
Diretoria de Ensino Guarulhos Norte  

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

1 - E.E.  PROFESSOR  HERNANI FURINI 

2- BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA:  

A Escola Estadual Professor Hernani Furini foi criada na gestão do governador Mario Cóvas sob o  

Decreto nº 43.074, publicada em 06/05/1998 e instalada em 07/07/1999 pela Res. SE 136/99 com o nome de 

E.E. Professor Hernani Furini. A Escola esta situada na Avenida Bom Jesus nº 371 – Jardim São João 

Guarulhos e conta atualmente com 966 alunos, sendo 548 alunos do Ensino Fundamental e 418 alunos do 

Ensino Médio.   É uma escola bem conceituada na comunidade e está sob a  equipe gestora:  Direção: 

Regina Ferreira Alvarenga e Silva; Vice direção: Maria Betania dos Santos; e coordenação: Elisângela 

Sousa Silva. O perfil sócio-econômico é bem diversificado, mas a maior parte dos alunos encontra-se 

situada na renda mínima, grande parte participa de Programas Sociais como por exemplo, bolsa família. 

 
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   (  ) Laboratório 
( ) EJA   (x) Sala de Informática 

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

 

 

Total de alunos: 966 

 

 

  

 

 

 

 

    
4- BREVE RESUMO DA PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA:   

 

              A escola segue o perfil sócio construtivista e tem como base os parametros curriculares 

nacionais, partindo da prática – teoria - pratica , em busca da construção de uma sociedade justa, 

igualitária, vivenciadora de valores e conhecimentos socialmente uteis, almejando o desenvolvimento 

integral do ser humano, sujeitos do contexto social e capazes de transformar o ambiente em que vivem. 

 
 

  
 
 
 
 

 

Objetivo e descrição 

Descrição  
➢ Criar condições para que todos os alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam os 

conteúdos necessários para a vida na 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; 

➢ Melhorar a qualidade no ensino, motivando e efetivando a permanência do aluno na Escola, 

evitando a evasão escolar. 
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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 

( ) implantado 

( X) atuante 2012    1.83  1.30   
2013    2.01  1.04   

APM 
(  ) implantado 

(X ) atuante 2014    2.18  1.79   
2015    2.97  1.63   

Grêmio 
  ( ) implantado 

  (X ) atuante 2016   
 2.81  1,40   

8- PRINCIPAIS METAS DA ES 
 
 
 
COLA PARA 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
8- PRINCIPAIS METAS DA ESCOLA PARA 2017 

DESCRIÇÃO DA META  PRINCIPAIS AÇÕES PARA ALCANCE DA META 

A. Construir  ambiente educativo onde todos 
se sintam responsáveis 

 

 
 
 
 

     Realizar reuniões em todos os seguimentos     
     da   comunidade escolar para organizar     
     atividades     escolares; 

 
 
 
 
 
 

A. B-  
B. C-  
C. D- 

B. Conscientizar pais e alunos da importância 
do   estudo, como fonte de conhecimento e 
apta afirmação 

       Realização de atividades como: Teatro,      
      música,   saraus, para enriquecimento     
      cultural. 
 

C. Estimular a participação da comunidade 
escolar  nas ações propostas pela escola. 

        Disponibilizar o prédio para  encontros e  
       eventos educativos.  

D. Desenvolver o aluno para que se torne um 
ser crítico   pensante 

        
    Realização e participação de encontros    
    educativos envolvendo a comunidade escolar     
    ex: caminhada pela PAZ 

9- PRINCIPAIS PROJETOS DESENVOLVIDOS NA ESCOLA 
 

TÍTULO DO PROJETO — BREVE OBJETIVO BREVE DESCRIÇÃO DO ANDAMENTO/AVALIAÇÃO 
  

A-   Projeto Mais Educação 
 No projeto contamos com  aulas de reforço no contra horário, 
para alunos nas disciplinas: Matemática. Português  e nas 
áreas de entretenimento, Futsal,  Teatro e Música. 

  
  B-   Mundo do Trabalho 

Este projeto se destina a mostrar aos alunos do Ensino Médio 
a conhecer as diversas profissões, com o propósito de  
orientá-los na escolha de cursos do Ensino Superior. Os 
alunos visitam feiras em universidades, assistem palestras e 
promove  Semana das  profissões. 

 
C- Semana das Disciplinas 

 
 

    Projeto teve inicio no segundo semestre  e    
    evolve todas as disciplinas  do Ensino Fundamental e médio     
    e tem como objetivo mostrar ao aluno que todas elas estão     
    interligadas de alguma maneira.  
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10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
 

Regina Ferreira de Alvarenga e Silva 

B – Vice Diretor Maria Betânia dos Santos 

C - Coordenador Elisangela Souza Silva 

 

 

 

 

 

   
  D-  PROEMI – Programa de Ensino Médio  
                          Inovador 

   
    O objetivo do ProEMI é apoiar e fortalecer o desenvolvimento   
    de propostas curriculares inovadoras nas escolas de ensino     
    médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e    
    buscando garantir a formação integral com a inserção de    
    atividades que tornem o currículo mais dinâmico 
 
 

 
 

 

 


