SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE VOTORANTIM
“EE PROF DANIEL VERANO”
CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS
Rua Carlos Luvison, 180 – Parque Bela Vista
Votorantim / SP – CEP 18110-435
Fone: (15) 32433367 / 33432685 email: e016809a@see.sp.gov.br

PLANO GESTÃO QUADRIENAL
PERÍODO : 2014-2018
1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR
E. E. “Prof.Daniel Verano”
1.1 - LOCALIZAÇÃO:
Rua Carlos Luvison, nº. 180, PBV– Votorantim.
CEP : 18110-035
1.2- LEGISLAÇÃO DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO:

1.3-



Criação: Decreto nº 52.400.de 26 de Fevereiro de 1.970



Criação CEL : Res.SE 06 de 20/01/2010

CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR:



Código CIE –016809



Código CIE do CEL- 438030



CNPJ – 490115960001-14

TELEFONES e E-mail:


Telefone - (0XX15) 3243-3299 e (0XX15) 3243-3367



Telefone - (0XX15) 3243-2685 do CEL



E-mail : e016890a@see.sp.gov.br

1.4

JURISDIÇÃO:
Diretoria de Ensino da Região de Votorantim

ENTIDADE MANTENEDORA:


1.5


Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Educação.
Modalidades de Ensino –Cursos e Ciclos:
Ensino Fundamental, Médio
CEL com idiomas : Inglês,Francês ,Alemão e Espanhol

Período – manhã /tarde e noite
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A escola é organizada com 19 salas de aulas, sendo distribuída em 15 salas no
período da manhã ( EF/EM) 14 salas no período da tarde (EF) e 03 salas no período
da noite (EM) e 04 do CEL nos três períodos.
No período da manhã, temos 05 salas de Ensino Fundamental, sendo 9º anos;
11 salas do Ensino Médio, 1º, 2º e 3º anos, totalizando em 507 alunos.
No período da tarde, temos 14 salas de 6º a 8º anos do Ensino Fundamental,
totalizando em 420 alunos.
No período noturno, há 03 salas, sendo do 1º ao 3º ano do Ensino Médio,
totalizando em 81 alunos.
No CEL é oferecido os idiomas Inglês, Francês ,Alemão e Espanhol, nos
períodos (manhã,tarde e noite) totalizando 586 alunos.
Esta Unidade Escolar atualmente atende 1.594 alunos

TURMAS POR NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO
FUNDAMENTAL

6º
ANOS

7º
ANOS

8º
ANOS

Nºs de alunos
período manhã

---------

---------

---------

Nºs de alunos
período tarde

9º
ANOS

160
--------129

153

138

580 alunos matriculados

TOTAL

TURMAS POR NÍVEL DE ENSINO MÉDIO

ENSINO MÉDIO

1º ANOS

2º ANOS

Nºs de alunos período manhã

131

119

97

Nºs de alunos período noite

22

32

27

TOTAL

428 alunos matriculados

3º ANOS
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TURMAS DO CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS

Espanhol

Francês

Alemão

Inglês

384
alunos

67
alunos

32
alunos

103
alunos

HORÁRIO DAS ATPCS
SEGUNDA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

18 h00 às 18h50

18 h00 às 18h50

Coletivo

18h50 às 19h40

2- CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR
2.1 Apresentação da escola (clientela escolar)
Nossos alunos são dos bairros: Centro, Parque Bela Vista, Vossoroca,Jardim
Clarice,Jardim Karolyne,Vila Monteiro,Vale do Sol, GreenValley, Sarkis,Abib,Santa
Márcia,Chave,Barra Funda,Dominguinho,Jardim Paraiso,Parque Morumbi,Parque do
Jataí ,Serrano,Icatú,Vila Amorim, Vila Albertina,Jardim Maria José ,Mirante dos OVNIS
Jardim Monte Alegre,Vila São João , Monte Sião ,Jardim São Lucas,Santa Mônica
,Angelo Vial ,Fornazari,Real Park ,Vila Irineu,Santo Antonio,Jardim Europa ,Vila Zezo
Miguel,e também temos alunos do município de Sorocaba ( Campolim), cuja distância
varia entre 2 e 4 Km.
Os bairros mais distante como Green Valley ,Sarkis Abib,Santa Márcia tem
alto número de famílias oriundas de outros estados brasileiros que trazem consigo um
caminho de sofrimento e luta, e grandes aspirações e expectativas em relação à
escola,onde uma pequena parcela de nossos alunos vive em condições precárias com
um nível sócio-econômico- cultural baixo. Vêm de famílias não letradas e uma boa
parcela desestruturadas.
Alguns ficam sozinhos em casa para que os pais trabalhem e existe uma
parcela razoável que convive com problemas de ordem moral. Por outro lado, são
crianças ativas, independentes, que não temem enfrentar desafio perante a vida. São
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questionadores, criativos e gostam da escola. Temos alunos trabalhadores nas
diversas séries e turnos.
As expectativas dos alunos e da família em relação à escola extrapolam os
muros da mesma. Eles desejam uma escola mais dinâmica que lhes ofereça
orientação e qualificação profissional, querem mais esporte e lazer, participação nos
serviços da escola, realização de viagens e visitas, querem ter alguém para conversar,
receber orientações sobre a vida, etc. Há também um interesse grande sobre
sexualidade.
A faixa etária de nosso alunado de Ensino Fundamental varia de 11 a 14
anos e do Ensino Médio, entre 15 a 18 anos.
Alguns alunos do Ensino Médio têm ocupações mais comuns são: feirantes,
babá, balconista, repositores de supermercados, etc...
Caracterizando-se em trabalho formal e informal, sua renda mensal gira em torno de
até 01 salário mínimo.
O Aluno e o seu Contexto de Vida
O bairro que a escola pertence tem a distancia aproximadamente de 01 Km
do centro comercial e bancário da cidade ,próximo aproximadamente de 01 Km da
Rodovia Raposo Tavares, limite de Sorocaba.
No bairro existem várias casas comerciais e alguns estabelecimentos de
pequeno porte, tais como:padarias, supermercados, serralherias,oficinas mecânicas e
outros,entretanto é um bairro muito próximo ao grande centro comercial de Sorocaba
( Carrefour,Hipermercado Extra,Shopping Iguatemi entre outros )facilitando a vida
sócio econômica e cultural da comunidade escolar.
O bairro é servido por rede de água, esgoto e iluminação pública e transporte
urbano que servem à população,oferece recursos sócios -culturais como: Diversas
igrejas, campo de futebol, quadra de futebol,pista de skate,praças etc..
A população é constituída por comerciários ,metalúrgicos, pedreiros,
motoristas,
aposentados,funileiros,operários,vendedores,ambulantes,domésticas,costureiras,vere
adores,advogados, do lar, etc.
PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

Os tempos atuais demandam maior dinamismo no processo de ensinoaprendizagem. Há necessidade de reavaliar o modo de ver a educação e o ensino em
sala de aula.
È necessário orientar as ações para uma nova concepção que distancie da pedagogia
tradicional, “baseada na transmissão dos conteúdos pela parte de um professor que
tudo sabe e nada tem a aprender, para um aluno passivo que nada sabe”.
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Considerando os pressupostos acima, a PROPOSTA PEDAGÓGICA desta
escola permeará as seguintes linhas básicas:
A educação escolar deve partir do nível de desenvolvimento efetivo do aluno, não para
se ajustar a ele, e sim para fazê-lo progredir cada vez mais.
A instituição de ontem é diferente da instituição escolar de hoje: mudou a
clientela, mudaram os professores, mudaram as praticas escolares, valores, condições
sociais, econômicas.
Então, coloca-se para a equipe escolar a necessidade de aprendizagem
contínua que lhe possibilite acompanhar a dinâmica do movimento cientifico e cultural
em que esta inserida, para que dele possa participar, nele interferir e garantir
aprendizagem das crianças, jovens e adultos que passam pela escola.
PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DO PROJETO PEDAGÓGICO
DA ESCOLA
Reflexão – verdadeira reflexão – produção
(Paulo Freire)

Avaliação como síntese, reflexão cuidadosa sobre os resultados
atingidos em busca de melhor qualidade de desempenho;

Através do acompanhamento e controle das ações em curso, verificara
ate que ponto os objetivos foram atingidos;

A avaliação servira para subsidiar a tomada de decisões em relação à
continuidade do trabalho;

Observar os pequenos resultados parciais, perceber as modificações
para os ajustes, reorientações e replanejamento;

Ressaltar as ações que tiveram consequências positivas;

Incentivar as boas propostas;

Reconhecer os esforços

Discutir os problemas.

