
 

 

Breve histórico da escola: 

E.E.Profª Ilia Zilda Innocenti Blanco, jurisdicionada à Diretoria de Ensino Região de Guarulhos Norte, 

localizada à Avenida Brumatti, n°2865, Lavras - Guarulhos, foi inaugurada no ano de 1982,  pela Lei Nº 

3.233, D.O.E 06/01/1982, hoje funciona com oito turmas  8ª série e oito  1º EM na manhã, oito turmas do 7º 

ano e oito do 8º ano na tarde e sete turmas do 2º EM e seis turmas  do 3º EM no período noturno.  

 

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: 1568 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

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

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

A  escola tem sua proposta educacional orientada para os seguintes objetivos: Integrar o educando na 

família , escola e comunidade; dando ênfase à socialização, valorizando o respeito humano e o convívio  

meio ambiente e o encontro consigo mesmo; 

Oferecer estímulos adequados, afim de que os educandos desenvolvam atitudes nos aspectos: físico, 

emocional, intelectual e social. A educação de qualidade visa que os alunos saiam da escola preparados 

para os desafios do mundo; Preparar o educando para a vida, incentivando sua criatividade, socialização, 

bem como a formação de atitudes, visando o exercício consciente da cidadania. 

Missão: assegurar o acesso, o sucesso e a permanência de todos educandos, desenvolvendo o ensino de 

qualidade.Visão: Ser uma escola comprometida em atender as necessidades da comunidade escolar, 

primando o respeito e qualidade no atendimento a todos que estabelece a consciência de si, do seu papel 

na sociedade e visando o desenvolvimento  cidadão. 

Valores: solidariedade, respeitando a dignidade e direito da pessoa dentro da escola; Modernidade - 

buscando e incentivando formas diversificadas e  atualizadas  de programas relativos aos nossos desafios 

organizacionais. 

Melhoria- do processo ensino aprendizagem. 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE ILIA ZILDA INNOCENTI BLANCO 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Gestão de resultados 
educacionais do Ensino e 
da Aprendizagem) 

 Estabelecer critérios e instrumentos de avaliação claros e que 
desenvolvam as competências e habilidades exigidas em cada etapa de 
ensino.  

 Gestão participativa 
 Estabelecer parceria entre a comunidade e a escola para melhorar o 

índice de evasão. 

 Gestão de Recursos 
humanos 

 Melhorar a formação dos professores e pessoal técnico administrativo 
tanto nos espaços pedagógicos ATPCs e cursos ofertados pela SE  

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta  Principais ações para alcance da meta 

 Diminuir  em 20%o índice  de retenção  
 Definir os critérios de avaliação adotados pela 

escola  e realizar um acompanhamento 
sistemático. 

 Aumentar em 10% os resultados das avaliações 
externas 

 Desenvolver atividades que  melhorem a 
competência leitora e escritora 

 Diminui em 10% a taxa de evasão de alunos 
 Desenvolver atividades relacionadas com temas de 

interesse do  aluno como por exemplo inserção  no 
mundo do trabalho. 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Sustentabilidade 
 Uso de materiais reciclaveis, com reaproveita-

mento na confecção de objetos de uso comum. 

 Forum  As diferenças na diversidade.  

 Caminhada da Paz 
 Integração entre as escolas da região 

desenvolvendo atividades promovendo a paz e 
integração.  

 Histórias pra não dormir 
 Projeto desenvolvido pelos alunos e professores, 

referente as festas de culturas diferentes. 

 

Elaborado por toda a equipe escolar até 16/05/2014. 

Equipe de Gestão em maio/2014: Levindo David dos Santos RG 16.853246 DIRETOR DE ESCOLA 

Cleriston Junio Franco RG 24.989.730-1 VICE – DIRETOR DE ESCOLA 

Rogério Gonçalves Lopes RG 24.989.730-1 VICE – DIRETOR DE ESCOLA 

Cristiano Robson de Oliveira RG -  22. 337.596 VICE- DIRETOR DO PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 

Andrea Cristina Tobias Teodoro- R.G. 22.476.790-2 PROFESSORA COORDENADORA DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

       Maria Cristina Féria - R.G. 12.988-248-1 PROFESSORA COORDENADORA DO ENSINO MÉDIO  

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 EF:1,53 EM:0,83 3,4 

2008 EF:1,91 EM:1,40  

2009 EF:2,34 EM:1,44 3,8 

2010 EF:1,53 EM:0,83  

2011 EF:2,12  EM:0,85 4,1 

2012 EF:1,95 EM:0,88  

2013 EF:1,86 EM:1,17       

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


