
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO: Colégio CIMAN (Distrito Federal) 

SEGMENTO: da Educação Infantil ao Ensino Médio 

CATEGORIA: Gestão Administrativa e de Comunicação 

TÍTULO DA PRÁTICA: “Placas fotovoltaicas: a escola como modelo de sociedade 
sustentável” 



 
  

1. PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL   

 

1.1. Histórico da prática eficaz – descrever como surgiu o programa/prática e indicar 
a data de início das ações.   

A história da prática “Placas fotovoltaicas: a escola como modelo de sociedade sustentável” 
surge ainda no início dos anos 1970, quando o professor Atef Aissami, fundador, 
proprietário e diretor-geral do Colégio CIMAN, estudava Engenharia Civil na Universidade 
de Brasília (UnB). Lá, professores e estudantes já discutiam formas alternativas de geração 
de energia e o quanto o Brasil, com o alto índice de sol e calor que o contemplam, era 
talhado para o aproveitamento da energia solar. Com o passar dos anos e o crescimento 
da escola, o engenheiro que se tornou educador e empresário passou a estudar o tema do 
ponto de vista da gestão financeira, das práticas sustentáveis e do modelo educativo. 

A grave crise hídrica que se abateu sobre São Paulo, no início de 2015, foi mais um 
empurrão para a ideia que já amadurecia, da implementação de um sistema de energia que 
não tivesse apenas a força hidrelétrica como motriz. Foi então que o Colégio CIMAN 
começou a buscar, no mercado do Distrito Federal, empresas especializadas na produção 
de energia limpa e renovável por meio das placas fotovoltaicas. Nessa pesquisa, a 
empresa Strom Brasil foi escolhida como fornecedora. A compra dos equipamentos e a 
instalação do sistema, que tem 25 anos de durabilidade garantida, foram feitas, entre junho 
e setembro de 2016, com início das operações em outubro do mesmo ano.  

Trata-se de 630 painéis fotovoltaicos, de 2 metros quadrados cada, que cobrem os quatro 
blocos da escola para captação de energia solar. Estruturas de alumínio e aço inoxidável 
sustentam os painéis, que geram em torno de 29 mil kW/h por mês de energia elétrica ou 
mais, cobrindo todo o consumo da instituição – e tendo sobra em alguns meses. Depois de 
captado pelos painéis, o calor do sol se transforma em energia contínua, que, ao passar 
por três inversores, se torna energia alternada, que é enviada para a rede elétrica da 
Companhia Energética de Brasília (CEB). 

 

1.2. Objetivos da prática eficaz.  

 

A prática “Placas fotovoltaicas: a escola como modelo de sociedade sustentável” atingiu 
diversos objetivos para o desenvolvimento do Colégio CIMAN e da sua comunidade. O 
primeiro deles, de cunho administrativo, diz respeito ao retorno do investimento feito. Como 
o colégio tornou-se autossuficiente na produção de energia, o investimento tem retorno 
estimado no prazo de cinco a seis anos desde a implantação, levando a escola a, depois 
disso, zerar seus gastos com o consumo de energia elétrica. 

Do ponto de vista pedagógico, a produção de energia limpa e renovável é um ganho de 
proporções imensuráveis para a comunidade escolar, pois educa pelo exemplo. 
Estudantes, professores e suas famílias estão, por meio dessa prática, aprendendo mais 



 
sobre a sustentabilidade do planeta, o fim do desperdício, a economia baseada nas boas 
práticas ambientais e o entendimento do mundo pela ótica da coletividade – em lugar do 
individualismo perpetuado em diversas formas de mídia. Tanto que muitas aulas em 
diversas disciplinas (como geografia, matemática, física, ciências e ética e cidadania) são 
ministradas tendo como pano de fundo um telão instalado no hall principal da escola, com 
atualização automática, para que a comunidade acompanhe a quantidade de energia 
produzida e a quantidade de CO2 economizada pela escola, entre outros sinalizadores de 
benefícios ecológicos, como resultado do desempenho da captação de energia solar. 
Alunos, professores, famílias, educadores e demais colaboradores tornaram-se 
multiplicadores dessa ideia. 

