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2- Breve histórico da escola:  A Unidade Escolar localiza-se no bairro Cidade Soberana, um bairro 

periférico, distante 15 quilômetros do centro do município de Guarulhos, tendo como vizinhos os bairros 

Ponte Alta, Lavras, Cidade Seródio, São João e Jardim Lenize. Inaugurada em 2002, a escola se formou a 

partir de muitos problemas, tanto na estrutura física, quanto aos recursos humanos, com trocas constantes 

de professores, funcionários e equipe gestora. A partir de 2015 passou por um processo de reorganização 

escolar com a criação da EE Santa Terezinha e atende apenas o Ensino Médio.  Nossos alunos são 

extremamente dedicados batalhadores e por atender somente alunos de Ensino Médio nota-se uma 

preocupação para a inserção destes no mercado de trabalho. Apesar de apresentarem dificuldade de 

aprendizagem nossos índices de avaliação externa tem apresentado elevação. O corpo docente tem 

realizado um trabalho sério planejado e acompanhado de perto pela equipe gestora, fator que somado a 

pouca rotatividade dos professores tem refletido positivamente. 
 

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 
( ) 6° ao 9° ano   (X ) Sala de Vídeo 
( X) Ensino Médio   (X ) Laboratório 

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

 

 

Total de alunos:  
    

4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: A Unidade Escolar preocupa-se fundamentalmente 

com a real aprendizagem do aluno e sua inserção na sociedade, desenvolvendo projetos que estimulem a 
responsabilidade cidadã e a participação consciente do jovem na sociedade e no mercado de trabalho. Há um 
grande empenho para formação de valores e para o aumento da participação da família na vida escolar, fatores 
indispenáveis para o boa convivência entre toda a equipe, estimulando a frequência e a participação em projetos 
como exercicio para o convívio pacífico e para a cidadania. A equipe escolar preocupa-se, ainda em acolher todos 
os integrantes da comunidade escolar de forma amiga e calorosa como forma de estimular a permanencia e o 
compromisso de todos na busca de uma educação de qualidade. 

Ações desenvolvidas: 

• Reuniões semanais da equipe gestora para planejar e replanejar ações; 

• Acompanhamento da frequência dos alunos de recuperação contínua para os problemas de assiduidade; 

• Capacitação contínua dos docentes nos momentos de ATPC 

• Acompanhamento das aulas regulares e de intervenção dos professores de apoio de Língua Portuguesa e 
Matemática. 

 

 
 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 

Objetivo  Descrição 

➢ Evasão 
Acompanhamento da frequência e posterior resgate dos alunos 
nao assíduos por meio de orientação ao responsáveis e trabalhos 
de compensação de ausências; 
 
 

yguyuiy 
➢ Aprendizagem 

Acompanhamento da coordenadora em sala e dos projetos 
desenvolvimentos pelos professores com vistas à diminuição dos 
níveis de retenção outrora observados; foco na leitura e escrita; 

➢ Formação docente 
Trabalho contínuo de formação docente em ATPC’s a fim de que o 
mesmo reflita sobre e transforme antigas práticas de ensino para a 
melhora efetiva da aprendizagem discente; 

 ➢ Formação da equipe 
gestora 

Reuniões semanais ou quinzenais para o estudo e para alinhar 
procedimentos, objetivando manter a unidade da escola. 

    
6- Indicadores de avaliações externas na escola: 7- Conselhos escolares: 
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 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   1,72 1,45 1,65 1,25   
2013   1,50 1,58 1,00 1,35   

APM 
(X ) implantado 

(X ) atuante 2014   1,24 1,67 1,31 1,12   
2015   ------ 1,41 1,53 1,45   

Grêmio 
  (X ) implantado 

  (X ) atuante 2016   ------ ------ 1,65 1,68   

 
 
 

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

A- Diminuir em 30% o número de alunos abaixo do 
básico em matemática e Língua Portuguesa; 

Projetos de leitura e escrita (maratona literaria); 
otimização da sala de leitura e laboratório de 
matemática. 

B- Melhorar a formação de 90% dos docentes; 
Estudos de diferentes autores e das habilidades e 
competências de cada disciplina, socialização de boas 
práticas. 

C- Realizar 90% das reuniões da equipe gestora; 
Reuniões periódicas com pauta, data e horários pré 
estabelecidos a fim de manter a coesão da equipe 
gestora.     

D- Correção de 40% dos problemas de estrutura física. 
Direcionamento de verbas para prioridades, 
embelezamento e conscientização para a conservação  
das instalações físicas. 

 

10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
Adriana Lúcia da Rocha Antonio 

B – Vice Diretor 

Juan Torres 

Marli Felix do Nascimento Antunes (Escola da Família) 

C - Coordenador 

Jaqueline Silva dos Santos 

 

 

 

 

 

 

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

A- Protagonismo Juvenil: integrar o aluno às práticas 
pedagógicas e valorizar suas iniciativas; 

A- Fortalecimento do Grêmio Estudantil por meio 

da participação nas rotinas escolares e do 

incentivo as ações de integração. 
  B-  Lazer como ferramenta de aprendizagem: Proporcionar 

visitas culturais como outras formas de obtenção de 
conhecimento.  

 

  B-  Otimização das saídas, permitindo a ampliação 

do vocabulário, do conhecimento de mundo e 

do desenvolvimento da autonomia 
  C- Resgate da memória cultural: Valorizar a história da 

patrona da escola e seu vínculo com a própria história 
da cidade. 

  C- Contato com os familiares da patrona, leitura de  

suas obras, contato com a história da mesma. 

D- Aluno Destaque: valorizar e incentivar o bom    
desempenho escolar dos alunos de cada turma. 

  D- Verificação do rendimento escolar e 

reconhecimento de suas conquistas por meio de 

certificação e premiação bimestrais 

 


