
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DIRETORIA DE ENSINO DE VOTORANTIM 

 EE. “COMENDADOR PEREIRA INÁCIO” 
Av. Santo Antônio n.º 665 - Barra-Funda- VOTORANTIM 

CEP 18.114-280 Fone: (015) 243-1700 -   email: e016937a@see.sp.gov.br 

3 

  

 

PLANO DE GESTÃO – 2014/2018 

I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

1. Dados da Unidade Escolar 

 

EE Comendador Pereira Inácio 

Av.: Santo Antonio, 665   -   Barra Funda  – Votorantim – SP 

CEP: 18.114-280 

Telefone: (15) 3243- 1700 –  (15) 32422422 

email: e016937a@see.sp.gov.br 

 

Códigos: 

 CIE – 016937 

 UA – 42148 

 UO – 07 

 FDE – 4763 

 CNPJ – 50.338946/0001-30 

 CÓDIGO DO PRÉDIO – 0417202 

 MEC/NEP - 35016937 

 

 

mailto:e016937a@see.sp.gov.br
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2. Equipe gestora 

Diretor: Lúcia Xavier de Miranda Brito 

 

Vice-Diretor: Valdemir Antonio Depicoli 

 

Professor-Coordenador – Ensino Fundamental: Ana Cristina Cação de 

Almeida 

Professor-Coordenador – Ensino Médio: Maria Gioconda Perugini 

Professor-Coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica: Dionei 

Fernandes Pereira Riveira 

Professor Mediador Escolar e Comunitário: Kelly Regina Ferreira dos 

Santos Peres 

 

3. Período e Horário de Funcionamento: 

 

Manhã: 7h  às 12h15min 

Tarde:  12h40 às 17h55min 

 

3.1- Atendimento ao público  

 

3.1.1 -Secretaria -  2ª a 6ª feira das 07h  às 18h. 

 

3.1.2 - Atendimento aos Pais pelos professores: 

 4ªfeira: das 18h às 19h30min  
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II – CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

1. Patrono – Comendador Pereira Inácio 
 

 Comendador Antonio Pereira Inácio, é um dos maiores exemplos de 

luta, trabalho e sucesso na área empresarial que o Brasil já conheceu. 

 Pereira Inácio, de origem portuguesa, nascido na Vila de Baltar, 

distrito do Porto, veio com a família residir em Sorocaba, e ainda 

pequeno, durante o dia, trabalhava na oficina de conserto de calçados 

com o pai e a noite, estudava. Mais tarde seguiu o ramo comercial, com 

uma sapataria, um armazém de secos e molhados e, serraria. 

Estabeleceu-se em Boituva com o comércio de algodão. 

 Na segunda década do séc. XX, com a crise mundial, o Banco União 

não resistiu e abriu falência, indo a leilão. Foi, então que Pereira Inácio, 

aceitou o convite de um grupo de empresários e, juntos, compraram as 

propriedades do Banco União, inclusive a fábrica de tecidos, as casas dos 

operários, as obras hidráulicas, a linha férrea, a fazenda de Itupararanga, 

os fornos de cal e outros. Com sua experiência, Pereira Inácio reativou a 

fábrica de tecidos, superando a crise e em pouco tempo comprou as  

 

partes dos outros sócios, tornando-se único dono das propriedades do 

Banco União, dando origem ao "Grupo Votorantim” o maior grupo 

empresarial do país. Em 1925, sua filha, Helena Pereira, casou-se com o 

engenheiro José Ermírio de Moraes, que integrou a direção Grupo 

Votorantim. São filhos desse casamento: José Ermírio, Antonio Ermírio, 

Maria Helena e Ermírio. 

 A ascensão do Grupo Votorantim sob o comando do Comendador 

Pereira Inácio e do Senador José Ermírio de Moraes, foi muito promissora, 

com investimentos em praticamente em todas as atividades econômicas 

do país, se fazendo presente em quase todos os estados brasileiros. 

