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2- Breve histórico da escola: 

O Decreto 14.923, de 09/04/1980, cria a EEPG Agrupada Bom Pastor, instalada em 12/08/1980 em 03 
salas particulares da Assistência Universal Bom Pastor, antigo nº 09 da Av. Palmira Rossi no Recreio São 
Jorge, incorporando 02 classes da EEPG Maria Helena Faria Lima e Cunha, com prioridade de 
atendimento a alunos abrigados nesse orfanato. O Decreto 16.768, de 12/03/1981, cria a EEPG Bom 
Pastor, instalada nesse mesmo local até a construção de 06 salas, pela antiga CONESP, em terreno 
contíguo cedido ao governo estadual, no entorno do Parque Estadual da Cantareira, área de proteção de 
mananciais protegida por lei contra devastação ambiental. Após ampliações e aumento da demanda local, 
a atual EE BOM PASTOR foi transferida para um prédio Nakamura no atual nº 632 da Rua Felipe M. 
Rúbio e desmembrada em EE Bom Pastor II e EE Recreio São Jorge II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Características Gerais da Escola: 

Cursos: Turnos de funcionamento: Espaços pedagógicos disponíveis 
   

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

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

 

 

Total de alunos: 497  
    

4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: 

 

Missão: Promover o desenvolvimento discente privilegiando sua formação integral dentro das perspectivas 

psicológicas, sociais e culturais.  

-Desenvolver o currículo oficial da SEE; 

-Garantir a alfabetização e o desenvolvimento cognitivo e social; 

-Proporcionar condições para que o aluno desenvolva a fluência leitora nas diferentes áreas do conhecimento 

Visão: A escola enquanto instituição que agrega ferramentas poderosas para a construção de uma sociedade 

ética e solidária. Uma escola que valorize no educando sua participação e opinião, incentivando o senso 

critico, favorecendo o seu desenvolvimento na capacidade intelectual e social. Aberta a comunidade, capaz, 

moderna, eficiente e de qualidade, proporcionando ações transformadoras da realidade que o educando está 

inserido.  

Valores: Além dos valores implícitos, “respeito, responsabilidade, honestidade, cidadania, solidariedade, 

criticidade” teremos também como base: 

-Respeito à diversidade étno-socio-cultural; 

-Respeito ao Meio Ambiente; 

-A Escola com espaço de democracia. 

 
 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 

Objetivo  Descrição 

►Gestão administrativa:  

 ► Organizar administrativamente todo trabalho na Unidade Escolar, 

possibilitando um resultado transparente e eficaz que assegure ordem e 

respeito a relação escola/comunidade. 
 

►Gestão pedagógica: 

 ► Formar e capacitar a equipe docente quanto a lidar com as dificuldades do 

processo ensino/aprendizagem e projetos interdisciplinares. 
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►Equipe docente: 
 ► Concretizar as intenções educativas em termos cognitivos, afetivos, 

relações interpessoais, éticas e estéticas. 

► Equipe de apoio:  ► Auxiliar o trabalho pedagógico e administrativo. 

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

 Anos Iniciais Anos Finais Ensino Medio IDEB/META  

IDES
P 

MET
A 

IDESP META IDE
SP 

META A.I A.F 
Conselho  

de Escola 

(X) implantado 

(X) atuante 
2012 2,91 3,33       
2013 3,59 3,08     5,6  

APM 
(X) implantado 

(X) atuante 2014 3,79 3,79       
2015 3,74 3,84     5,9  

Grêmio 
  ( ) implantado 

  ( ) atuante 2016 3,05 3,95       

 
 
 

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

► Elevar a 80% a qualidade de ensino oferecida 

ao corpo discente; 

 ►Garantir, acompanhar e estimular a formação da equipe 

docente nos ATPCs. 

► Melhorar em 10% anualmente os Índices de 

Avaliação Externa (Saresp, IDEB, Prova Brasil, 

PISA) 

 ► Garantir, acompanhar planos de ensino, aulas e reforço 

escolar de aprendizagem. 

► Melhoria de 20% do ambiente físico escolar 

favorável ao ensino-aprendizagem 

 ► Garantir o uso adequado dos diferentes espaços físicos 

e recursos materiais. 

► Ampliar em 50% a integração escola-

comunidade 

 ► Reuniões de pais, feiras, exposições e eventos sócio-

culturais. 

   10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
José Mauricio Serafim Alves 

B – Vice Diretor 

Rosangela Pressuti Fava 

 

C - Coordenador 

Rosangela Maria de Souza  

Renato de Brito Pereira 

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

► Meio Ambiente ►Atividades de estímulo cognitivo a alimentação e 

hábitos saudáveis em ambientes sustentáveis 

► Linguagens e produção de texto ►Leitura e produção de textos a partir de diferentes 

gêneros discursivo-textuais no ambiente escolar. 

► Esporte e lazer ► Jogos enquanto atividades cognitivas de 

aprendizagem e raciocínio lógico-matemático. 

► Cultura e Artes ► Atividades de estimulo cognitivo a percepção, e 

imaginação, ao pensamento e sentimento em 

história, geografia e artes. 
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