foi aos poucos
se transformando em uma vitrine chamada Exposição Permanente e Tecnologias
Sustentáveis de Baixo Custo e atualmente conta com as seguintes experiências: captação de
água da chuva para abastecer um tanque de criação de peixes que é ligado a aquaponia,
composteira, sistema agroflorestal, horta agroecológica; fogão solar, desidratador de frutas;
viveiro de mudas; sala ecológica de superadobe, estação de coleta de resíduos sólidos e
minhocário. O objetivo da exposição permanente de tecnologias sustentáveis é sugerir à
comunidade o uso de técnicas que causem menor impacto ao meio ambiente, em especial às
nascentes. Todas as turmas da escola, do Ensino Fundamental e Ensino Médio atuam neste
espaço que passou a ter a finalidade de laboratório a céu aberto para a comunidade escolar.
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A cada ano novas tecnologias são anexadas no espaço. O professor Leonardo atua
como orientador das turmas e dos professores que serão responsáveis por organizar as novas
experiências.
No ano letivo de 2017 foram incorporadas as experiências: canteiros agroecológicos com
adubo bokashi; criação de peixes ornamentais para estudo de genética; estação
meteorológica com dados de temperatura, umidade e pressão atmosférica; hidroponia, filtro
para reuso da água dos bebedouros; análise de qualidade da água; pluviômetro e pesquisas
de receitas com uso da farinha de mandioca desidratada.
Em 2018 foram acrescentadas as tecnologias sustentáveis:
- Meliponário (criação de abelhas sem ferrão)
- Suporte para tratamento solar da água (pesquisa realizada juntamente com estudantes de
4º e 5º anos).
- Início da implantação do sistema híbrido de energia (pesquisa realizada com estudantes do
7º ano)
- Horta de PANCs - Plantas Alimentícias Não Convencionais – (pesquisa realizada com os
estudantes de 2º e 3º anos).
- Cortina verde – Estratégia para resfriamento de salas de aula (pesquisa desenvolvida com
estudantes dos 6º anos)

9.1- ATIVIDADES COM A COMUNIDADE
O Professor Leonardo participou de ações de integração comunidade/escola voltadas
para a sustentabilidade, proteção das nascentes e transição agroecológica, como:
- Reuniões do grupo Diálogos do Ipê
- Ações de Educação Ambiental do IBRAM, - orientação de estudantes para o trabalho de
organização de textos para as publicações como: Manual do Biodetetive e Virada
Agroecológica e orientação e coordenação dos estudantes em mutirões de plantio em
agroflorestas.
As ações de integração comunidade/escola voltadas para a sustentabilidade como o
inventivo a transição agroecológica e implantação de sistemas agroflorestais

9.2- PARTICIPAÇÕES EM FEIRAS, CONCURSOS E PRÊMIOS
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O Professor Teruyuki Hatano representa o CED Agrourbano em eventos, feiras,
concursos e prêmios. É o orientador das pesquisas desenvolvidas para o Circuito de Ciências,
contribuindo inclusive nos trabalhos realizados com as turmas de Anos Iniciais.
No ano letivo de 2017 o professor orientou e realizou:
- As pesquisas para o Circuito de Ciências: A genética dos Guppies, Biodetetive na ARIE da
Granja do Ipê, Perícia Priminal, Produção de alimentos e tecnologias sustentáveis e Crueira;
- Participação no evento da SEDF “Diálogos de Ciências”;
- Participação no Prêmio Jovens da Água de Estocolmo;
- Participação no Prêmio ANA;
- Visita técnica do Comitê da Virada do cerrado no CED Agrourbano;
- Prêmio Resposta para o amanhã;
- Prêmio Professores do Brasil;
- Concurso Saneamento nas Escolas – Nós fazemos;
- Participação no Congresso de Agroecologia;
- Prêmio Espaços Educadores Sustentáveis da Secretaria de Meio Ambiente do DF;
- Zayed future energy prize.

