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1 – IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 
 

1.1 – IDENTIFICAÇÃO 

 “EE Profª. Maria Paula Ramalho Paes”. 

 

1.1.1 – LOCALIZAÇÃO  

 Rua: Francisco Antonio Corrêa, n.º 381 

 Bairro: Parque da Torre 

 Município: Piedade 

 Estado: São Paulo 

 CEP.: 18.170.000 

 Telefone e Fax: (015) 3244-3099 e 3344-1077 

 E-mail: e016822a@see.sp.gov.br 

 

1.1.2 –  ATOS LEGAIS 

 A escola foi criada pela Lei n.º 1.162 de 11/11 e publicada em 

12/11/1976, tendo sido instalada em 11/02/1974 pelo Decreto Lei 

n.º 17.698/74; publicada no DOE de 9/2/1974. 

 

1.1.3 – CODIGOS DA UNIDADE ESCOLAR 

 CIE – 016822 

 UA – 42142 

 FDE – 001125 

 PRÉDIO – 04.08103 
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1.1.4 – JURISDIÇÃO 

 Diretoria de Ensino da Região de Votorantim 

 

1.1.5 – MODALIDADES DE ENSINO CURSOS E CICLOS 

 A escola oferece cursos do Ensino Fundamental (Ciclo II) e Ensino 

Médio, ministrados em três turnos: manhã (9ª s ano e E.M), Tarde 

(6ª a 8ª ano) e Noite (E.M). 

1.1.6 – DIREÇÃO 

 Lenita Tardelli da Silva Alexandrini - Diretor de Escola 

 Marlene Secol Lagoeiro – Vice diretor de Escola 

 Andréa Oliveira Soares da Silva – Vice diretor da Escola da Família 

1.1.7 – COORDENAÇÃO PEDAGOGICA 

 Marisa Peres Moreno 

 Vera Marcia Carvalho Soluna de Souza 

1.1.8 – PROFESSOR MEDIADOR 

 Fatima Lúcia Gabriel Fernandes 

 Vera Lúcia Almeida 

1.1.9 – PROFESSOR DE SALA DE LEITURA 

 Rosiana Aparecida C. P. Vasconcelos Oliveira 

 Marta Lopes Pruski 

1.2 – ESCOLA E CLIENTELA - CARACTERIZAÇÃO 

 
 A EE Prof ª  Maria Paula Ramalho Paes foi criada como 2º GESC de 

Piedade em 11/02/1974. Em 1976 passou a se chamar EEPG “Prof ª Maria 

Paula Ramalho Paes, em 1993 EEPSG “Profª Maria Paula Ramalho Paes” e a 

partir 1998 EE “Prof.ª. Maria Paula Ramalho Paes. Sua criação se deu através 

da Resolução de 08/02/1974, publicada em 09/02/1974, nos termos dos artigos 

201 e 205 do Decreto-lei nº 17.698/47. Está localizada desde sua criação à 

Rua Francisco Antonio Correa, 381 – Parque da Torre – Piedade. 

Esta Unidade Escolar está situada na zona urbana e atende em torno 

de 850 famílias, sendo de grande importância para a comunidade local. As 

famílias que moram ao redor da U.E. são atendidas por água encanada, luz, 

telefone, esgoto, correio, coleta de lixo. As ruas são pavimentadas e há 



transporte coletivo. No bairro há creche, escola de educação infantil, e escola 

municipal de ensino fundamental I, igrejas evangélicas, bares, mercearias, 

praça com quadra poliesportiva, clube esportivo, posto de gasolina, entre 

outros. 

São atendidos nessa U.E. cerca de 876 alunos, somando o Ensino 

Fundamental e médio, de faixa etária que vai dos 11 aos 17 anos, oriundos de 

15 bairros, sendo de zona rural e urbana. O nível sócio-econômico e cultural 

das famílias varia muito, havendo pais desempregados a micro-empresários; 

mães que são chefes de família; pais analfabetos, outros de nível superior. A 

renda familiar gira em torno de três salários mínimos. A grande maioria não tem 

convênio médico e não possui casa própria. 

É notória a presença de crianças desamparadas, oriundas de lares 

desfeitos ou desestruturados; crianças com histórias de vida bastante tristes. 

Já no Ensino Médio, o perfil modifica um pouco, pois muitos, embora 

pertencentes à família carente, já possuem trabalho, o qual muito contribui para 

sua formação. 

