
 

 

Breve histórico da escola: 

Fundada no final dos anos 70 inicialmente com 4 salas de aula, nossa UE atendia basicamente todas as 

crianças em fase de alfabetização das redondezas, aos poucos a escola ganhou mais salas e ampliou o 

sistema de ensino para os níveis Fundamental e Médio. Além de atender o público da EJA no período 

noturno. Nossa Unidade Escolar foi criada oficialmente por uma Resolução da SE na data de 28 de junho de 

1977 após a publicação em DOE, ocorrida em 12 de fevereiro de 1977. 

 

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: 1030 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

 Sala de Leitura 
 Sala de Vídeo 
 Laboratório 
 Sala de Informática 
 Quadra 
 Outros:Sala de equipamento de Ed. 

Física 
 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

A proposta pedagógica é pautada no preparo de nossos alunos para uma vivência autônoma e  que 

contribua socialmente em nossa comunidade. Diante disso, nosso principal objetivo é criar uma identidade 

para que caracterize nossos alunos, funcionários e professores criando uma coesão e um espírito de 

cidadania crítica. Acreditamos que dessa maneira, contemplaremos a Proposta Pedagógica e faremos 

dessa UE referência para nossos alunos. Outrossim, podemos afirmar que temos por Missão preparar os 

alunos para que ofereçam suas mais desenvolvidas habilidades ao âmbito social bem como sejam 

participativos e pautados na ética em primeiro lugar. Assim, nossa Visão estende-se à amplidão que mídias 

sociais podem oferecer e, fazendo uso disto, aprimorar nossas metodologias para ensino-aprendizagem e 

no cerne desta questão elaborar formas de ampliar o universo infanto-juvenil das crianças que adentram em 

nossa UE por ocasião do 6º ano e da inserção dos jovens no convívio humano adulto e, especialmente, no 

mercado de trabalho. Nossa Missão e Visão estão alicerçados em Valores que resumidamente pregam o 

acolhimento, o convívio harmonioso e a capacidade de aprender com todas as personalidades que se 

concentram na escola; rechaçamos toda e qualquer tipo de discriminação e exclusão. 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE PASTOR E VEREADOR ANTÔNIO GROTKOWSKY 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Pedagógico 
 Desenvolver de metodologias que impulsionem o ensino das 

competências e habilidades, como a criação de situações de 
aprendizagem que primem pela união de disciplinas afins. 

 Participativa 
 Fomentar a constante participação da comunidade escolar nas decisões 

que tangem ao interesse de todos. 

 Recursos Humanos e 
Financeiros 

 Trazer para o conhecimento de todos os recursos disponíveis e as reais 
necessidades da escola. 

 Resultados 
 Estudar razões que levaram à escola a ficar aquém do esperado na 

avaliação externa do SARESP. A análise destes índices será base para 
constantes revisões de nossas estratégias. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Reduzir em 30% a evasão escolar 
 Contato direto com a família e parceria com 

Conselho Tutelar 

 Minimizar em 10% a repetência por 
aproveitamento nos anos finais do EF. 

 Constantes aplicações de trabalhos diferenciados 
e recuperação contínua 

 Aproximar a comunidade da UE, fazendo contato 
com 100% das famílias por meio de telefone, 
correspondência e diligências. 

 Estímulo à participação ativa nas decisões sobre a 
UE bem como a valorização dos membros das 
famílias dos educandos 

 Praticar o ensino de excêlencia com vistas a 
atingir a meta do Idesp 2014 1.76 (EF) e 1.06 
(EM) 

 Formação contínua dos professores, aplicação de 
projetos paralelos e revisão permanente da 
transposição do Currículo. 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Releitura da fábula "A cigarra e a formiga" 
 A educadora da Sala de Leitura aplica por meio da 

leitura compartilhada atividades coletivas de 
análise textual. 

 Cinema na Escola 
 Estudo da narratividade e aplicação social de 

gêneros textuais mistos 

 O dopping no esporte 
 Mostrar por meio de fenômenos químicos-

biológicos ações danosas de susbtâncias de 
dopping na carreira de atletas. 

 

Elaborado por toda a equipe escolar até 20/05/2014. 

Equipe de Gestão em maio/2014: Maria Iva Assunção Ramos  - Diretora, José de Oliveira - vice-Diretor, 

RIta de Cássia Amado - vice-Diretora, Francisco Jacinto - PCAGP, José Rosimério do Nascimento - PC EM 

e Fernanda Lopes PC EF 

 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 1,68(EF)    --- (EM) 3,8 

2008 2,14(EF) 1,42 (EM)  

2009 2,31(EF) 0,91 (EM) 3,9 

2010 1,93(EF) 1,15 (EM)  

2011 1,76(EF) 1,27(EM) 4,1 

2012 1,82(EF) 1,42 (EM)  

2013 1,59(EF) 0,94(EM) 4,4 

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