Em 2018, o Professor Leonardo participou do Fórum Mundial da Água pelo Prêmio
Professores do Brasil, enquanto estudantes e outros professores participaram representando
a Secretaria de Educação do DF.
Orientou os nove trabalhos inscritos no Circuito de Ciências;
Participou do trabalho de elaboração da publicação da ADASA “Trilhas e Caminhos
para a Sustentabilidade Ambiental nas Escolas do DF”.
Recebeu na Exposição Permanente de Tecnologias Sustentáveis de Baixo Custo:
- Professores da EAPE e cursistas;
- Escola do Campo do Gama e de Brazlândia.
- Turmas de Universitários com seus professores – UDF – UnB.
- Equipe da ADASA.
- Embaixada do Emirados Árabes Unidos.
- Reportagens: TV MEC – TV Brasil – NBR – Rede Globo – G1 – TV Justiça – TV
Suprem – Correio Braziliense – Rádio Nacional
- Orientou o planejamento para o Prêmio Zayed 2019
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9.3- THE GLOBE PROGRAM
O projeto The Globe Program, um programa oferecido pela NASA a vários países, com
foco no meio ambiente em todo o mundo, que trabalha para promover o ensino e a
aprendizagem da ciência, melhorar a alfabetização ambiental e a administração, e promover
a descoberta científica. Após participar do treinamento oferecido pela Agência Espacial
Brasileira (AEB) que coordena o programa no Brasil, o professor Leonardo escolheu dois
temas que atendessem o desenvolvimento dos nossos projetos. E em 2017 fomos
contemplados em receber uma estação meteorológica de monitoramento da atmosfera,
cedida pela AEB. O professor acompanha e coordena a equipe de estudantes responsável
pela identificação das nascentes, analisa a qualidade da água dos córregos do Capão Preto
e Ipê-Coqueiros, em parceria com a CAESB (Companhia de Água e Esgoto de Brasília) que
forneceu alguns kits para determinação de alguns parâmetros físico-químicos da água.
Em 2018 foram realizadas várias coletas e análises da qualidade da água das nascentes.
Iniciou-se pesquisas sobre espécies de camarão de água doce presentes nos rios da
comunidade.

10- Quadro - Metodologia
Atividade

Onde

Quando

Quem

Com o quê

Aprendizagens
que se
pretende
alcançar

Instalação de
novas
tecnologias
no quintal da
escola

Na Exposição
Permanente de
tecnologias
Sustentáveis de
Baixo Custo –
quintal da escola.

Durante
o ano
letivo de
2019

O trabalho
será
realizado
pelo
Professor
Leonardo
Teruyuki
Hatano,
juntamente
com os
professores
de biologia,
química,
geografia e
história.

Pesquisas
utilizando conteúdos
de
diversos
componentes
curriculares
buscando
alternativas
sustentáveis

- Estudo sobre
fontes
de
energia
sustentável.

No Laboratório de
Ciências

- Pesquisas para
apresentação
nas
feiras de ciências

- Compreender
processo
de
transformação
de energia.
- Analisar
variações de
temperatura e
umidade em
diferentes
ambientes e
condições.
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610
Estudantes
dos Anos
Iniciais
Finais e
Ensino
Médio

As
propostas
desenvolvidas serão
instaladas
e/ou
implementadas
do
quintal da escola.

- Propor
intervenções
para a
comunidade a
partir de análise
de problemas
identificados.

- Acompanhamento
da execução das
ações
planejadas
para o Prêmio Zayed.

- Pesquisar
sobre
alternativas de
alimentos.
- Propor
alternativas de
alimentação
como forma de
intervir na
comunidade
buscando a
diminuição das
desigualdades.
- Identificar
elementos
poluentes da
água
- Realizar
análise físico –
química da
água.

Acompanha
mento e
análise da
qualidade da
água das
Nascentes
do Córrego
Capão Preto
e Córrego
Ipê/Coqueiro
s

Nas nascentes
dos Córregos
Capão Preto e
Ipê/Coqueiros.
No laboratório de
Ciências

Durante
o ano
letivo de
2019

O trabalho
será
realizado
pelo
professora
Leonardo
Teruyuki
Hatano.

Com o
apoio dos
professores
de biologia
e química.
Com 90
estudantes
das turmas
das 2ª e 3ª
séries do
Ensino
Médio.

- Utilização do kit de
reagentes cedido
pela CAESB.

- Utilização da
plataforma do The
Globe Program para
registro dos dados
coletados.

