
 

 

Breve histórico da escola: 

A escola foi inaugurada no dia 09 de Novembro de 1969,  com o nome Grupo Escolar Jardim Bom Clima , 

na gestão do governador Roberto C de Abreu Sodré .Hoje, com o nome de E.E Padre Conrado Sivila Alsina 

disponibiliza  dois prédios com 16 salas de aula.  No decorrer dos anos, foram feitas  ampliações na 

estrutura física como :instalação de  Biblioteca , Sala de Leitura ,Sala Multimídia ,Sala do Acessa Escola, 

quadra poliesportiva coberta entre outros . Com um quadro de 90% de professores efetivos, a escola hoje 

atende 1700 educandos, sendo estes divididos entre Ensino fundamental ,Médio e EJA. A  comunidade 

escolar é formada por alunos de diferentes bairros do município de Guarulhos. 

 

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: 1.700 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

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

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

A Proposta Pedagógica tem como princípio o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercicio da cidadania bem como o desenvolvimento dos valores humanos.  A escola tem como missão 

promover um ensino de qualidade em que o processo de ensino e aprendizagem está pautado numa 

abordagem sócio- construtivista onde o aprendizado é realizado a partir  do levantamento dos 

conhecimentos prévios dos educandos . O material didático utilizado pelos professores e estudantes  

são,além de outros, os cadernos dos  alunos desenvolvidos pela SEE e livros didáticos  que são escolhidos 

através de programa PNLD . Tem como objetivo: o desenvolvimento de competências e habilidades 

fundamentais para a estruturação do pensamento; o desenvolvimento do raciocínio lógico dedutivo e 

contextualizado; o desenvolvimento das competências leitora e escritora, por meio do estímulo à pesquisa 

na construção e sistematização dos conceitos trabalhados. O incentivo ao esporte, cultura e música e a 

formação de valores também é marcante na proposta da escola . 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE PADRE CONRADO SIVILA ALSINA 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Aprendizagem e evasão 
 Diagnosticar  e intensificar ações sobre as defasagens e evasão dos 

alunos. Investir no esporte como estratégia para elevar a autoestima dos 
educandos. 

 Maior participação dos 
pais na escola 

 Aumentar a participação dos pais e responsáveis nas ações da escola. 

 Formação Continuada 
 Investir na formação do docente visando melhoria das práticas 

pedagógicas. 

 Diminuição da violência 
 Sensibilizar, conscientizar, provocar a reflexão  e resgatar  valores 

humanos  em toda comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Diminuir em 80% o índice de retenção e evasão 
escolar 

 Controle diário da frequência, ciência e orientação 
aos pais e encaminhamento aos órgãos 
competentes e recuperação. 

 Aumentar em 80% a participação de 
pais/responsáveis na rotina escolar 

 Realização de reuniões e encontros de pais com 
pautas elaboradas com temas propostos pela 
escola e outros sugeridos .   

 Capacitar 100% dos docentes  
 Formação continuada em ATPCS para socializar 

experiências bem sucedidas e formar para o uso 
de novas técnicas educacionais. 

 Redução de 90% das ocorrências envolvendo 
violência e depredação de patrimônio   

 Palestras para alunos e pais, reuniões para  
diálogos com mediação, professores, alunos e  
equipe gestora 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Projeto Coral 
 Através do canto, diminuir a violência e incentivar a 

sensibilização dos educandos.  

 Projeto Atividade Curricular Desportiva 
 Aumentar a autoestima e diminuir ações 

envolvendo violência e depredação de patrimônio . 

 Projeto Alfabetização  Diminuir o índice de alunos não alfabetizados. 

 Projeto Copa do Mundo 
 Trabalho interdisciplinar com o objetivo de 

oportunizar diferentes aprendizagens por meio de 
diversas culturas. 

 

Elaborado por toda a equipe escolar até 17/06/2014. 

Equipe de Gestão em maio/2014: Maria de Fátima Ramos da Cruz , Maria Regina Avelino, Ana Lúcia 

Russomano, Jane Stella Gomes Barroso Maranhão  e  André Quintino da Costa.  

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 EF 1,86; EM 1,55 3,6 

2008 EF 2,18; EM 2,39  

2009 EF 2,63; EM 1,67 4,0 

2010 EF 1,92; EM 1,23  

2011 EF 2,28; EM 1,55 4,0 

2012 EF 1,94; EM 1,91  

2013 EF 2,41; EM 1,51       

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