 

Outro objetivo alcançado diz respeito à comunicação da prática além dos muros da escola. 
Por ser pioneiro na implantação, sendo a primeira escola no País e a instituição no DF com 
a maior captação instalada, o Colégio CIMAN ganhou e ainda ganha grande espaço na 
mídia em reportagens que mostram o sistema e seus desdobramentos (como Rede Globo 
Nacional, Rede Globo DF, Rede Vida, Rádio CBN, Correio Braziliense, portal Brasília de 
Fato e revista “Evoke”, entre outros). Isso faz com que a escola amplie seu poder de 
educar pela prática para muito além de sua comunidade escolar. Assim, o Colégio CIMAN 
mostra sua missão na sua prática: “Oferecer todos os níveis da educação básica, com 
ensino de excelência superior aos padrões consagrados, garantindo a formação intelectual, 
social e plena de pessoas que participem, de maneira ativa e permanente, da construção 
de sociedades sustentáveis”. 

 

 

Aula de matemática utilizando dados da produção da energia 



 
 

1.3. Público-alvo atingido – indicar se incluem clientes, fornecedores, funcionários, 
docentes, terceirizados, comunidade etc.   

 

A prática “Placas fotovoltaicas: a escola como modelo de sociedade sustentável” tinha o 
objetivo inicial de atingir a comunidade escolar, o que foi plenamente concretizado. Além da 
educação ambiental efetivada por meio do exemplo e das aprendizagens geradas pela 
produção da energia limpa e renovável, há, ainda, o atingimento do público-alvo do ponto 
de vista econômico-financeiro. Como parte da boa gestão financeira da escola, a ação 
corrobora para que o Colégio CIMAN continue prestando serviços educacionais de 
excelência por preços mais do que competitivos, como ocorre hoje – ano em que a escola 
teve um dos menores índices de reajustes de mensalidades entre as instituições de ensino 
do DF. Isso porque as práticas de gestão privilegiam o não desperdício e as oportunidades 
de bons negócios, o que impacta diretamente no investimento que as famílias da 
comunidade têm de fazer para garantir os estudos de seus filhos.  

Em outra vertente, a escola fomenta a política de reconhecimento e o sentimento de 
orgulho nos colaboradores – entre eles os educadores – e também fornecedores por 
fazerem parte de uma empresa que se mostra realmente comprometida com as boas 
práticas sociais e ambientais. 

1.4. Descrição das atividades implantadas.   

Foram implantados, por meio dessa prática, 630 painéis fotovoltaicos, de 2 metros 
quadrados cada, que cobrem os quatro blocos da escola para captação de energia solar. 
Estruturas de alumínio e aço inoxidável sustentam os painéis, que geram em torno de 29 
mil kW/h por mês de energia elétrica ou mais, cobrindo todo o consumo da instituição – e 
tendo sobra em alguns meses.  

 



 
Depois de captado pelos painéis, o calor do sol se transforma em energia contínua, que, ao 
passar por três inversores, se torna energia alternada, que é enviada para a rede elétrica 
da Companhia Energética de Brasília (CEB). A partir disso, são ministradas aulas sobre o 
tema e a comunidade pode acompanhar o desempenho do projeto por meio de um telão, 
instalado no hall principal da escola, com atualização automática, mostrando a quantidade 
de energia produzida e a quantidade de CO2 economizada pela escola, entre outros 
sinalizadores de benefícios ecológicos, como resultado do desempenho da captação de 
energia solar. 

 

Televisor indicativo no Pátio da escola. Demonstrativo diário da produção e consumo. 

 

 

2. LIDERANÇA   

 

2.1. Equipe envolvida com a prática – apresentar cargos ou funções. Indicar a área 
onde a prática eficaz se situa.   

De forma indireta, pelos aspectos já apresentados, todos os profissionais do Colégio 
CIMAN estão envolvidos com a prática “Placas fotovoltaicas: a escola como modelo de 
sociedade sustentável”. De forma direta, envolvem-se na ação a Direção-geral (gestão e 
mantenedora), a Direção Financeira e a Direção da Informática, além do Diretor do Colégio 
CIMAN e da Secretária da Diretoria. Ainda dentro da escola, a equipe de Serviços Gerais 



 
se encarrega da limpeza das placas, especialmente na época da seca no Distrito Federal, 
evitando que o acúmulo de poeira diminua a eficiência do sistema. Além disso, a empresa 
Strom Brasil é continuamente contratada como fornecedora de manutenção para o sistema, 
caso haja alguma necessidade de apoio técnico.  

