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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 
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Maria Inez Molinari Sofia 
                                                                                                             Dirigente Regional de Ensino 

2- Breve histórico da escola: 

A Unidade Escolar situa-se na Rua Ester, nº 58, Haroldo Veloso, Guarulhos/ SP tendo sido criada com a 
denominação de E. E. P. G. Brigadeiro Haroldo Veloso em junho de 1976, pelo Decreto nº 05583. SE 24-F, 
publicado em DO 29/01/1976 em área jurisdicionada a 1ª Delegacia de Ensino de Guarulhos, atual Diretoria de 
Ensino Guarulhos Norte. 
Em 1979, a escola modelo de Guarulhos se tornou técnica e, posteriormente, passou a atender Ensino Médio 
regular. Hoje, a escola é mantida pelo poder público estadual e administrada pela Secretaria de Estado da 
Educação de São Paulo. 
Ressalta-se que o patrono da escola é Haroldo Coimbra Veloso que nasceu no Rio de Janeiro no dia 04 de julho de 
1920 e faleceu no dia 22 de outubro de 1969. 
 

 

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 
(X ) Educação Especial   (X) Quadra 
( )CEL  ( ) Outros: 
( )PEI   
( ) ETI 

 

 

Total de alunos: 706  
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4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: 

MISSÃO 

A Escola Estadual Brigadeiro Haroldo Veloso, tem por  missão oferecer ensino de qualidade, promover a inclusão e o 

desenvolver estratégias pedagógicas para o pleno desenvolvimento do aluno, para que o mesmo tenha uma atuação 

crítica e participativa na sociedade, seja solidário com o próximo, autônomo na resolução de problemas pessoais e 

da comunidade, prepará-los para a vida profissional e por fim capaz de transformar o mundo, consequentemente, o 

educando obterá maior sucesso escolar e melhorará os Índices Educacionais da Unidade Escolar, gerando assim a 

diminuição da evasão escolar e das retenções. 

VISÃO 

“Ser uma escola reconhecida pela sua qualidade de ensino e atendimento, bem como no caráter inovador dos 

processos de ensino e aprendizagem. Pretendemos também criar um ambiente propicio para o aluno desenvolver as 

suas potencialidades, com um trabalho conjunto, entre os membros desta unidade Escolar, as famílias e a 

comunidade. 

VALORES 

A Escola Estadual Brigadeiro Haroldo Veloso  tem como os valores que norteiam o  Projeto Político pedagógico: 
➢ Ética profissional 
➢ Respeito mútuo 
➢ Transparências nas ações e atividades 
➢ Solidariedade 
➢ Compromisso 
➢ Humanização 
➢ Responsabilidade 
➢ Igualdade 

 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 
Objetivo  Descrição 

> Aprendizagem 
 

Criar condições para que todos os alunos desenvolvam suas capacidades e 

aprendam os conteúdos necessários para a vida em sociedade. Permitir ao aluno 

exercitar sua cidadania a partir da compreensão da realidade, para que possa 

contribuir em sua transformação.  
Buscar novas soluções, criar situações que exijam o máximo de exploração por 
parte dos alunos e estimular novas estratégias de compreensão da realidade. 

> Avaliação 

O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem será realizado através de 

procedimentos externos e internos. Os resultados das avaliações do rendimento 

dos alunos serão expressos através de notas em todos os níveis, cursos, 

modalidades de ensino e atividades que identificarão o rendimento dos alunos. 
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>Retenção 

A - Para os alunos das séries intermediárias do ciclo II, com rendimento 

insatisfatório e frequência inferior a 75 %; 

B - Para os alunos de cada série do ensino médio regular, com rendimento 

insatisfatório em todos os componentes curriculares, independentemente de 

frequência; 

C - Para os alunos, ao final do II, com rendimento insatisfatório, sendo que os 

mesmos participarão por um ano de programação específica de recuperação de 

ciclo. 

