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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 foi criada pelo Ato Legal de 22/11/1967, publicado no D.O.E.  em  23/11/1967, com a denominação de Grupo Escolar do Bairro Jardim 

Santa Bárbara. Em julho de 1970, através do Projeto de Lei nº 63/70, o qual foi apresentado pelo Deputado Estadual Heitor Maurício de 

Oliveira, passou a ter o nome da Professora Francisca de Assis Ferreira Novak, sendo publicado em DOE de 23/07/1970 página 81.A escola 

está inserida em uma comunidade carente e recebe alunos do próprio bairro e adjacências. 

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

✓ 1° ao 5° ano 
✓ 6° ao 9° ano 

 
Ensino Médio 
EJA 
Educação Especial  
CEL 
PEI 
ETI 

 
✓ Manhã 
✓ Tarde 

Noite 
 
Total de alunos: 643 

✓ Sala de Leitura 
✓ Sala de Vídeo 

Laboratório 
✓ Sala de Informática 
✓ Quadra 

Outros: 

    
4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico:Educar-se é desvendar o mundo e apropriar-se dele. Num mundo em permanente evolução 

onde a transitoriedade, o incerto, o imprevisto e a mudança estão cada vez mais evidentes. Neste sentido, o PPP desta escola tem como base a 

formação de cidadãos críticos, conscientes e empreendedores, capazes de transformar a realidade. Visão: Ser um centro educacional de  

Referência. Missão: Assegurar um ensino de qualidade, garantindo o acesso e permanência do aluno na escola, a, inovador em suas propostas e 

práticas pedagógicas e colaborador na formação de cidadãos. Valores: Autonomia pessoal e coletiva, Discernimento, Respeito às diferenças, 

Solidariedade, Alteridade, Responsabilidade, Cooperação e Cordialidade, Fé e Justiça. 

 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 
Objetivo  Descrição 

• Alfabetizar os alunos até os 9 

anos 
Garantir que os alunos sejam alfabetizados até os 9 anos de idade. 

• Reduzir a Taxa de Evasão Atuar juntamente com os pais/responsáveis visando garantir a frequencia do aluno. 

• Reduzir a Taxa de 

Reprovação 

Acompanhamento bimestral do aprendizado do aluno, visando identificar as 
dificuldades por ele apresentada, encaminhando para possíveis soluções. 

• Reduzir a distorção entre 

idade-série (ano). 

Levantamento semestral e anual, bem como atenção especial aos novos alunos 
matriculados, procurando solucionar possíveis distorções (idade/série). 

• Valorização do Profissional  Integração e troca de experiências bem sucedidas. 
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 4,90 4,75 0 0 0 0 120% 0 
2013 5,67 5,01 0 0 0 0 120% 0 

APM 
(X ) implantado 

(X ) atuante 2014 5,73 5,75 0 0 0 0 75% 0 
2015 5,01 5,81 0 0 0 0 0% 0 

Grêmio 

Estudantil 

 (X ) implantado 

 (X ) atuante 2016 4,90 5,15 0 0 0 0 0% 0 

 
 
 

8- Principais metas da escola para 2017 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

✓ Reduzir a baixa frequência dos alunos. 
✓ 100% dos professores aplicando avaliação interna (subsídio). 
✓ 100% dos professores trabalhando de forma diversificada. 
✓ Aproximar a família no acompanhamento da vida escolar 

✓ Acompanhamento e adoção de medidas orientaddoras e 

legais. 

✓ Acompanhamento coordenação e do próprio grupo. 
✓ Capacitações em ATPC e Oficina Pedagógica. 
✓ Reuniões bimestrais amplamente divulgadas e atrativas 
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10-Equipe Gestora 

 

A – Diretor de Escola 
Adriana Rondon 

B – Vice Diretor 

 

Nivalda Maria de Jesus  

C - Coordenador 

Gloria Cristina Pereira da Luz 

Renata Rodrigues Mussi 

 

 

 

 

 

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

✓ Game Show Novak ✓ Uma olimpíada de conhecimento entre os alunos. 

✓ Festa Junina ✓ Resgate da cultura do nosso povo, aproximação 
e maior convivência dos alunos e pais no 
ambiente escolar. 

✓ Parceria com a empresa ABB 
 

✓ C- Reforço escolar proporcionado por empresa 
privada.  

 

✓ Aluno Presente ✓ D- Acompanhamento semanal da frequência do aluno 
e adoção dos procedimentos legais.  Incentivo à 
frequência por meio de projetos. 

 


