
 

 

Breve histórico da escola: 

Construída no ano de 1997, a escola foi inaugurada na administração do Governador Mário Covas pelo 

projeto de Criação 42.510 de 18/11/1997 e iniciou suas atividades em 27/07/1997. Com a denominação de 

E.E.P.S.G. Jardim Rossi/Jardim Santa Clara teve como primeiro diretor o professror Erasmo Ferreira Lima. 

Em 24/06/1998 passou a denominar-se: E.E. Lydia Kitz Moreira pelo Decreto-Lei nº 10.009 (do Deputado 

Paschoal Thomeu)-Resolução SE - 100 de 02/01/1998. A patrona de nossa Unidade Escolar era uma 

humanitária que junto com seu marido fundou o Núcleo Batuíra, na região do Jardim Cumbica em 

Guarulhos, entidade que auxilia pessoas carentes daquela região, com cursos e programas que visam 

diminuir as desigualdades sociais. 

 

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: 949 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

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

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

"Oferecer uma educação pautada nos valores éticos, morais, políticos e sociais, formando assim cidadãos 

conscientes de seus direitos e deveres, capazes de interagir e transformar a realidade para uma vida digna 

em sociedade." 

"Promover a formação necessária para o exercício da cidadania, por meio do desenvolvimento da 

capacidade cognitiva, afetiva, física, ética, estética e de atuação para qualificação para o mundo do trabalho 

e inserção social." 

" A educação escolar é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana."   

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE LYDIA KITZ MOREIRA  



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Gestão Pedagógica  Diminuir a evasão escolar através de aulas atrativas e diversificadas. 

 Rendimento escolar  e 
qualidade de ensino 

 Que os nossos estudantes esteja no nível de proficiência básico para seu 
ano/série. 

 Dificuldade de Ensino e 
Aprendizagem 

 Concentração de esforços em turmas críticas com monitoramento pela 
equipe pedagógica. 

 Gestão Participativa  Incentivar a comunidade a participár das ações promovidas pela escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Diminuir em 20% a evasão escolar 
 Salas multimídeas, espaços preparados de forma 

diferenciada com recursos, palestras, teatros, 
formação em banda e canto. 

 Formação para os professores 
 Através de ATPCs e a parceria com Programa 

PDE Interativo. 

 Diminuir em 20 % o índice de evasão e retenção 
escolar. 

 Reuniões periódicas com pais, alunos e 
direção.Aconselhamento individual para os pais 
de alunos c/rendimento insatisfatório 

 Promover a participação da comunidade nas 
ações da escola 

 Reuniões diferenciadas,atividades: dia na escola 
do meu filho e apresentações da fanfarra e canto 
coral(Programa+educação)  

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Mais Educação 
 Aulas diferenciadas de reforço e atividades 

culturais fora do horário de aula. 

 Redesenho Curricular do Ensino Médio - Aulas 
práticas com vivencias reais de campo e 
produção. 

 Ações com recursos do Mec, que visam 
incrementar o Ensino com materiais específicos e 
diferenciados. 

 Sustentabilidade 
 Através de vídeos, palestra e aulas discursivas 

sensibilizar o aluno para o uso adequado dos 
recursos naturais.  

 Olímpíadas de Português e Matemática 
 Participação dos alunos na construção da 

competencia leitora e escritora e raciocínio lógico-
matemático. 

 

Elaborado por toda a equipe escolar até 23/05/2014. 

Equipe de Gestão em maio/2014: Diretora: Rosilene Ávila 

Vice-Diretor: Ademar Ribeiro de Souza 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 
8ª série - 1,84 
3° E.M -  1,57 

3,5 

2008 
8ª série - 1,96 
3° E.M -  1,41 

 

2009 
8ª série -  2,34 
3° E.M -  1,77 

3,7 
 

2010 
8ª série - 1,57 
3° E.M. - 1,04 

 

2011 
8ª série - 1,76 
3° E.M. - 1,48 

3,2 

2012 
8ª série - 1,60 
3° E.M. - 1,40 

 

2013 
8ª série - 1,56 
3° E.M. - 1,38  

      

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 



Professor Coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica: Erasmo Ferreira Lima 

Professora Coordenadora do Ensino Fundamental: Sandra Cristina Macedo 

Professor Coordenador Ensino Médio: Antonio Cavalcanti Filho 


