
 

 

Breve histórico da escola: 

A escola foi criada em 1.946, como escola mista rural do bairro de Bonsucesso, para beneficiar a infância 

local, onde tinha como diretora a professora Amélia Vieira de Godoy . 

É a escola estadual mais antiga da região do Bonsucesso. Inicialmente, funcionava na Praça de Nossa 

Senhora do Bonsucesso Velho. Em 1976 foi transferida para a Vila Nova Bonsucesso. 

Não existem registros sobre o patrono, o Professor Arthur Marret.  

Atende alunos do Ensino Fundamental I e II, recebendo também alunos do ciclo I das escolas Municipais  

Professora Teresinha Mian, Clementina de Jesus e Celso Furtado, posteriormente em continuidade de 

estudos são atendidos predominantemente pela E.E. Professor Hélio Polesel. 

É bem conceituada pela comunidade, onde trata com cordialidade seus alunos, pais e todos os membros da 

comunidade escolar. 

 

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: 520 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

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

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

Ser uma escola reconhecidamente comprometida com a aprendizagem e a   formação do aluno, respeitando 

suas diferenças e limitações, proporcionando uma base sólida para continuação da sua vida acadêmica. 

Nossa Escola tem como missão assegurar um ensino de qualidade garantindo o acesso e permanência dos 

alunos, formando cidadãos críticos e participantes capazes de agir na transformação da sociedade. 

Assegurar um ensino de qualidade garantindo a participação ativa da comunidade escolar, contribuindo para 

a formação integral dos alunos, para que eles possam agir construtivamente na transformação do seu meio. 

Respeito, ética, transparência, solidariedade e autonomia de todos os envolvidos no processo escolar. Com 

este documento pretendemos mostrar a nossa realidade, nossas ações e onde queremos chegar.  

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE PROFESSOR ARTHUR MARRET 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Aprendizagem  Garantir ao aluno o desenvolvimento da competência leitora e escritora. 

 Avaliação 
 Avaliação como meio de diagnosticar os avanços e dificuldades na 

aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Reduzir em 50% a quantidade de alunos em nível 
de ensino abaixo do básico. 

 Trabalho de acompanhamento dos PAs,PAAs e 
Professores Eventuais. Formação de professor e 
observação de sala de aula. 

 Alcançar em 80% o comprometimento e a  
responsabilidade dos alunos com a lição de casa. 

 Conversar com os pais, orientar os alunos, 
correção das atividades solicitadas e 
acompanhamento de cadernos semanalmente. 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Falta zero 
 Diminuir o indice de faltas dos alunos dos anos 

iniciais, através da valorização da assiduidade.  

 Lição de Casa 
 Inserir a pratica de lição de casa como ação 

permanente em todas as disciplinas para melhorar 
a aprendizagem. 

 Mesa Literária 
 O espaço do refeitório como ambiente leitor, 

através do uso de toalhas de mesa como mural da 
produção literária dos alunos. 

 

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

Equipe de Gestão em maio/2014:  

Diretor de Escola- Ana Paula Mendes Perejaslov Guedes 

Vice Diretor de Escola – Rosely Barbosa da Silva Santos 

Professor Coordenador Pedagógico – Ciclo I – Amanda Sampaio Maia Vieira  

Professor Coordenador Pedagógico – Ciclo II – Johni Peres Alves Fagundes      

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 2,74 4,4 

2008 1,71  

2009 2,82 4,7 

2010 3,34  

2011 3,86 5,0 

2012 3,40  

2013             

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


