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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:  
Sob a denominação de GINÁSIO ESTADUAL “FRANCISCO ANTUNES FILHO”, através da Resolução SE 40 de 11/ 03 /1981, alterado pela 
Resolução SE 75 de 27/03/1982 e instalação do estabelecimento pela Resolução SE nº 24 de 28/01/1976 situado à Rua Maria Del Pilar 
Muñoz Bononato, 302, passou a denominar-se “ESCOLA ESTADUAL PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU FRANCISCO ANTUNES FILHO “.  

   Atualmente denomina-se “ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO ANTUNES FILHO”. Os aluno são provenientes de bairros distantes e optam pela 
matrícula, por ser uma escola preferencial. A partir de 2013, a unidade escolar recebe as classes vinculadas nas Penitenciarias Jose Parada 
Neto e Adriano Marrey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

(x ) EJA – PEP Fund I, II e EM   (x ) Sala de Informática 
( ) Educação Especial   (x ) Quadra 
( )CEL  (x ) Outros: Espaço Cultural  
( )PEI   
( ) ETI 

 

 

Total de alunos: 1225 • Classes vinculadas - PEP 

    
4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: 

    O Projeto Político Pedagógico da U.E, tem como princípio os quatros pilares da educação: Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser. Como espaço formativo, a escola promove uma aprendizagem que  possibilita ao aluno, construir conhecimentos, 

refletir e utilizar-se deles de forma satisfatória, atendendo as necessidades do cotidiano e, assim, poder provocar mudanças em seu ambiente, 

e apropriar-se  do conhecimento como fonte para formação do pensamento crítico, reflexivo e político. 

 

 
 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 

Objetivo Descrição 
➢ Promover a gestão 

democrática 
 Participação da comunidade escolar de forma democrática 

➢ Promover o Protagonismo 
Juvenil 

Fomentar a participação dos alunos em situações de protagonismo. 
➢ Aumentar os índices  

externos  
Assegurar o bom desempenho dos alunos nas avaliações externas. 
 

➢ Promover a Inclusão   
 Realizar trabalho de inclusão  por meio de prática emancipadora e visando a integração 
social e intelectual.  

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

 Anos Iniciais Anos Finais Ensino Medio IDEB/META  

IDESP META IDESP ME
TA 

IDESP META A.I A.F 
Conselho  

de Escola 

(x ) implantado 

(x ) atuante 
2012   2,03 2,1

7 
2,77 2,86   

2013   2,28 2,4
5 

2,12 2,25   
APM 

( x) implantado 

(x ) atuante 2014   2,33 2,5
1 

2,29 2,43   
2015   2,55 2,7

4 
2,54 2,68   

Grêmio 
  (x ) implantado 

  (x ) atuante 2016   3,92 4,0
8  

2,78 2,93   

 
 
 

8- Principais metas da escola para 2017 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

A- Desenvolvimento e reforçar habilidades e competências 

 
 

 

A- Diversificação do trabalho pedagógico através de curso oferecido pela SEE 

 

C-  

D- 

B- Utilização diferentes fontes de informação    B- Criar mecanismos de motivação e enriquecimento das aulas 

C- Avaliação  articulada às situações de aprendizagem    C- Avaliação Integrada adequada ao Currículo do Estado de São Paulo 
D- Aplicação de Metodologia diferenciada/adequada 
 

   D- Utilizar vários instrumentos de avaliação que visem os avanços obtidos 

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

A- Migração A- Apresentações  sobre a Migração no mundo 

  B-  Arraial Solidário   B-  Arrecadação de alimentos para Instituição de caridade 

  C-  Projeto Sinaleiro   C- Os alunos escolhem a musica e breve relato do interprete 
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10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
FLAVIA PESSOA DA FONSECA 

B – Vice Diretor JULIO CESAR DE MOURA 

C - Coordenador 

FERNANDA LOPES 

MARGARETE MILAGRES DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

  D- Projetos Sala de Leitura   D- Vários temas voltados ao desenvolvimento da 

competência leitora.  

 


