
 

 

Breve histórico da escola: 

A Unidade Escolar Jardim Santa Cecília foi criada através do Ato nº 9.491/77 e  inaugurada em 1º de agosto 

de 1978, passando a se chamar  E.E. Prof. Silvério Bertoni em 28 de novembro de 1980 a partir da escolha 

do  patrono da  escola.  O Prof. Silvério Bertoni,  natural de Porangaba-SP  (*15/11/1909  +10/10/1978),  foi 

homenagiado devido sua participação e dedicação na Educação  do Estado de São Paulo. Inicialmente a 

U.E. atendia alunos dos ciclos I e II, a partir da Reforma Educacional do Governo do Estado, passamos a 

atender somente o ciclo I.  O prédio escolar  encontra-se em  bom estado de  manutenção e conservação 

disponiblizando 14 salas de aula para atender alunos nos peíodos da manhã e  tarde.  No ano de 2013 a 

escola foi beneficiada com a reforma e cobertura da quadra de esportes oferecendo  assim maior  conforto 

aos seus alunos.  

 

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: 771 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

 Sala de Leitura 
 Sala de Vídeo 
 Laboratório 
 Sala de Informática 
 Quadra 
 Outros:Brinquedoteca e Playground 

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

Nossa Escola tem por missão assegurar um ensino de qualidade garantindo a construção do conhecimento, 

considerando o aluno nas suas inteligências múltiplas contribuindo para a formação integral de cada um 

para que possam participar criticamente na transformação da sociedade. 

Ser uma escola de referência na região pela qualidade de ensino, pela maneira como atendemos nossos 

alunos e pela competência profissional da nossa equipe. 

A Escola Estadual Prof. Silvério Bertoni defende a solidariedade, respeito às diferenças, ética e o 

compromisso através do foco  respeito às diferenças e a promoção à cidadania e a diversidade. 

A aprenizagem dos alunos deve ser conduzida por diferentes meios, favorecendo à todos  e sempre 

valorizando seus conhecimentos prévios. 

A avaliação deve ser  constante e variada, buscando sempre conduzir o processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE PROFESSOR SILVÉRIO BERTONI 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Aprendizagem 
 Garantir  o ensino da base alfabética ao maior número de alunos,e o 

avanço na aprendizagem dos demais. 

 Avaliação 
 Utilizar de variadas formas de avaliação formal e contínua respeitando as 

diferenças no processo de ensino-aprendizagem 

 Atendimento ao público 
 Despertar valores solidários, de respeito ao cidadão na  busca da 

resolução de problemas e necessidades da população. 

 Participação 
  Favorecer uma participação que gere compromisso da família com a vida 

escolar do aluno, visando o  sucesso escolar.   

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Alfabetização dos alunos em 80% 
 Leituras compartilhadas diárias, jogos de 

alfabetização, intervenção do prof.  auxiliar e 
agrupamentos produtivos. 

 Melhorar em 80% os resultados em matemática  
 Intervenção do professor auxiliar e utilização de 

materiais concretos. 

 Desenvolver a fluência leitora em 80% 
 Ciranda do livro (empréstimo), roda literária 

semanal e  biblioteca itinerante 

 Produzir textos  de autoria em 80% 
 Roda de leitura semanal, disponibilização de textos 

de vários gêneros e intervenção do professor 
auxiliar. 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Alimentação saudável 
 Projeto anual que desenvolve conceitos de 

nutrição, higiene alimentar  e qualidade de vida, 
finalizando com um Pic Nic. 

 Teatro infantil 
 Projeto semestral  para aprimorar a leitura, através 

de  interpretações e  produções de textos coletivos. 

 Produção de textos de autoria 
 Projeto bimestral  que através  de contos de 

artimanha e carta de leitor desenvolve a autonomia 
na produção de texto. 

 Projeto  Olimpíadas de Matemática 
  Projeto semestral de atividades de raciocínio 

lógico utilizando-se de várias estratégias de 
conceitos matemáticos. 

 

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

Equipe de Gestão em maio/2014:  Diretor de Escola: Lana Venâncio 

                                                       Vice- Diretor: Karina Ferraz Soares  

                                    Coordenadora Pedagógica: Marlene Barbosa Alves 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007  2,84 4.2 

2008   3,13  

2009  3,25 5.0 

2010  3,81  

2011  4,11 5.6 

2012  3,99  

2013 4,41       

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


