
 

 

Breve histórico da escola: 

A Unidade Escolar foi criada de acordo com o decreto nº 40.286 de 23/08/1995 publicado em 24/08/1995 

tendo sido instalada pela Resolução SE 72 de 27/06/1996, publicado em 28/06/1986 para atender a 

demanda da região e funciona em prédio adaptado para escola. Desde o ano de 2006 a escola funciona em 

Tempo Integral, trabalhando com a parte comum e  diversificada através de oficinas curriculares. Hoje a ETI 

funciona das 7 h às 16h 10min, temos Ciclo I 3º, 4º e 5º ano e Ciclo II até 6º ano. Na modalidade de 

Educação para Jovens e Adultos trabalhamos no Ciclo II 7ª e 8ª série e Ensino Médio no horário das 19h às 

23h.  

 

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:     

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

A nossa escola tem como missão promover uma educação de qualidade para a formação do cidadão e  sua 

inclusão no mundo do conhecimento e do trabalho, tornando-o comprometido com a transformação social da 

sua comunidade. Tem como visão desenvolver o senso crítico incentivando nosso educando na construção 

de uma sociedade igualitária com ênfase na colaboração mútua e solidária, trabalhando atividades que 

proporcionem o desenvolvimento das habilidades cognitivas e relações interpessoais.Propiciar um ambiente 

onde haja franqueza na comunicação e na autoavaliação. Nossos valores estão pautados em: a) Autonomia 

pessoal e coletiva, b) Discernimento, c) Respeito às diferenças, d) Solidariedade, e) Alteridade, f) 

Responsabilidade, g) Cooperação, h) Cordialidade. Para que o aluno se desenvolva plenamente é 

necessário que a escola lhe ofereça condições e o preparo para o exercício da cidadania.  O que caracteriza 

o cidadão é a sua participação na vida social, nas decisões que dizem respeito ao desenvolvimento da 

comunidade e do país. Trabalhamos para formar cidadãos tenham seus direitos respeitados e sejam 

cumpridores dos seus deveres.  

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE CIDADE SERÓDIO 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Aprendizagem  
 Garantir a aprendizagem, incentivar a frequência, trabalhar o respeito e a 

integração social.  

 Conscientização dos Pais' 
 Conscientizar os pais de sua responsabilidade na educação de seus filhos 

incentivando-os à participação no processo educacional. 

 Avaliação 
 Realizar de forma contínua, cumulativa, formativa a fim de diagnosticar a 

situação de aprendizagem de cada aluno e intervir adequadamente nas 
dificuldades. 

 Currículo  
 Fazer a transposição didática, associando os conteúdos escolares à 

realidade social dos educandos, favorecendo a construção do 
conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Melhorar em 50% a articulação e a integração da 
escola com as famílias. 

 Promover reuniões bimestrais mais dinâmicas 
agendadas com pais e professores em horários 
diversificados. 

 Aumentar em 30% o índice de aprendizagem 
 Propiciar aos docentes recursos pedagógicos, 

garantir a formação continuada e acompanhar o 
processo de ensino aprendizagem. 

 Realizar 90% das reuniões da equipe gestora 
 Reuniões semanais pré-agendadas com pauta a  

fim de manter a coesão da equipe. 

 Aprimorar as relações interpessoais em 50% 
 Articular através de dinâmicas e atividades em 

grupo a cordialidade, cooperação e solidariedade. 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Superação Jovem: desenvolver o protagonismo 
juvenil, trabalhando as habilidades cognitivas e 
não cognitivas.  

 Oficinas de LPT e Exp. Mat. através de games 
para o desenvolvimento da autonomia e cidadania.  

 Rádio Escola: explicitar o significado da midia, 
suas potencialidades e limitações, estimulando 
uma visão crítica. 

 Instalação dos equipamentos, adequação do 
espaço,utilização pelos alunos nos intervalos, 
eventos.  

  Alimentação Saudável: orientar e conscientizar 
para uma alimentação saudável, melhorando a 
qualidade de vida.  

 Trabalho interdisciplinar com foco em hábitos 
alimentares saudáveis e a prática da atividade 
física.Prevenção à obesidade. 

 Mão na Massa: Possibilitar de forma multidis- 
ciplinar e dinâmica o desenvolvimento da leitura 
escrita e das ciências.   

 Preparo de receitas culinárias com alunos, nas 
quais eles desenvolvem na prática os conceitos  
trabalhados.  

 

Elaborado por toda a equipe escolar até 27/05/2014. 

Equipe de Gestão em maio/2014: Diretora Sandra Alves dos Santos, Vice Diretora Stella Bargas Gueiros, 

PC do Ciclo I Maria da Graça de Paula Paglione, PC do Ciclo II Sandra Regina da Pelage e PC do EM Diva 

Antonia  Giocondo Vieira. 

 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 1,81 (EFI) 3,8 

2008 3,43 (EFI)  

2009 4,59 (EFI) 5,7 

2010 3,74 (EFI)  

2011 4,17 (EFI) 5,5 

2012 3,59 (EFI)  

2013 3,93 (EFI) 4,6 

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


