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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 E.E. Ver. Elísio de Oliveira Neves foi criada na década de noventa - Decreto nº 39.696, de 16/12/1994 

e está localizada no  bairro do Parque Cecap, município de Guarulhos, São Paulo. Atende um corpo social 

misto em vários aspectos, abrangendo, além do Cecap, bairros como Vila Fátima e Vila Barros e outros. É 

muito procurada por alunos de bairros distantes, em virtude de ser uma escola com bons índices nas 

avaliações externas e que preza pela disciplina, compromisso e responsabilidade de todos. Tem um 

trabalho pedagógico atuante que se destaca pelo acompanhamento contínuo do processo ensino e 

aprendizagem com foco nas metas e objetivos da escola em prol de um ensino público de qualidade. 

3- Características Gerais da Escola: 

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

 

 

Total de alunos: 860  
    

4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: 

É construído coletivamente considerando a cultura local, potencialidades e fragilidades, de acordo com os 
princípios de uma gestão democrática e participativa, visando a autonomia e o sucesso dos alunos, a 
valorização profissional do corpo de funcionários e professores; o fortalecimento das relações escola e a 

comunidade; a organização dos espaços e tempos que atendam a dinâmica da prática da sala de aula, bem 
como dos projetos programados para o ano letivo que venham corroborar com o protagonismo juvenil e o 
espírito solidário.   

 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 

Objetivo  
Descrição 

A- Melhorar os índices de 
aprendizagem  

 A - Aulas inovadoras, significativas e contextualizadas; 
Utilização de espaços interativos e das ODAs; Trabalho 
integrado do corpo docente e atividades interdisciplinares; 
Utilização do Currículo do Estado de SP; Melhorar os índices 
das avaliações externas (IDESP, IDEB); Avaliação formativa e 
recuperação contínua. 

B -Inclusão com equidade 

 

    B- Incluir os alunos com dificuldade de aprendizagem 
por quaisquer motivos ou origem  – social, etnia, 
necessidades especiais e ou outros – promovendo a 
interação na comunidade escolar envolvendo o trabalho 
do PMEC, Professor da Sala Especial e as ATPC’s 
criando espaços de discussão para fundamentação 
teórica sobre a inclusão e práticas inclusivas. 

C- Diminuir os índices de 
retenção escolar 

 

C- Controle semanal de faltas de alunos; Acompanhar 
sistematicamente as práticas pedagógicas, a fim de 
garantir a recuperação contínua da aprendizagem; 
promover a parceria com família para o 
acompanhamento dos estudos do alunado; estimular 
práticas inovadoras e contextualizadas em sala de aula; 
suscitar o protagonismo juvenil e o contexto 
interdisciplinar. 
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➢ Fortalecer a integração 
entre a Escola e a 
Comunidade  

 

 Realização de reuniões  com os Colegiados, 
fortalecendo o vínculo com a família e a Comunidade. 

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   2,21 

 
3,74 2,52 2,78   

2013   2,34 2,35 2,71 2,62  4,2/4,8 
APM 

( x) implantado 

( x) atuante 2014   2,77 2,51 3,13 2,83   

2015   3,32 2,94 3,62 3,24 5,9/5,3 5,0/5,1 
Grêmio 

  (x ) implantado 

  (x ) atuante 2016 4,7 3,95 3,64 3,49 3,40 3,71   

2017        5,3   

 
 
 

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

➢ Aumentar em 20%  a 
participação da família na 
escola.  

 
Rever horários de reuniões para atender melhor a 
disponibilidade dos pais para participação e 
acompanhamento da vida escolar dos filhos. 

➢ Diminuir em 50% os 
índices de Baixa 
Frequência e Evasão 

 Controle semanal de faltas dos alunos; Contato 
imediato com responsáveis assim que verificado o 
excesso de faltas; termo de responsabilidade e 
encaminhamento ao Conselho Tutelar do 
Município para casos de reincidência. 

➢ Reduzir 40% o  nº de  
alunos que encontram-se 
do nível abaixo do básico.  

 

Utilizar estratégias diferenciadas na aplicação dos 
conteúdos curriculares  com acompanhamento 
pedagógico na observação da prática docente, no 
processo contínuo de recuperação e das formas de 
avaliar. As ATPC’S devem estar voltadas para o 
panorama real do processo de ensino e 
aprendizagem e oportunizar trocas de idéias e 
experiências positivas para combater as 
fragilidades existentes. 
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➢ Obter melhores resultados 
das Avaliações Externas 
(SARESP/IDESP/ ENEM/ 
PROVA BRASIL/SAEB/ 
IDEB) 

    Estimular o trabalho em equipe para ações que 

fomentem o preparo dos alunos para essas 

avaliações; Incentivar a participação efetiva de 

todos os alunos envolvidos; Promover a parceria de 

toda a comunidade escolar nessas avaliações; 

Manter toda a comunidade escolar informada sobre 

os índices da escola, a fim de valorizar os pontos 

positivos da U.E.; Estimular as aulas inovadoras, 

significativas e contextualizadas. 
 
 

 

 

 

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

A- Aulas de ACD – Futsal, Basquete e Atletismo A- Temos uma motivação grande dos alunos que tem alcançado 

resultados muito bons. As aulas de treinamento – no contra 

turno – conta com a presença maciça dos alunos e participam 

com entusiasmo de campeonatos internos e externos, com 

grande espírito esportivo e solidário, pois nem sempre contamos 

com ajuda para alimentação e transporte. 

B- II Semana de Cultura e Língua Inglesa  (Maio) 

 

   
 

B - Tema: Heróis e Vilões –  Desenvolvimento das 

competências e habilidades em Inglês, Língua Portuguesa e 

Arte, integrando as disciplinas a partir da Literatura Inglesa, 

HQs, Cinema, Séries, Teatro e outras linguagens artísticas. 

 

  C- Saúde e Promoção da Cidadania– Ensino 
Fundamental – (Agosto) 

  C-  Trabalhar a questão de limpeza e higiene pessoal; o 

conhecimento de si e a necessidade de intervenção de 

todos em prol do crescimento humano saudável e da 

preservação do meio. 

  D- O Jovem e o Mundo do Trabalho – Ensino Médio 
(Agosto) 

D - O projeto busca ajudar os alunos em suas escolhas 

profissionais, trazendo diversos temas para pesquisas, além de 

parcerias que venham possibilitar a apreciação e o 

conhecimento de variadas profissões, suas particularidades e 

desenvolvimento, potencialidades e fragilidades do mercado 

de trabalho. Oportunizar aos alunos exporem seus talentos e 

criatividades à serviço de meios de produção e seus benefícios 

para a sua própria sobrevivência. 

E – II Sarau Cultural - (Novembro) E – Apresentação dos alunos de suas produções 

poéticas e/ou de autores da Literatura Mundial, por 

meio de declamações, teatro, música e demais 

manifestações artísticas. 



Diretoria de Ensino Guarulhos Norte  

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

1 - E.E VEREADOR ELÍSIO DE OLIVEIRA NEVES  

10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
 

Nazaré Alves Pizani 

B – Vice Diretor 

 

Marinete Gonçalves Dias 

 

C - Coordenador 

Sílvia Beatriz Mori Fernandes 

 

 

 

 

 

 
 