 

 

 

2.2. Participação da alta direção – indicar como ocorre o envolvimento e o 
comprometimento da alta direção com a prática eficaz.   

A Direção-geral do Colégio CIMAN, exercida pelo fundador proprietário, professor Atef 
Aissami, é diretamente responsável por todas as ações de gestão da escola – 
especialmente as ligadas à engenharia da escola e as de mais alto impacto financeiro. 
Assim sendo, ele é responsável direto pela decisão, a implementação e a gestão da prática 
“Placas fotovoltaicas: a escola como modelo de sociedade sustentável”. 



 

 

Professor Atef Aissami, diretor geral, em entrevista para o Globo Comunidade 

 

3. FOCO – Apresentar qual (quais) os focos da prática eficaz, justificando a escolha.   

 

3.1. Clientes   

Famílias e alunos são foco da prática para a educação pelo exemplo, a formação de 
multiplicadores e a economia gerada, impactando diretamente dos custos da instituição e, 
por consequência, nas anuidades por ela cobradas. 

3.2. Docentes/Funcionários   

Docentes e funcionários são foco da prática na educação pelo exemplo, na formação de 
multiplicadores e no sentimento de orgulho por trabalhar para uma empresa que busca 
alternativas sustentáveis e ambientalmente saudáveis para seu funcionamento, mostrando 
estar alinhadas às necessidades do século 21 e às práticas de gestão que visam o bem-
comum e o desenvolvimento da comunidade em que está inserida. 

3.3. Administrativo 

Do ponto de vista administrativo, a escola busca alternativas sustentáveis e 
ambientalmente saudáveis para seu funcionamento, mostrando estar alinhadas às 
necessidades do século 21 e às práticas de gestão que visam o bem-comum e o 
desenvolvimento da comunidade em que está inserida. 



 
3.4. Econômico-financeira 

Com foco no aspecto financeiro, a ação mostra sua eficácia na medida em que a instalação 
do sistema zera o consumo de energia elétrica da escola, gerando ainda, em alguns 
meses, sobra de energia que é enviada à CEB. Assim sendo, em um prazo de 5 a 6 anos, 
quando o investimento se paga, a escola não terá mais gastos com a energia graças à 
prática “Placas fotovoltaicas: a escola como modelo de sociedade sustentável”.   

3.5. Acadêmico 

Além da educação para a sustentabilidade promovida por meio do exemplo dado pela 
escola na adoção do sistema de produção de energia limpa e renovável, os ganhos 
acadêmicos seguem diariamente nas aulas em diversas disciplinas (como geografia, 
matemática, física, ciências e ética e cidadania) são ministradas tendo como pano de fundo 
um telão instalado no hall principal da escola, com atualização automática, para que a 
comunidade acompanhe a quantidade de energia produzida e a quantidade de CO2 
economizada pela escola, entre outros sinalizadores de benefícios ecológicos, como 
resultado do desempenho da captação de energia solar.   

3.6. Comunidade   

O sistema prova, por si só, que é possível buscar soluções financeiramente viáveis e até 
lucrativas tendo como pano de fundo o bem-comum e a construção de sociedades 
sustentáveis, com foco no crescimento coletivo e no planeta que será entregue às futuras 
gerações. A comunidade escolar reconhece essa prática e enaltece, no Colégio CIMAN, 
mais essa forma de educar seus alunos, extensiva às famílias e a toda a sociedade. 

 

Processo de implantação 



 
 

4. RESULTADOS  

 

4.1. Formas de avaliação   

a) Indicar se foi feito levantamento de necessidades ou avaliação prévia antes da 
implementação.   

Conforme anexo, foi feito, antes da implementação do sistema de produção de energia 
limpa e renovável, um estudo minucioso sobre benefícios, investimentos e resultados. A 
partir desse estudo, a Direção-geral do Colégio CIMAN aderiu à prática “Placas 
fotovoltaicas: a escola como modelo de sociedade sustentável”, decisão essa que colocou 
a escola em um novo patamar tanto do ponto de vista educacional como no aspecto 
inovativo, dados o pioneirismo e a grandiosidade da ação.  

