
 

 

Breve histórico da escola: 

A EE Dr. José Leme Lopes tem sua origem na formação de uma classe de emergencia, que em 1979 

funcionava nas depedencias de uma chacara. Contava, na época, com 40 alunos de 1ª a 4ª série. Em 1984, 

a comunidade construiu uma sala de aula de madeira para funcionar duas classes. Em 1995 iniciaram-se a 

construção de uma escola pela CONESP, que foi edificada num terreno onde seria construida a Igreja do 

Água Azul. Em 2004 a escola passou por um processo de ampliação com construção de um pátio externo, 

cozinha da merenda com deposito, sala de informática, sala de leitura e secretaria. Em 2006 ocorreu um 

incêndio na parte interna onde funconavam as salas de aula. Em 2013 a quadra de esportes foi coberta.  

Hoje a escola tem sete salas de aula, sala de leitura, sala de informática, sala de professores, secretaria, 

sala de coordenação entre outros.       

 

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: 378 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

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

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

A missão da EE Dr. José Leme Lopes é: garantir uma base de conhecimento que proporcione ao educando 

a possibilidade de escolha profissional, de acesso ao mercado de trabalho e continuidade de estudos.  

Contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes de seus direitos e deveres, capazes de atuar 

como agentes de transformação na realidade onde esta inserido, bem como uma mudança de 

comportamento de forma positiva para o mesmo poder agir como agente ativo e transformador da 

sociedade. A visão é:  desenvolver o senso crítico, moral, cooperativo, incentivando nossos educandos na 

construção de uma sociedade igualitária com ênfase na colaboração mútua e solidária.Intensificando as 

atividades que proporcionem o desenvolvimento das habilidades cognitivas e relações interpessoais. Os 

valores são:   Proporcionar oportunidades iguais a todos, trabalhando com compromisso onde cada um 

contribua no limite de sua participação para o melhor desempenho das atividades escolares. As finalidades 

são:  oportunizar o acesso ao conhecimento universal com vistas à produção de um conhecimento 

contemporâneo e que reflita as necessidades da sociedade atual.  

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE DR. JOSÉ LEME LOPES 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Apredizagem 
  Garantir  condições  para  que  os  alunos  desenvolvam  suas  

capacidades  e  aprendam   os conteúdos necessários para a vida em 
sociedade 

 Relações interpessoais  
  Desenvolver atitudes de respeito, responsabilidade e cooperação no 

ambiente escolar 

 Cidadania 
 Desenvolver a capacidade critico-reflexiva do aluno face as questões 

político-social-cultural. 

 Fluxo escolarl 
  Garantir condições de acesso e permanência qualificada dos educando, 

evitando a evasão e a repetência.  

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Garantir a formação adequada dos alunos. 
 Possibilitar aprendizagens significativas nas ativida 
 des curriculares e extracurriculares.   

 Ampliar a participação e compromisso dos alunos 
na discussão e reflexão sobre os problemas da 
escola. 

 Efetivar os projetos educativos com vistas à 
formação de valores éticos.  

 Garantir a formação continuada, condições de 
trabalho  adequadas e construir um trabalho 
coletivo. 

 Estimular e promover a formação continuada e em 
serviço, com destaque para os espaços coletivos. 

 Garantir o diálogo com as famílias.   
 Fortalecer a participação dos representantes das 

famílias (pais e responsáveis) no Conselho de 
Escola, Conselho de Class 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Projeto Copa do Mundo - Conhecer a história das 
Copas fazendo uso dela para trabalhar 
competências curriculares   

 Trabalhar a leitura e interpretação de texto 
informativo Descrição de países envolvidos na 
Copa ou de seus jogadores 

 Projeto Festa Junina - Conhecer a cultura da 
festa pelas regiões do Brasil 

 Trabalhar os conteúdos diciplinares focando na 
diversidade  da cultura regional do Brasil.   

 

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

Equipe de Gestão em maio/2014: FRANCISCO WANDERLEY DA SILVA, MARCIO PIERRI MARTINS, 

NEUZA APARECIDA SERRASQUEIRO E CECILIA GALDINO. 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 ef 1.73, em 0.76 3.3 

2008 ef 1.64, em 1.45  

2009 ef 2.71, em 1.54 4.4 

2010 ef 1.96, em 1.78   

2011 ef 1.98, em 1,11 3.7 

2012 ef 2.24, em 1.63  

2013 ef 1.70, em 1.55 3.9 

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