- Realizar
análise físico –
química da
água.
- Identificar
possíveis
poluentes.
- Pesquisar
causa dos
poluentes
presentes na
água.
- Elaborar
registro das nas
análises durante
o ano.
- Identificar
espécies
aquáticas
existentes nos
córregos.
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Análise e
acompanha
mento da
qualidade da
água de
reuso dos
bebedouros

No quintal na
escola –
Exposição
Permanente de
Tecnologias
Sustentáveis

Durante
o ano
letivo de
2019

No laboratório de
Ciências

O trabalho
será
realizado
pelo
professor
Leonardo
Hatano

Com apoio
das
professoras
biologia e
química.

- Utilização do kit de
reagentes cedido
pela CAESB.

- Visitação à
Estações de
tratamento de água
e esgoto da CAESB.

No quintal na
escola –
Exposição
Permanente de
Tecnologias
Sustentáveis

No laboratório de
Ciências

Durante
o ano
letivo de
2019

O trabalho
será
realizado
pelo
professor
Leonardo
Hatano

Com apoio
do
professores
de
geografia,
biologia,
matemática
e ciências.

Com 140
estudantes
dos Anos
Finais e 50
estudantes
da 1ª série
do Ensino
Médio.

- Compreender
processos de
separação de
misturas

- Uso de
tecnologias
sustentáveis
para reúso da
água.

Com
estudantes
das turmas
de 2ª séries
do Ensino
Médio
Acompanha
mento dos
dados da
Estação
meteorológic
a do CED
Agrourbano

- Identificar
elementos
poluentes da
água

- Equilíbrios
iônicos na água/
pH e pOH

- Estação
meteorológica do
CED Agrourbano –
dados de
temperatura,
umidade e pressão
atmosférica.

- Compreender
clima e previsão
do tempo.

- Comparar
dados de
temperatura e
umidade do ar –
série histórica
do DF

- Compreender
as mudanças
climáticas

- Pesquisar e
divulgar ações
de combate a
mudança do
clima e seus
impactos.
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Incentivo ao
plantio de
árvores

Incentivo a
implantação
de sistemas
agroflorestais
.

Nas nascentes
dos Córregos
Capão Preto e
Ipê/Coqueiros.

Durante
o ano
letivo de
2019

265
estudantes
dos Anos
Finais e
estudantes
do Ensino
Médio

Nas chácaras do
CAUB I

Parcerias
com
IBRAM, Secretaria
do Meio Ambiente,
Secretaria
de
Agricultura,
Conselho Gestor da
ARIE da Granja do
Ipê e Associação dos
Produtores do CAUB
I

- Compreender
as ações
antrópicas sobre
o ambiente na
perspectiva da
sustentabilidade
– Agricultura
sustentável.

- Estudo briófitas
e pteridófitos

- Compreensão
das vantagens
do plantio em
sistema
agroflorestal
para
preservação da
água.

- Estudos sobre
plantas
invasoras e
influências no
ecossistema.
Projeto
Agrourbano
Plantando
Água

Nas nascentes
dos Córregos
Capão Preto e
Ipê/Coqueiros.

Nas chácaras do
CAUB I

No Laboratório de
Ciências

No quintal da
escolaExposição
permanente de
Tecnologias
Sustentáveis

Durante
o ano
letivo de
2019

O trabalho
será
realizado
pelo
professor
Leonardo
Hatano

Todos os
estudantes

Acompanhamento da
qualidade da água
das nascentes.
Divulgação
das
tecnologias
sustentáveis
para
uso consciente da
água
Incentivo
a
implantação
de
agroflorestas
e
plantio de árvores.

Objetivos da
educação para a
sustentabilidade;

ODS (Objetivos
para o
desenvolvimento
sustentável –
agenda 2030)

Ações de educação
ambiental
pela
proteção
das
nascentes
e
do
cerrado.
Divulgação
tecnologias
tratamento
esgoto.

de
para
do
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Nas salas de
aula.

Organização
de trabalhos
para o
Circuito de
Ciências da
SEEDF

Pesquisas:
Anos
Iniciais:
Bichonário
-Biostartup
Consultoria –
Como atrair
polinizadores

- Sucos
Naturais e
canudos
sustentáveis

- Lixo Zero

Anos Finais:
- Consultoria:
Bioindicadores

No Laboratório de
Ciências

No quintal da
escolaExposição
permanente de
Tecnologias
Sustentáveis

Nas salas de
aula.

