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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 
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2- Breve histórico da escola: 

 A Escola começou a funcionar no ano de 1983 atendendo aos moradores do Jd. São Domingos, os alunos que 
estudavam no Jardim Santa Rita foram remanejados para nova escola. Em 1984 formou-se a primeira furma da 8ª 
série, houve grande participação da comunidade e empenho dos professores, funcionários e direção. No inicio da 
década de 1990 houve a entronização do patrono: E.E.Pe. Antonio Velasco Aragon. 

 

 

 

 
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   (  ) Quadra 
(  )CEL  (  ) Outros: 
(  )PEI   
(  ) ETI 

 

 

Total de alunos: 1.507      
4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: Está articulado ao cotidiano escolar, destaca-se a 
avaliação e o acompanhamento da aprendizagem; enfatizamos as práticas pedagógicas e a organização do 

trabalho pedagógico. Valores éticos e respeito aos Direitos Humanos constituem a  identidade de nossa escola. 

 

  5-  Principais objetivos da escola para 2017: 

Objetivo  Descrição 

> O Pluralismo de ideias Promover diferenças através dos projetos. 

> Elevar a qualidade de ensino 
sistematicamente 
 

 
 

ap apa 

Desenvolvimento do processo de aprendizagem (competência leitora, escritora e 
interpretativa). 

>Formação para cidadania 
Trabalho pedagógico através de palestras que desenvolvam a capacidade de 
trabalhar coletivamente 

>Promoção à integração escola-
comunidade 

Executando a gestão democrática 

>Proporcionar um ambiente 
favorável ao estudo e ao ensino. 

Ambiente acolhedor (constante manutenção do espaço físico) dinâmico para o 
cumprimento de suas funções sociais e educacionais. 

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  1,99  2,13  1,28   
2013  2,05  2,22  1,38   

APM 
( ) implantado 

(x ) atuante 2014  2,10  2,28  1,29   
2015  3,06  3,24  1,50   

Grêmio 
  ( ) implantado 

  (x ) atuante 2016  2,51  2,73  1,51   
 
 
 

8- Principais metas da escola para 2017 

Descrição da meta  Principais ações para alcance da meta 

A- Acesso e permanência na escola  A-Melhoria da qualidade de ensino 
  
C-  
D- 

  B- Envolvimento maior da família 
   B- Com o auxilio do grêmio estudantil, reunião e 
eventos periódicos com as famílias e comunidade. 
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C- Ampliar e garantir valores de convívio e equidade    C- Projeto desenvolvido pela mediação “Diálogo com 
Teatro” 

  D- Formar cidadãos críticos  
 

   D- Rodas de conversas, enquetes e parcerias de 

profissionais (saúde e educação) através de palestras. 

 

10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
ELIANA BARBOZA MODESTO 

B – Vice Diretor 

GERALDO SALVADOR COTTA 

RONALDO BARBOSA DA FONSECA 

C - Coordenador 

ALEX SANDRO TOMAZINI 

MARLENE GUEDES DUARTE SANTOS 

 

 

 

 

 

 

9- Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

A- Projeto Leitura e Comunicação B- Estimular os alunos o gosto pela leitura e o 
desenvolvimento do seu vocabulário utilizando vários 
gêneros textuais. 

  B- Festa Cultural   B- Interação coma comunidade e resgatando a 
tradição cultural regional 

  C- Projeto Meio Ambiente   C- Ações educativas que contribuam para a formação em 
cidadãos conscientes da preservação do meio ambiente 

  D- Projeto Cidadania e Mercado de Trabalho   D- Palestras motivacionais e orientações para o mercado de 
trabalho. 

 