No município de Votorantim, berço do Grupo Votorantim, as fábricas de 

cimento, tecido e papel foram o sustentáculo da sua economia e do seu 

desenvolvimento, sendo a principal absorção de mão-de-obra. 

 Com seu falecimento, em 1951, Comendador Pereira Inácio deixou 

como legado uma obra tão importante em termos econômicos e sociais 

que serve de orgulho a todos os brasileiros. 
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2. Criação da Escola 

A Escola Estadual Comendador Pereira Inácio, foi criada através do 

ato legal de criação de 03/02/1925, D.O. de 03/02/1925, na cidade de 

Votorantim para alfabetizar os filhos dos operários das Indústrias Têxteis 

– Votorantim. Inicialmente num pequeno prédio, ficando até 1982, 

quando a cidade foi vitima de uma grande enchente que, além  da escola, 

destruiu a igreja, o coreto e muitas casas. Devido a essa enchente, a 

escola foi para um prédio provisório, permanecendo até 1985, quando foi 

transferida para o atual endereço. 

A Escola está situada na zona urbana, próxima à região central do 

município, com cerca de 816 alunos, sendo grande parte de bairros 

vizinhos, dependendo de transporte escolar, a faixa etária dos alunos 

atendidos é de 11 a 17 anos. 

Segundos dados etnográficos, grande parte da clientela trabalha no 

setor privado, e outra parte no comércio, serviços domésticos, serviço 

público, etc. 

O bairro conta com infraestrutura como: água encanada, luz 

elétrica, ruas pavimentadas, telefone público, transporte coletivo, posto 

de saúde e hospital. Há também, um grande conjunto habitacional, escola 

de educação infantil e Ciclo I da rede municipal de ensino, abrigo para 

menores órfãos, igrejas, bares, mercearias, bazar, salão de cabeleireira, 

lojas, etc. 

Não há dados concretos da população em relação às condições 

econômicas, mas através dos questionários aos pais, observa-se que o 

nível sócio econômico é considerado médio, e devido ao desemprego e 

desestrutura familiar, muitas mães são chefes de família. 

Não havendo empresas de grande porte, os moradores buscam 

trabalho em outros bairros ou até mesmo em municípios vizinhos. 

A Escola Estadual Comendador Pereira Inácio, por ser pioneira na 

cidade, é bastante respeitada por seus moradores, muitos de seus ex-

alunos fazem questão de manter os filhos aqui matriculados, pois 

reconhecem o seu valor na história do município e na formação da 

população votorantinense. 
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2.1 – Organização da Escola 

A Escola mantém modalidades da Educação Básica na seguinte 

conformidade:  

 

2.1.1 - Ensino Fundamental II (séries finais) = 511 alunos 

2.1.2 - Ensino Médio Regular, no período da manhã = 305 alunos 

 

SÉRIES 

 

TURNO 

6ºA, 6ºB, 6ºC, 6ºD, 7ºA,7ºB, 7ºC, 7ºD, 8ºA, 8ºB, 8ºC, 

8ºD 

                      

T 

9ºA, 9ºB, 9ºC, 9ºD, 9ºE, 1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºD, 2ºA, 2ºB, 

2ºC, 3ºA, 3ºB. 

                    

M 

 

 

 

2.2- Recursos Físicos e Pedagógicos: 

 

         2.2.1  

        

     Instalações escolares 

 

Quantidade 

 

  Estado de 

conservação 

Sala da Diretoria 01 Bom 

Salas de aula 14 Bom 

Laboratório 02 Bom 
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Sala de informática 1 Bom 

Sala de Leitura 1 Bom 

Sala para professores 1 Bom 

Quadra 1 Bom 

Sala da coordenação pedagógica 1 Bom 

Sala do Grêmio Estudantil 1 Bom 

Espaço/ recreação - pátio 1 Bom 

Refeitório 1 Bom 

Secretaria 1 Bom 

Jardim 1 Bom 

Zeladoria 1 Bom 

Caixa d’água 1 Bom 

Banheiros - alunos 2 Bom 

Sala para exibição de vídeo 2 Bom 

Banheiros - professores 2 Bom 

Sala de reunião 1 Bom 

 

 

*  Visão geral da Escola: 

– muros, portões e janelas =  pintura conservada. 