 

1.2.1 – NÚMERO DE ALUNOS DA ESCOLA E SUA DISTRIBUIÇÃO POR 

TURNO, SÉRIE/ANO E TURMA 

 

TURNO 

 

SÉRIE / ANO 

 

TURMA 

NÚMERO DE 

ALUNOS 

MATRICULADOS 

MANHÃ 9º A 37 

MANHÃ 9º B 36 

MANHÃ 9º C 36 

MANHÃ 9º D 35 

MANHÃ 9º E 36 

MANHÃ 1ª A 29 

MANHÃ 1ª B 29 

MANHÃ 1ª C 27 

MANHÃ 1ª D 29 



MANHÃ 2ª A 37 

MANHÃ 2ª B 37 

MANHÃ 3ª A 28 

MANHÃ 3º B 25 

TARDE 6º A 32 

TARDE 6º B 30 

TARDE 6º C 31 

TARDE 6º D 31 

TARDE 7º A 35 

TARDE 7º B 35 

TARDE 7º C 35 

TARDE 7º D 33 

TARDE 8º A 30 

TARDE 8º B 30 

TARDE 8º C 30 

TARDE 8º D 29 

NOITE 2ª C 34 

NOITE 2ª C 41 

 

 

1.2.2 – RECURSOS HUMANOS 

 Oferecendo Ensino Fundamental e Médio a escola conta com 45  

professores em seu quadro, 5 Professores do Projeto Apoio a Aprendizagem, 

(PAA) e  05 professores eventuais. 

 A escola comporta um diretor, dois vices diretor,  sendo um da Escola da 

Família, dois professores coordenadores pedagógico; um Gerente de 

Organização Escolar (no momento ausente), Agentes de Organização Escolar; 

Serviços de limpeza (empresa terceirizada), merendeiras (terceirizadas via 

Prefeitura Municipal). No momento a escola conta também com 04 cuidadores 

(terceirizados via Diretoria de Ensino) 



2 – OBJETIVOS DA ESCOLA 

 

 Formar o educando para o exercício da cidadania com a 

participação nas esferas social, política e econômica. Exercer os 

direitos e os deveres políticos, civis e  sociais, adotando no 

cotidiano, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio as 

injustiças; respeitando o próximo e a si mesmo; 

 Desenvolver as atividades que atendam ao interesse e a vivência 

dos alunos e que possibilitem colocá-los no centro do processo 

educativo; 

 Integrar os diversos segmentos da comunidade escolar; 

 Criar mecanismos que aprimorem a democratização da escola nos 

aspectos administrativos, pedagógicos, financeiros e comunitários; 

 Integrar os vários componentes curriculares, visando superar as 

dificuldades didático-pedagógicas; 

 Conhecer e aplicar todos os possíveis procedimentos didáticos do 

processo ensino e aprendizagem. 

 Criar formas de dinamização do relacionamento e do desempenho 

dos profissionais do ensino; 

 Criar formas de motivação dos vários segmentos da comunidade 

escolar através da valorização do aspecto humano; 

 Incorporar novas compreensões das relações humanas e seus 

problemas. 

3 – METAS E AÇÕES DA ESCOLA 

 

3.1 – SÃO AS SEGUINTES METAS DA ESCOLA: 

 Melhorar qualitativamente o ensino visando garantir aos jovens o 

acesso ao mundo da leitura e escrita em 20%; 

 Monitorar alunos com dificuldade e baixo rendimento escolar em 

80%; 

 Desenvolver nos educandos a apreensão de habilidades e 

competências necessárias à inserção social em 20%; 



 Reduzir a taxa de distorção idade / série dos alunos do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio em 10%; 

 Reduzir o índice de evasão em 10% e retenção em 20%; 

 Aumentar o envolvimento e interação da comunidade, com vistas a 

uma participação ativa, através dos colegiados em 20%. 

3.2 – SÃO AS SEGUINTES AÇÕES DA ESCOLA: 

 Implementar  projetos interdisciplinares, projetos de leitura e 

produção textual entre outros; 

 Viabilizar um planejamento didático orientado pelas dificuldades e 

necessidades dos alunos diagnosticados, utilizando o trabalho do 

Professor de Apoio; 

 Implementar projetos voltados para a formação e desenvolvimento 

das capacidades necessárias para a vida em sociedade;; 

 Oferecer aos alunos com idade avançada prova de reclassificação 

para diminuir e / ou acabar com a distorção idade/série; 

 Desenvolver projetos atraentes aos alunos para que os mesmos 

permaneçam na escola e participem das atividades propostas pelos 

professores; 

 Através de reuniões, parcerias, contatos diretos e transparentes 

com a comunidade, construir um relacionamento sólido,  de forma 

que os pais percebam a importância de sua participação para a 

concretização de uma escola de qualidade. 

. 

4 – CURSOS MANTIDOS PELA ESCOLA 

 

4.1 – ENSINO FUNDAMENTAL, em regime de progressão continuada, 

oferecendo o Ciclo II – Intermediário e Ciclo Final - que corresponde do 6º ao 

9º ano. 

4.2 – ENSINO MÉDIO.  

 


