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2- Breve histórico da escola: Criada em 2015 pelo Decreto 61.070 de 21 de janeiro de 2015 a E. 
E. Jd. Santa Terezinha, Escola Estadual de Educação Básica atende os Anos Finais do Ensino 
Fundamental, situada a Rua Taubaté, 180 – Cidade Soberana, município de Guarulhos – 
jurisdicionada à Diretoria de Ensino Região Guarulhos Norte. Instalada na região periférica da 
Cidade em meio a vulnerabilidade social, vem se destacando no bairro pelo trabalho que está 
sendo desenvolvido em busca da melhoria da educação e bem estar dos alunos.  

 

 

 

 

 

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   ( ) Sala de Vídeo 
( ) Ensino Médio   ( ) Laboratório 

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

 

 

Total de alunos: 650  
    

4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: A educação escolar, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Os objetivos do ensino devem convergir para os fins mais amplos da educação nacional, 
expressos na Lei nº 9394 de dezembro de 1996 e demais legislações vigentes. 
 

 

 

 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 
Objetivo  Descrição 

➢ Melhorar o rendimento interno 
 Estimular o aumento na participação das atividades propostas pelos 
professores através da conscientização em relação a importância dos 
estudos para um projeto de vida futuro.  

➢ Ampliar o horizonte cultural  Propor diferentes visitações culturais SESC, Zoológico, cinema, 
museus e feiras estudantis. 

➢ Aumentar a índice de 
alfabetização dos alunos não 
alafabetizados na idade 
esperada. 

 Parceria com professores da comunidade para sondagem e 
desenvolvimento de atividades alfabetizadoras.  

➢ Multiplicar entre os professores 
o domínio dos níveis de 
alfabetização. 

Trabalhar com os professores das diferentes disciplinas formas de 
diagnosticar os níveis alfabéticos a fim de proponham atividades 
específicas para cada aluno.   

➢ Implantar os princípios da 
cultura de paz 

Continuar desenvolvendo projetos de integração entre os segmentos, 
estimular o respeito mútuo e combater o bullying. 

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         
2013         

APM 
( ) implantado 

(x) atuante 2014         
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2015   1,49     3,8 

Grêmio 
  (x) implantado 

  ( ) atuante 2016   2,11 1,68     

 
 
 

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

A- Dimiuir a evasão em 50% 
 A- Motivação dos alunos através de projetos, 

palestras e visitação externas à feiras e eventos 
estudantis.  

 
B- Aumentar em no mínimo 20% 
os índices nas avaliações externas 
para atingir a meta estipulada. 

    B- Trabalho diferenciado em sala de aula com a 
utilização de recursos midiáticos, acompanhamento 
individual do rendimento e controle da frequência. 

      
 
 
 

C- Estimular o sentimento de 
pertencimento em relação a 
Unidade Escolar. 

     
C- Desenvolvimento de projetos e eventos culturais 
abertos a comunidade de forma que integre os 
diferentes segmentos. 

 

10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
Antonio Carlos de Oliveira 

B – Vice Diretor Luís Balduíno de Oliveira 

C - Coordenador Rosânia Creme 

 

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

A- Planejando o Futuro. Estimular a aluno a cursar a 
educação técnica e/ou superior. 

A- Visitação de faculdades, universidades e 

escolas técnicas, a fim de visualizar novos 

horizontes e elaborar seu projeto de vida. Os 

alunos têm se mostrado satisfeitos com o 

trabalho já realizada e a equipe tem observado 

o reflexo positivo em sala de aula. 

  B- Escola para Todos. Integrar a comunidade escolar.   B- Desenvolvimento de eventos em datas 

comemorativas onde toda comunidade escolar tem 

oportunidade de participar despertando a 

responsabilidade e o pertencimento em relação a 

U.E., sendo eles: Festa Junina, Dia do Estudante, 

Festa da Primavera e Formatura. 

  C- Quanto mais melhor. Parcerias com órgão públicos e 
privados. 

  C- Palestras e serviços sociais propostos aos 

alunos pelos diferentes parceiros. UnG, palestras 

sobre Responsabilidade Social e realização da 

formatura, SENAI, apresentação de cursos, 

produtos e visitação da nova unidade, ENIAC com 

visitação e participação na Feita de Tecnologia e 

UBS Soberana com palestra e atividades de 

integração com família para combate à obesidade e 

apoio psicológico. 

 


