
 

 

Breve histórico da escola: 

A escola foi fundada em maio de 1997, está localizada à Rua Ovídio Camilo, 100, bairro Ponte Alta - 

Guarulhos/SP, em uma comunidade oriunda de diversas ocupações e sua principal característica é o apoio 

às famílias migrantes de regiões carentes como as do interior do nordeste do país, as quais vem para as 

grandes metrópoles, em busca de oportunidades para sua sobrevivência e realização de seus sonhos. 

Algumas famílias ainda têm pouca instrução, baixa renda e participam com pouca regularidade da vida 

escolar de seus filhos, pois a maioria é composta apenas por mães que por muitas vezes são arrimo de 

família. 

 

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: 2114 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

 Sala de Leitura 
 Sala de Vídeo 
 Laboratório 
 Sala de Informática 
 Quadra 
 Outros:sala de recursos e sala de 

apoio pedagógico 
 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

A proposta pedagógica da escola tem como eixo o Currículo Oficial do Estado de São Paulo, nossa escola 

visa um estreitamento com a comunidade , mantendo um bom relacionamento aluno x escola  x 

comunidade, onde todos interagem e se ajudam , buscando priorizar o aprendizado efetivo de grande parte 

do alunado tendo como meta aumentar a cada ano o índice IDESP. 

A escola conta com os seguintes planos , colocados à disposição da comunidade escolar: 

I- Plano de Gestão: de  duaração quadrienal, englobando o Plano Escolar e o Planejamento Anual; 

II- Plano de Curso: tem por finalidade garantir a organicidade e a continuidade do curso; 

III- Plano de Ensino: elaborado em consonância com o plano de curso. 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE PROFESSOR MÁRIO BOMBASSEI 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

  Gestão Pedagógica 
Professor 
Coordenador    

 

 Acompanhar a gestão da sala de aula com foco na formação do 
professor, com o intuito de melhorar o ensino aprendizagem. 

 Gestão de Resultados 
Educacionais - Fluxo 

 Garantir o acesso e a permanência dos alunos, realizar ações específicas 
junto às famílias em parceria com outros órgãos e instituições de apoio. 

 Gestão de Recursos 
Humanos - Equipe 
Gestora 

 Promover ações para desenvolver equipes e lideranças, mediar conflitos, 
favorecer a integração e a organização dos segmentos escolares, com 
compromisso ético e solidário. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Gestão da sala de aula 40%  Acompanhar  resultados 

 Reduzir a evasão 12%  Controle de frequência/ acompanhamento de faltas 

 Implementar a reunião da equipe gestora 30%  Estabelecer cronograma 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Jovem na Gangorra 
 Projeto que visa diminuir a violência e integrar a 

comunidade à escola. 

 Jovem de Futuro 
 Projeto que visa reduzir evasão e aumentar índice  

de aprovação e permanência dos alunos. 

 Produção de Livro 
 Projeto que desenvolve as habilidades de leitura e 

escrita. 

 Projeto: Jogos Matemáticos 
 Projeto que tem a finalidade de construir jogos 

matemáticos  para que os alunos desenvolvam 
raciocínio lógico. 

 

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

Equipe de Gestão em maio/2014: Diretor: Gláuria Dias de Carvalho, Vice Diretor: Marilza Ferreira, Vice 

Diretor: Araci Dias Pereira, Professor Coordenador - EM: Gilberto Luis dos Santos, Professor Coordenador 

EF: Ana Aparecida Cruz Marzano, Professor Coordenador de Apoio à Gestão: Marta Suzana de Oliveira. 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 1,46 (EF)/ 0,72 (EM) 3,5 

2008 1,50 (EF) /0,98 (EM)  

2009 1,80 (EF)/ 1,17 (EM) 3,1 

2010 1,21 (EF)/0,91 (EM)  

2011 1,20 (EF)/ 1,38 (EM) 2,9 

2012 1,34 (EF)/ 0,95 (EM)  

2013 1,27 (EF)/ 0,98 (EM)       

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


