
 

 

Breve histórico da escola: 

      A E E P S G do Jardim Marici foi criada em 12/01/1982,no dia 06/04/1982 passou para E E P S G Prefº     

Waldomiro Pompêo.Atendia alunos da 1ª série do EF ao EM e EJA,em 4 períodos, após a reorganização em 

1996 passou a atender alunos da 1ª a 4ª série (atual 1º ao 5º ano), em 2 períodos, e a EJA do EM, no 

noturno, e a partir de 2009 apenas os anos iniciais do ensino fundamental, oferecendo atividades 

diversificadas como turmas de ACD ( xadrez, atletismo e ginastica geral),aulas de reforço, informática e 

desenvolvimento de projetos educativos.Tendo também parcerias com a Prefeitura de Guarulhos para 

desenvolvimento do Projeto MOVA (Movimento de Alfabetização),com o Posto de Saúde ( Odontologia) e 

com a Secretaria de Segurança Pública o PROERD ( Programa Educacional de Resistência às Drogas).   

 

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: 420 

 
Espaços pedagógicos disponíveis: 
 

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

 
 

 

Breve resumo da Proposta Pedagógica da escola: 

  EEPrefº Waldomiro Pompêo na compreensão do papel da educação como base de desenvolvimento 

integral da criança num enfoque construtivista, dada a importância do contexto social e relação humana 

estabelecidas que auxiliam na efetivação do aprendiz como cidadão e atendendo a especificidade do aluno 

de iclo I em seus tempos de vida,hora de brincar,hora de aprender, hora de brincar aprendendo, cada qual 

com suas diferenças, respeitando e valorizando as diversidades e primando por um clima escolar que 

mescle a exigência de um aluno melhor preparado com o entendimento de que cada qual carrega consigo 

desejos, anseios,peculiaridades, medos, sempre priorizando os tratamentos pedagógicos necessários para 

elevar os índices de aprendizado da UE.   

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EE PREFEITO WALDOMIRO POMPÊO 



 

Principais objetivos da escola para 2014: 
FOCO DESCRIÇÃO 

 Formação   Estimular o uso da tecnologia em benefício dos saberes; 

 Aprendizagem 
 Acompanhar e apoiar os alunos no desenvolvimento de projetos e ações 

educativas; 

 Avaliação formativa 
 Observar o desempenho dos alunos e das turmas, agindo de forma 

preventiva nas dificuldades apresentadas; 

 Participação/Evasão 
  Diminuir a quantidade de faltas e aumentar o interesse no processo de 

aprendizagem; 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas da escola para 2014 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 Aumentar em 20% a participação no Projeto 
Sacola Literária 

 Confecção de sacolas em tecidos, ação formativa 
com professores e reunião com familiares. 

 Promover reunião bimestral informativa e de 
sensibilização com a comunidade escolar. 

 Manter contato direto e transparente com a 
comunidade escolar através de palestras, 

 dinâmicas e troca de experiências. 

 Aumentar em 80% a taxa de alfabetização dos 
alunos vulneraveis. 

 Elaborar aulas dinâmicas e específicas e ações 
objetivas dentro da hipótese apresentada de cada 
aluno. 

 Estimular o uso semanal da sala de informática  
 Desenvolver junto aos professores a capacitação 

necessária para elaboração de aulas 
informatizadas. 

 

Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 ALFABETIZAÇÃO-foi adotado no intuito de 
atender a necessidade de alfabetizar as crianças 
que não possuem base alfabética 

 Trabalho em conjunto com os especialistas nos 2ºs 
até o 5º anos,com redução o índice de alunos sem 
base alfabética. 

 Sala de Leitura-proporcionar momentos 
prazeros,contando com amplo repertório de 
variedades de gêneros textuais 

 Ao fazer uso de literaturas diversificadas,percebe-
se um grande aumento de leitores. 

 Projetos do Ler e escrever- são desenvolvidos em 
todas os anos visando o avanço ensino/ 
aprendizagem. 

 Utilizando-se do material do Ler e Escrever os 
profs fazem o fechamento envolvendo a 
comunidade com a parte prática 

 Sacola Literária-Incentivar o gosto pela leitura 
 Desde 2013 com os 1º anos com ampliação 

gradativa com o envolvimento familiar, 
observando-se aumento na procura de livros. 

 

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

Equipe de Gestão em maio/2014: Luiz Sergio Pinto-Diretor; Maria Ap. Pavim-Vice diretor e Walmir Vitoreli 

Fracari- Coordenador. 

 

Indicadores de avaliações externas na escola: 

 IDESP IDEB 

2007 2.70 4.5 

2008 2.75  

2009 3.45 4.9 

2010 3.96  

2011 3.56 5.0 

2012 3.67  

2013 3.22 Meta projetada 5.3 

Conselhos escolares na escola: 

Conselho de Escola 
 implantado 
 atuante 

APM 
 implantado 
 atuante 

Grêmio 
 implantado 
 atuante 


