
 

 

Breve histórico da escola: 

A Escola foi criada em 28/09/1990, através do  Decreto nº 32.410 denominada inicialmente como E.E.P.G 

Parque Mikail e atendendo o ensino de 1ª a 8ª séries. Em 1997, passa para a denominação E.E.P.S.G 

Professora Maria Célia Falcão Rodrigues , oferecendo o ensino fundamental ciclo I e ciclo II regular  e EJA ( 

Noturno). Hoje oferece o  Ensino Fundamental Ciclo II e Ensino Médio. A patrona da Escola  é a Professora 

Maria Célia Falcão Rodrigues,  nascida na Capital  e falecimento em São Paulo. Desenvolveu todo seu 

trabalho em São Paulo, dedicando-o com responsabilidade criando vínculo com a escola em que trabalhou, 

Sendo por isso homenageada, tendo seu nome dado à nossa escola que muito honra sua memória.       

 

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: 1400 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

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

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

 Proposta Pedagógica é articulada no cotidiano escolar, destacando a gestão participativa, nas ações de  

ensino e aprendizagem e apropriação por parte da comunidade dos espaços escolares. Ela foi elaborada 

com a participação  efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar e entorno. 

Os objetivos desta proposta são: valorizar o pluralismo de ideias, pois o resultado das ações, promovem a 

melhoria continuada da educação e o comprometimento de todos os envolvidos, neste processo. Processo 

este, que procura atender as reais necessidades de nossos alunos, dando ênfase ao aprendizado( 

competência leitora, escritora e interpretativa), pois nossa Unidade Escolar está voltada para o ciclo II do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Enfatizamos na nossa Proposta Pedagógica as práticas pedagógicas, organização do trabalho pedagógico, 

incutindo a cooperatividade, valores éticos, morais, educacionais e disciplinares, construindo assim a 

identidade da nossa escola. Primamos pelo incentivo à proficiência leitora e escritora. 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE PROFESSORA MARIA CÉLIA FALCÃO RODRIGUES  



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Gestão de Resultados 

 Realizar reuniões periódicas e pontuais com a familia/responsáveis para 
ciência de suas responsabilidades. 

 Encaminhar, monitorar e intervir nas ações para alunos com dificuldades 
de aprendizagem.   

 Gestão Pedagógica 
 Elaborar projetos interdisciplinares articulados ao currículo para sanar as 

dificuldades de ensino-aprendizagem, em parceria com os pais. 

 Gestão de Pessoas 
 Enfatizar a importância do compromisso de professores, funcionários, pais 

e alunos com o projeto pedagógico, incentivando a participação efetiva de 
todos na gestão do aprendizado e demais atividades educativas. 

 Gestão Participativa 
 Estimular a parceria entre comunidade e a escola através da efetivação 

das reuniões dos conselhos de classe/série, conselho de escola e grêmio 
estudantil.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

  Fortalecer em 70% a gestão dos projetos em prol 
do bom convívio e da paz no ambiente escolar. 

 Projeto elaborado pelo professor mediador com 
intuito de envolver todos do ambiente escolar. 

   Elevar em 10%, a cada ano, os resultados das  
      avaliações externas (Saresp, Prova Brasil,PISA  
      e ENEM)                  

 Alunos com dificuldade de aprendizagem são  
    acompanhados pelos Prof Auxiliares e participam  
    das oficinas de Letramento.                      

  Aumentar  65% do  protagonismo Juvenil  
 Participação efetiva do Grêmio Estudantil através 

dos projetos, como campanhas, ações e 
participação nos conselhos. 

 Elevar em  50% a participação da comunidade na  
 vida escolar dos filhos.  

 Promover reuniões com agenda flexível para 
fomentar efetiva participação dos pais na luta pela 
garantia da permanência com êxito na escola. 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Mais Educação  - Objetivando ampliar a 
permanência com protagonismo dos 
adolescentes. 

 Oficinas realizadas no contraturno, 
Letramento(Mat. e L.Portuguesa), Capoeira, Horta, 
Jornal Escolar, Grafite. 

 ProEMI- Incrementar o desenvolvimento do 
currículo, tornando-o mais instigante. 

 Projetos para alunos do Ensino Médio visando a 
melhoria na qualidade de ensino. 

 ACD - Xadrez e Damas-Fortalecer o aprendizado 
da matemática e demais disciplinas.  

 Participação dos alunos em competições externas, 
aliado ao desenvolvimento do raciocínio lógico. 

 Prevenção Também se Ensina- Reduzir o número 
de gravidez indesejada na adolescência.  

 Ações em parceira com o Programa Saúde na 
Escola, através de orientações e palestras. 

 

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

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 
Ensino Fund -1,51 
Ensino Médio- 0,65 

3,3 

2008 
Ensino Fund -1,10 
Ensino Médio- 0,90 

 

2009 
Ensino Fund -1,64 
Ensino Médio- 0,72 

3,3 

2010 
Ensino Fund -1,58 
Ensino Médio- 0,91 

 

2011 
Ensino Fund -1,54 
Ensino Médio- 1,12 

3,4 

2012 
Ensino Fund -1,74 
Ensino Médio- 0,81 

 

2013 
Ensino Fund -1,40 
Ensino Médio-1,02  

      

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 



Equipe de Gestão em maio/2014:  

Vagner Candido de Queiroz-Diretor de escola 

Hildo Meyer-Vice-diretor de escola 

Claudia Aparecida Miranda Klein-Vice-diretor de escola 

Eliana Barbosa  Modesto-Vice-diretor de escola 

Kátia Cilene Maria da Fonseca Soares-Professora Coordenadora do Ensino Médio 

Miriam Vieira dos Santos Gonçalves-Professora Coordenadora do Ensino Fundamental 

Willians Alves Magalhães-Professor Coordenador de Apoio a Gestão Pedagógica 

 

 