- limpeza no entorno = conservada 
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       2.2.2 

                                                            

Equipamentos de apoio pedagógico 

   

Quantidade 

TV 02 

DATA SHOW 01 

RADIO 01 

MÁQUINA FOTOGRÁFICA 02 

IMPRESSORA 06 

COMPUTADOR - Acessa 18 

COMPUTADOR - Administrativo 10 

 

2.3 – Recursos Humanos 

Quadros de Apoio Pedagógico e Docente, Módulo e Qualificação do pessoal 

em exercício na Unidade Escolar: 

 

 

Pessoal de Apoio Escolar 

 

Quantidade 

Diretor 1 

Vice-Diretor 1 

Vice-Diretor do Programa Escola da Família 1 

Professor Coordenador 2 

Professor Coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica 1 

Professor 1 
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Agente de Organização escolar 08 

Agente de Serviços Escolares 03 

Estagiários - Acessa Escola (Fundap) 02 

Residente Educacional (Fundap) 03 

 

 

Quadro Docente 

 

Quantidade 

Professor efetivo 20 

Professor -  OFA 28 

Professor  - Readapatado 02 

 

 

2.4 – A Cientela 

A Escola recebe para o Ensino fundamental – séries finais, cerca de 

130 alunos da E.M.E.F “Sueli da Silva Paula, E.M.F. “Profª Maria L. 

Jacowicz e E.M.F. “Helena Pereira de Moraes”, do bairro Barra Funda e de 

outros bairros próximos.   

Por sua boa localização recebe também alunos de bairros distantes 

como: Serrano, Cubatão, Itapeva e Karafá, tanto no ensino fundamental, 

quanto no ensino médio. 

A clientela da EE Comendador Pereira Inácio apresenta aspectos 

parecidos com os de outras escolas públicas localizadas no município. No 

ensino fundamental , há muitas crianças desamparadas, de lares desfeitos 

e desestruturados, cuja história de vida é muito triste. Por isso, a escola 

mantem uma grande parceria com os órgãos públicos, como: CONSELHO 

TUTELAR, COMAS, CRAS, a fim de garantir-lhes o acesso à educação e a 

formação da sua cidadania. Já no ensino médio, percebe-se o grande 

número de adolescentes com grandes dificuldades em seguir regras, tanto 

em suas casas, quanto na escola.  

 Embora a Escola mantenha uma boa relação com a comunidade 

escolar, ainda é bastante tímida a sua participação no acompanhamento 
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da vida escolar dos filhos, dificultando a comunicação entre pais e 

professores. Algumas vezes é necessário a intervenção do professor  

mediador, que vai até a residência de alguns, em busca de apoio no 

atendimento aos alunos, considerados, difíceis.  

 Quanto à profissão da comunidade escolar: temos funcionários de 

empresas, vendedores no comércio local  e serviços domésticos. 

 Devido a pouca procura pelo período noturno, a escola passou desde 

2012 a funcionar apenas em dois turnos: manhã e tarde. 

           

 

        PLANO DE AÇÃO – 2014 

 

 

 

Plano de Ação da Escola - ano letivo 2014 

Justificativa: tendo em vista as demandas da SEE/SP, bem como o 

andamento do processo ensino-aprendizagem dos alunos matriculados 

nesta escola, suas defasagens idade/série e seus avanços em relação ao 

Currículo Oficial do Estado de São Paulo, bem como os eixos temáticos 

eleitos como prioridade para o trabalho da Secretaria de Educação de São 

Paulo, a escola adotará as seguintes ações coletivas presentes neste plano 

de ação.  
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Diagnóstico da escola 

A fim de elucidar a situação real da escola apresentamos o histórico dos 

resultados do conselho de serie/classe. Veja o quadro abaixo: 

         Fluxo escolar nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013.  

