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1- Identificação da Unidade Escolar 

 

Nome: EE Profa Maria Helena Sikorski Cerqueira César 

Endereço: Rodovia José de Carvalho Km 108 

Fone: (15) 32991105  (15) 32991118 

E-mail: e036183a@see.sp.gov.br 

Código Cie: 036183 

Código FDE: 04.08.501 

CNPJ: 50.783.497/0001-30    

Data da Instalação: 28/03/1976 

Autorização: 09/04/1980 

Ato de Criação: Decreto Lei Nº. 14.925 de 09/04/1980 

 

1-1 Equipe de Gestora  

Diretor de Escola: Rita de Cássia Galvão de Oliveira  

Vice Diretor de Escola: Eliza Messias da Cruz Reginato   

Professor Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental: Claudinei Ribeiro 

dos Santos  

Professor Coordenador Pedagógico do Ensino Médio: Vera Violeta Komauer  

 

1-2 Cursos Oferecidos 

 Curso de Educação Básica, sendo Ensino Fundamental do 6° ao 9° ano (Ciclo II) 

e Ensino Médio (1ª a 3ª série) 
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1-3 Números de alunos da escola e sua distribuição por turno e curso  

Atende 723 alunos em três turnos distribuídos da seguinte forma: 

Ensino Fundamental: 439 estudantes 

Ensino Médio: 284 estudantes 

Manhã: 296 estudantes 

Tarde: 303 estudantes 

Noite: 124 estudantes 

 

1-4 Numero total de Professores 

O corpo docente é composto por 53 professores e professoras 

 

1-4 Numero total de Funcionários 

É composto por onze funcionários 

 

1-5 Horário de funcionamento da escola 

A escola funciona em três turnos distintos nos períodos diurno e noturno 

obedecendo ao seguinte horário:  

Manhã: 7h15min às 12h30min           

Tarde: 12h40min às 17h55min         

Noite: 19h00min às 23h00min 
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2- Finalidades da escola de acordo com a Proposta Pedagógica 

A E E Prof. Maria Helena S. Cerqueira César, se propõe a desenvolver um 

trabalho pedagógico baseado nas propostas Curriculares da SEE/CENP, Currículo 

Oficial do Estado de São Paulo e Parâmetros Curriculares Nacionais, fundamentação 

nos aspectos legais, Constituição Federal, Estadual, Estatuto da Criança e 

Adolescente, LDBN, Pareceres e Deliberações do Conselho Estadual da Educação,  

estudo de alguns pensadores, e os aspectos culturais de nossa sociedade.  

Nossa missão é desenvolver um trabalho centrado no aluno e na sua 

aprendizagem, enfocando a recuperação contínua, a avaliação constante, os projetos 

de Recuperação Paralela em parceria com os Professores Auxiliares (PA e PAA), os 

Projetos Sociais, os Projetos da SEE, a classificação e reclassificação de alunos, bem 

como a conscientização da progressão continuada sem perder a qualidade de ensino, 

sobretudo, atender as expectativas de todos os segmentos escolares, a partir das 

necessidades da comunidade escolar, assim como o aprimoramento constante da 

prática docente através da formação contínua dos profissionais da educação. 

A escola aposta na transformação, com um trabalho de corpo, mente e alma, 

envolvendo toda Equipe  Escolar: funcionários, professores, pais e gestores, um 

trabalho coletivo, enfatizando o diálogo, compreensão entre docentes e alunos, todos 

inseridos num único objetivo, uma educação que engrandeça a todos enquanto 

cidadãos.  

Considera ainda, educar na diversidade através da inclusão, dando oportunidade 

para todos manifestarem sua criatividade, desenvolvendo com isso habilidades e 

competências para a construção de sua cidadania. 

Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de 

proposta de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e 

considerando a diversidade cultural. 
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Vivemos na sociedade do conhecimento, onde a tecnologia da informação e  

comunicação está presente em todos os sentidos, uma época em que só se fala em 

globalização e informática, acreditamos na capacidade de  transformação, valorizando 

o trabalho humano, a coletividade, a solidariedade, as mudanças de atitudes e 

principalmente a convivência humana. 

Nossa Unidade Escolar se propõe a: 

- Atender as necessidades básicas de aprendizagem do aluno onde ele será o 

eixo Central da proposta Educacional e de todo o trabalho realizado; 

- Incentivo à leitura e trabalho de produção e interpretação de textos em todas as 

disciplinas. 

- Conservar e zelar do patrimônio público, buscando qualidade do serviço. 

