
 

 

Breve histórico da escola: 

A Unidade Escolar localizada a Rua Ana Alves do Santos, nº 31,Jardim  Almeida Prado, Guarulhos/SP,  foi 

criada  com denominação de E.E.P.S.G. JARDIM ALMEIDA PRADO I, em 29 de Maio de 1997 passou a 

recebeu a denominação de E.E. PROF. JOÃO LUIZ DE GODOY MOREIRA em àrea Jurisdicionada a 1ª 

Delegacia de Ensino de Guarulhos, atual Diretoria de Ensino Guarulhos Norte, mantida pelo Poder Público 

Estadual e Administrada pela Secretaria de Estado da Educação. Desde sua criação atende a Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio regular. 

 

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: 1600 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

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

 
 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

 Nossa Escola tem como  missão integrar a comunidade junto à escola no processo ensino-

aprendizagem, visando à formação de cidadãos competentes, éticos, e  atuantes na preservação do meio 

ambiente. Garantindo o acesso, a permanência e a construção do conhecimento em um ensino de 

qualidade.  Constituir-se em uma Instituição respeitada, admirada e indicada pela comunidade, sendo um 

referencial de ensino de qualidade.Práticas de respeito, solidariedade, princípios da ética e cidadania, 

ancorados na gestão democrática com responsabilidade.Foco na aprendizagem e valorização do mérito, do 

esforço e da dedicação. 

Nos últimos anos através de um trabalho continuado, muitos de nossos objetivos propostos tem sido 

alcançados, como por exemplo  respeito e confiança da Comunidade demonstrados atraves  do interesse na 

permanência  e  aumento da demanda.  

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE PROF. JOÃO LUIZ DE GODOY MOREIRA 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Gestão de resultados 
Educacionais do Ensino e 
da Aprendizagem 

 Fazer acompanhamento diario de ausências e realizar avaliações 
interdisciplinares e por àrea de conhecimento. 

 Gestão de resultados 
Educacionais do Ensino e 
da Aprendizagem. 

 Reuniões periódicas e pontuais com a  familia/responsáveis para ciência  
de suas responsabilidades com seus filhos. 

 Gestão Pedagógica 
 Recuperação contínua juntamente com os profs. titulares e  auxiliares; 

Encaminhamento  para Rec. Paralela ou intensiva aos alunos com 
dificuldades de aprendizagem.  

 Gestão de resultados 
Educacionais do Ensino e 
da Aprendizagem. 

 Realizar avaliações interdisciplinares e por àrea de conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Diminuir em 20%  por ano o índice de alunos 
retidos nos 9ºanos e Ensino Médio.. 

 Estratégias de Ensino-Aprendizagem; Reuniões 
periódicas com alunos e pais para  ciência de seu 
desempenho. 

 Envolver 90%  a participação da  comunidade na 
vida escolar dos filhos. 

 Promover reuniões em diferentes dias e horários 
ou em finais de semana para proporcionar maior 
participação dos pais.      

 Promover a capacitação à 90% dos professores 
 Promover formação continuada  em ATPCs  e 

incentivar a participação em  cursos de formação 
continuada. 

 Melhorar a cada ano 10% nos resultados das 
avaliações externas, (Saresp, Prova Brasil, PISA, 
ENEM e outros) 

 Significado e conscientização de alunos e 
professores sobre a importâcia das avaliações 
como um todo. 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 SOLIDARIEDADE E CIDADANIA- Resgatar e 
conscientizar sobre a importancia  de se construir 
um mundo mais justo e fraterno. 

 Visitação APAE/ASILO/CRECHES, doação de 
generos alimentícios e roupas. 
AVALIAÇÃO:seminários e peças teatrais. 

 SEMENTE DA PAZ -  Desenvolver a competência 
Leitora e Escritora  promovendo a criatividade,  
solidariedade e Paz 

 Criação de poemas com acompanhamento e 
orientação dos professores. 

 Avaliação: Produção do livro. 

 PATRIOTISMO -  Conscientização da importância 
e valorização dos Simbolos Nacionais e do Amor 
à Pátria. 

 Visitação dos educandos ao Tiro de Guerra, 
produção de pinturas  em porcelana, Palestra com 
apresentação do Batalhão.  

 50 ANOS DO GOLPE MILITAR - Resgate da 
nossa história 

 Ãmbientalização do Espaço Escolar, som de Chico 
Buarque,  exibição do filme O que é isso 
companheiro? Debates e reflexão.  

 

Elaborado por toda a equipe escolar até 19/05/2014. 

Equipe de Gestão em maio/2014: Jinlova, Sueli, Jane, Silvania, Alecsandra, Teresa, Edméa. 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 E.F.2,44-E.M. 1,03 4.1 

2008 E.F. 2,27-E.M. 1,29  

2009 E.F. 2,60-E.M.1,47 3.7 

2010 E.F. 1,77-E.M.1,57  

2011 E.F.2,23-E.M.1,74 4.1 

2012 E.F.2,32-E.M.1,76  

2013 E.F. 2,23-E.M.1,73 META 4.7 

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