Avaliação do Trabalho Desenvolvido pela Escola

Nesta Unidade Escolar em 2013 no ensino fundamental foram matriculados
584 alunos sendo 82 transferidos e 13 evadidos. Dos 489 alunos frequentes 49
foram retidos e 440 alunos promovidos. O índice de evasão no Ensino Fundamental
foi 2,23% e de retenção foi 8,39%.
Em relação ao Ensino Médio dos 484 alunos matriculados, 72 foram transferidos.
Houve evasão de 15 alunos dos 397 alunos frequentes, 47 foram retidos e 350
promovidos. No Ensino Médio o índice de retenção chegou a 9,71% .
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3- METAS E AÇÕES
A partir desse ano de 2014, as ações propostas a serem atingidas pelabvEE
Prof. Daniel Verano serão as seguintes:
A Curto Prazo ( 1 ano):

Investir em melhoria da qualidade do ensino;

Tornar mais agradável o espaço escolar;

Cobrar e motivar a presença constante dos alunos nas aulas para
melhor resultado no ensino/aprendizagem

Diminuir os casos de indisciplina;

Reduzir a evasão escolar;

Buscar a parceria com a comunidade nos projetos da escola: saúde
preventiva , dança, música e Escola de Pais ;

Trazer os pais para participar mais do cotidiano escolar;

Alimentar a conscientização da conservação e preservação do
patrimônio público.
A Médio Prazo ( 2 anos):

Melhoria da aprendizagem dos alunos, com nível satisfatório no
SARESP de 50%;

Melhorar ainda mais a promoção do EM no ENEM ;

Diminuir a retenção do alunado;

Aumentar a participação dos pais nas reuniões de : Conselho de
Escola e APM:

Redução da evasão ;
A Longo Prazo ( 4 anos):

Melhoria da aprendizagem dos alunos, com nível satisfatório no
SARESP, de 70%;

Promover 100% do alunado;

Participação dos pais em 80%;

Redução da evasão escolar a 0%;

Buscar parcerias com órgãos públicos e outros no sentido de suprir e ou
complementar as ações da escola.
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AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS
Em busca das metas acima citadas, esta escola desencadeará as seguintes
ações:
 Preparação intelectual e operacional do pessoal para dinamizar as
ações curriculares e extracurriculares, respeitando as necessidades do
educando, os critérios de gestão participativa e as Coordenadas pela
Diretoria de Ensino por meio de:
 Planejamento Anual e Replanejamento Semestral, se necessário,
acompanhando o processo ensino – aprendizagem concomitante a
capacitação interna (semanal – ATPC);
 Reuniões específicas, exigidas por situações emergenciais;
 Capacitação Institucional (Programas de Educação Continuada da
SEESP/SE);
 Manutenção atualizada da avaliação do processo, servindo como
principal indicador para nortear o ensino-aprendizagem e outras ações
com vistas a efetiva consagração dos objetivos institucionais,
comportamentais e operacionais por meio de:
 Anotações individuais de rendimento dos alunos com dificuldades e dos
alunos no reforço para tomada de providências;
 Reuniões semanais de professores com os PCs e a Direção (ATPC);
 Diálogos informais com professores e funcionários;
 Conselho de Escola conforme calendário escolar;
 Levantamento bimestral das faltas discentes e docentes e devidas
providências;
 Notificação do rendimento escolar dos alunos para os pais, através do
boletim bimestral;
 Diagnóstico e caracterização do aluno e da comunidade;
 Reunião de pais conforme calendário escolar homologado;
 Reuniões da APM conforme calendário escolar;
 Atendimento individual aos alunos e pais por iniciativa da escola e ou
solicitada pelos pais;
 Encontros eventuais para palestras
 Visitas a residências de aluno (situações emergenciais);
 Encaminhamento médico, odontológico e psicológico a Unidade Básica
de Saúde;
 Desenvolvimento de projetos de temas atuais e necessários em apoio
aos conteúdos da sala de aula e visitas a espaços culturais, etc.;
 Práticas democráticas em atividades coletivas do processo educativo
por meio de debates, campeonatos, campanhas, trabalho em grupo,
pesquisas, dentro e fora da escola;
 Participação em Capacitações quando convocados e em outros
projetos e eventos sob a direção da Diretoria de Ensino ou mesmo da
Secretaria da Educação.