- Os profissionais da escola deverão sempre participar das capacitações 

promovidas pela SEE e pela Diretoria de Ensino. 

- Mostrar a comunidade o trabalho da Escola, para que ela possa ter uma nova 

visão sobre a função da escola numa sociedade moderna. 

- Através de reuniões periódicas com os pais, mostrar as atividades trabalhadas pelos 

professores mensalmente, para que haja um acompanhamento da vida escolar dos 

filhos. 
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- A escola deve constituir-se num centro de atualização e reflexão sobre a ação 

educativa. 

- Trabalharemos de forma harmoniosa entre todos que estão envolvidos no 

contexto educacional. 

Durante a Reunião de Planejamento a equipe escolar fez um trabalho de reflexão 

e retomada de todo trabalho pedagógico desenvolvido na escola, mantendo o que vem 

dando resultado e corrigindo as fragilidades,  dando continuidade ao “Projeto de Leitura: 

Caminho das Letras”, tendo como prioridade o desenvolvimento e o incentivo a leitura 

no ambiente escolar, para a interação em seu meio como agente transformador, 

visando dessa forma o enriquecimento de seus conhecimentos, tornando-os críticos 

perante as situações do cotidiano e acima de tudo fornecendo ferramentas para se 

tornarem sujeitos autônomos e autores de sua trajetória escolar. 

Os conteúdos ministrados deverão ser significativos, com clareza de objetivos 

para que o educando possa crescer como pessoa e cidadão. 

 Nosso objetivo é preparar para a vida, e que nossos jovens possam exercer o 

seu verdadeiro papel de cidadania diante de diversos padrões culturais, sociais e 

econômicos, aos quais nossa sociedade está exposta. 
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3- Objetivos e Metas 

No mundo contemporâneo é importante a reflexão de toda sociedade sobre: 

 O que aprender? 

 Para que aprender? 

 Como aprender? 

 Aprender para construir a cidadania e seus compromissos éticos, sociais e 

políticos; 

 A compreensão ampla de idéias e valores, indispensável ao exercício da 

cidadania; 

 Aquisição de conhecimentos e habilidades cognitivas básicas, que 

assegurem o preparo para o desempenho profissional, conforme os novos padrões 

tecnológicos; 

 O desenvolvimento de atitudes que permitam ao conjunto da sociedade 

apropriar-se dos equipamentos tecnológicos; 

 A formação de hábitos e valores que favoreçam o convívio com a 

mudança e com as diferenças e promovam a solidariedade, a justiça e a rejeição das 

desigualdades sociais; 

 Primar pela sequência didática nos conteúdos a serem desenvolvidos; 
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4- Ações a serem implementadas para alcance dos objetivos e metas 

almejados 

a) O Curso de Ensino Fundamental deverá propiciar aos alunos: 

 

- Domínio dos conteúdos básicos de todos os componentes da Parte Comum do 

currículo. 

- O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 

- O ensino da arte, de modo a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 

- Valorizar a língua estrangeira moderna - Inglês, para participarem da 

globalização do mundo. 

- Formar o aluno, para que ele tenha a compreensão do ambiente natural e 

social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em  

que se fundamenta a sociedade. 

 

b) O curso do Ensino Médio proporcionará: 

 

- Consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos; 

- Preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para  

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

- O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
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- A compreensão dos fundamentos científicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina; 

- Estar apto para enfrentar situações problemas em seu cotidiano, procurando 

sempre viver em harmonia com seus semelhantes. 

 

4.1- Projeto Leitura: “Caminho das Letras” 

Público Alvo: Equipe Escolar e Comunidade 

Duração: Ano Letivo. 

 Área de Conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens e 

Códigos e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e Matemática. 

Responsáveis pela aplicação do Projeto: Equipe Gestora e PCPs. 

Público Alvo: Corpo docente e corpo discente. 

 

4.2- Agita Galera 

Com a finalidade de movimentar a comunidade, clientela e equipe escolar, saindo 

do sedentarismo para a prática de atividades físicas e esportivas. 

Duração: 1 dia 

 

4.3- Projetos de Recuperação Contínua e Paralela 

Para atender  aos alunos com sérias dificuldades de ensino/aprendizagem, esse 

procedimento será realizado pelos professores auxiliares (PA e PAA) em consonância 

com o professor da série/ano da classe regular. 