 2010 2011 2012 2013 

Total 

matriculado 

958 967 941 828 

Promovido 715 677 837 692 

Retido 73 59 58 56 

Evadido 59 76 46 25 

Transferido 111 155 - 50 

  

Nos últimos anos a escola se encontra na situação de prioritária, 

sendo acompanhada pela SEE/SP, por meio da Diretoria de Ensino. 

Acreditamos que nesses últimos anos realizamos um excelente trabalho, 

mas temos enfrentado vários obstáculos que dificultam o nosso avanço na 

melhora do aprendizado de nossos alunos. Estamos trabalhando para 

alcançar a meta estabelecida pelo IDESP de 2013, por isso, adotamos 

novas estratégias e retomamos outras, sempre focadas no 

desenvolvimento do Currículo, das Competências e Habilidades previstas 

para as turmas matriculadas na escola no ano de 2014.  

                                                                                                                         

EVOLUÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS 2013-2014 

 

  IDESP 2013  META 2014  CUMPRIMENTO 

META EM 2013 

9º ano EF  2,59 2,76   

92,11%  3ª série EM  1,69 1,83 
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Resultados obtidos pela escola no Idesp -  2009,2010, 2011, 2012, 2013 

 Meta 

2009 

Resultado 

2009 

Meta 

2010 

Resultado 

2010 

Meta 

2011 

Resultado 

2011 

Meta 

2012 

Resultado 

2012 

Meta 

2013 

Resultado 

202013ut

a 

Ciclo II 

 

3,07 2,60 2,74 2,22 2,41 2,27 2,47 2,24 2,76 2,59 

Ensino 

Médio 

1,86 1,58 1,69 1,39 1,56 1,97 2,16 1,98 1,83 1,69 

 

 

Ações a serem desenvolvidas durante o ano de 2014. 

 

Combate à Evasão e Retenção 

Nos últimos anos, a escola vem desenvolvendo ações focadas no 

combate à Evasão e Retenção, acreditando no direito do acesso e 

permanência do aluno na escola; numa cultura inclusiva dos alunos com o 

menor rendimento em sala de aula, onde todos são capazes de aprender, 

respeitados seus ritmos de aprendizagem. Assim, buscamos o 

desenvolvimento global do aluno, favorecendo situações em que possa se 

destacar como protagonista do próprio conhecimento, e autônomo para 

fazer suas próprias escolhas.  

Ainda como ação pontual contra a evasão a retenção, a escola conta 

com o professor mediador que se comunica com as famílias através de 

ligações telefônicas ou por meio de visitas aos domicílios dos alunos com 

mais de três faltas consecutivas ou cinco intercaladas, além de 

acompanhamento social das famílias mais carentes que, em virtude dessa 

situação, acabam se afastando da escola. Mensalmente a secretaria da 

escola encaminha ao Conselho Tutelar relação nominal dos alunos com 

50% de faltas, ou mais.  
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Avaliação e Retenção 

Um ponto de extrema importância para a garantia do acesso e 

permanência do aluno é a questão da Avaliação, pois o combate à 

retenção começa pela concepção de Avaliação dos docentes e gestores da 

escola. Acreditamos na avaliação como processo formativo do professor e 

do aluno à medida que promove meios para o diagnóstico das habilidades 

ainda não alcançadas e as formas que o docente utilizará para sanar tais 

dificuldades. Sabendo que ela é processual, ou seja, mostra parte do 

trajeto ao longo do percurso, pois contamos com alunos com defasagem 

de conteúdo no ano/série em que se encontram; é preciso um grande 

empenho por parte dos professores e de toda a equipe escolar em motivar 

o aluno a encarar o desafio de melhorar suas competências cognitivas, a 

fim de ajustar-se à série em que se encontra matriculado.       

