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I.

Identificação da Unidade Escolar

Escola Estadual: Escola Estadual Professor Leônidas Paiva
Ato de criação: a Escola foi criada pelo Decreto n.º 24.999 de 16/04/0986.
CNPJ: 46.384.111/0032-46 / Código CIE: 906803 / Código UA: 71.530
Endereço: Rua dos Mártires Armênios, 618
Bairro: Jd. Leonor Mendes de Barros
Município: São Paulo
Telefones: (11) 2203-8823 / 2203-3298 / 2994-1119
E-mail: e906803a@sp.gov.br

III.

Histórico da Unidade Escolar

1.

Histórico do Patrono

O patrono desta U. E., Professor Leônidas Paiva, iniciou sua vida no magistério em abril de 1940, como
Substituto Efetivo, que era a denominação do estagiário na época.
Efetivou-se como Professor Primário em 1942, época em que se desenrolava a Segunda Guerra
Mundial.
Com a entrada do Brasil no conflito, foi convocado para a luta, sendo incorporado nos quadros do
Ministério da Aeronáutica, onde serviu até a vitória final contra o nazismo.
Retornando às lides do ensino, lecionou em várias regiões do Estado de São Paulo até sua nomeação,
por concurso, para o cargo de Diretor de Escola, o qual exerceu em diversas cidades da Grande São Paulo e, por
fim, na E. E. P. G. Expedicionário Brasileiro, onde permaneceu até sua aposentadoria.
Em função de sua brilhante atuação a serviço da Educação, recebeu homenagem póstuma ao ser
designado como patrono desta Unidade Escolar.
IV.

Proposta Pedagógica da Escola

1. APRESENTAÇÃO

A proposta pedagógica é instrumento norteador e regulador de todas as atividades propostas e
realizadas pela unidade escolar ao longo do ano letivo. Devido a isso, é de extrema importância sua ampla
discussão para que juntos, professores, funcionários e comunidade encontrem formas eficientes de gestão
escolar e pedagógica que possam ser aplicadas para o melhor funcionamento da unidade, objetivando regular
todas as atividades desenvolvidas, promovendo o melhor desempenho e aprendizagem dos educandos e
direcionando o trabalho docente.
O presente trabalho visa a elaboração da Proposta Pedagógica do ano de 2011 (dois mil e onze) da
Escola Estadual Professor Leônidas Paiva, ressaltando as conquistas atingidas em anos anteriores e analisando
as possíveis falhas para que estas não ocorram novamente.
É preciso destacar o esforço de todos os envolvidos na construção deste trabalho que tem por objetivo
criar uma escola que transforme crianças e adolescentes em cidadãos críticos, capazes de reconhecer e
participar ativamente do mundo em que vivem, objetivando uma efetiva transformação social.
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2. OBJETIVO

O objetivo desta proposta é ,em conjunto, comunidade, corpo docente, corpo discente e funcionários
criar, através do trabalho e do conhecimento, uma geração de seres capazes de compreender e construir suas
realidades a partir da educação planejada, objetiva e de qualidade, preparando educandos para a convivência
social, o mundo do trabalho e a geração de novas formas de ciência e tecnologia, promovendo o
desenvolvimento do país e atingindo de forma efetiva as metas do Plano Nacional de Educação (PNE)
implantadas pelo Governo Federal e Ministério da Educação (MEC) que, na esfera estadual corresponde às
seguintes metas implementadas pelo Governo do Estado de São Paulo:
1 – Implantação do projeto de alfabetização para alunos, que ingressam no Ensino Fundamental II,
com grande defasagem de escrita e leitura;
2 – Execução de recuperação paralela das disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa para alunos
que apresentam dificuldades de raciocínio lógico e letramento, respectivamente;
3 - Redução de 50 % das taxas de reprovação do 9º ano / 8ª série;
4 - Redução de 50% das taxas de reprovação do Ensino Médio;
5 - Aumento nos índices de desempenho dos ensinos Fundamental e Médio nas avaliações nacionais e
estaduais;
6 - Atendimento da demanda de jovens e adultos de Ensino Médio regular e EJA;
7 – Incentivo à participação de professores e gestores da U.E. nos programas de formação continuada,
como a Rede do Saber, visando a melhoria do ensino e da aprendizagem;
8 – Monitoramento do Programa de Alimentação Escolar;
9 – Direcionamento das verbas específicas às obras de manutenção do prédio da U.E.;
10 – Continuidade e ampliação dos trabalhos e projetos realizados na Sala de Leitura, para incentivar
a participação dos alunos;
11 – Reestruturação do Laboratório de Informática, já que não temos condições de uso pela
pouquíssima quantidade de microcomputadores, são somente cinco;
12 - Modernização da Sala de Vídeo com aquisição de equipamentos novos.
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