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Assunto: Nota explicativa sobre preenchimento do Quadro Resumo do Projeto Político  
Pedagógico 

Prezado Diretor, 

Com o objetivo de esclarecer a finalidade de cada campo do Quadro Resumo do Projeto Político 
Pedagógico e sua forma de preenchimento, de modo que o processo seja racionalizado na unidade escolar e 

enviado, por email, ao Supervisor de Ensino da Unidade até 25/08, orientamos para: 

1- Indicar o nome completo da unidade escolar; 

2- Breve histórico da escola - deverá ter em média 10 linhas de texto, com os principais fatos que 

marcaram a história da unidade; 

3- Características da Escola - poderão ser apontadas múltiplas opções para a escola, em cada item; 

4- Breve Resumo do Projeto Polítco Pedagógico - deverá ter em média 15 linhas de texto, trazendo as 

principais bases do trabalho pedagógico da escola (missão, visão, valores, finalidades, etc...); 

5- Principais Objetivos da Escola: delimitar os objetivos, por exemplo, Aprendizagem, Avaliação, Evasão, 

Reprovação, Formação Continuada, Cultura, Participação, Gestão, etc..., e em seguida sua descrição. (até 
5 linhas) 

6- Preencher as tabelas com os indicadores; 

7- Assinalar Conselhos Escolares; 

8- Principais metas da escola - Indicar objetivamente segundo as dimensões da gestão (de forma 

quantitativa) as principais metas que a escola tenha estabelecido para 2017(até 4), e em seguida algumas 

ações propostas para seu alcance; 

9- Principais projetos da escola - Indicar o título dos principais projetos da escola e seu objetivo (até 4), e em 
seguida um relato objetivo de seu andamento ou avaliação, se já concluído; 

10- Concluir com a data de envio e o nome completo dos gestores escolares. 

Lembramos que cada campo tem uma quantidade de caracteres conforme indicação de tamanho de texto sugerido, 
de maneira que tenhamos uma referência padrão entre as escolas, que poderá ser alterada para as próximas 
versões, conforme as demandas que surgirem da avaliação da própria escola. 

Cronograma da ação: 

- dia 11/07, enviado para as escolas, com Nota Explicativa para preenchimento; 

- de 12/07 a 24/08 a escola preenche o Quadro Resumo do Projeto Político Pedagógico e encaminha via email  para o 

Supervisor de Ensino da escola; 
- a partir de 04/09, toda a comunidade escolar poderá visitar os Quadros no site da Diretoria. 

Atenciosamente, 
Equipe de Supervisão de Ensino 

julho/2017 

 

Maria Inez Molinari Sofia 
                                                                                                             Dirigente Regional de Ensino 



Diretoria de Ensino Guarulhos Norte  

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

1 - E.E. PROF ALLYRIO DE FIGUEIREDO BRASIL 
2- Breve histórico da escola:  Fundada em outubro de 1979 como EEPG da VILA FÁTIMA, a escola também já 
era chamada de “Escola do Eucaliptal” por estar situada numa área de eucaliptos. A princípio a escola possuía 04 
salas de aulas e recebia alunos excedentes da escola vizinha, E.E. FRANCISCA DE ASSIS FERREIRA NOVAK. 
Depois, recebeu o nome do professor e médico sanitarista ALLYRIO DE FIGUEIREDO BRASIL. Hoje, conta com 
uma infraestrutura de 17 salas de aulas e espaços pedagógicos bem aproveitados, sua comunidade escolar é 
formada por alunos provenientes do próprio bairro, arredores e muitos da região Taboão/Paraíso/Mikail/Cabuçu. 
 

 
3- Características Gerais da Escola: 
Cursos: Turnos de funcionamento: Espaços pedagógicos disponíveis 
   

( ) 1° ao 5° ano ( x) manhã ( x) tarde ( ) noite    (x) Sala de Leitura 
(x) 6° ao 9° ano   (x) Sala de Vídeo 
(x) Ensino Médio   (x ) Laboratório 

( ) EJA   (x) Sala de Informática 
( ) Educação Especial   (x) Quadra 
( )CEL  ( ) Outros: 
( )PEI   
( ) ETI 

 

 

Total de alunos: 923 (31/08/17)  
    

4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: 
A E.E. Prof Allyrio tem como eixos principais a valorização do pluralismo e do confronto de ideias, a tolerância e a 
cooperação como meio de desenvolvimento de capacidades para a convivência integrada e não discriminátoria, o 
respeito e a interação da equipe intra e extra escolar de modo a desenvolver uma gestão democrática e participativa 
com o intuito de tornar o aluno protagonista de sua própria aprendizagem e perceber-se parte integrante de uma 
sociedade globalizada. 

 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 
Objetivos  Descrição 

Tornar o aluno sujeito na construção do seu próprio conhecimento 

 

 Ações e projetos com participação dos alunos em todas as fases 

Assegurar aos alunos aprendizagem significativa  Ações pedagógicas voltadas aos aspectos qualitativos da aprend. 

Valorização trabalho docente  Integração e troca de experiências bem sucedidas/capacitações. 

Promover a gestão democrática  Participação efetiva da comunidade escolar 

Promover a interdisciplinaridade dos projetos  Projetos que integram os saberes científicos e de mundo 

6- Indicadores de avaliações externas na escola: 7- Conselhos escolares: 

 Anos Iniciais Anos Finais Ensino Medio IDEB/META  

IDESP META IDESP META IDESP META A.I A.F 
Conselho  

de Escola 

( ) implantado 

(x ) atuante 
2012   2,93 1,94 2,25 1,92   
2013   2,52 3,06 2,07 2,35   

APM 
( ) implantado 

(x ) atuante 2014   2,91 2,69 2,10 2,20   
2015   3,07 3,08 2,71 2,24   

Grêmio 
  ( ) implantado 

  (x ) atuante 2016   3,23 3,25 2,66 2,84   

 
 
 

8- Principais metas da escola para 2017 
Descrição da meta  Principais ações para alcance da meta 

  A- Minimzar o nº alunos abaixo do básico        A-Reforço das habilidades não contempladas 
B- Resgatar o maior nº alunos bx frequência     B- Medidas educativas preventivas 
C- Ampliar a participação da família na escola     C- Promoção gestão democrática 
D- Diversificar as propostas de formação docente     D- Parcerias com consultores pedagógicos 

9- Principais projetos desenvolvidos na escola 
Título do projeto — breve objetivo Breve descrição do andamento/avaliação 

A- Feira de Ciências-Promover a prática experimental  A- Contínuo/ Interação aluno com os saberes 
científicos   B- Noite da Poesia – Desenvolver as competências leitoras/ 

e escritoras 
  B-  Contínuo/Participação aluno 

  C- Prevenção-Reduzir a vulnerabilidade dos jovens   C- Contínuo/Aluno desenvolver valores atitudinais 

  D- Sala de Leitura-Desenvolver o gosto pela leitura   D- Contínuo/Participação do aluno 
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10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
VALKIRIA BENTO LUIZ 

B – Vice Diretor 

IARA DE OLIVEIRA BORGES 

 

C - Coordenador 

ELIANE BEATRICE DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 
 