Como instrumento prático, embasados na Deliberação CEE-120, de 

20-5-2013, este ano adotamos como prática, a justificativa das reprovas 

dos alunos no Conselho de Série e Classe pelos professores, bem como a 

criação de um arquivo pedagógico com o prontuário do aluno, onde as 

avaliações/trabalhos com reprovas serão guardadas e anexadas à ficha 

preenchida em Conselho, para ciência do responsável.  

  Acreditamos como forma de melhorar a compreensão do docente 

sobre os aspectos que envolvem uma boa Avaliação, a formação oferecida 

em ATPC’s, por meio do estudo de referenciais teóricos que deem suporte 

a uma prática docente coerente.  

 

 

 

 Formação docente em ATPC, Acompanhamento e Plano de aula.  

A formação e a atuação dos professores é fator primordial para o 

sucesso da escola como um todo, partindo deste princípio propomos uma 

ação cíclica para a formação de nossos docentes. A partir do estudo do 

currículo e do embasamento teórico apresentados nas ATPC’s visamos 

melhorar a construção dos planos de aula e das práticas em sala de aula.  
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Esse movimento formativo iniciou-se em anos anteriores e está 

sendo intensificado em 2014, com o curso Melhor Gestão, Melhor Ensino, 

focando e retomando a importância da leitura e escrita no 

desenvolvimento do currículo, a aula como ferramenta essencial para o 

aprendizado, bem como as ações de Acompanhamento das Salas de aulas 

pelos professores coordenadores. 

Temos utilizado uma ficha com dez pontos de observação no 

acompanhamento de sala de aula, o qual vem sendo intensificado neste 

ano. O mesmo documento favoreceu na promoção do “feedback” ao 

docente em relação ao que foi observado em sua sala de aula.  
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Os critérios de observação são os seguintes:  

No  INDICADORES ESCOLHIDOS (conforme  

Indicação dos docentes em replanejamento 30 

e31/07/2013)  

CONTEMPLA  PARCIALMENTE  NÃO   
CONTEMPLA  

01  Organização da sala de aula/ambiente 
adequado/disciplina na aula. / verificação  
do contrato pedagógico  

      

02  Perfil do professor/tom de voz/postura 

docente  

      

03  Compartilhar objetivos da aula com os alunos        

04  Utilização de recurso didático de acordo com o 

objetivo da aula.  

      

05  Levantamento/retomada de conhecimen-tos 

prévios e ou da aula anterior  

      

06  Professor adéqua linguagem a informação ou 

explicação quando não compreendida pelo 

aluno.  

      

07  Professor promove interação, problematização 

e participação dos alunos.  

      

08  São propostas atividades de leitura e escrita       

09  São propostas atividades avaliativas de acordo 

com as expectativas de aprendizagem.  

      

10  Professor reconhece e dá devolutivas as ações 

ao aluno.  

      

 

A partir das observações e acompanhamento das aulas, vem sendo 

levantadas as demandas formativas nas ATPC’s, uma vez que um dos 

critérios não é plenamente atingido pelo docente, este item será objeto de 

formação de todo o grupo docente no próximo encontro. Para esse 

acompanhamento a equipe gestora tem elaborado semanalmente um 

cronograma das visitas às salas de aula durante aquele período e fixado 

na sala dos professores para a ciência do grupo.  
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Outro ponto marcante para este ano foi a implantação do modelo de 

plano de aula, encaminhado pela Diretoria de Ensino à equipe gestora 

para que fosse apresentado aos professores durante o Planejamento do 

início do ano letivo. Plano este, que visa auxiliar o professor à planejar 

suas aulas e sua rotina mensal de trabalho. Apesar de algumas 

resistências, a maioria dos professores, aceitou a nova proposta e tem 

entregue seu plano para apreciação da coordenação pedagógica. 

