
 

 

Breve histórico da escola: 

  A EE Carmina Mendes Seródio foi criada em 1999, cito à R:Abilio de Oliveira Mendes, nº 23, Bairro Cidade 

Seródio, é mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, pertencendo assim ao Sistema Estadual de 

Educação.  O terreno onde esta localizada a escola foi cedido pela família Seródio. A UE recebe o nome da 

esposa. A UE possui 13 salas de aula, Sala de Acessa escola, biblioteca, Sala de Recursos, Sala dos 

Professores, Secretaria, Coordenação e Direção. O prédio e constituído de 3(três) pavimentos, sendo: pátio 

no térreo, salas de aula, secretaria, coordenação, acessa escola e direção no primeiro pavimento, salas de 

aula, biblioteca, sala de vídeo e sala de recurso no ,Segundo pavimento. Atende há 1200 alunos em três 

turnos, manhã, tarde e noite, nas modalidades Ensino Fundamental II a partir do 7º ano e Ensino Médio 

Regular. 

 

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: 1989 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

 Sala de Leitura 
 Sala de Vídeo 
 Laboratório 
 Sala de Informática 
 Quadra 
 Outros:SALA DE RECURSO 

SALA DO GRÊMIO 
 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

A Proposta Pedagógica tem por objetivo principal nortear o processo educativo que influencia decisivamente 

o processo de ensino-aprendizagem da criança enquanto SER único através da integração de seus 

aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais.  A partir da realidade educacional em que 

estamos inseridos, a  nossa Proposta Pedagógica baseada  na LDB de 1996, prioriza o desenvolvimento 

integral do educando, complementando a ação da família e da comunidade. A nossa escola tem como 

missão  oferecer um ensino de qualidade que proporcione aos alunos uma formação crítica e participativa na 

sociedade moderna. Visão:Ser reconhecida pela qualidade de ensino oferecida e pela valorização do 

protagonismo juvenil. Tendo como valores: autonomia pessoal, respeito as diferenças, solidariedade, 

responsabilidade, cooperação, cordialidade e sustentabilidade. 

A metodologia de ensino da E.E Carmina Mendes Seródio  busca desenvolver no educando as 

competências necessárias para que este possa interagir em uma sociedade marcada pelos avanços 

tecnológicos de maneira reflexiva  

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE CARMINA MENDES SERÓDIO 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Evasão escolar 
 acompanhamento da frequência escolar, convocação dos responsáveis, 

implementação de projetos, busca por metodologias diferenciadas. 

 Acompanhamento dos 
resultados esducacionais 

 levantamento dos indices do IDESP e IDEBe indicadores internos, 
contribuir para a formação dos professores nas atpc's. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Diminuir em 40% a evasão escolar 
 projetos da mediação, acompanhamento assíduo 

da frequência, convocação de pais e/ou 
responsáveis 

 Melhorar em  30%  os indíces  dos Resultados 
Educacionais. 

 Estudos orientados aos docentes nos ATPCs, 
acompanhamento dos planos de ensino e aula e 
atividades diferenciadas aos alunos 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Projeto Resgatando Valores - conscientização 
sobre a importância do respeito às diferenças. 

 proposto a fim de desenvolver uma reflexão  sobre 
as práticas de cidadania. 

   Prevenção - ações de promoção e prevenção a 
qualidade de vida.  

 tem como foco a orientação dos riscos da gravidez 
na adolescência,métodos contraceptivos,doenças 
sexualmente transmissiveis 

 Projeto Meio Ambiente - desenvolver atitudes de 
consciência  quanto a preservação e 
sustentabilidade. 

 conscientizar sobre a importância da preservação 
para o planeta 

 

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

Equipe de Gestão em maio/2014: Diretora: Gisele de Jesus Carneiro, Vice- diretoras: Eliana Chinaglia, 

Alzira Belizario, Coordenadores Pedagógicos: Acacia Suleike (EF), Antonio Jesus dos Anjos Santos (EM), 

Coordenadora de Apoio a Gestão: Cristiane Vieira Batista Nascimento. 

  

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 2.43 EF / 1.30 EM 4.3 

2008 2.36 EF / 1.35 EM  

2009 3.03 EF / 1.68 EM 4.5 

2010 2.49 EF / 1.39 EM  

2011 2.19 EF / 1.17 EM 4.2 

2012 2.60 EF / 1.62 EM  

2013 2.18 EF / 1.4 EM       

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


