
 

 

Breve histórico da escola: 
 Escola Estadual Ponte Alta III, jurisdicionada à Diretoria de Ensino Guarulhos-Norte, situada a Rua Dr.  

Mario Romeu de Lucca, 93 no Bairro Jardim Ponte Alta, no município de Guarulhos - SP, CEP: 07179-050,  

telefone (11) 2438-6472, criada pelo decreto 46.573 publicado no Diário Oficial de 01/03/2002, mantida pelo 

poder público e administrada pela Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo, com base 

nos dispositivos constitucionais vigentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Esta Unidade Escolar ministra aulas do Ciclo II do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio na modalidade regular e EJA (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: 1812 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

 Sala de Leitura 
 Sala de Vídeo 
 Laboratório 

 Sala de Informática 
 Quadra 
 Outros:     

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 
Os objetivos que embasam o trabalho desta Unidade Escolar estão pautados nas relações de i gualdade de 

direitos e oportunidades, bem como a formação básica do aluno com a consciência soc ial, crítica, solidária,  

e democrática, se percebendo como agente do processo de construção do conhecimento e de 

transformação das relações entre homem e sociedade mediante à:  

Fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que 

se assenta a vida social; 

Promoção da integração escola-comunidade; 

Respeito ao aluno, dando-lhe oportunidades de acesso e permanência na escola;  

Proporcionar liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamneto, os ideais, a arte e 

o saber;  

Elevação sistemática da qualidade de ensino oferecido aos educandos.   

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE PONTE ALTA III 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Aprendizagem  
 Fazer com que todos os alunos adquiram o desejo de aprender cada vez 

mais e com autonomia.  

 Currículo  
 melhorar a apropriação e interesse dos professores pelas matrizes 

metodológicas.  

 Avaliação  

 Aumentar as possibilidades de reconhecimento das competências e 

habilidades nos quais progrediram e aqueles que precisam ser 
desenvolvidos. 

 Participação  
 Pais assíduos na Unidade Escolar e participativos na vida escolar de seus 

filhos.  

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Otimizar em 80% o processo ensino-

aprendizagem 

 Planejamento das aulas de acordo com o contexto, 
necessidades dos alunos, visando melhorar o 
realcionamento professor-aluno 

 Articular o Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo e a Proposta Pedagógica da escola em 
90/% 

 Formação do professor buscando compreender as 

causa das dificuldades do efetivo processo de 
ensino aprendizagem  

 Aumentar o Idesp em 30%  
 Aprimorar o processo de avaliação, definindo 

coletivamente instrumentos para otimização do 

método 

 Aumentar em 50% o acompanhamento dos pais 

na vida escolar dos alunos  

 Informar com antecedência as reuniões; 
 Reuniões de pais com a presença dos alunos;  
 Atividades diferenciadas periodicamente. 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola  

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

 Ditadura Militar  
 Os alunos apresentaram trabalhos no dia 25/04 

relacionados ao Golpe Militar de 1964  

 Festa das Nações  

 Cada série representará um país, onde os alunos 

estão envolvidos nas pesquisas e no dia 11/06 
farão apresentações. 

 Jovem no mundo do trabalho  Palestras, e visitas à feiras profissionais. 

 Prevenção também se ensina 
 Palestras, pesquisas e trabalhos concernentes ao 

tema, para concientização de todos os envolvidos.  

 

Elaborado por toda a equipe escolar até 21/05/2014. 

Equipe de Gestão em maio/2014: Roberto Carlos J. Chamat, Simone Machado Torres, Zenóbia Magalhães, 

Julio Cesar da Costa, Shirlei Ap. Dias e Irenice Melo Reis 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 2,05 (E.F.)      3,5 (E.F.)      

2008 2,11 (E.F.)       

2009 2,88 (E.F.)      4,0 (E.F.)      

2010 2,38 (EF) 1,96(EM)  

2011 1,97 (EF) 1,42(EM) 3,7 (E.F.)      

2012 2,25 (EF) 1,89(EM)  

2013 2,18 (EF) 1,51(EM)  (E.F.)      

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 

 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


