
 

Breve histórico da escola: 

A Unidade Escolar foi criada em 04/02/1966, com o nome EEPSG do Bairro Jardim América. atendendo 

alunos  de todos níveis de ensino.Dá denominação de "Professor Joaquim Garcia Salvador "a EE PSG do 

Bairro do Jardim América em Guarulhos (DOE 02/10/81)pagina 2 ,situada a rua Catulo da Paixão Cearense, 

78, Jardim América,Guarulhos) em área jurisdicionada a Diretoria de Ensino Guarulhos Norte, mantida pelo 

Poder Público Estadual é administrada pela Secretaria de Estado da Educação .No ano de 1996 com a 

reorganização a Unidade Escolar passou a atender alunos de 5ª a 8ª séries.Em 2000 a escola passou  a 

atender exclusivamente alunos de Ciclo I e de Educação Especial.  Os alunos ao término dos anos iniciais 

do ensino fundamental são atendidos predominantemente pela EE Professora Odete Fernandes Pinto da 

Silva.  

 

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: 334 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

 Sala de Leitura 
 Sala de Vídeo 
 Laboratório 
 Sala de Informática 
 Quadra 
 Outros: sala de jogos, biblioteca e 

parque 
 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

Nossa escola tem por missão um ensino de qualidade , garantindo o acesso e permanência dos alunos,a 

participação ativa da comunidade contribuindo para a formação de cidadaãos críticos e participantes, 

capazes de agir construitivamente na transformação do meio ao qual ele está inserido.Que sejam capazes 

de adquirir e desenvolver novas competêcias em função de novos saberes que se produzem e que se 

demandem em novo tipo de profissional, preparados para poder lidar com novas tecnologias e linguagens , 

capazes de responder a novos ritmos e processo, que façam a diferença no seu campo de trabalho e na sua 

vida social, tornando-se cidadãos com valores que prezam o respeito e auxílio ao próximo . O  objetivo é ser 

uma escola reconhecida e de referência na região pela pela seriedade, qualidade de ensino, 

responsabilidade na  formação humanizada de seus alunos. Nos últimos anos temos tido aumento da 

demanda atendida, o que demonstra o reconhecimento da comunidade pelo trabalho da escola. 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE PROFESSOR JOAQUIM GARCIA SALVADOR 

 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Gestão Pedagógica 
 Tornar a proposta pedagógica referência no trabalho educacional, com 

discussões e modificações dos fatores que não produzem o 
desenvolvimento desejado na escola .  

 Gestão Pedagógica 
 Propor o uso dos diferentes espaços da unidade escolar (biblioteca, 

informática, sala de matemática e jogos) de forma que auxilie na 
aprendizagem dos alunos  

 Gestão Pedagógica 
 Reorientar os professores para que os planos de ensino tenham situações 

de aprendizagem mais significativas e contextualizadas  

 Gestão de Resultados e 
da aprendizagem 

 Promover espaços de discussão com a comunidade ampliando sua 
participação na vida escolar de seus filhos.  

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Atingir 0% de evasão escolar 
 Maior controle e acompanhamento junto as 

famílias 

 100% de alunos alfabéticos ao final do 3º ano; 
que saibam produzir textos dos gêneros, carta e 
escrita de final de texto 

 Utilização das atividades diversificadas, atraves do 
Ler e Escrever e Emai, espaços interativos como 
jogos e informática.   

 90% de alunos com fluência leitora ao final do 5º 
ano 

 Leitura diária, produção textual diária de diferentes 
gêneros, sabendo as 4 operações  

 Estabelecer maior comprometimento dos pais na 
vida escolar de seus filhos 

 Envolver os pais no ambiente escolar de forma que 
ele consiga construir um vinculo maior com a 
aprendizagem de seus filhos 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Projeto Copa do Mundo  
 excelente envolvimento entre professores e 

alunos,promovendo o convivio entre 
todos.1ºsemestre 

 Projeto Cantigas Populares  
 desempenho satisfatório no estímulo a leitura e a 

construção da escrita 

 Brincadeiras Tradicionais 
 resultado positivo na confecção dos próprios 

brinquedos pelos alunos,finalizando com a 
exposição 

 

Elaborado por toda a equipe escolar até 21/05/2014. 

Equipe de Gestão em maio/2014: Ana Rosa Diniz 

Ellen Meire Mariano de Sousa Reis 

Selma Tostes 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 2,78 4,5 

2008 1,86  

2009 2,74 4,5 

2010 2,98  

2011 4,10 5,4 

2012 3,59  

2013 3,98       

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


