
 

 

Breve histórico da escola: 

Criada em 06/02/1975 esta escola é fruto de conquistas da comunidade local. Ela tem como perfil o 

atendimento à demanda do Sítio dos Morros e adjacências. Localizada na região do Cocaia e conta com 

uma clientela carente , e está inserida em uma região de periferia, sem planejamento residencial, sofrendo 

assim, com a falta de estrutura, adaptando-se pouco a pouco no decorrer das lutas organizadas pela 

comunidade local do Cocaia.A comunidade é bastante presente nos eventos e nas dificuldades que a 

mesma tem tido nos últimos anos, e fica satisfeita com as melhorias até então obtidas, através do esforço 

conjunto na relação escola e comunidade. Em 2011 foi proposta pela FDE a demolição da mesma e a 

construção de uma nova escola. Com a mobilização da equipe gestora e da comunidade o pedido foi 

cancelado e a escola foi tombada como patrimônio histórico.  

 

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: 344 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

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

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

O trabalho a ser realizado pela escola tem como princípio ver o aluno como o ser mais importante no 

processo da educação, alfabetizando-o e buscando integrá-lo na sociedade, assim as relações sociais estão 

pautadas nos princípios éticos que, assumidos pela comunidade escolar encontram-se consolidados em 

nossa Constituição Federal bem como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

A solidariedade humana, a preservação do meio ambiente, a promoção do desenvolvimento pessoal de 

todos, a valorização da coletividade e a efetiva alfabetização, contará com  os esforços de todos os 

envolvidos nessa Unidade Escolar. 

Orientados por tais princípios, objetivamos a realização de um trabalho capaz de ampliar as possibilidades e 

de exercício pleno da cidadania de nossos alunos,  para assim contribuir na construção coletiva mais justa, 

humana e solidária. 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE PROFª DULCE BREVES NEVES 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

      Alfabetização 
 

 Trabalho com o Programa ler e Escrever, EMAI e diversos programas da 
pasta, recuperação contínua, uso de recursos tecnológicos, pedagógicos 
e espaços da escola.  

 Igualdade de condições, 
acesso e permanência na 
escola 

 Convocação dos pais de alunos com problemas de aprendizagem e 
frequência, propostas de recuperação e reforço e atividades sem deixar 
de fazer uma conscientização aos pais. 

 valorização do profissional 
da educação 

 Estão sendo feitas capacitações em formas de oficinas para 
aprimoramento das práticas pedagógicas, ATPCs formativos com 
discussões coletivas também com funcionáriosentre outros. 

 Respeito à liberdade e 
apreço a tolerância 

 Além do trabalho diário em sala de aula e em todos os ambientes da 
escola por parte de toda equipe escolar, o desenvolvimento de projetos 
como o Proerd, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Alfabetizar 95% dos alunos 
 Trabalho com o Programa ler e escrever, EMAI e 

recursdos pedagógicos diversos 

 Diminuir em 0% a evasão escolar 
 Controle sistemático da frequência através do 

diário de classe e bismestralmente compensar as 
aulas se necessário. 

 Aumentar em 50% o número de formações a toda 
equipe escolar. 

 reuniões coletivas, capacitações, formações, 
propostas de palestras e cursos. 

 Diminuir em 98% os conflitos na escola. 
 Desenvolvimento de projetos, proposta de 

palestras, atividades educativas, entre outros.  

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Proerd 
 Tem como objetivo direcionar o educando de forma 

interativa e com uma estrutura metodológica 
diferenciada. 

 Projeto Cantiga 
 Alfabetizar os alunos de 2ºano, através das 

cantigas populares e resgatar o valor cultural. 

 Projeto lixo 
 O aluno aprenda a estudar para aprender, por 

meio de seminário e a importância dos 3 Rs, de 
produzir menos lixo. 

 Projeto astronomia 
 Aprendem sobre o universo, a estudar por resumo, 

tendo que selecionar as informações importantes. 

 

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

Equipe de Gestão em maio/2014:  

Hevelyn Cristina Canova                       Eliene Alves de Andrade de Lucca                    Cristiane Montesso 

     Diretor de escola                                           Vice-diretor de escola                          Professor Coordenador 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 2.32 4,2 

2008 2,99  

2009 3,25 4.8 

2010 3,71  

2011 3,36 4.8 

2012 3,72  

2013 não tem não tem  

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