>Evasão 

A escola faz o controle sistemático de frequência dos alunos às atividades escolares 

e, bimestralmente, adotará as medidas necessárias para que os alunos possam 

compensar ausências que ultrapassem o limite de 10% do total das aulas dadas ao 

longo de cada mês letivo. Propiciar um ambiente acolhedor buscando a 

permanência dos alunos no ambiente escolar, através de ações e estratégias que 

diminuam o índice de evasão escolar.  

 >Participação 

Conscientizar, ativar e despertar nos indivíduos a importância dos hábitos 

ambientais, como um conceito de participação e responsabilidade social. Promover 

ações para trazer os pais para a escola aos finais de semana; 

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

 Anos Iniciais Anos Finais Ensino 
Medio 

IDEB/META  

IDES
P 

MET
A 

IDES
P 

MET
A 

IDES
P 

MET
A 

A.I A.F 
Conselho  

de Escola 

(x) implantado 

 (x) atuante 
2012 2,04 3,46 1,43 1,79 1,14 1,05 4.4 3.4 

2013   1,39 1,56 0,79 1,24 4.6 3.7 
APM 

(x) implantado 

(x) atuante 2014   1,08 1,55 1,08 0,90 4.6 3.7 

2015   2,06 1,24 1,26 1,21 4.9 4.1 
Grêmio 

  (x) implantado 

  (x) atuante 2016   2,10 2,26 0,89 1,41 4.9 4.1 

 
 
 

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

A- Reduzir em 25% o índice de alunos retidos nos 9º anos 
e Ensino Médio; 

 

 A- Investir na recuperação contínua. Melhorar 

significativamente as dificuldades apresentadas pelos 

educandos nas diversas disciplinas, adequando às 

propostas pedagógicas para melhor atendê-los; 

 
 

C-  
D- 

B- Alcançar em 25% melhoria dos resultados das avaliações 
externas ( SARESP, PISA, Prova Brasil e outros);  

   B- Promover ações para ampliar a compreensão do 
aluno quanto a importância dessas avaliações. 
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C- Capacitar  em 80% dos professores; 

  C- Capacitação profissional dos docentes através de 

reuniões pedagógicas, ATPC, dinâmicas de grupo, troca 

de experiências, além de estimulá-los a estar sempre 

em busca de novos conhecimentos. Conscientizar os 

docentes da importância do trabalho em equipe para 

obtenção de um funcionamento integral da escola, 

estimulando uma relação de igualdade, respeito e 

consideração mútuos. 

 

D- Envolver 85% a participação da comunidade na vida 
escolar dos filhos. 

D- Conscientização da família, sobre a importância do 

acompanhamento dos filhos. 

  

 

10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
Maria Augusta de Oliveira Michiles 

B – Vice Diretor 

Sheila Monteiro de Sousa 

Dalva Barreto Dias 

C - Coordenador Thabata Sousa Barbosa 

 

 

 

 

 

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

A- Projeto Mulher – Busca a valorização da mulher, 
através do respeito mútuo entre gêneros. 

  A- Concluído no 1º bimestre, com a participação 
de toda a escola, o projeto contou com palestras e 
debates. 

B- Leitura e Contação de histórias – Busca incentivar 
os alunos a leitura em todas as áreas de 
conhecimento. 

  B- Em andamento, este projeto será desenvolvido 
durante todo o ano. Iniciado com as turmas do 6º 
ano. 

  C- Passa ou Repassa – Preparar os alunos para as 
avaliações internas e externas através de gincanas que 
revisa o conteúdo aprendido.  

  C- Acontece sempre na semana que antecede o 
período de avaliações. 

  D-  Grafite – Resgate histórico do valor da cultura 
popular e valorização do ambiente escolar 

  D- Iniciou-se no 2º bimestre com a formação para 
os professores e durante o 3º e 4º bimestre será 
desenvolvido.  

 


