
 

 

Breve histórico da escola: 

Inaugurada  em 10 de maio de 1991, com a nomenclatura EE Bairro Ponte Alta funcionava em uma 

estrutura de madeira e, posteriormente, em prédio Nakamura - por este fato é conhecido na região como 

antigo barracão. Somente em  2004   a escola passou a funcionar no prédio atual com estrutura em 

alvenaria.  Em 11 de outubro de 2007 recebe o nome de EE Professor Antonio Rosas da Silva Galvão em 

homenagem ao seu primeiro diretor. Em sua origem atendia aos anos iniciais - 1º ao 5º ano; atualmente 

abrange o Ciclo II com turmas de 7º e 8º anos.  

 

Características Gerais da Escola: 

Cursos:  
 
             1º ao 5º ano 
             6º ao 9º ano 
             Ensino Médio 
             EJA 
             Educação Especial 

Turnos de funcionamento: 
 

 manhã    tarde    noite 
 
 
 
Total de alunos:       

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

 Sala de Leitura 
 Sala de Vídeo 
 Laboratório 
 Sala de Informática 
 Quadra 
 Outros:Biblioteca 

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

Os objetivos que embasam o trabalho desta unidade escolar estão pautados na igualdade de direitos e 

oportunidades, bem como a formação básica do aluno com uma consciência social, crítica, solidária e 

democrática, onde este gradativamente, se perceba como agente do processo de construção do 

conhecimento e de transformação das relações entre os homens em sociedade, através da ampliação  de 

suas experiências, da sua articulação com o saber organizado e da relação da teoria com a prática, 

objetivando a diminuição da evasão escolar e da exclusão social, respeitando-se as especificidade do 

ensino fundamental, com duração miníma de nove anos, bem como priorizando a qualidade do ensino 

oferecido.  

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE PROFESSOR ANTONIO ROSAS DA SILVA GALVÃO 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Gestão Pedagógica 
 Investir na formação continuada do professor tendo em vista o 

aprimoramento das práticas de ensino em sala de aula. 

 Gestão Pedagógica  
 Acompanhamento do processo de aprendizagem do aluno com 

intervervenções que garantam o seu avanço do ensino-aprendizagem. 

 Getão Pedagógica 
 Incentivar o protagonismo juvenil afim de educar para a cidadania 

construindo uma consciência crítica, social e solidária. 

 Gestão de Resultados e 
da Aprendizagem 

 Promover espaços na escola para fomentar o diálogo e participação da 
comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Garantir 100% de frequência 
 Diálogo permanente com a comunidade, afim de 

garantir a frequência diária do aluno. 

 100% de alunos alfabetizados apartir do 3º ano 
 Acompanhamento da aprendizagem do aluno com 

a atividades diversificadas e encaminhamentos 
pertinentes para o avanço. 

 80% de ampliação das práticas de protagonismo 
juvenil 

 Atividades culturais que valorizem a cultura do 
aluno e amplie o seu conhecimento de mundo. 

 Aumento da participação da família na escola 
 Convites para as atividades da escola e incentivo a 

participação nas reuniões com a finalidade de 
melhorar a parceria. 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

Título do projeto – breve objetivo Breve descrição do andamento/avaliação 

   Tenda Literária      A valorização da leitura e troca de informação. 

 Copa 
 Atividades de conhecimento a culturas de outros 

paises. 

 Eleições  Conscientizar da importancia do voto. 

 

Elaborado por toda a equipe escolar até 21/05/2014. 

Equipe de Gestão em maio/2014:  

Claudinéia Maria Lopes - Diretor de Escola 

Waldemir  Eudocio Agostinho -  Vice-Diretor de Escola 

 Margarete Angolo da Silva - Professor Coordenador Ensino Fundamental II 

 Maria Rita Martins Lima - Professor Coordenador Ensino Fundamental II 

 Eliana Alves de Almeida Moraes - Professora Mediadora  

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 1,96 3,8 

2008 2,62  

2009 1,98 4,3 

2010 3,96  

2011 4,24 5,5 

2012 3,39  

2013             

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


