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2- Breve histórico da escola:  A escola foi criada com fundamento no DOE 28/08/1973,como 

Grupo Escolar do Jardim São Paulo de 2º Estágio em Guarulhos com oito classes, entre salas 

mistas e de composição masculina para atender a demanda da região na década de 70 . Em 

1978, a escola recebe o nome de E.E.P.G Pastor Amaro José dos Santos. O patrono, Pastor 

Amaro José dos Santos, foi um grande amigo e conselheiro da comunidade local, com o seu 

dinamismo ganhou a admiração e o respeito dos cidadãos de Guarulhos, sendo assim, 

homenageado pela população como patrono da escola. Em agosto de 1980, foi inaugurada a 

Quadra de Esportes da instituição de ensino pelo então Prefeito Nefi Tales, ampliando espaços 

escolares e a participação da comunidade local. .A escola construiu uma história ao longo de  45 

anos de existência de sucesso e sua tradição é motivo de orgulho para todos os membros da 

comunidade escolar.   

 

 

3- Características Gerais da Escola: 

Cursos: Turnos de 
funcionamento: Espaços pedagógicos disponíveis 

( x ) 1° ao 5° ano ( x ) manhã ( x ) tarde ( ) noite (    ) Sala de Leitura 

(    ) 6° ao 9° ano (    ) Sala de Vídeo 

(    ) Ensino Médio (    ) Laboratório 

(    ) EJA (    ) Sala de Informática 

(    ) Educação Especial  ( x ) Quadra 

(    )CEL ( x ) Outros:Sala APE 

(    )PEI  

(    ) ETI 

 

 

Total de alunos: 420  
    
 4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: 

Missão: Possibilitar ao aluno a transformação de suas vidas através do acesso a diferentes 

saberes, levando em consideração suas experiências de mundo, articulando suas práticas ao 

projeto pedagógico de natureza cidadã e solidária oferecendo um ensino de qualidade. 

Visão: Ser reconhecida na comunidade local como uma escola de qualidade, mantendo-a 

entre as melhores da região, com alto índice nas avaliações internas e externas além do 

reconhecimento e interesse da população do entorno em prestigiar esta instituição de ensino 

tida como referência na prática inclusiva. 

Valores: Promover os princípios democráticos e participativos, dentro da cultura de paz, com 

respeito, solidariedade e convívio harmônico, preparando os nossos alunos para uma atuação 

ética, sustentável, e transformadora na vida pessoal e social dos educandos.   

Finalidades: Desenvolver o “aprender a aprender” em nossos alunos, priorizando as 

competências leitora ,escritora e de cálculo ,a compreensão das atitudes e dos valores em que 

se fundamentam a sociedade, fortalecendo os vínculos de família e  os laços da solidariedade 

humana em que se assenta a vida social. 
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 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 

Objetivo Descrição 

>Reduzir a retençao de alunos 

por desempenho e fluxo. 

 

 A escola tem o compromisso quanto à questão do fracasso 

escolar no sentido de reduzi-lo até que seja erradicado. 

>Oportunizar o acesso  a 

aprendizagem da leitura, escrita 

e matemática dos  alunos em 

todos os anos. 

A equipe compreende que a qualidade do trabalho 

pedagógico com igualdade e equidade para a aprendizagem 

de todos é o caminho para elevar as taxas de ensino. 

>Fomentar as boas relações 

interpesssoais e respeito às 

diferenças . 

Incorporar à cultura escolar práticas humanitárias, a fim de 

sensibilizar e difundir ideias de tolerância, aceitação e 

inclusão, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, 

etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. 

 

>Ampliar a participação da 

comunidade. 

Envolver a comunidade de forma consciente de  sua 

participação nas decisões da escola promovendo a gestão 

democrática. 

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

 Anos Iniciais Anos 
Finais 

Ensino Medio IDEB/META  

IDESP META IDESP ME
TA 

IDESP META A.I A.F 
Conselho 
de Escola 

(   ) implantado 
(X) atuante 2012 4,38 4,69       

2013 4,03 4,51       
APM 

(   ) implantado 
(X) atuante 2014 4,36 4,21       

2015 4,88 4,53       
Grêmio 

(   ) implantado 
(X) atuante 2016 5,20 5,03       

8- Principais metas da escola para 2017 

Descrição da meta  Principais ações para alcance da meta 

A- Fluxo Escolar 

Atingir 100% de frequência e promoção escolar. 

A- Execução do Projeto quem Falta faz 

Falta 

Trabalho em parceria com a família e 

Conselho Tutelar. 
B- Melhora da Aprendizagem 

Elevar o desempenho de alunos dos 5º anos 

do nível básico para o adequado de 38,3 para 

42,3. 

Para os 3º anos, reduzir o número de alunos 

da condição abaixo do básico de 21,1 para 17,9 

projetando-os para os níveis básico e 

adequado. (Dados do SARESP) 

B- Elaboração de atividades adaptadas à 

necessidade do educando individuais ou 

coletivas. 

- Desenvolvimento de projetos didáticos 

que tragam significado e prazer na leitura e 

escrita de diferentes gêneros e na 

compreensão da linguagem matemática. 
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 C - Inclusão  

Promover o desenvolvimento e o 

acompanhamento dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, 

oportunizando 100% de adaptação curricular 

respeitando suas especificidades. 

 

C-  Adaptação do currículo trabalhado em 

sala de aula regular, conforme necessidade. 

Trabalho em parceria entre professora 

regular e professora da sala de Atendimento 

Pedagógico Especializado (APE). 

 Encaminhamentos à especialistas. 

D- Comunidade  

Ampliar a participação da comunidade em 

reuniões e projetos para 90%. 

D- Realização de eventos, projetos e 

reuniões que envolvam interesses da 

comunidade escolar se faça presente e 

participativa. 

 

10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola Claudia Hobi 

B – Vice Diretor 
Maria José Lopes 

 

C - Coordenador 
Michelle Canova 

 

 

9- Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

  A- Quem falta faz falta A- Projeto envolvendo toda equipe escolar 

durante todo ano letivo de resgate e 

conscientização, quanto à frequência 

escolar, em parceria com o Conselho 

Tutelar.   B- Todos Contra a Dengue B- Projeto interdisciplinar que envolve todas 

as disciplinas, mobilizando os saberes de 

leitura, escrita, matemática, arte e educação 

física. 

  C- Gentileza Gera Gentileza C- Desenvolvido pelo Grêmio Estudantil, 

durante todo o ano letivo, conscientizando e 

promovendo campanhas contra o bullying, o 

respeito ao próximo e ao meio-ambiente. 

  D-  Saber para Mudar D- Projeto de formação de pais e 

comunidade sobre temas diversos e 

abertura ao diálogo e sugestões. 

 


