
 

 

Breve histórico da escola: 

A escola está localizada na rua Flor da Serra, 172 no bairro da Vila Carmela. A unidade escolar foi criada 

pelo decreto nº 25477 de 10/07/1986, publicada no DO de 20/08/1986 a partir de 11/08/1986. Iniciou seu 

funcionamento com o nome EEPG da Vila Carmela. Passa a denominar-se EEPG Rafael Thomeu pela lei nº 

5588 do DO 30/01/1987. A escola está inserida num contexto socio-político-econômico cultural e científico, 

que a um tempo servem ao homem e ao mesmo tempo servem-se dele. A insegurança, a violência, a 

marginalização, a exclusão, a falta de ética, a carência de uma reflexão críticae a crise dos valores  são 

algumas tensões do cotidiano. É nesta realidade, com todas as suas discriminações, seus contrastes, suas 

injustiças que nos movemos, é neste espaço que vivemos, participamos e por ele somos responsáveis. 

 

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: 1078 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

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

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

A partir de uma concepção sócio-interacionista, a Escola Rafael Thomeu compreende a educação como 

construção coletiva permanente, baseada nos principios de convivência, solidariedade, justiça, respeito, 

valorização da vida na diversidade e na busca do conhecimento. Nessa perspectiva, utiliza-se de uma 

metodologia cooperativa e participativa, que contribua na construção da autonomia moral e intelectual de 

todos os envolvidos no processo educativo, buscando humanização e a mudança social. Os objetivos gerais 

da Escola e dos níveis de Ensino estão pautados nos princípios filosóficos Instituição. Basicamente, 

pretendem dinamizar um currículo que contemple temas e preocupações mundiais; resgatar a visão de 

totalidade dos sujeitos; estabelecer princípios curriculares que possibilitem a participação e 

corresponsabilização dos sujeitos, priorizar uma ação pedagógica voltada à construção de cidadãos 

conscientes; garantir o acesso ao conhecimento sistematizado e implementar um espaço de pesquisa. 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE RAFAEL THOMEU 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Aprendizagem 
 Aprendizagem precisa acontecer a partir de problemas reais, 

diagnosticando as defasagens e as dificuldades de aprendizagem de cada 
aluno. 

 Avaliação 
 Fazer acompanhamentos e intervenções da aprendizagem, através das 

APP. 

 Protagonismo Juvenil 
 Buscar o apoio e participação dos alunos a fim de fortalecer a sintonia, 

permitindo a aproximação e participação ativa na vida escolar. 

  Formação Continuada 
 A escola está desempenhando vários e novos papéis na sociedade atual , 

e o professor tem um papel central: é ele o responsável pela mudança de 
atitude e pensamento dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Elevar o índice  do IDESP da escola em 70% 
 Trabalhar habilidades e competêcias não 

contempladas pelos alunos. 

 Combater a evasão escolarem 90% 
 Acompanhando melhor a frequência dos alunos, 

cabendo a gestão buscar auxílio da família. 

 Minimizar a indisciplina 
 Através dos projetos resgatar no aluno a 

importância e a valorização de estar e fazer parte 
da escola.  

 Elevar a taxa de alfabetização 70% 
 Aulas de apoio com o PA e aulas diversificadas 

voltadas às dificuldades de alfabetização. 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Prevenção/Drogas/DST/Sexualidade. Sensibilizar 
e conscientizar o grupo escolar sobre a questão 
das drogas na sociedade. 

 O Projeto está em andamento nas aulas de 
ciências, sendo sua avaliação continuada. 

 Projeto Copa. Oportunizar a participação dos 
alunos em atividades cultural, num contexto 
cívico/social e patriotismo. 

 O Projeto está sendo desenvolvido neste 2º 
bimestre, sua finalização será em 10/06/2014. 

 Desfile Cívico. Resgatar o civismo presente em 
cada cidadão. 

 Os alunos apresentarão a fanfarra no dia 
06/09/2014. 

 Estudar pra quê? Conscientizar o aluno da 
importância do estudo e da valorização da escola. 

 Projeto desenvolvido durante o mês de maio, com  
continuidade no decorrer do ano letivo. 

 

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

Equipe de Gestão em maio/2014: Lairce/Rosimeire/Vitória/Andréia/Laurindo 

 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 - - 

2008 2,36  

2009 2,75 4,3 

2010 2,12  

2011 2,28 4,2 

2012 1,80  

2013 2,03       

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