4.2. Orçamento – apresentar o orçamento envolvido com a prática eficaz 
quantificando o valor investido ou se existe um budget específico.  

Conforme anexo, o investimento inicialmente prospectado previa financiamento do projeto. 
A partir de negociações com a empresa escolhida como fornecedora e da oferta de 
pagamento à vista, o investimento foi reduzido ao patamar de R$ 1.370.000,00 (um milhão, 
trezentos e setenta mil reais). 

4.3. Análise financeira – indicar e apresentar (se houverem) indicadores de retorno 
sobre o investimento.   

Conforme tabela anexa, os indicadores de retorno do investimento mostram que o 
consumo de energia elétrica da escola hoje é totalmente coberto pela produção de energia 
limpa e renovável advinda da prática “Placas fotovoltaicas: a escola como modelo de 
sociedade sustentável”. 

 

5. LIÇÕES APRENDIDAS 

Apresentar erros e/ou acertos que possam servir de referência para futuras ações.   

Uma grande lição aprendida pelo Colégio CIMAN na implantação do sistema de geração de 
energia limpa e renovável, como modelo de acerto na escolha feita, foi a importância do 
pioneirismo. Acreditando no seu potencial de educar para a sustentabilidade agindo em 
prol do planeta, e ainda na economia gerada com esse ato, a instituição foi, corajosamente, 
a primeira escola do Brasil e a primeira empresa do DF a investir em uma prática tão 
grandiosa. A iniciativa gerou exposição positiva na mídia espontânea e reconhecimento 
social que fizeram desse ato corajoso um grande ganho para a escola e para a sua 
comunidade, hoje reconhecidos como exemplo em ações ambientais e em prol da 
preservação dos ecossistemas. Assim, o Colégio CIMAN prova, mais uma vez, a 
importância de se acreditar nos sonhos e de fazer deles suas metas. 

  



 
6. AÇÕES DE CONTINUIDADE   

Especificar qual o planejamento de continuidade da prática eficaz. Quais são as 
perspectivas e metas futuras.   

Como o sistema foi programado e instalado tendo como meta gerar energia limpa e 
renovável capaz de zerar as necessidades completas da escola, não será possível dar 
continuidade a ele nem necessário expandi-lo. A escola, porém, segue com ações 
ambientais e educativas que promovam a construção de sociedades sustentáveis, nos 
demais aspectos possíveis, como economia de água, reaproveitamento de materiais 
recicláveis, diminuição da produção de lixo, diminuição nos gastos de papel, diminuição no 
consumo de energia elétrica (mais de 3 mil lâmpadas comuns foram substituídas pelas de 
led), cuidados com os bens individuais e coletivos, consumo consciente e tudo mais o que 
puder construir crescimento e desenvolvimento sustentáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Matéria no Globo Comunidade sobre a implantação da geração de energia 

26/3/2017 – Iniciando no vídeo em 5min14 

Link: http://g1.globo.com/distrito-federal/globo-comunidade/videos/t/edicoes/v/escola-aposta-em-painel-

solar-para-captar-energia/5751773/ 

 

 

 

Outros links com matérias sobre as placas fotovoltaicas do CIMAN: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds1W53s1B7I 

http://jornalismo.iesb.br/2017/06/13/escola-df-e-primeira-pais-produzir-energia-limpa-e-sustentavel/ 

https://www.facebook.com/absolutoenergiasolar/ 

http://www.jornaldeverdade.com/cidades/atef-aissami-educacao-brasiliense/ 

http://darksta.com/post/1409678099755098314_2166445062 

http://g1.globo.com/distrito-federal/globo-comunidade/videos/t/edicoes/v/escola-aposta-em-painel-solar-para-captar-energia/5751773/
http://g1.globo.com/distrito-federal/globo-comunidade/videos/t/edicoes/v/escola-aposta-em-painel-solar-para-captar-energia/5751773/
https://www.youtube.com/watch?v=Ds1W53s1B7I
http://jornalismo.iesb.br/2017/06/13/escola-df-e-primeira-pais-produzir-energia-limpa-e-sustentavel/
https://www.facebook.com/absolutoenergiasolar/
http://www.jornaldeverdade.com/cidades/atef-aissami-educacao-brasiliense/
http://darksta.com/post/1409678099755098314_2166445062


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


