
 

 

Breve histórico da escola: 

A Unidade Escolar localizada a Rua Chibata, nº 174,Jardim  Bela Vista, Guarulhos/SP,  foi criada  com 

denominação de E.E.P.G. Jardim Bela Vista, em 03 de fevereiro de 1976 e passou a receber a denominação 

de E.E. PROFª. Odete Fernandes Pinto da Silva em àrea Jurisdicionada a 1ª Delegacia de Ensino de 

Guarulhos, atual Diretoria de Ensino Guarulhos Norte, mantida pelo Poder Público Estadual e Administrada 

pela Secretaria de Estado da Educação. Em 1996 com a reorganização das escolas a mesma passou a 

atender o ensino fundamental II, ensino médio e educação de jovens e adultos.  

 

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: 1200 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

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

 
 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

 Nossa Escola acredita no potencial de nossos alunos e com base nesse pressuposto cria condições 

para que todos eles desenvolvam suas capacidades de cidadãos competentes permitindo assim exercer sua 

cidadania. Permite ainda desenvolver uma integração escola/comunidade através de projetos que culminam 

na apresentação de trabalhos desenvolvidos por eles.  

Queremos formar alunos comprometidos com os problemas sociais para que sejam no futuro adultos 

atuantes; e buscar a excelência no ensino e novas experiências pedagógicas. 

Com base nestes pressupostos priorizamos o letramento, o pensamento matemático e cultural para a 

melhoria das condições de vida e inserção no mundo do trabalho. 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE PROF. ODETE FERNANDES PINTO DA SILVA 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Gestão de resultados 
Educacionais do Ensino e 
da Aprendizagem 

 Acompanhar os resultados do rendimento escolar como parte do processo 
ensino/aprendizagem verificando efetivamente o trabalho realizado pelo 
aluno. 

 Gestão de resultados 
Educacionais do Ensino e 
da Aprendizagem. 

 Diminuir a taxa de evasão dos alunos com acompanhento  da 
familia/responsáveis para ciência de suas responsabilidades com seus 
filhos. 

 Gestão Pedagógica 
 Acompanhar as dificuldades de ensino/aprendizagem mudando práticas 

com discussões em ATPC's e utilizando o trabalho dos professores  
auxiliares como apoio complementar. 

 Gestão de resultados 
Educacionais do Ensino e 
da Aprendizagem. 

 Realizar avaliações constantes da área de língua portuguesa e 
matemática e avaliações interdisciplinares e por área de conhecimento.. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Melhorar a cada ano em 10% nos resultados da 
avaliações externas (Saresp, Prova Brasil, Pisa e 
outros) 

 Conscientizar os alunos da importância das 
avaliações como um todo através de provas que 
irão diagnosticar seu desempenho. 

 Diminuir a taxa de reprovação em 10% ao ano. 
 Construir instrumentos de avaliação que 

destaquem e valorizem os conteúdos através de 
projetos interdisciplinares.  

 Aumentar em 30% a participação da comunidade 
na vida cultural e educativa e na aprendizagem 
escolar. 

 Promover projetos que culminem na exposição 
para a comunidade e reuniões em diferenciadas 
para os pais. 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 PROJETO COPA 2014 - Conhecer e divulgar as 
diversas culturas através dos países participantes 
da copa do mundo. 

 Pesquisa sobre os países que irão jogar na copa 
do mundo 2014. 

 Avaliação: projetos expostos 

 SEMENTE DA PAZ -   Através de poemas 
desenvolver a competência leitora e escrita. 

 Criação de poemas com acompanhamento e 
orientação dos professores. 

 Avaliação: Produção do livro na bienal. 

 DESCOBRINDO A COMUNIDADE COM UM 
NOVO OLHAR - Valorização da comunidade 
onde a escola esta inserida. 

 Conscientização daimportância da preservação do 
meio ambiente e da qualidade de vida. 

 

Elaborado por toda a equipe escolar até 20/05/2014. 

Equipe de Gestão em maio/2014: Nivaldete, Patricia, Antonio, Fernando, Irene, Marcel e Rosana. 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 E.F.1,70-E.M. 1,36 3,3 

2008 E.F. 2,08-E.M. 1,72  

2009 E.F. 2,41-E.M.1,92 3,6 

2010 E.F. 1,66-E.M.1,54  

2011 E.F.1,99-E.M.1,37 3,4 

2012 E.F.1,82-E.M.1,49  

2013 E.F. 1,88-E.M.0,87       

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