Incentivo
a
pesquisas
sobre
fontes de energia
sustentável.

Durante
o ano
letivo de
2019

O trabalho
será
realizado
pelo
professor
Leonardo
Hatano

Professores
dos Anos
Iniciais,
Finais e
Médio

Estudantes
de Anos
Finais e
Ensino
Médio

Material
Bioeconomia
Biostartups

sobre
e

Objetivos da
educação para a
sustentabilidade;

Material de apoio
sobre
as
ODS
(Objetivos
de
Desenvolvimento
Sustentável).

ODS (Objetivos
para o
desenvolvimento
sustentável –
agenda 2030)

O
professor
Leonardo
Hatano
será o mediador das
pesquisas conforme
planejamento,
de
unidades didáticas
interdisciplinares,
realizado na semana
pedagógica
e
coordenações
coletivas.

Será o responsável
pela elaboração e
aplicação
de
atividades práticas
relacionando
ao
conteúdos
e
componentes
curriculares.

- Abelha sem
ferrão –
Produtos Polinizadores
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- Lixo Zero

Ensino
Médio

- Biostartup
Soluções
Inovadoras
para a
agricultura
Agrilcutura
do Futuro

-Bioalimentos

-Saúde e bemestar

The Globe
Program

No Laboratório de
Ciências

No quintal da
escolaExposição
permanente de
Tecnologias
Sustentáveis

O trabalho será
realizado pelo
professor
Leonardo Hatano

Durante
o ano
letivo de
2019

O trabalho
será
realizado
pelo
professor
Leonardo
Hatano

Com apoio
dos
professores
de biologia,
química e
geografia

Com
estudantes
das turmas
de 1ª série
e 3ª série
do Ensino
Médio

- Com kit de reagente
cedido pela CAESB

Com
estação
meteorológica

- Realizar
análise físico –
química da
água.
- Identificar
possíveis
poluentes.
- Pesquisar
causa dos
poluentes
presentes na
água.

- Com plataforma
online do The Globe
Program

- Elaborar
registro das
análises durante
o ano.
- Equilíbrios
iônicos na água/
pH e pOH
- Compreender
clima e previsão
do tempo.

- Comparar
dados de
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temperatura,
umidade do ar e
pressão
atmosférica.

11- BIBLIOGRAFIA
Livros Didáticos, Sites, apostilas, vídeos - (alguns destes materiais a escola fornecerá, pois
consta no acervo da Biblioteca

12-RECURSOS HUMANOS:
Professor Leonardo Teruyuki Hatano.

13-RECURSOS MATERIAIS:
Material para implantação das tecnologias, sementes, mudas, insumos etc.

14-AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO:
Sobre a avaliação dos estudantes e composição de notas nas ações do projeto:
- Os estudantes participantes serão avaliados pelos professores dos componentes envolvidos
nas ações como por exemplo: biologia, geografia e química.
- Nas ações do “Agrourbano Plantando Água” os estudantes serão avaliados pelas atividades
desenvolvidas com as respectivas turmas.
- Todas as turmas desenvolverão trabalhos tendo como base as ações planejadas para o
projeto e serão avaliados pelo coletivo dos professores.
Sobre a avaliação institucional do projeto:
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As ações do projeto serão avaliadas pelos professores e comunidade escolar em momentos
de coordenação coletiva, participação no conselho de classe e em reuniões de avaliação
institucional.
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Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) - 2019

