
 

 

Breve histórico da escola: 

O histórico da nossa Unidade  Escolar é bem peculiar da região, pois os nossos alunos estudavam na 

Reago, uma empresa da região, sendo o local mais próximo do Jardim Fortaleza. No início da década de 80, 

o Estado de São Paulo cedeu o terreno e os materiais para a construção de uma escola para atender a 

população. Como no Jardim Fortaleza não havia um  terreno espaçoso que comportasse uma  escola 

adequada, pois os terrenos eram acidentados e o bairro estava em fase de crescimento, foi então escolhido 

o mais  próximo da entrada do bairro uma  vez que há somente uma entrada e saída. A construção da 

escola foi  realizada com a mão de obra dos primeiros moradores; onde fizeram  04 salas de aula , 01 sala 

para merenda, 01 sala que era usada pela direção e sala dos professores.No ano de 1985 foram 

construídos mais dois prédios. 

 

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: 850 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

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

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

MISSÃO: Assegurar um ensino de qualidade, garantindo o acesso e a permanência de todos, bem como 

construir um ambiente  favorável  ao desenvolvimento da aprendizagem, voltado para a formação do 

cidadão autônomo, responsável socialmente e atuantes na preservação do meio ambiente. 

VISÃO:Configurar-se na comunidade como um espaço de formação e transformação, multiplicando saberes 

essenciais para atuação na sociedade, incentivando a pesquisa e a criticidade dos alunos e ser 

reconnhecida pela excelência do seu trabalho educacional na formação integral do ser humano. VALORES: 

Compromisso com a educação, Ética, Transparência, Inclusão Social, Valorização às Pessoas e ao 

Patrimônio Escolar, Responsabilidade Ambiental . 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE PROFº JOSÉ BENEDTO FERREIRA 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Aprendizagem 
 Criar condições para que todos os alunos desenvolvam suas 

competências e habilidades para a vida em sociedade 

 Evasão 
 Melhorar a qualidade do ensino, motivando e efetivando a permanência 

do aluno na Escola, evitando o abandono e a evasão . 

 Avaliação 
 Criar mecanismos de participação que traduzam o compromisso de todos 

na melhoria da qualidade de ensino e com o aprimoramento do processo 
pedagógico.  

 Comunidade 
 Promover a integração escola-comunidade, através dos colegiados e 

fortalecer os laços familiares . 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Aumentar 30% o desempenho dos alunos nas 
disciplinas de Língua portuguesa . 

 desenvolver projetos leitura e escrita,concurso de 
poesia,encadernar produções literárias dos 
diferentes gêneros textuais . 

 Aumentar em 30% o nível de proficiência do 
alunos em matemática através de atividades 
lúdicas. 

 desenvolver habilidades da abstração,raciocínio, 
concentração através dos jogos xadrez e damas 

 Aumentar em 40% o número de leitores e 
escritores 

 Criar o cantinho da leitura, utilizar o espaço do PEF 
para implantar ações de reforço e recuperação 

 Aumentar em 10% a presença dos pais na Escola 
 Realizar reuniões  e outras atividades aos sábados 

e em horários alternativos. 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 "Caderno Viajante" Conhecer um pouco mais 
sobre os alunos dos 6ºs anos e suas raízes. 

 Cada aluno leva o caderno viajante para casa onde 
são colocados registros e fotos dos familiares. 

 "Quiz" 
 No final do bimestre os professores elaboram 

questões dos cadernos da SEE, que são 
guardados a  e as turmas competem . 

 "Cuidando do Idoso" 
 Criação da produção literária sobre o idoso,painéis 

de fotografias sobre idoso;Chá dos Avós. 

 "Concurso de poesia" 
 Todos os alunos escreveram suas poesias que 

foram selecionadas por séries/anos e serão 
publicadas num livro. 

 

Elaborado por toda a equipe escolar até 22/05/2014. 

Equipe de Gestão em maio/2014: Ivonete Sampaio Rosa de Araújo, Carlos Gonçalves Lima, Everaldo 

Batista da Silva 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007            

2008 1,91  

2009             

2010        

2011             

2012        

2013 2,14       

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


