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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 Escola Estadual " Professor Estevam Dias Tavares " foi criada em 1.953 e está localizada na região do Bonsucesso  . Está 

inserida e faz parte da história do bairro. O bairro de Bonsucesso tem como referência  a  Festa da Carpição e Festa em Louvor 

a  Nossa Senhora de Bonsucesso , uma das maiores e mais antigas  festividades religiosas de Guarulhos, desde 1.741, 

acontece nos três dias que antecedem o início da “Festa do Bonsucesso”. Atualmente a escola oferece  o Ensino Fundamental 

– Ciclo I, atendendo filhos e netos de ex-alunos que mantém uma relação de carinho e respeito pela escola. A Escola mantém 

um bom relacionamento com a comunidade;  há a participação da mesma nas atividades regulares Escolar. 

É bem conceituada pela comunidade, onde trata com cordialidade, ética, respeito  seus alunos, pais e todos aqui 
inserido.   
 

 

 

 

 

 

 
É bem conceituada pela comunidade, onde trata com cordialidade, ética, respeito  seus alunos, pais e todos aqui 
inserido.   

 

 

 

 

3- Características Gerais da Escola: 

Cursos: Turnos de funcionamento: Espaços pedagógicos disponíveis 
   

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

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

 

 

Total de alunos: 571  
    

4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: 

 
 A proposta do PPP da nossa escola tem por finalidade assegurar um ensino de qualidade, promover a participação ativa  da 

comunidade, garantir o acesso e a permanência dos alunos na escola. Formar cidadãos críticos, autônomos e participativos que 

possam agir construtivamente na transformação  social, tendo por base uma gestão participativa e democrática; e que a instituição 

continue sendo reconhecida pela qualidade de ensino, de referência pela competência profissional, compromisso, seriedade e 

responsabilidade de sua equipe com a aprendizagem dos alunos, buscando sempre o crescimento de cada um dos membros da 

equipe, visando  o desenvolvimento de habilidades e competências na construção  de um ensino de  qualidade. Que a escola 

continue a ser um ambiente prazeroso  e significativo  para os alunos.  

 

 
 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 

Objetivo  Descrição 

➢ Aumento de alunos alfabetizados nos 

anos iniciais 
 

 

➢  

R
e
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Promover situações de aprendizagens significativas em uma rotina semanal 
pré- estabelecida pela equipe pedagógica e professores, momentos de 
recuperação contínua e  com atividades diversificadas que atendam as reais 
necessidades dos alunos. 

➢ Manter o padrão de ensino de 

qualidade; 
 

 
Proporcionar um trabalho com responsabilidade e competência por parte de 
todos; tendo por base uma gestão democrática e participativa, para que nosso 
objetivo principal continue sendo alcançado. 

➢ Manter a participação dos pais e/ou 
responsáveis 

 

Envolver toda comunidade escolar no acesso às informações pertinentes à 
escola, pois sabemos que a participação da comunidade é de suma 
importância para melhoria da qualidade de ensino. 

  

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

 Anos Iniciais Anos Finais Ensino Medio ANOS INICIAIS  

IDES
P 

META IDESP META IDESP META IDEB META 
Conselho  

de Escola 

( ) implantado 

( X) atuante 2012 5,5 6,23 ------- ------
- 

------- ------- ------- ------- 
2013 5,34 5,62 ------- ------

- 
------- ------- 6,4 5,9 

APM 
(  ) implantado 

(X) atuante 2014 6,15- 5,44 ------- ------
- 

------- ------- ------- ------- 

2015 6,14 6,21 ------- ------
- 

------- ------- 6,7 6,2 
Grêmio 

  () implantado 

  ( ) atuante 2017 6,67 6,20 ------- ------
- 

------- -------  6,4 

8- Principais metas da escola para 2017 

Descrição da meta  Principais ações para alcance da meta 

A- Reduzir em 40% os alunos com defasagens no 
que diz respeito ao letramento 

A- Acompanhamentos e orientações pedagógicas 
aos professores pela equipe gestora da escola, 
principalmente em formações de ATPC, com 
metodologias e indicações que reforcem a 
prática do professor em sala de aula, por meio 
de uma rotina samanal bem estruturada e 
planejada, afim de corresponder as reais 
necessidades dos alunos e diminuir o índice de 
alfabéticos funcionais da unidade escolar. 

 
 

 

A- Itens que auxiliam essas ações: 

• Formações periódicas do Professor 
Coordenador Pedagógico na Diretoria 
de Ensino; 

• Diálogo constante com os 
responsáveis dos alunos, como 
também com a gestão escolar e corpo 
docente; 

• Leitura Compartilhada; 

• Retomada e análise dos itens em 
defasagens mostrados nos indicadores 
das avaliações externas, para ações de 
replanejamento; 

• Observação em sala de aula.   

 

 

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

A- Projetos do Programa “Ler e Escrever” A- Os projetos são desenvolvidos de acordo com a 
proposta do programa, as avaliações são feitas ao 
longo das etapas propostas e o fechamento  
(Produto Final) ao término de cada semestre. 

  B-  EMAI   B-  Os projetos são desenvolvidos de acordo com a    

proposta do programa, as avaliações são feitas ao longo 
das etapas propostas 

  C- Mercadinho    C- O objetivo principal é de diminuir por meio do lúdico, 
as defasagens dos alunos na disciplina de  matemática.  
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10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
Rodney Guimarães Dias 

B – Vice Diretor 

Joseléia Cristiana Dantas Silva 

 

C - Coordenador 

Lúcia Magna 

 

 

 

Guarulhos, 12 de setembro de 2017. 

 

D-    D- 

 


