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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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No ano de 1998 foi criada a EEPSG JARDIM BETHEL II, localizada à rua Nisal, s/nº no Bairro Jardim Moreira e 

jurisdicionada à Diretoria de Ensino Região Guarulhos Norte, atendendo ao Ensino Fundamental  Regular e  ao 

Ensino Fundamental e Médio na Modalidade Suplência.  Neste mesmo ano com o Ato Legal de Criação: Decreto 

Nº 43.074 de 06-05-1998 a Unidade Escolar passou a denominar-se EE PROF. CELSO PIVA. Atualmente a 

escola atende ao Ensino Médio e ao Ensino Fundamental Anos Finais, ambos regulares, nos períodos manhã e 

tarde respectivamente. Para o ano de 2018, a Unidade Escolar será Escola de Tempo Integral de Ensino Médio. O 

patrono da escola, o professor CELSO PIVA, também foi fundador do Colégio Presidente Kennedy no ano de 

1966 localizado na cidade de Guarulhos. 

 

 

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

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

   (X) Sala de Informática 
  (X) Quadra 
  (X) Outros: Sala Multidisciplinar; Rádio 

Escolar      
(X) ETI – Para 2018. 

 

 

Total de alunos: 535  
    

MISSÃO: A Escola Estadual Professor Celso Piva tem como missão garantir o acesso e a permanência dos alunos 

com sucesso na escola, propiciando um ensino de qualidade/excelência, contribuindo assim, para a formação de 

cidadãos éticos, capazes de avaliar seus conhecimentos e fazer suas escolhas, respeitando as diferenças, com uma 

postura argumentativa, conhecendo o seu espaço no mundo, seus direitos e deveres e atuando na escola e na 

comunidade em que vivem.VISÃO: Ser uma escola referência em qualidade de ensino no bairro em que está 

inserida, visando a formação do ser humano na sua integralidade.VALORES:1. Valorização do conhecimento; 2. 

Respeito ao ser humano e às suas diferenças; 3.Ética;4. Compromisso com a Educação; 5.Justiça; 6. Solidariedade. 

 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 
Objetivo  Descrição 

➢ Participação de Pais/ 
Responsáveis                                    

 Aumentar a participação da família nas atividades do cotidiano escolar e no 
acompanhamento do processo educativo. 

➢ Evasão/abandono/frequênci
a irregular às aulas 

 Reduzir os índices de evasão/abandono e frequência irregular ás aulas. 

➢ Avaliação/aprendizagem  Aprimorar o processo de avaliação, seus instrumentos e critérios. 

➢ Formação Docente  Capacitar e orientar a Equipe Docente nos assuntos técnico-pedagógicos. 

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      -  2,33  1,99 -  
2013      -  2,27  1,89 - 4.6 

APM 
(X) implantado 

(X) atuante 2014      -  2,48  1,75 -  
2015      -  2,42  2,17 - 4.9 

Grêmio 
  (X) implantado 

  (X) atuante 2016      -  2,96  1,75 -  
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8- Principais metas da escola para 2017 

Descrição da meta  Principais ações para alcance da meta 

A - Aumento da participação dos pais/responsáveis nas 
reuniões em 50%. 

 
Elaboração de pautas com assuntos sugeridos pelos 
pais/responsáveis; Pesquisa sobre dias e horários; 
palestras direcionadas aos pais/resp. 

 

B- Redução das taxas de abandono e reprovação em 50% 

Planilha de acompanhamento da frequência do      
aluno; atendimento individual do aluno e seus 
familiares; adesão aos projetos da Pasta; atividades 
diversificadas de aprendizagens e compensação de 
ausências. 

C- Aumento na taxa de aprovação em 50%.  

Aplicação de simulados periódicos utilizando Matriz de 
Referência (ENEM; SARESP; SAEB); adesão aos 
projetos da Pasta; atividades diferenciadas com foco no 
protagonismo juvenil. 

D- Capacitar em 90% a equipe docente. 
Formação Continuada em ATPC por parte da         
Equipe Gestora; adesão aos cursos da EFAP; estudo 
do Currículo Oficial; palestras; fóruns. 

 

10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
CLEUSA BOMFIM DE ANDRADE 

B – Vice Diretor 

MÁRCIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 

 

C - Coordenador 

ALINE QUERIDO 

 

 

 

 

 

 

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

A- NOVO MAIS EDUCAÇÃO – Destinado aos 9º Anos A- Projeto da SEE – Início em abril/2017 
abril/desenvolvimento B- PROEMI – Destinado ao Ensino Médio C- Projeto da SEE – Em implementação 

  C-  OBMEP – Ensino Fund.Anos Finais/Ensino Médio   C-   Desenvolvido anualmente na escola 

  D-  PROFISSÕES – Ensino Médio   D-   Mundo do trabalho e o Jovem - em andamento 

 


