
 

 

Breve histórico da escola: 

Ostentar o nome do cineasta Glauber Rocha ajuda a imprimir à escola características bem singulares. 

A escola foi inaugurada em 1980 como Escola Estadual do Jardim Ipanema. Em 1981, ainda em pleno 

período da ditadura militar, recebeu o nome do polêmico artista. Por aqui já se construíram muitas escolas 

“Glauber Rocha”. A queda de um avião a quinhentos metros da escola teve entre as vítimas sete alunos e 

alterou a sua história.Mudou de prédio em 1997, mas ainda convive com o ruído dos aviões.Passou a ser 

caracterizada como escola de Ciclo I do Ensino Fundamental ( 1º ao 5º Ano ). Procura oferecer um ensino 

de excelência a todos. 

É escola preferencial. Acolhe as crianças do bairro de origem, crianças do entorno e crianças oriundas de 

diversos bairros da cidade. Possui uma equipe fixa e atuante de professores e funcionários.  

 

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: 1.315 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

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

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

A missão da escola é fazer com que os alunos aprendam diariamente e adquiram ferramentas para 

transformar as informações do cotidiano em conhecimento. 

O espaço escolar pretende administrar as diferentes experiências e perfis de alunos egresso de várias 

comunidades. 

Produzir cultura e atuar como polo gerador de conhecimento também faz parte do universo glauberiano. 

A existência de uma equipe de profissionais comprometidos objetiva garantir um ensino de qualidade que 

garante a utilização de novas tecnologias e articulação com os projetos do exercício da cidadania. Vale 

também destacar que a escola é considerada uma referência de trabalho pedagógico na cidade, e otimiza o 

currículo pelo desenvolvimento de muitos projetos de trabalho. 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE GLAUBER ROCHA 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Gestão Pedagógica: 
Alfabetizar os alunos 

 Desenvolver o Programa Ler e Escrever, intensificando projetos de 
ampliação do repertório literário. 

 Gestão Participativa: 
Promover o exercíco da 
cidadania 

 Enfatizar a valorização de projetos relacionados ao meio 
ambiente,atividades esportivas, campanhas. 

 Gestão Participativa: 
Informatizar eventos 

 Concluir a Escola digital, e implementar a criação do site da escola. 

 Gestão da Aprendizagem; 
Adequar espaços 
educadores 

 Valorizar os espaços e área de lazer da escola, inclusive o Tempo 
Glauber. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Continuar com 0% evasão escolar 
 Acompanhamento e controle de frequência. 

Interação com a família e caracterização da escola 
pelo sedutor e agregador. 

 Atingir a meta proposta para o Idesp 2014, 
ampliando em no mínimo 3% o índice. 

 Aulas significativas/Pesquisas/Projetos/Avaliações 
e preparação para vida e para provas. 

 Formação continuada a professores e 
funcionários 

 Com a existência da escola interativa, potencializar 
as aulas e o conhecimento escolar.Informatizar e 
socializar. 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Matemática para Viagem 
 Maletinha com 4 compartimentos contendo objetos 

e tarefas sobre os eixos de matemática, para o 
aluno realizar com a família 

 Dia da Matemática 
 Circuito organizado nos espaços escolares para o 

aluno vivenciar o estudo da matemática aplicada á 
vida prática. 

 Sacolinha Literária 
 Toda semana um aluno leva a sacola com livros e 

publicações de vários gêneros  para ler e refletir 
com a família.  

 OBA ( Olímpiada Brasileira de Astronomia) 
 Os alunos trocam experiências sobre astronomia. 

Tem aulas sobre o tema e manuseiam 
equipamentos. Fazem a prova do OBA. 

 

Elaborado por toda a equipe escolar até 21/05/2014. 

Equipe de Gestão em maio/2014: Carmen Ana Rariz Palma, Magali Arbelli, Edna Bento Inácio. 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 3,28 4,80 

2008 3,43  

2009 3,83 5,60 

2010 4,37  

2011 4,86 5,90 

2012 5,12  

2013 5,19       

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


