
 

 

Breve histórico da escola: 

Em 12 de Fevereiro de 1977, foi inaugurada a Escola Estadual de Primeiro Grau Jardim Santa Clara, 

atendendo o antigo curso primário e ginasial. Em 24 de Maio, por meio do decreto lei nº 1995, de 

23/05/1979, passou a se chamar Escola Estadual de Primeiro Grau Fioravante Iervolino, em homenagem ao 

ex-prefeito de Guarulhos, o senhor Fioravante Iervolino, falecido em 08 de Novembro de 1978. 

A partir de 1996 passou a oferecer o ensino supletivo - Educação de Jovens e Adultos, no período noturno, 

tendo tal atividade encerrada no ano de 2008, devido a baixa na demanda de alunos, tornando-se então 

uma unidade escolar exclusiva de ciclo I, do 1º ao 5º ano. 

Atualmente possui dois turnos de funcionamento, manhã e tarde, atendendo alunos dos 6 aos 10 anos de 

idade do Ensino Fundamental - Ciclo I e Educação Especial para portadores de necessidades especiais. 

 

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: 320 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

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

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

A Proposta Pedagógica da escola tem a missão de permitir ao aluno o exercício de sua cidadania a partir da 

compreensão da realidade, para que possa contribuir em sua formação como ser humano, propciando a 

inserção social do educando. 

Procuramos ser uma unidade escolar reconhecida na região, pela e para a comunidade, como uma 

instituição que possui olhares diferenciados para seus alunos, respeito as diferenças, formando cidadãos 

solidários e éticos, objetivando a dignidade plena do ser humano, visando sempre a melhoria na qualidade 

de ensino-aprendizagem. 

Para que tais ações aconteçam, procuramos trabalhar conceitos e valores de cidadania, ética, humanidade, 

dirigindo as ações da Unidade Escolar para a comunidade, ouvindo-a, respeitando-a, observando suas 

necessidades, com compromisso, responsabilidade, solidariedade, visando a excelência da educação 

pública estadual. 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE FIORAVANTE IERVOLINO 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Alfabetização do aluno 
 Trabalhar o processo de leitura e escrita na escola durante o percurso 

escolar do aluno, através de livros didádicos, paradidáticos, gibis, textos, 
filmes, reescritas e etc. 

 Matemática 
 Trabalhar a matemática através de jogos lúdicos, cálculo mental, 

raciocínio lógico, entre outros. 

 Formação Continuada 
Docente 

 Capacitar docentes em reuniões técnicas-pedagógicas para ampliar e 
melhorar o trabalho pedagógico em cada classe 

 Comunidade 
 Garantir o acesso e a participação da comunidade no dia a dia escolar 

através de reuniões de pais/mestres/alunos, Conselho de Escola, 
Conselho de Classe, festividades, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Alfabetização plena dos alunos, procurando 
atingir 100% dos alunos entre 2º e 3º anos. 

 O trabalho do professor em cada classe, com uso 
dos materiais disponiveis; 

 Leitura diária em todas as classes; 
 Reescritas. 

 Raciocínio lógico-matemático a ser desenvolvido 
a partir do 1º ano, procurando atingir 100% dos 
alunos até o 3º ano. 

 Acompanhamento de Professor da Classe e 
Professor Auxiliar; 

 Criar, confeccionar e utilizar jogos matemáticos; 
 Cálculos. 

 Garantir maior e melhor participação da 
comunidade escolar (pais/responsáveis) 

 Participação dos responsáveis na vida escolar de 
seus filhos; 

 Participação nas propostas, decisões e ações 
escolares. 

 Tornar o aluno um cidadão ético 
 Durante as aulas, trabalhar a ética, cidadania, 

respeito, solidariedade, honestidade, nos 
diferentes assuntos do dia-a-dia. 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Fluência leitora 
 Leitura realizada para e pelo aluno; leitura diária 

pelo professor da classe; 

 Ler com prazer 
 Emprestimos de livros aos alunos, "bate-papo" na 

classe sobre os livros já lidos; 

 Projeto Ler e Escrever 
 Uso diário e contínuo do livro didático Ler e 

Escrever 

 Jogos matemáticos 
 Criação e confecção de jogos, durante as aulas de 

matemática, semanalmente. 

 

Elaborado por toda a equipe escolar até 23/05/2014. 

Equipe de Gestão em maio/2014: André de Lima Alcantara - Diretor de Escola 

Kátia Regina dos Santos Coutinho e Silva - Vice-Diretor de Escola/Ritael Lopes Freitas Cavalcanti - 

Professor Coordenador Pedagógico 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 3,67 4.9 

2008 3,96  

2009 5,10 5.9 

2010 4,15  

2011 4,78 5.8 

2012 4,28  

2013 4,88 - 

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


