EE PROFª “ALICE ROLIM DE MOURA HOLTZ”

A E. E. “Profª Alice Rolim de Moura Holtz”, localizada à Rua Anália
Pereira nº 1219, Jardim São Lucas no município de Votorantim – SP conta com
864 alunos matriculados em 2014 (data base- junho/2014) destes, 537
pertencem ao Ensino fundamental – Anos finais e 327 ao Ensino Médio e estão
distribuídos em três turnos, manhã com onze (11) classes, tarde com onze (11)
classes e noite com quatro (4) classes.
Nossa patronesse “Alice Rolim de Moura Holtz” (18/09/1909 29/03/1987) Foi Professora diplomada pela escola Normal “Peixoto Gomide” de
Itapetininga no ano de 1934. Aposentou-se como Professora Primária do grupo
Escolar Antonio Padilha, em Sorocaba no ano de 1965. Ficou guardada na
memória de todos os que conheceram sua atuação pedagógica pelos
estabelecimentos de Ensino em que passou, iluminada pela aura de
comportamento maternal para com seus alunos, mesmo dentro da rigidez da
disciplina necessária a ordem e desenvolvimento de ensino.
Nossa unidade escolar, conforme publicação, surgiu no Bairro Morumbi
no ano de 1987, com Ensino Fundamental de nível II e Ensino Médio; Com a
reorganização foi transferida para a unidade da E. E. Prof. Daniel Verano e lá
fechou no ano de 2002. Surgindo novamente no Bairro São Lucas em julho
2004, onde estamos atualmente.
Nossa escola tem como missão perseguir os objetivos propostos na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n o 9394, de 20 de dezembro
de 1996);

 Elevar, sistematicamente a qualidade do ensino oferecido;
 Formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres;
 Promover a integração escola - comunidade;
 Proporcionar um ambiente favorável ao estudo e ao ensino;
 Estimular nos alunos a participação, bem como a atuação solidária.
A escola se empenha em oferecer oportunidades à construção do
conhecimento através da resolução de problemas, condições indispensáveis à
participação ativa do indivíduo no seu meio. Assumir-se como espaço de
vivência e de discussão dos referenciais éticos, tornando-se um local social
privilegiado de construção dos significados éticos necessários e constitutivos
de toda e qualquer ação de cidadania.
Nossas ações estão pautadas nos quatro pilares da educação: Aprender
a conhecer; Aprender a fazer; Aprender a viver com os outros; Aprender a ser
(DELORS, Jacques. Educação um tesouro a descobrir – Relatório para a
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. Editora
Cortez, 7ª edição, 2012).
Visando o aprimoramento da qualidade do ensino esta unidade escolar
estabeleceu metas de qualidade: A longo, médio e a curto prazo:
A longo prazo: Promover 100% dos alunos; Participação dos pais em
90%; Redução da evasão escolar a 0%; Melhoria da aprendizagem dos alunos,
com nível satisfatório nas avaliações externas, de 100 %.
A médio prazo: Promover 90% dos alunos; Participação dos pais em
70%; Redução da evasão a 2%; Melhoria da aprendizagem dos alunos, com
nível satisfatório nas avaliações externas, de 90 %
A curto prazo: Melhoria da qualidade de ensino; Formação de alunos
comprometidos com a realidade social; Diminuir casos de indisciplina; Reduzir
a evasão escolar;. Criar condições para que todos os alunos aprendam, por
meio de estratégias diferenciadas; Fortalecer a participação, a organização nos
trabalhos e o incentivo à leitura; Trazer os pais para participar do cotidiano
escolar; Conscientização da conservação e preservação do patrimônio público;
Incentivar, estimular e garantir a busca de estratégias passivas na resolução de
conflitos;

