
 

 

Breve histórico da escola: 

A escola Hélio Polesel situa-se à Rua Cordeiros n ° 1465, no Bairro Vila Nova Bonsucesso em Guarulhos, 

SP. Foi criada pelo Decreto nº 18371, publicado no D.O.E. de 13/01/82 e instalada pela Res. SE.112/82 de 

08/06/82. Funciona em três períodos: manhã, tarde e noite, atendendo ao Ciclo II e Ensino Médio. A maioria 

de nossos alunos vem da EE Arthur Marret que fica próximo a nossa U.E. e prosseguem em  seus estudos,  

fazendo vários cursos, entre eles: técnicos,  programa jovem aprendiz, Acessa São Paulo, Acessa Escola, 

vão para a faculdade, entre outros. Muitos dos nossos alunos trabalham em empresas e comércios no 

próprio bairro. 

 

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: 1130 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

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

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

A nossa proposta pedagógica em consonância com o Currículo Oficial é um instrumento de trabalho 

constituído em função da aprendizagem significativa de nossos alunos articulada ao seu processo de 

desenvolvimento humano. Nesse sentido, educar para a diversidade, num mundo globalizado exige-se o 

envolvimento de todos os responsáveis pelo sucesso dos alunos, com um novo olhar para a prática 

pedagógica, onde sistematizar a qualidade da educação e aprimorar o desenvolvimento das competências e 

habilidades, é fundamental para nossos alunos competirem no mercado de trabalho. 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE PROF. HÉLIO POLESEL 



Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Aprendizagem 
significativa 

 orientar o trabalho pedagógico visando melhorar a qualidade da aula, 
garantir  a recuperação contínua, revisar as avaliações e garantir as 
intervenções necessárias. 

 Gestão de sala de aula 
 promover formação com base em novas concepções metodológicas 

através das ATPCs,  observação de sala de aula.  

 Diminuir a evasão  
 envolver os alunos em projetos, elevar a auto-estima dos alunos, envolver 

a família através palestras, reuniões. Uso dos recursos tecnológicos para 
diversificar as metodologias.  

 Protagonismo juvenil 
 promover espaços de discussão e conscientização sobre valores como 

cidadania, respeito, direitos e deveres. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 reduzir o nº de alunos abaixo do básico em 50% 
 aulas mais significativas, contextualizadas, 

envolver os alunos em projetos de leitura e escrita. 

 diminuir em 80% os casos de atendimento de 
indisciplina pela direção 

 projetos com a família e trabalho coletivo com o 
PMEC,  professores e alunos 

 protagonismo juvenil 100% 
 implementar o grêmio estudantil, envolver os 

alunos em projetos, onde se trabalhe os valores, 
direitos e deveres. 

 80% de visitas pedagógicas em sala de aula 
 orientações com fundamentação teórica e 

devolutivas para o professor. 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 taekondo - objetivo, contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida dos alunos. 

 projeto com parceria do curso com a academia do 
bairro, voltada para os alunos do ensino 
fundamental. 

 jovem no mundo do trabalho - objetivo, despertar 
o interesse dos jovens para uma profissão. 

 trabalho desenvolvido com alunos do Ensino 
Médio, prioriza ações que envolvem diferentes 
profissões 

 horta hidropônica - objetivo, mostrar aos alunos 
como cultivar uma horta de maneira sustentável 

 projeto envolve alunos do fundamental e médio, 
prioriza o protagonismo e o respeito ao meio 
ambiente.(ainda a ser implementado). 

 rádio - objetivo, contribuir para o respeito e 
companheirismo entre os alunos 

 será implantado aproveitando as instalações já 
existentes e motivar nossos alunos a cultura da 
paz e respeito mútuo (ainda a ser implementado) 

 

Elaborado por toda a equipe escolar até 26/05/2014. 

Equipe de Gestão em maio/2014: Direção: Beatriz Ferreira da Silva Carvalho 

Vice-direção: Paulo Eugenio N. da Silva e Kelly Ap. E. de Carvalho 

PCPs: Joselita Ap. dos Santos, Nilda Ap. de Oliveira e Rosemeire R. Ferraz 

PMEC: Simone da S. Nascimento. 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 1,96 3,5 

2008 2,31  

2009 2,75 3,4 

2010 1,95  

2011 2,02 EF 1,48 EM 3,6 

2012 2,15 EF 1,73 EM  

2013 1,75 EF 1,52 EM 4,1 

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