CRE: NÚCLEO BANDEIRANTE

Unidade Escolar: CED Agrourbano
Telefone: 39018069
Orientador(a) Educacional: Andréia Xavier Rangel
Matrícula: 212.830-6
E-mail: andreiaxrl@gmail.com
Celular: (61) 981225987
Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar
Situado no encontro entre uma realidade rural e o crescimento da ocupação urbana, a
comunidade do CED Agrourbano se notabiliza pelos tons familiares com que opera
cotidianamente. Sendo uma escola basicamente composta pela comunidade da região,
percebe-se que as problemáticas clássicas de boa parte das escolas públicas de zonas
carentes do DF, como criminalidade e consumo de drogas, estão ausentes ou se apresentam
com uma regularidade consideravelmente menor, ademais, a proximidade entre a escola e a
comunidade em geral viabiliza um diálogo contínuo que operacionaliza a consecução de
projetos e efetivas modificações no corpo e nos valores dos que compõem a instituição escola
para além de seus quadros funcionais e seus limites territoriais. Atualmente, durante o turno
Matutino, a instituição conta com 9 (nove) salas de aula, sendo uma adaptada, ocupadas por
turmas de 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio. Durante o
período Vespertino, a instituição dispõe de 10 (dez) salas de aula ocupadas pelas turmas de
1º ano ao 7º ano do Ensino Fundamental.
Durante este ano, a Escola tem como principais projetos, práticas no campo do
Conservacionismo e do Desenvolvimento Sustentável, em articulação com as ações
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desenvolvidas pelos mesmos, a orientação educacional desenvolve um programa de
empoderamento e conscientização crítica dos discentes, pautado pelo reconhecimento de
sua posição relativa na sociedade e das funções que se depreendem da mesma, ainda nesse
esteio, o colégio mantém sob a supervisão da Orientação Educacional um programa de
Educação Sexual, demonstrando e problematizando a relação dos discentes com os
processos de descoberta e formação de seu corpo e de sua psique. A Orientação ainda
mantém projetos no campo de enfrentamento do Bullying e do Cyber-Bullying, endereçando
questões relativas a Diversidade de credo, gênero, sexualidade, cor entre outros.
No que se refere ao desempenho acadêmico, os discentes tem sistematicamente
demonstrado melhoras em seus níveis qualitativos, fato que é facilmente referenciável pela
progressão observável no desempenho geral do colégio tanto na Prova Brasil (obtendo uma
melhoria nos índices gerais e comparativamente situando-se acima mais de 5 pontos de
escolas com cenários similares), quanto pelo IDEB (índice em que o colégio tem superado
consideravelmente as metas estabelecidas desde 2013), cumpre salientar porém que o
processo de melhoria qualitativa do ensino é gradual e contínuo, devendo ser afinado e
atualizado a cada ano.
Por fim, no que se refere aos principais desafios enfrentados na instituição deve-se destacar
algumas das clássicas ineficiências do nosso sistema de ensino em sua conformação
recente, como a problemática da evasão escolar, a baixa qualidade de ensino associada
tanto aos problemas estruturais como sociais e, sobremaneira, a diacronia entre a sala de
aula e a realidade experenciada pelos discentes que achata o significado do que se aprende
e confina o conhecimento aos muros da escola.

Objetivos da Orientação Educacional para 2019
Durante o exercício atual, a Orientação Educacional pretende atingir os seguintes objetivos:
•
•
•
•

Reduzir os índices de evasão escolar, endereçando a problemática da composição
financeira e outras variáveis diretamente relacionadas ao indicador.
Promover o crescimento da Igualdade e da capacidade de reconhecimento e respeito
da alteridade, trabalhando valores éticos que solidifiquem o humanismo e incitem a
consideração mútuo.
Promover o Empoderamento Crítico dos Discentes, demonstrando sua posição
funcional relativa na sociedade e refletindo sobre os aspectos que prescrevem a sua
existência em ambiente social e regem suas relações interpessoais.
Criar e aplicar estratégias efetivas de comunicação entre a realidade escolar e o
cotidiano e as perspectivas vivenciadas pelos discentes, estabelecendo eixos e
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•

•

lastros de significado que substancializem uma maior representatividade dos
conhecimentos e habilidades adquiridos em ambiente escolar.
Criar e difundir estratégias de combate ao Bullying e ao Cyber-Bullying, promovendo
a conscientização da comunidade escolar e de suas distensões.
Constituir um ambiente de desenvolvimento Psíquico e Cognitivo de alta qualidade
para discentes e docentes.

Justificativa
Cada uma das ações elencadas busca atender adequadamente uma frente diferenciada
para a proposição de uma escola mais justa e saudável que trate com equidade os discentes
e possibilite o exercício e desenvolvimento total de suas capacidades intelectuais, cognitivas
e sócio interacionais, contribuindo para que os mesmo possam alcançar seus objetivos
educacionais e se constituam em cidadãos conscientes e participativos, preparados para a
composição dos novos tempos.