Para este ano, temos ainda, projetos que estão sendo desenvolvidos 

em parceria com a UFscar, UBS e Uniso. Também estão previstas 

atividades formativas do Pacto Nacional Pelo Ensino Médio que ocorrerá na 

ATPC.  

Com essas ações, espera-se que a escola possa dar mais um salto 

qualitativo nas aulas oferecidas aos nossos alunos, bem como o 

fortalecimento do Ensino Médio.  

 

Recuperação e Reforço Escolar. 

Com o objetivo de promover melhor desempenho dos alunos, temos 

o Professor Auxiliar (PA) em sala de aula e as aulas de reforço e 

recuperação  ministradas pelo Professor de Apoio à Aprendizagem (PAA), 

no entanto, o professor da sala não deixará de desenvolver as atividades 

de recuperação contínua em suas aulas. Pretendemos assim, garantir a 

presença dos alunos na escola e promover uma aprendizagem de 

qualidade, conforme previsto no Programa Educação Compromisso de São 

Paulo.  

Aos alunos que evadiram e retornaram para a escola, além das 

aulas de reforço e recuperação, também lhes é oferecido à reposição dos 

dias letivos no contra turno e atividades domiciliares. O mesmo 

movimento é feito com alunos que chegam à escola com nível de 

proficiência muito aquém da série que se encontram matriculados, 

garantindo o fluxo da Progressão Continuada.  

Este ano a escola conta com uma sala de 6º ano com grandes 

dificuldades de alfabetização, e os alunos recém-alfabetizados não 

possuem total autonomia para acompanhar as salas regulares. Dessa 

forma, a adaptação curricular se faz necessária para atender às limitações 

dos alunos.  
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Desenvolvimento do Currículo e Projetos Interdisciplinares. 

A escola desenvolve ações focadas no desenvolvimento do Currículo 

Oficial do Estado de São Paulo, dentre elas, leitura e escrita em todas as 

disciplinas, orientações em relação ao uso dos cadernos dos alunos e do 

Professor, distribuído pela SEE/SP, a necessidade de leitura e 

conhecimento da proposta Curricular, o trabalho com sequência didática, 

o preparo prévio das aulas pelo professor, a necessidade de 

complementação das atividades propostas pelo caderno do aluno, a 

orientação em relação aos projetos desenvolvidos como forma de 

enriquecimento curricular. Destacam-se dentre os projetos, o Programa 

Cultura é Currículo e as viagens da ação Lugares de Aprender, os 

Recursos dos Projetos Descentralizados (Prodesc), e outros projetos que 

visam o desenvolvimento integral do aluno, contemplando os conteúdos 

conceituais, atitudinais e procedimentais que envolvem a formação do 

indivíduo em seu todo. Para este ano a escola escolheu como projeto 

inicial a ser desenvolvido por todos os docentes, o tema COPA DO 

MUNDO, 2014. Durante o planejamento foram delineadas as ações e o 

que cada professor irá desenvolver dentro do tema e do país escolhido. 

Escolha esta, feita através de sorteio com os alunos.  

Diversos temas foram abordados pelas turmas e seus professores 

conselheiros. 

 Arte: bandeira, manifestações culturais.  

 Educação Física: dança roupa e esporte  

 Ciências da Natureza (Ciências, Q, F,B): Aspectos ambientais  

 História: colonização, formação do país, história do futebol.  

 Geografia: Economia e questões geográficas e sociais  

 Língua Portuguesa: Língua e comida típica, escritores.  

 Inglês: língua e personagem  

 Matemática: estudo dos dados sociais do país (PIB, densidade 

demográfica, IDH, moeda) análise de gráficos e tabelas.  
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Ações do PAA - O trabalho dos professores de Apoio à Aprendizagem 

terá como foco um movimento continuo de retomadas de conteúdo das 

AAP (Avaliação da Aprendizagem em Processo). Inicialmente, levantar as 

questões com menor número de acertos em Língua Portuguesa e 

Matemática, observando o relatório pedagógico da Avaliação elaborado 

pela CGEB e levantar as habilidades a serem desenvolvidas pelo  professor 

em sala de aula.   

CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

                                                                          

                                            

AÇÃO 

                       

PERÍODO 

                        

RESPONSÁVEL 

      

Combate à evasão: 

 Acompanhamento 

permanente dos 

alunos faltosos.   

 Comunicado aos 

pais.  

 Envio de relação de 

alunos faltosos ao 

Conselho Tutelar - 

após esgotadas 

todas as tentativas 

de comunicação com 

o responsável. 

 Atividades  

monitoradas  para 

compensação de 

ausência. 

 

 

  

 

 

 

Durante 

todo o 

ano letivo 

 

 

 Coordenação 

Pedagógica 

 

 Secretaria da 

escola.  

 

 Professora 

mediadora  
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     Combate a retenção 

 

 Acompanhamento 

dos alunos com 

defasagem na série 

em que se 

encontram; 

 

 Atividades de reforço 

e recuperação 

contínua aos alunos 

com dificuldade de 

aprendizagem. 

 

 Atendimento do 

Professor de Apoio à 

Aprendizagem aos 

alunos com 

dificuldades de 

aprendizagem   

 

Durante 

todo o 

ano letivo 

 

 

 Coordenação 

Pedagógica 

 

 Professor Mediador 

 

 Professores da sala 

e Professor Auxiliar 

 

 Professores de 

Apoio à 

Aprendizagem: 

MANHÃ: Gilson Cesar de 

Freitas, Tiago Fernando 

Rolim de Góes. 

TARDE: Isabelle 

Gonçalves de M. Mariano 

 Atividade de  

compensação de 

ausência 

(contraturno) 

 Sempre que 

diagnosticada 

a necessidade 

 Professores da sala 

e professores 

coordenadores / 

sala de leitura 

 Acompanhamento de 

sala de aula pela 

coordenação 

pedagógica 

Manhã: 

segunda, terça, 

quinta e sexta;  

Tarde: 

segunda, terça, 

quinta e sexta; 

 Professores 

coordenadores  
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Parcerias:  

 UBS 

 Uniso 

 

 UFSCar 

 

 

UBS e UNISO: 

semanalmente 

 

UFSCAR: 1º 

semestre. 

 

 

 Equipe das 

Instituições 

  

Coordenação 

pedagógica 

 

 Avaliação Processual 

e Formativa    

A todo o 

momento em 

sala de aula e 

semestral-

mente (APP),  

quando 

enviada pela 

SEE/SP 

 Todos os 

professores 

 Ação formativa 

docente em ATPC 

 

Semanalmente 

Quartas,             

Quintas e 

Sextas-feiras 

 

 Professores 

coordenadores  

 

 Feedback – 

devolutiva das 

observações das 

aulas pelos 

coordenadores 

Sempre após 

as   

observações 

feitas 

 Equipe Gestora  
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 Gestão do Currículo:  

Elaboração do Plano 

de aula pelo docente 

regente de sala 

 Mensalmente 
 Todos os 

Professores  

 Projetos voltados ao 

enriquecimento 

curricular   

Bimestral/anual 

conforme 

necessidade do 

projeto. 

 Professores e 

Equipe gestora 

 

 

 ELABORADO PELA EQUIPE: DOCENTE/GESTORES- 2014: 

 

 LUCIA XAVIER  DE MIRANDA BRITO - Diretor de Escola.  

 VALDEMIR DEPICOLLI – Vice Diretor de Escola.  

 MARIA GIOCONDA PERUGINI – Professor Coordenador EM. 

 ANA CRISTINA CAÇÃO DE ALMEIDA- Professor Coordenador EF Ciclo II. 

 DIONEI FERNANDES PEREIRA RIVEIRA- Professor Coordenador de 

Apoio a Gestão Pedagógico (PCAGP) 

 

 

 

 

 


