
 

 

Breve histórico da escola: 

A EE Jardim Fortaleza II foi criada para dar atendimento ao crescimento populacional do bairro Jardim 

Fortaleza, iniciando suas atividades didático pedagógicas em fevereiro de 2009.Com uma única entrada e 

saída, localizada a mais de 18 Km do centro da cidade de Guarulhos, atende a menos de 1,5% de alunos 

residentes em outros bairros. 

O período diurno tem uma demanda superior em relação ao período noturno.  

A infraestrutura do prédio é boa, no entanto, o elevador é a única forma possível de locomoção entre os 

pavimentos aos alunos portadores de reduzida mobilidade física.  

Os alunos têm faixa etária entre 11 e 21 anos, demonstram interesse pela música, dança, esportes, 

aparelhos eletrônicos e começam tão logo a idade permita, conciliar os estudos com o trabalho, 

complementando a renda familiar que normalmente está sob a responsabilidade da mãe. 

 

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:124 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

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

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

Nossa escola tem a missão de formar cidadãos capazes de atuar com competência e dignidade na 

sociedade, buscando eleger, como objetivo de ensino, contéudos que estejam em consônancia com as 

questões sociais que marcam cada momento histórico, cuja aprendizagem e assimilação são consideradas 

essencias para que os alunos possam exercer seus direitos e deveres, respeitando as diferenças e 

transformando suas vidas. 

 

Nossos Valores: 

INCLUSÃO : Respeito às diferenças e aos direitos de cada cidadão que compõe a comunidade escolar. 

SOLIDARIEDADE:  Contribuir para que a convivência possibilite um ambiente pautado no respeito mútuo, 

tendo em vista facilitar o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 

TRANSPARÊNCIA: Empenho em ações que dignifiquem o nome da escola.  

 

Visão do Futuro: 

Zelar pela qualidade do ensino oferecido e pelo respeito, transparência, compromisso, democracia e 

competência profissional. 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE JARDIM FORTALEZA II 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Aprendizagem 
 Buscamoscontinuamente melhorar os índices de aprendizagem através 

de ações como: acompanhamento pedagógico individualizado, avaliações 
da aprendizagem em processo e outros. 

 Avaliação 
 Tem como objetivo fornecer informações ao professor e ao aluno, 

monitorar os níveis de desenvolvimento e também é usada como 
instrumento para replanejar a aula. 

 Evasão 
 Acompanhamento semanal de frequência e convocação para o 

responsável. 

 Gestão 
 Acompanhamento das aulas através do histórico de colaboração. 

AsATPCs são utilizadas sempre como espaço de formação e 
principalmente compartilhamento de aulas e projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Diminuir o índice de evasão escolar. 
 Acompanhamento pedagógico individual, parceria 

com a família através de reuniões e visitas 
constantes dos resp. à  escola. 

  Implantar um sistema contínuo de 
acompanhamento e avaliação de 100% dos 
alunos. 

 Utilização dos resultados avaliativos para 
replanejamento refletido no rendimento escolar dos 
alunos. 

 Adequar a infra-estrutura da escola para atender 
aos alunos com necessidades especiais. 

 Implementação de práticas inovadoras entre os 
profs e seus alunos, proporcionando mudanças 
positivas na rotina da escola. 

 Revisar e atualizar a proposta pedagógica 
 Proporcionar o desenvolvimento de atividades 

culturais como articulador de competências no 
processo de reflexão e formação. 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Acompanhamento Pedagógico Individual-
Reorientar os alunos que apresentam baixo 
rendimento escolar. 

 Implementado em 2013, os resultados têm-se 
mostrado positivos.  

 Descobrindo a Música Clássica - Conhecer a 
música clássica e sua importância histórica na 
cultura brasileira. 

 Apreciação da música instrumental (clássica) 
através da escuta, buscando caracterizá-la em 
relação a música popular.  

 Projeto Beneficente - Estendendo a Mão 
 Além da interdisciplinaridade, visa o protagonismo 

juvenil e ação cidadã. 

 Projeto Didático Copa 2014 - Reconhecer 
aspestos históricos das Copas, relacionando-os 
com a história mundial. 

 Relaciona conhec prévios dos alunos e os envolve 
em uma proposta de aprendizagem à informações 
históricas-esportivas. 

 

Elaborado por toda a equipe escolar até 20/05/2014. 

Equipe de Gestão em maio/2014: Maria Gertrudes de Oliveira; Marlene Moimaz da Silva; Jaqueline 

Cavalcante Magalhães Ribeiro; Priscila Carvalho Della Libera Silva.  

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007             

2008        

2009 1,58 EF e 1,03 EM 3,0 

2010 1,86 EF e 2,04 EM  

2011 1,94 EF e 1,22 EM 3,5 

2012 1,75 EF e 1,73 EM  

2013 2,22 EF  e 1,35 EM projeção 3,4 

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
implantado 
atuante 

APM 
implantado 
atuante 

Grêmio 
implantado 
atuante 