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
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Instituição Educacional: Centro Educacional Agrourbano/Ipê
Objetivos
Gerais

Objetivos
Específicos

Meta

Ações

Cronogram Acompanhament
a
o/
Controle/Avaliaç
ão

Implementa
r ações
visando a
garantia de
aprendizage
m a todos,
promovend
oo
desenvolvi
mento de
capacidades
cognitivas,
operativas e
sociais dos
alunos
(processos
mentais,
estratégias
de
aprendizage
m,
competênci
as do
pensar,
pensamento
crítico), por
meio dos
conteúdos
escolares;

Reduzir os
índices de
evasão.

Máximo 3% Identificar e
acompanhar
estudantes com
faltas;

Ano letivo

Avaliação das
ações durante os
Conselhos de
Classe.

Ano letivo

Avaliação do
desempenho dos
estudantes por
bimestre,
utilizando
inclusive o teste
de psicogênese.

Fazer contato com
as famílias e com
os estudantes;
Ampliar os
índices de
aprovação nos
Anos Iniciais.

98 %
Acompanhamento
das aprendizagens
dos estudantes;
Intervenções
pedagógicas para
estudantes
com
dificuldades
de
aprendizagens.

Garantir a
alfabetização e
letramento dos
estudantes dos
Anos Iniciais.

Manter os
índices de

Avalição das
ações planejadas.

Reagrupamentos
específicos.
Estudantes
do 1º ano no
nível A1 da
Psicogênese
.

Estabelecimento de Ano letivo
metas
de
aprendizagem para
cada ano.

Estudantes
do 2º ano no
nível A2 da
Psicogênese
.

Reagrupamentos
específicos.
Planejamento
individual dos
professores.

Acompanhar o
Estudantes
desempenho dos
do 3º ano no estudantes e

Avaliação do
desempenho dos
estudantes por
bimestre,
utilizando
inclusive o teste
de psicogênese.
Avalição das
ações planejadas.

- Avaliar as ações
nas coordenações
pedagógicas,
conselhos de
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aprovação nos
Anos Finais.

Manter os
índices de
aprovação no
Ensino Médio.

Implementar
metodologias
em sala de aula
que garantam
uma
participação
mais efetiva do
estudante na
construção do
conhecimento;

nível A3 da
Psicogênese
.

planejar
intervenções para a
aprendizagem

classe e dias
temáticos

Estudantes
do 4º ano no
nível A4 da
Psicogênese
.

Estudantes
do 5º ano no
nível A4 da
Psicogênese
.
Ano letivo

98%

. Formar para a
cidadania
participativa e
ética;

Ano letivo
98%

. Contextualizar
conteúdos por
meio de eixos,
temas e
experiências.
. Valorizar a
cultura da
comunidade;
. Incentivar a
reflexão da
comunidade
escola a respeito
dos processos de

Utilizar os
momentos de
coordenação
pedagógica para
planejamento,
acompanhamento,
avaliações e

Ano letivo

Ano letivo
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ensino e
aprendizagem;

formação
continuada;

Utilizar o eixo
“Bioeconomia:
Diversidade e
Riqueza para o
Desenvolvimento
Sustentável” ‘do
P.P.P como
facilitador para a
contextualização
dos conteúdos;

Ano letivo

Ano letivo

Ano letivo

Implementar o
currículo da SEDF;

Estudar as
diretrizes
pedagógicas da
SEDF;

Estudar as
diretrizes de
avaliação da SEDF

Planejar o processo
avaliativo da
instituição a
serviço da
aprendizagem;

Planejar unidade
didáticas
garantindo a
contextualização de
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conteúdos que
forem possíveis a
partir do tema
integrador:
Bioeconomia:
Diversidade e
Riqueza para o
Desenvolvimento
Sustentável”.

Realizar estratégias
de intervenção para
a aprendizagem,
reagrupamentos e
de recuperação
contínua;

Acompanhar a
convivência escolar
para que o
ambiente seja
propício para a
aprendizagem;

Desenvolver
a
formação
para
valores éticos, isto
é, formação de
qualidades morais,
traços de caráter,
atitudes,
convicções
e
humanitárias.

