
 

 

Breve histórico da escola: 

  Criada em 1977, pelo decreto nº 9.491, publicado no D.O.E. de 12/02/1977, a escola recebeu inicialmente 

o nome de Escola Estadual de Primeiro Grau do Jardim Lenize, para atender a demanda de um bairro que 

começava a crescer. A escola tinha apenas 03 salas de madeira na ocasião, sendo ampliada mais tarde 

para treze de alvenaria. Em 2005 foram construídas mais duas salas de alvenaria totalizando 15 salas de 

aula. 

  Em 07 de agosto de 1982 a escola passou a chamar-se EE. Professor Cyro barreiros homenageando o 

grande professor,   nascido em Sarutaiá-SP e falecido em 13/02/1982 na capital aos 56 anos, quase todos 

vividos em prol da educação. Com o passar do tempo a escola passou por reformas e adequações do 

espaço físico, para melhor atender a demanda e as necessidades educacionais da atualidade 

 

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: 1150 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

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

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

A E.E. Professor Cyro Barreiros, tem como missão por meio da ação pedagógica contribuir na formação dos  

alunos  incentivando ações e, disponibilizando a estrutura necessária para   torná-los capazes de atuar 

como agentes transformadores  da sociedade  onde estão inseridos. Ser reconhecida pelo 

comprometimento com o processo educacional, pela competência dos profissionais que atuam na escola  e 

pela qualidade de ensino. Respeito, solidariedade, igualdade de oportunidades, espírito de colaboração são 

valores presentes em todas as atividades desenvolvidas pela escola. A nossa escola almeja desenvolver as 

competências necessárias presentes na sociedade contemporânea  tecnológica através  da participação 

democrática e responsável da comunidade escolar.  

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE PROFESSOR CYRO BARREIROS 



Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Inovação Pedagógica 
 Desenvolver práticas de pesquisa e estudo em sala de aula, com o uso 

dos recursos tecnológicos disponíveis na Unidade Escolar, tornando o 
aluno protagonista de sua aprendizagem. 

 Avaliação 
 Analisar e divulgar os resultados das avaliações internas e externas, para 

aprimorar a prática pedagógica. 

 Evasão 
 Levantamento semanal dos alunos faltosos, comunicar aos pais os casos 

de  evasão e garantir o retorno efetivo e a permanência destes alunos no 
sistema escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Diminuir em 50% os índices de indisciplina em 
sala de aula. 

 Implantar ações seguindo os preceitos da justiça 
restaurativa e da mediação de conflitos;  

 Desenvolver ações preventiva; 
 

 Aumentar em 20% o IDESP do EF e 30% no 
IDESP do EM. 

 Divulgar os índices para a comunidade escolar, 
conscientizar os alunos, aprimorar a prática 
pedagógica.  

 Diminuir em 20% a evasão escolar. 
 Garantir o acesso e a permanência dos alunos, 

através de projetos de valorização e motivação.  

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Roda de Leitura e Contação de Histórias    Contação de HIstória e leitura compartilhada. 

 Literatura de cordel, cartas e poesia. 
 Sarau da Palavra. 

 Trabalho com gêneros textuais 

 Cinema em sala de aula.  Análise de filmes com contexto histórico e social. 

 Jornada da Cidadania. 
 Show de Talentos  

 Palestras, cultura, música e serviços para a 
comunidade. 

 Alunos e professores mostram suas habilidade em 
momento cultural. 

 

Elaborado por toda a equipe escolar até   /  /2014. 

Equipe de Gestão em maio/2014:  

Valdenizia Freire - Supervisora de Ensino 

Edna Ribeiro Antunes - Diretor de Escola 

Irene Isabel Vieira da Silva - Vice Diretor 

Eugênio Melo da Silva Vice Diretor  

Sandra Regina Mariano de Oliveira - Coordenadora Ensino Fundamental 

Edilaine de Souza Brito Azevedo - Coordenadora de Apoio à Gestão 

Yara Fernandes Barbosa - Coordenadora Ensino Médio 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 2,04       

2008 2,21  

2009 2,76 4,1 

2010 2,00  

2011 1,84 3,7 

2012 1,86  

2013 1,72       

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


