
ANEXO IV 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO DO PORTFÓLIO DO COORDENADOR MUNICIPAL – ANO 2018 
 
 

Apresentação: Nome do município, Equipe Gestora 
1.Contexto Histórico e caracterização  
1.1. Origem do nome. 
1.2. Aspectos geográficos/socioambientais onde está inserida a escola: a comunidade é  
       banhada por rio? (se for, histórico do rio – antes e hoje), nascente, etc. 
1.3. Aspectos econômicos e socioculturais. 
1.4. População do Município X População Rural  
1.4. Cadeia produtiva: produção agrícola ou pecuária? Ou ambas?  
1.5. Diagnóstico Socioambiental e pedagógico – resumo  
Socioambiental- situação da Educação Ambiental no município e Situação Pedagógica do Município 
(atualizado com a evolução do IDEB do município, destacando o  campo, projetos, etc., seguindo ) – 
Se tiver os indicadores do Campo colocar( IDEB, Resultado das Avaliações Externas do Governo, 
Projetos que o município executa, evasão, etc), sempre destacando os dados das escolas do campo. 
1.6. Indicar as escolas do Campo que ampliaram o IDEB e justificar se houve alguma relação com o 
Programa Despertar, quando isso acontecer.  
 
 
2. Município e Parceria do Programa Despertar  
2.1. Ano de implantação e histórico da adesão da Escola ao Programa Despertar. 
2.2. Parceiros locais para o Programa (incluir Sindicato dos Produtores Rurais). 
2.3. Público atendido pelo Programa (total de alunos, professores e diretores, escolas e público  
       rural estimado atendido pelo Despertar). 
2.4.  Dados das escolas – nº de escolas, turmas, alunos, professores, coordenadores e diretores e 
alunos por segmento – Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II (turmas 
seriadas ou unidocentes), EJA. Dados do Cadastro em PowerPoint,  e ampliação do quantitativo de 
atendimento de acordo com os anos no Programa Despertar(caso tenha acontecido ampliação de 
escolas desde a implantação do Programa).  
2.5. Estrutura das Escolas: Nº de Escolas X Escolas com Água( se encanada, carro pipa, cisterna, etc), 
Luz, Saneamento Básico, Acesso a Internet, energia, escolas com quadra de esporte, biblioteca, 
espaço para horta e jardinagem  e outros aspectos. 

 
 

 
3. PLANO DE AÇÃO(PA) DO PROGRAMA DESPERTAR ANO 2018 – AÇÃO DO COORDENADOR 
 
3.1.Listar as ações realizadas de acordo com os Eixos, destacando as ações inovadoras implantadas 
em 2018 pelo Coordenador. Toda vez que em um dos Eixos você colocar uma ideia Inovadora, 
realizada no PA do Coordenador, coloque o carimbo. 
 

 
3.2. Todas as ações previstas no Plano de Ação para a atuação do Coordenador/Município precisam 
ser mensuradas, ou seja, sempre colocar no PA a meta a ser alcançada e colocar o que foi 
executado. Colocar no Plano de Ação o Número previsto do atendimento. 
Lembrando que neste momento o Coordenador está colocando apenas as ações que foram 
previstas para serem executadas no município, de forma abrangente. Não são ações das Escolas. 



Neste item fica a critério do Coordenador o modelo de apresentação dos dados. O uso de 
fotografias não é necessário caso a ação seja apresentada no item 4 referente as  ações das 
escolas.  
 
 

EXEMPLO: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Acima estão duas formas de apresentação dos 
dados do Eixo 5, mas que podem ser 
apresentadas de outra forma. Lembrando que 
para fazer o percentual precisa aplicar a Regra 
de 3. Os percentuais apresentados serão 
conferidos e caso haja divergência a equipe de 
seleção deverá tirar os pontos. 
 

 
 

A organização do Portfólio necessariamente não precisa ser por eixos. Vocês podem optar em 
colocar as ações programadas no Plano de Ação  e usar os carimbos, identificando os eixos.  O 
importante é mensurar a ação. 
 

