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2- Breve histórico da escola: 

  A Escola Bom Pastor II está localizada no bairro do Cabuçu - Recreio São Jorge. A escola está 
inserida na área compreendida como Núcleo Cabuçu do Parque Estadual da Cantareira com 26,7 km2. 
Também integra a região a denominada Zona de Defesa do Núcleo Cabuçu com um total de 58,9 km2. A 
região apresenta-se em situação de alta vulnerabilidade econômica e social. A área possui 73.076 
pessoas distribuídas em 22.144 famílias (WEBGEO-GUARULHOS, 2012). 

Os baixos níveis educacionais do bairro atrelado à falta de opções de lazer aos jovens 
constituem um ambiente propício ao consumo e tráfico de drogas e uso de álcool. Não raro, a escola 
recebe alunos em estado de embriagues ou sob efeito de entorpecentes. Nesses casos a família é 
comunicada ou, dependendo da gravidade, a ronda escolar é acionada.  
 

 

 

 

 

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

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

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

 

 

Total de alunos: 1470  
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4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: 
 

Missão:Ser uma escola pública de referência que contribua com o desenvolvimento do aluno 

dentro das suas perspectivas sociais, psicológicas e culturais, ampliando seu conhecimento, suas 

qualificações para o mercado de trabalho e promovendo o exercício da cidadania. 

 

 Visão: A escola é a única instituição que agrega as ferramentas  mais poderosas que existem 

para se construir uma sociedade ética e cidadã que compartilha suas responsabilidades pela 

construção de projetos de vida. 

 

Valores: Respeitar a diversidade socio-cultural e promover a tolerância entre diferentes culturas. 

Observar os princípios éticos da sociedade e dos profissionais desta escola, dando exemplos de 

solidez moral, honestidade e integridade. Estimular o exercício da cidadania, por meio da 

Educação, para o desenvolvimento da sociedade e respeito ao meio ambienteo seu 

desenvolvimento intelectual e cultural. Propiciar um tratamento justo a todos. Seguir os princípios 

básicos da democracia, da transparência, equidade e da responsabilidade econômica da escola. 

Considerar a aprendizagem como contínua, respeitando o limite de cada ser humano dentro da 

tríade Ensino, Aprendizagem e Avaliação. 

 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 
Objetivo  Descrição 

➢ Reduzir o número de 
alunos com desempenho 
insatisfatórios 

 

 
Criar condições para que todos os alunos desenvolvam suas 
habilidades com base em situações problemas e com 
acompanhamento.  
 
 
 

➢ Desenvolvimento da 
competência leitora e 
escritora  

 

 
Atividades planejanadas com base na modalidade da leitura 
colaborativa com o propósito de promover a competência leitora entre 
os alunos. 
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➢ Respeito às diversidades  

 
 
Desenvolvimento de ações interdisciplinares com todas as 
turmas. 

➢ Gestão Participativa 
 
 

 

 
Com o objetivo de uma maior frequência dos pais /comunidade 
nas reuniões, horários mais flexíveis.  

➢ Evasão Escolar  

Monitoramento das ausências dos alunos através das pastas de 
chamada. Convocação dos responsáveis legais para ciência e 
parceria entre escola e família no zelo pela frequência escolar. 
Cumprimento da Resolução 42 de 18/08 de 2015 – Programa 
Quem Falta Faz Falta.  

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 

( x) implantado 

( x) atuante 
2012   1,45 1,80 1,28 0,96   
2013   1,77 1,58 1,2 1,39  3,9 

APM 
( x) implantado 

( x) atuante 2014   1,49 1,94 0,99 1,33   
2015   1,93 1,67 1,26 1,12  4,7 

Grêmio 
  (x ) implantado 

  ( x) atuante 2016   1,91 2,13 1,05 1,41   

 
 
 

8- Principais metas da escola para 2017 

Descrição da meta  Principais ações para alcance da meta 

A- IDESP atingir a meta / 
Redução do número de 
alunos com desempenho 
insatisfatórios 

 
A – Observação de sala de aula com o objetivo de 
auxiliar o professor em uma melhor atuação em 
sala de aula visando uma aprendizagem 
significativa dos alunos minimizando as 
defasagens de aprendizagem. 
 
  
 

B- Evasão Escolar diminuir em 
50% 

 B - Monitoramento das ausências dos alunos 
através das pastas de chamada. Convocação dos 
responsáveis legais para ciência e parceria entre 
escola e família no zelo pela frequência escolar. 
Cumprimento da Resolução 42 de 18/08 de 2015 – 
Programa Quem Falta Faz Falta. 

9- Principal Projeto  
 
 
 
 
 
 

Breve histórico 
 
Breve descrição do andamento/avaliação 

tel:(11)


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO GUARULHOS NORTE – DER GNO 

1- EE BOM PASTOR II 
Av: Palmira Rossi, nº 1195 – Recreio São Jorge – Guarulhos – SP 

Tel:(11) 2279-4046/ 2279-4032 e-mail: e352585a@educacao.sp.gov.br 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

 

10-Equipe Gestora: 

 

 

A – Diretor de Escola 

 

Fernando Jordão Romeiro 

B – Vice Diretor Andreia Reginete de Souza 

C – Coordenador 

Danielle Julio Caruso Leite 

Rosana Cintia de Moraes 

 

 

 

 

A- Mostra Cultural / Feira Cultural A- Atividades realizadas pelos alunos sob 
orientação do corpo docente com temas 
diversificados visando a diversidade cultural, o 
respeito e o desenvolvimento crítico. 
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