
 

 

Breve histórico da escola: 

A E.E.Valdivino de Castro Pereira foi fundada em 1º/12/1958. Sediada à Av. Tiradentes, 4148, Vila Flórida - 

Guarulhos, passou a atender a comunidade em 16/02/1959, com apenas 02 salas de aula, que funcionavam 

em 3 períodos. Com o passar dos anos, a escola expandiu para 12 salas, que chegou a atender desde o 

Ensino Fundamental I e II até a 3ª série do Ensino Médio, em 4 períodos. Hoje funciona em 3 períodos, com 

10 salas, que atendem as séries finais do E. F. II -  6º Ano A, 7ª séries A,B e C e 8ª séries A e B - período 

tarde e E.M. regular - período manhã - 1ª A,B,C e D, 2ª A,B e C e 3ªA e no noturno - EJA - 2TFA, 3TFAB, 

4TFAB, 1TMAB, 2TMA e 3TMAB.    

O nome da escola foi dado em homenagem ao músico da Base Aérea do Estado de São Paulo, um dos   

fundadores e idealizadores doTeatro Lírico Paulistano e professor do Conservatório Musical 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: 780 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

 Sala de Leitura 
 Sala de Vídeo 
 Laboratório 
 Sala de Informática 
 Quadra 
 Outros:Biblioteca; Sala de DV 

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

A Proposta Pedagógica da escola priveligia o ensino enquanto construção do conhecimento, o 

desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para a inserção do jovem no mundo do 

trabalho. Faz parte da proposta pedagógica, exercitar práticas de cidadania que permitam a compreensão 

da realidade e possam contribuir para a construção de uma sociedade justa e democrática, através do 

protagonismo juvenil. A escola se preocupa em criar mecanismos de participação que resultem no 

compromisso de todos os componentes da comunidade escolar, para a melhoria do processo de 

aprendizagem. 

No Ensino Fundamental pretendemos instrumentalizar o aluno para utilizar as diferentes linguagens (verbal, 

escrita, gráfica e corporal), como meios para compreender o ambiente natural e social, as diferentes 

tecnologias, e poder expressar de maneira clara suas idéais. 

No Ensino Médio pretendemos consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, visando a reflexão que leva à compreensão de si mesmo, das interações sociais e dos 

fundamentos científicos e tecnológicos do processo produtivo. 

No E.J.A., pretendemos oferecer a escolarização necessária para que o aluno tenha condições de alcançar 

novos patamares no mundo do trabalho.  

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE VALDIVINO DE CASTRO PEREIRA 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Aumento dos índices 
IDESP/IDEB 

 Aumentar os índices do IDESP/IDEB através do acompanhamento 
sistemático do trabalho com o currículo, ajustando-o sempre que 
necessário. 

 Participação da 
comunidade escolar 

 Incentivar a participação da comunidade escolar em  ações de 
planejamento e encaminhamentos acerca das dificuldades de gestão e 
sobre dos resultados de desempenho dos aluno.  

 Aprendizagem 
 Investir na formação continuada para docentes(ATPCs) visando o 

planejamento e a realização de ações que oportunizem aprendizagens 
significativas. 

 Evasão Escolar 
 Promover espaços de discussão com a comunidade e pais aproximando-

os da vida escolar dos filhos e minimizando a evasão. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Alcançar os índices das avaliações externas em 
60% 

 Atuação direta no trabalho do prof. em sala, 
visando prát. pedagógicas eficientes, que resultem 
na melhoria da aprendizagem 

 Reduzir em 80% de evasão escolar 
 Maior controle e acompanhamento da frequência, 

tomando as providências legais no sentido de 
trazer o aluno de volta p/ esc. 

 Reduzir em 60% o índice de reprovação dos 
alunos do Ensino Médio 

 Atuação junto aos alunos do Ensino Médio, para a 
conscientização da importância desse momento do 
processo de escolarização. 

 Aumentar a participação da comunidade escolar 
em 90% 

 Incentivar  participação nos Colegiados, reuniões 
de pais com atividades dinâmicas, mostras de 
trabalhos dos alunos.  

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 Jovem no Mundo do Trabalho 
 Desenvolvido junto ao Ensino Médio, visa mostrar 

as oportunidades que aparecem na escola pública 
de qualidade. 

 Copa do Mundo 
 Desenvolvido junto ao Ensino Fund. e Médio, visa 

mostrar aos alunos os impactos e benefícios de um 
evento desse tipo.  

 

Elaborado por toda a equipe escolar até 30/05/2014. 

Equipe de Gestão em maio/2014: SUELI APARECIDA AZEVEDO - MARIA CRISTINA GOMES MOREIRA 

DE MARTINS - TELMA LOPES MONTEIRO - RICARDO FERNANDES TAIAR - ROGERIO BASTOS 

NUNES 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 1,59(EF) - 1,30(EM) 3,7 

2008 1,63(EF) - 1,77(EM)  

2009 1,78(EF) - 1,86(EM) 3,4 

2010 1,30(EF) - 1,05(EM)  

2011 1,59(EF) - 2,02(EM) 3,2 

2012 2,25(EF) - 1,77(EM)  

2013 1,70(EF) - 1,60(EM)       

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


