
 

 

Breve histórico da escola: 

Fundação da U.E. em 11/02/1977 denominada EEPG do Bairro dos Morros atendendo 12 salas de 1ª a 4ª 

série, em 1979 foram criadas e instaladas mais quatro salas. Após a publicação D.O. de 11/05/82 a U.E. 

passou a denominar-se Profª Hilda Prates Gallo. Em 1982 passa a funcionar em quatro turnos. No ano 2011 

encerrou o atendimento ao CicloI. Atualmente trabalha em três turnos (manhã, tarde e noite) atendendo 

Anos Finais e Ensino Médio.  

 

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: 1429 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

 Sala de Leitura 
 Sala de Vídeo 
 Laboratório 
 Sala de Informática 
 Quadra 
 Outros: Acessa Escola;           

SAPE (intelectual) 
 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

De acordo com a Proposta Pedagógica da U.E. as ações são desenvolver as capacidades dos educandos e 

sua identidade pessoal e a socialização; construir valores e ter acesso a conhecimento e conteúdo que os 

preparem para uma atuação ética, crítica e participativa na sociedade, no âmbito cultural, social e político; 

valorizar a cultura de sua comunidade, a cultura brasileira e a universal e cumprir regras na escola e na 

sociedade. O papel da escola implica estar comprometido com seu objetivo maior: educar. 

O projeto educativo é um processo contínuo da escola, no qual professores, coordenadores, vice-diretor e 

diretor discutem objetivos, conteúdos, estratégias, avaliação, etc. O trabalho pedagógico em grupo, 

sistemático, cria entre a equipe escolar um clima de co-responsabilidade, um compromisso permanente com 

a qualidade do ensino. Só assim a escola terá condições de encontrar sua personalidade e cumprir seu 

papel: informar e formar na construção da cidadania. Missão: Comprometimento com a formação de 

pessoas capazes de fazer escolhas e interagir com a comunidade e o mundo. Visão: Desenvolver 

potencialidades dos discentes que resultem em ações transformadoras como cidadãos. Valores: Respeito à 

igualdade e ao próximo.  

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE PROFESSORA HILDA PRATES GALLO 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Evasão 
 Resgate dos alunos faltosos e acolhimento em seu retorno as atividades 

escolares; envio de casos graves ao Conselho Tutelar; Elaborar projetos 
para ajudar na aprendizagem.  

 Aprendizagem  
 Trabalhar interdisciplinarmente visando a aprendizagem com utilização de 

materiais didáticos pedagógicos diferenciados. 

 Avaliação 
 Utilizar as avalições como diagnósticas para oportunizar o aprendizado 

dos alunos e refletir sobre as mesmas como planejar e replanejar as 
aulas. 

 Formação Continuada 
 Nas reuniões de ATPC para compartilhar as experiências exitosas ou não, 

trabalhar temas diagnosticados ao londo do período letivo que vise o 
processo de ensino aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Melhora no rendimento escolar 
 Utilizar as avaliações diagnósticas internas e 

externas e outras atividades para planejar as 
aulas.  

 Evasão Escolar 
 Ligações para os responsáveis, envio de cartas e 

visitas à domicilio quando necessário. 

 Laboratório de Matemática e Quimíca  Utilização da verba do projeto PDE 

 Sala de Códigos e Linguagens  Utilização da verba do projeto PDE 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Projeto Sala Limpa 
 Alunos e professores juntos avaliam a participação 

dos alunos da turma e a organização da sala. 

 Projeto OBA 
 Projeto de astronomia onde os alunos como 

protagonistas criam foguetes com o auxilio do 
professor de ciências e matemática. 

 Alunos Destaques 
 Todo bimestre os alunos que se destacaram na 

realização das atividades propostas recebem um 
certificado de Mensão Honrosa. 

 

Elaborado por toda a equipe escolar até 20/05/2014.Equipe de Gestão em maio/2014:  

Diretora: Vânia de Carvalho Dutra Gonçalves 

Vices: Aracelia D. C. Manoel e Arlinda Duarte dos Santos 

PC do Ensino Médio: Gisele Domingos do Carmo 

PC do Ensino Fundamental: Elaine Donizete Abreu Egea 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 
2,06 (EFI) - 2,09 (EF) 

- 1,23 (EM) 
4.0 (EFI) - 3.6 (EF) 

2008 
2,22 (EFI) - 2,21 (EF) 

- 1,33 (EM) 
 

2009 
2,16 (EFI) - 2,30 (EF) 

- 1,66 (EM) 
4.1 (EFI) - 3.9 (EF) 

2010 
2,81 (EFI) - 1,90 (EF) 

- 1,39 (EM) 
 

2011 1.77 (EF) - 1,49 (EM) 3.6 (EF) 

2012 1,88 (EF) - 2,02 (EM)  

2013 1,65 (EF) - 1,58 (EM)       

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


