
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

I   -   Nome da Escola:  EE PROF. ARY JORGE ZEITUNE 

II - Breve Histórico da Escola: A escola foi construída pela Prefeitura Municipal de 

Guarulhos, em 1979,durante a gestão do Prefeito Néfi Tales, recebendo a 

denominação de EEPG Prof. Ary Jorge Zeitune pela lei nº 2.174 de 23 de novembro 

de 1979.,começou  a funcionar  em 1980 com dois períodos manhã e tarde com 

apenas o ciclo I.Hoje a escola atende em três períodos manhã, tarde e noite,com 

 Ciclo II –Ensino  Fundamental e Ensino Médio.O seu  patrono Sr. Ari 

Zeitune(pai),imigrou do Libano  para o Brasil em 1911,estabelecendo-se no bairro 

mais antigo de Guarulhos  em Bonsucesso.Ali montaram um pequeno 

estabelecimento,onde começaram a negociar com tecidos e armarinhos.A família 

Zeitune deixou marca em Guarulhos.Os Zeitune trouxeram o progresso para 

Bonsucesso. 

III – Característica da Escola: Horário de Funcionamento 7h ás 23h ,possui o Ensino 

Fundamental  6º  ao 9º ano  Manhã e Tarde e Ensino Médio do 1º Manhã  ,2º  e  3º 

ano Noite,temos um total de 1.111 alunos. 

 IV – Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da Escola:Nossa Proposta 

Político Pedagógico visa ser um instrumento de trabalho dinâmico e flexível norteado 

nos princípios da LDB,ECA  e Currículo oficial da Secretária da Educação.Temos 

como Missão  assegurar a qualidade no processo de ensino  e aprendizagem pautado 

no trabalho em equipe, no compromisso e no respeito pelas diferenças  e na 

promoção intelectual do cidadão como agente transformador.A visão é de sermos um 

escola inclusiva,solidária reconhecida na região pela busca de excelência no processo 

de ensino aprendizagem e no respeito em sua totalidade.Para atingir este objetivo 

temos por princípio a realidade da nossa  comunidade escolar reconhecendo assim os 

valores comuns,traçando metas e ações que envolvam o preparo para a diversidade e 

sustentabilidade,competência e qualidade pessoais,observação,autonomia leitora e 

escritora,diálogo,perfil profissional,,respeito, compromisso,ética,criatividade,buscando 

melhores condições de vida para si e sua coletividade.  

V- Principais objetivos da escola para 2017: 

OBJETIVOS DESCRIÇÃO 

A- Qualidade de Ensino Aprendizagem       Foco na competência leitora e escritora, 
defasagem das habilidades e raciocino 
lógico.  

B-  Evasão  Combater a evasão, conscientização da 
importância dos estudos  

 C -  Formação Continuada Acompanhamento de acordo com as 
necessidades dos professores e 
conseqüentemente o aluno. 

 D -  Rendimento Satisfatório Plano emergencial, análise dos índices e 
AAP’S 



VI – Indicadores de avaliações externas na escola: 

            Anos finais                                                          Ensino Médio 

           IDESP -  META                                                  IDESP       -    META 

2012    2,57           2,84                                                  1,96                 2,16 

2013    2,32            2,71                                                 1,72                 2,07 

2014    3,06           2,49                                                  1,60                  1,86 

2015    3,21           3,22                                                  1,93                  1,74 

2016    2,92           3,38                                                  1,80                  2,08    

VII – Conselhos Escolares: 

 Conselho de Escola     (  ) implantado           (  x )   atuante 

APM                              (   )  implantado         ( x )  atuante 

Grêmio                          (   )  implantado          ( x )  atuante 

VIII -  Principais metas da escola para 2017: 

 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

A- Melhorar em 10% o processo ensino 
aprendizagem, buscando a sua 
excelência.  

Acompanhamento em sala de aula com 
foco no desenvolvimento do currículo e 
na avaliação continua.  

B – Intensificar a formação de 50% dos  
Professores  diante das necessidades de 
nossa clientela. 

Utilizar os resultados das AAPS, 
Conselho de Classe e Série e 
acompanhamento em sala de aula. 

C-  Plano Emergencial contemplando 
30% dos alunos com defasagem na 
aprendizagem. 

Recuperação continua atividades 
diversificadas voltadas as competências 
e habilidades não contempladas. 

D-  Diminuir em 15% a evasão escolar Acompanhamento através do diário 
volante. 

 

IX – Principais projetos desenvolvidos na escola: 

Título do Projeto  Breve descrição do andamento/ avaliação 

A - Horta Ensinar na prática o plantio, cultivo, 
colheita, cuidados com a alimentação e 
sustentabilidade. O desenvolvimento do 
projeto Horta  e  sua avaliação  são 
contínuas. 

 
B- Escola Limpa 

Que os alunos aprendam a zelar pelo 
patrimônio público e mantenham o 
ambiente limpo. 

C- Skype Game Atividade de jogos de improvisação e 
vocabulário na língua inglesa. 



D- Quem Falta Faz Falta/Evasão Garantir, manter e agir na permanência 
do aluno independente de questões 
alheias a escola. 

X – Gestores: 

Diretor:   Sandra Regina Damázio 

Vice- Diretor : Edna Nunes dos Santos 

Coord.Diurno: Maria Helena Marinho de Oliveira 

Coord. Noturno: Edicleide Aparecida da Silva 

Mediador : Alexandre Manoel da Silva 

 

 

 

 