EIXOS DO PLANO DE AÇÃO 2018 
EIXO 1 – GESTÃO DEMOCRÁTICA E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EA 
EIXO 2- CURRÍCULO E FORMAÇÃO CONTINUADA  
EIXO 3- INFRAESTRUTURA E ESPAÇO FÍSICO SUSTENTÁVEL  
EIXO 4- PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL  
EIXO 5- AÇÕES ECOLÓGICAS , CONVIVÊNCIA COM A NATUREZA, SAÚDE E QUALIDADE DE 
VIDA  
EIXO 6- COMUNICAÇÃO/ VISIBILIDADE/   PARCERIAS 

 
CARIMBOS  
 



 
 
Obs.: Todos os carimbos e materiais necessários serão disponibilizados no site do Senar Bahia, no 
Programa Trello e será enviado por e-mail para todos os municípios. 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

EIXO 1 - Importante colocar: 
 

. Acompanhamento do Programa 
 Visitas do Coordenador Municipal 

 Nº de escolas X Nº de visitas no ano  

 Nº de reuniões/ planejamentos  previstos e realizadas X Nº de Escolas 

 

 

. 1.1 Eleição do Agente- MANDATO 2017/2018 
 

 Nº de inscritos para o concurso/ Nº de Agentes no município.  

 Nº De Novos Agentes Eleitos em 2018  

 Total de Agentes em 2018 X Nº de Escolas 

 Processo de eleição do  Agente Despertar 

 
 
4. ESCOLAS DO  PROGRAMA  DESPERTAR E AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL  
 
 

       Este é o momento do Coordenador mostrar as ações realizadas pelas escolas do Despertar. Esta 
parte pode ser colocada de acordo com os eixos ou fazer uso dos Carimbos, conforme o modelo: 

 

 
 

       
        

ATENDIMENTO NAS AÇÕES: 
Nº DE ESCOLAS: 
Nº DE ALUNOS: 



Nº DE PROFESSORES: 
Nº DE DIRETORES E COORDENADORES 
ETC 
Obs.: Este atendimento pode mudar de acordo com as ações do Plano de Ação do Coordenador, mas 
é obrigatório colocar nos Eixos ou nos slides, caso a organização escolhida seja sem os eixos. Vejam o 
modelo abaixo. 

 
        

 
 
EIXO 2 NÃO PODE FALTAR 

        Lista das Escolas e respectivos projetos, com a problemática e potencialidade, apresentando os 

encontros do D.R.S e Q.R.A., total de encontros para D.R.S e Q.R.A durante o ano. Nº de projetos X 

Temáticas dos Mesmos, público atendido de alunos e comunidade, etc  

       Uso do material didático nas Escolas/ quantidade de material distribuído. 

 

 

OBSERVAÇÕES DO ITEM 4 

Obs.: Neste item o Coordenador deverá listar todas as ações realizadas pelas escolas, lembrando que a 

cada ação precisa mensurar  o que conseguiu ser executado, conforme já foi apresentado nos modelos 

anteriores.  

É importante comprovar a execução das ações colocando as fotografias. É de responsabilidade do 

Coordenador  Municipal colocar apenas ações realizadas em 2018 e ser fiel aos dados apresentados. 

Qualquer irregularidade verificada, o coordenador será desclassificado. 

 

 

 
5 – CONCURSO 
O Concurso apesar de fazer parte do Eixo 1 está vindo separado para apresentação dos dados abaixo. 

 Premiação e categorias – materiais dos vencedores (redação, desenhos, etc) 

 Agente do município/ Resultado do concurso 

  Nº de Experiências Pedagógicas enviadas pelo município ( Nº de Professores X Nº de Escolas) 

 Nº de desenhos recebidos por série/ano 

 N° de Redações do Fundamental I 



 Nº de Redações do Fundamental II 

 Nº de Plano de Ação do Agente – 3º ao 5º 

 Nº de  Plano de Ação do Agente – 6º ao 9º  

 

 

 

 

6. INDICADORES DE RESULTADO DO  PROGRAMA  DESPERTAR  

Os indicadores deverão ser escolhidos na lista  

 

7. Relato final do coordenador sobre o trabalho no município, relato do coordenador sobre o 
Programa, com depoimento de gestores, sindicato, parceiros, pais, alunos, comunidades, 
professores, etc É importante constar pelo menos um relato de cada.  

 
8. As fotos utilizadas no portfólio, vídeos, etc deverão ser enviados em pendrive ou DVD com 

etiqueta descritiva com o nome do Coordenador e Município. 
 

ESTE ITEM É PRIORITÁRIO! PRECISA DE RELATO DE CADA PÚBLICO ESTABELECIDO ACIMA.  O 
ÚLTIMO RELATO DA APRESENTAÇÃO É DO COORDENADOR MUNICIPAL. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Observações 

 Todas as ações devem ser ilustradas com fotos e legendas de acordo as ações realizadas.  

 As fotos usadas no portfólio devem ser organizadas numa pasta e renomeadas. 

 Todos os itens de 1 a 7 serão pontuados no concurso. 

 O item 8 é obrigatório e está descrito no Edital do Concurso. 

 

 


