
 

Missão 

O desenvolvimento de processos e estratégias pedagógicas que garantam a 

qualidade social da educação, a permanente excelência do processo de ensino 

aprendizagem, à superação dos desafios, o alcance das Metas e a garantia dos 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento a todos os alunos da escola, no tempo 

certo, criando possibilidades de ampliação da consciência, por meio da 

transformação do senso comum em conceitos científicos, com vistas à ação 

transformadora. 

Visão 

Ser escola referência para as demais escolas Municipais de Espera Feliz e de 

Minas Gerais, com práticas pedagógicas inovadoras para o enfrentamento do 

desafio de alcançar as Metas, em cada ano letivo, garantindo os direitos de apren-

dizagem e desenvolvimento a todos os alunos da escola, no tempo certo. 

 

Corpo docente 

Nas diferentes modalidades de ensino, a escola dispõe de uma equipe de 

profissionais especializados e altamente qualificados para atender às necessidades 

pedagógicas de seus alunos. 

Utilizam metodologias inovadoras, que enfatizam a compreensão dos 

conteúdos trabalhados que atendam às necessidades dos alunos. As atividades 

são cheias de significados e contextualizadas com o cotidiano dos mesmos. 

Aulas especializadas de Educação Física e Inglês com profissionais 

habilitados e altamente qualificados. 

 

Valores e projetos 

A formação integral é algo que se constrói à medida que a escola oferece 

experiências e informações que estimulam a curiosidade do aluno, levando-o a 

adquirir conhecimentos e a potencializar seus talentos. Por isso, o CME estimula os 



alunos a participarem de projetos com atividades que desenvolvem alguns valores 

como: Autonomia, Cooperação, Ética, Família, Justiça, Responsabilidade, 

Respeito, Solidariedade, Companheirismo, Igualdade, Companheirismo e 

Auto estima.  

Nesses projetos, os alunos adquirem uma percepção mais abrangente e 

harmoniosa do mundo, aprimorando sua capacidade de convívio social e 

estimulando suas habilidades. Conheça alguns dos projetos do CME: 

  O projeto “Família na escola” tem como objetivo favorecer a construção de 
parceria com a família no desenvolvimento das ações que favoreçam o sucesso 
escolar e social das crianças atendidas pela escola.  

Tem como intuito promover uma interação significativa com pais, professores 

e alunos, visando oportunizar vivências que possibilitem o refletir sobre o processo 

de desenvolvimento das crianças, para que possam assumir o compromisso com a 

aprendizagem informal e formal das crianças e adolescentes. 

A família é sempre convidada para participar das atividades escolares. 

Momentos culturais, feiras, reunião de pais etc. Culminando com a “Festa da 

Família” realizada no mês de novembro. Festa essa contando com vários atrativos. 

    

O projeto “Escola de portas abertas” iniciou no ano de 2014, com o tema 

“COPA DO MUNDO”, mostrando as grandes habilidades e potencialidades dos 

alunos. Em 2015 o tema foi “DESCOBRINDO MINAS”, com oportunidade de 

estudar os costumes de um povo mineiro. No ano de 2016 o tema “OLIMPÍADAS”, 

agregando conhecimentos interdisciplinares trabalhados em sala de aula. 

Neste ano de 2017, o tema será “ESPERA FELIZ”, onde os alunos poderão 

conhecer as riquezas da nossa cidade.  

Ao final do projeto todas as atividades são disponibilizadas ao público com os 

stand’s montados nas salas de aula e apresentações diversas dos alunos. 

 

O projeto “PETECA - Programa de Educação contra a Exploração do 

Trabalho da Criança e do Adolescente” é um programa de educação que visa 

conscientizar a sociedade para a erradicação do trabalho infantil em parceira com o 

Ministério Público do Trabalho. Consiste num conjunto de ações voltadas para as 



escolas, dos temas relativos aos direitos da criança e do adolescente, 

especialmente o trabalho infantil e a profissionalização adolescente.  

Infraestrutura 

Nestes anos de funcionamento a escola melhorou muito a sua infraestrutura. 

Tornando-se um ambiente totalmente favorável ao desenvolvimento das 

habilidades de seus alunos. 

 Campo de futebol 

 Parquinho  

 Biblioteca 

 Laboratório de informática 

 Salas de aulas amplas e arejadas 

 Sala de atendimento educacional especializado (AEE) 

 Dois prédios (sede e turma vinculada) 

Buscando manter a qualidade da educação de Espera Feliz, a escola está em 

contínua transformação,  na tentativa de  acompanhar a evolução dos princípios 

que regem a educação do indivíduo como um todo. Seja na Educação Infantil ou no 

Ensino Fundamental Anos Iniciais.  

 


