
 

 

Breve histórico da escola: 

A escola foi fundada em 1988, fruto da luta comunitária, devido ao grande crescimento da região. Na época 

da sua criação, atendia todos os seguimentos de aprendizagem da Educação Básica, porém após a 

reorganização da Rede Estadual, em 1996,  passou atender exclusivamente alunos do Ensino Fundamental 

-  Ciclo II e o  Ensino Médio, tendo como base para sua formação os alunos oriundos da Rede Municipal de 

Ensino. Atualmente, atende a cerca de 2000 alunos, dividos em 3 turnos, inicialmente, a Unidade escolar foi 

criada para atender uma clientela local, entretanto, observa-se hoje, que grande parte de sua clientela 

pertence a bairros adjacentes. 

 

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: 1646 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

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

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

Princípios e fins da Educação nesta Unidade Escolar: a educaçao, dever da família e do Estado, inspirada 

no principio de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercicio da cidadania bem como o desenvolvimento dos valores 

humanos. Com base neste princípio temos  a preocupação em formar o aluno enquanto sujeito capaz de ler, 

interpretar e inferir sobre as informações vinculadas ao mundo contemporâneo. Acreditamos em uma 

educação que venha ao encontro das mudanças, as quais estamos em contato constante na sociedade do 

conhecimento, através do entrelaçamento das disciplinas é que construimos nossos projetos coletivos, numa 

visão de intertextualidade que atendam as necessidades de nossa comunidade. 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE DEPUTADO JOSÉ STORÓPOLI 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Aprendizagem 
 Melhorar da aprendizagem e elevação da qualidade no Ensino 

Fundamental e Médio 

 Avaliação  
 O uso da avaliação como instrumento qualitativo redirecionador da ação 

pedagógica. 

 Formação continuada  Momento de estudo e reflexão sobre as práticas pedagógicas 

 Participação da 
comunidade 

 Criar uma parceria entre comunidade e a escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Elevar a qualidade da aprendizagem ( atingir 80% 
dos educandos) 

 Acompanhamento sistemático dos planos de 
ensino e observação da sala aula, reforço escolar 
ministrado pelo P.A. 

 Diminuição dos níveis de evasão escolar (10% 
dos índices) 

 Controle sistemático da frequência, convocação de 
pais ou responsáveis, orientações e 
encaminhamento a Orgãos competentes. 

 Favorecer a formação continuada dos docentes 
(50%) 

 Estudo e reflexão por meio de oficinas, leituras e 
troca de experiências. 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Festival de Música, poesia, dança e artes. 
 vivência cultural, os jovens participam expressando 

seus santimentos, envolvendo a comunidade na 
preparação e apresentação. 

 Projeto Rumo 
 Em parceria com o Rotary Clube, palestrantes vem 

à escola para orientar os alunos   sobre as 
diferentes profissões. 

 Atividades esportivas 
 Turmas de ACDs voltadas não só para a prática 

esportiva, mas também para agregar valores de 
disciplina e qualidade de vida. 

 

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

Equipe de Gestão em maio/2014: Maria Angelica M.B. Zucolotto, Ana Maria Cassetari, Lucimar de Oliveira, 

Maria Luiza de Oliveira, Lucineia S. C. Fernandes, Maria Margarete Vidal 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 
Fund. 2,98/ Médio 

1,5  
4.6 

2008 
Fund. 3,12/ Médio 

1,59 
 

2009 
Fund. 3,27/ Médio 

2,58 
4,7 

2010 
Fund. 3,16/ Médio 

2,53 
 

2011 
Fund. 3,02/ Médio 

2,60 
4,8 

2012 
Fund. 3,01/ Médio 

2,26 
 

2013 
Fund. 2,86/ Médio 

2,33 
      

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