Acompanhar
os
rendimentos
dos
estudantes
da
Semestralidade,
378

bem como propor
intervenções para
garantir
as
aprendizagens.
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PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS/ CED AGROURBANO
IPÊ 2019

OBJETIVOS

AÇÃO

RESPONSÁVEIS DATA

AVALIAÇÃO

Sensibilizar os
professores em
relação à
importância do
trabalho realizado
com os alunos
ANEE.

-Apresentação do
trabalho da Sala
de Recursos para
os professores.

Professor da Sala de
Recursos

Análise das
adequações
realizadas pelos
professores ao longo
de cada bimestre.

Conhecer a
história de vida de
cada novo aluno
com necessidades
especiais.

-Reuniões com os
responsáveis dos
alunos ANEE.

Atender
adequadamente os
alunos na sala de
recursos

Organização:

Fevereiro 2017

- Orientação dos
professores em
relação às
adequações.

Avaliação dos pais
sobre o desempenho
dos filhos AEE em
cada disciplina.
Professor da Sala de
Recursos

❖ Sempre que
chegar
um
Aluno (a)
ANEE novo
(a) na escola.

-Preencher os
dossiês dos
alunos ANEE

-dos dossiês dos
alunos;
-do espaço de
trabalho,
-da disposição
do mobiliário;

Fevereiro e
Março

Professor da Sala de
Recursos

Fevereiro a
Dezembro

Através do
comparecimento dos
responsáveis dos alunos
assistidos às reuniões e da
adesão dos alunos ANEE
ao trabalho da sala de
recursos.

Observar se a
disposição atende
satisfatoriamente os
alunos assistidos e
avaliar se o material
está de acordo com
as necessidades dos
alunos.

- do material
necessário às
aulas;
- esclarecendo as
dúvidas em
relação ao
conteúdo
programático,
sempre
incentivando sua
independência e
motivando-os em
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relação ao
conhecimento por
meio de projetos
e pesquisas
pedagógicas.
Valorizar os
alunos atendidos,
incentivando a
comunidade
escolar a respeitar
à diversidade e
superar
preconceitos.

Promoção de
atividades que
incentivem a
inclusão nas datas
comemorativas e
durante todo o
Ano Letivo:

Professor da Sala de
Recursos
Direção

Março
Maio
Setembro

Orientadora
Educacional
Professores

- Semana
Distrital de
Conscientização
e Promoção da
Educação
Inclusiva aos
alunos com
necessidades
Educacionais
Específicas (lei nº
5.714/16)

Alunos

Avaliação do corpo
docente sobre
participação e
envolvimento de
todos os alunos da
escola nas atividades
propostas e
avaliação dos alunos
sobre o evento.
Demonstração de
atitudes de
solidariedade com os
colegas ANEE e
sociedade.

- Semana de
Educação para a
Vida (Lei
11.988/2009)
- Dia Nacional de
Luta da Pessoa
com Deficiência.

OBJETIVOS

AÇÃO

RESPONSÁVEIS DATA

AVALIAÇÃO

-Buscar a
formação
continuada e a
socialização de
experiências com
os demais
profissionais da
área,

-Participação em
reuniões
semanais de
coordenação

Professor da Sala de
Recursos

-Relato dos
professores sobre o
desenvolvimento de
cada aluno ANEE

- Auxiliar os
professores na
realização das
adequações.

-Participação de
cursos,
seminários e
palestras
relacionados com
a temática ANEE,

Coordenadores
Professores Regentes

Fevereiro a
Dezembro

- Avaliação
contínua, com vistas
ao desenvolvimento
profissional.

- Esclarecimentos
das dúvidas em
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relação aos
alunos ANEE.

Buscar
“excelência” no
atendimento dos
alunos ANEE.

Participar
semanalmente
das reuniões com
a coordenação
intermediária do
Ensino Especial.

Profs. das Salas de
recursos

Fevereiro a
Dezembro

Professor da
Coordenação do Ensino
Especial

Através da aplicação
dos conhecimentos
adquiridos nas
“práxis” diária.

Centro Educacional Agrourbano Ipê

Plano de Ação da Sala de Recursos / 2019

Professoras:

Veruska Araújo C. R. Demes
Denises de Andrade Brito Santos
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