
 

 

Breve histórico da escola: 

 A Escola Estadual “Dona Brasília Castanho de Oliveira” foi inaugurada em 1970 onde antes era um terreno 

baldio. Recebeu   este  nome  em  homenagem  a Srª Brasília , uma das professoras precursoras da escola 

primária, sendo a mais antiga  da cidade de Guarulhos, tornando-se assim, ”patrona” desta instituição de 

ensino. 

Ação/Participação do Concurso Bovespa na escola em 2006 , Projeto Justiça Restaurativa em 2007, projeto 

Tele Tec e Prevenção Também se Ensina em 2008, Premios  nas olimpíadas colegiais de Guarulhos em 

2009, projeto da Virada Esportiva da Prefeitura de S.P. e projeto "Cidadania Nordestina" - resgate da 

memória familiar,  projetos "Cultura é Curriculo", "Dia do Desafio" e outros. Conquistou em 2011 premiação 

no 2º Festival de Talentos, em 2013 premio Lions "cartaz da Paz", 1º lugar no Festival de Música "SARESP 

em Ação", e outros.   

 

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: 866 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

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

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

MISSÃO: Assegurar um ensino de qualidade dentro do processo ensino aprendizagem significativo, 

garantindo o acesso e a permanência do aluno na escola, visando seu aprimoramento, sua formação ética, 

bem como suas competências e habilidades como cidadãos críticos e conscientes capazes de transformar a 

sua realidade. VISÃO: Nossa visão é oferecer um ensino de qualidade, estimulando a criatividade e a 

participação de nossos alunos para que esses possam atuar de forma consciente na sociedade, 

promovendo seu aperfeiçoamento físico, psíquico, biológico e cultural, construindo conhecimentos capazes 

de criar e recriar seus projetos de vida dentro de uma visão crítica e um mundo desafiador. VALORES: 

Assegurar um espaço de respeito mútuo à individualidade e à coletividade, garantindo a convivência 

democrática na escola, o pluralismo de ideias, criticidade e criatividade. Promover o desenvolvimento 

integral, considerando a formação moral, física, psíquica, biológica, cultural e social.O curriculo prevê a 

formação de um cidadão critico e autonômo, utilizando para isso o desenvolvimento de competências e 

habilidades  tendo o conteúdo como instrumento, sendo claro os critérios de avaliação estabelecidos em 

conjunto prevendo a recuperação do aluno sempre que necessário. 

 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE Dª BRASÍLIA CASTANHO DE OLIVEIRA 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Gestão Pedagógica 
 Formação continuada dos docentes visando sempre aprimorar o processo 

de ensino e aprendizagem. 

 Gestão de Resultados 
Educacionais 

 Aprimorar o estudo e a análise das avaliações externas fazendo a 
transposição dos resultados para a prática pedagógica. 

 Gestão de Pessoas 
 Capacitar os novos membros do corpo docente e do quadro de apoio e 

envolve-los nas ações e projetos da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Diminuir 10% o nº de alunos com excesso de 
faltas 

 Levantamento diário da presença dos alunos 
 Comunicado aos alunos  
 Convocação dos responsáveis 

 Aumentar 8% o IDESP do ensino fundamental 
 Aumentar 3% o IDESP do ensino médio 

 Socializar os indíces com a comunidade escolar 
 Conscientizar o aluno sobre a importância do 

processo de avaliação externa 

       
 Alinhar os processos avaliativos internos com o 

SARESP. 

 Aumentar o numero de capacitações em 10% 
 Consolidar a prática da realização do Histórico de 

colaboração.  

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Leitura -  possibilitar que todos os alunos se 
tornem leitores e escritores competentes. 

 Roda da leitura 
 Diversificar  “as leituras” ( visual, auditiva etc) 
 Releitura e reescrita 
 Grandes obras literárias 
  

 Projeto Identidade- Copa do Mundo no Brasil 
 Reconher a diversidade cultural, identificando 

técnicas e táticas do esporte coletivo. 
espetacularização do esporte 

 Meio Ambiente - Projeto escola limpa 
 valorização, conservação e preservação da 

Unidade Escolar, 

 Projeto Minha Cultura - desenvolver a identidade 
Cultural, estimular a auto estima e aflorar 
talentos.  

 Reconhecer habilidades individuais 
 Apreciação estética,  
 Apresentações artística.  

 

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

Equipe de Gestão em maio/2014: Diretor: Maria Fernanda Martins Ferreira, Vice diretor: Andréia Delmira 

Marques, Coordenador EFII Eni Fenti, Coordenador E.M Eliane CRV Gomes  

 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 2,32 (EF) 1,20 (EM) 3,9 

2008 2,42(EF)  2,51(EM)  

2009 2,61(EF) 1,95 (EM) 4,1 

2010 2,39 (EF) 2,65 (EM)  

2011 2,41 (EF) 2,32 (EM) 3,9 

2012 2,07 (EF) 3,29 (EM)  

2013 2,35 (EF) 3,32 (EM)       

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