Duração: Ano letivo. 
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4.4-  Monitoramento de alunos do Ensino Médio 

Por meio de acompanhamento sistematizado de atividades diárias (em folhas 

avulsas) de todas as disciplinas, para alunos que apresentam dificuldades ou mesmo 

deixavam de realizar atividades em sala de aula, a fim de efetivar a recuperação 

contínua, melhorar a participação no cotidiano escolar de forma significativa. 

 

4.5- Prevenção Também se Ensina 

Trabalhado transversalmente em todas as disciplinas. 

Duração: Ano Letivo 

 

4.6- Escola vai ao Teatro 

Desenvolvido em todos os anos letivos nas disciplinas de Português e Artes. 

Duração: 15 dias 

 

4.7- PRODESC 

Projeto desenvolvido pela escola em alguns componentes curriculares, onde os 

estudantes tem possibilidade de exercer sua criatividade e descobrir novos horizontes. 

Duração: 2° semestre letivo 

 

4.8-Festa Junina 

Resgatar as tradições e costumes. Integração da Comunidade com a Unidade  

Escolar. Durante quinze dias são realizadas gincanas interclasses com a finalidade 

de arrecadar prendas e o espírito solidário, predominando a união entre a equipe 

escolar, todos engajados para um mesmo fim. 

Duração: 15 dias 
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4.9-Semana Cultural 

Trazer para a Unidade Escolar pessoas de diferentes áreas para proferir 

palestras e aprofundar conhecimentos e enriquecimento curricular. 

Duração: 5 dias 

 

4.10- Participação em Concursos e Olimpíadas 

Estimular e incentivar a participação nos diferentes concursos, que por ocasião 

venham a ocorrer. Participação nas Olimpíadas de Matemática. 

Duração: Depende do concurso 

 

4.11- Avaliação Interna dos Segmentos 

Realizado por amostragem com os alunos para avaliar o desempenho do corpo 

docente, funcionários, direção/vice direção e coordenação. 

Duração: 1 dia 

 

4.12- Culto à Bandeira 

Desenvolvido semanalmente , com revezamento de professores 

Duração: Ano Letivo 

 

4.13- Preservação do Patrimônio 

Trabalharemos a conscientização de manter e preservar os bens públicos 

durante o ano letivo em parceria com o Grêmio. 

Duração: Ano letivo 
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4.14- Progressão Continuada 

Proporcionar aos alunos qualidade de ensino, procurando respeitar seus limites 

de aprendizagem. Trabalhar sempre com o progresso do educando, dando 

oportunidade para a expressão de habilidades e competências, buscando superar as  

dificuldades e lacuna de aprendizagem. 

Duração: Ano letivo 

 
4.15- Inclusão 

Oferecer oportunidades a todos, procurando respeitar as diversidades dos 

educandos. 

Duração: Ano letivo 

 

4.16- Mostra de Resultados 

No final de cada semestre, será realizada uma exposição  com todos os 

trabalhos desenvolvidos em todas as disciplinas. A visita à exposição é aberta a 

comunidade. 

 

4.17- Feira de Hortifrutigranjeiro  

Projeto desenvolvido na área de Matemática, Ciências e Português com alunos 

do Ensino Fundamental, onde os mesmos tem oportunidades em vender na escola no 

fechamento do projeto aquilo que cultivam com seus familiares. 

Duração: Uma semana. 

 

4.18- Feira de Ciência 

Desenvolvido anualmente na Unidade Escolar na área de Ciências, Física e 

Química. 
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4.19- Cultura entre os povos 

Desenvolvido anualmente na área de Sociologia, Arte e Educação Física. 

 

4.20- Valorização da Comunidade 

Promover confraternização através de eventos associados às datas 

comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Dia da Criança e Natal. 

Visando resgatar a importância da parceria família/escola, a valorização do ser humano 

e divulgação do trabalho da escola, com apresentações culturais de alunos e 

convidados, distribuição de lembranças aos presentes e palestra de interesse da 

comunidade local. 

 

 

4.21- Projeto Conviver 

 Justificativa: 

Criar espaço harmonioso dentro do ambiente escolar, visando a interação da 

Equipe Escolar, promovendo, dessa forma, ações que traduzam em experiências e 

reforce o papel da escola pela igualdade de direito para todos que estão inseridos no 

contexto educacional. 

 Objetivo Geral: 

Proporcionar meios de convivência onde impere o respeito e a tolerância, 

possibilitando refletir sobre atitudes e valores que permeiam nossa existência. 

 

 Tempo de Duração: 

Durante o ano letivo. 

 

 


