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2- Breve histórico da escola:  
A escola foi criada em setembro de 1985 com o nome de E.E.P.G (A) Do Parque Continental, este nome estava relacionado á 
história do bairro, que era uma reserva florestal que foi loteado pela imobiliaria Continental. O nome atual da escola é uma 
homenagem ao Engenheiro José Marun Atalla, nascido no Líbano e naturalizado brasileiro, este nome foi escolhido por ter 
desenvolvido uma vasta atividade científica em diversas áreas de conhecimentos, como: as causas do câncer e suas incidências, 
as proteínas contidas no leite de soja e os efeitos benéficos do germen de trigo no Organismo Humano. 

3- Características Gerais da Escola: 

 

 

Cursos: Turnos de funcionamento: Espaços pedagógicos disponíveis 

   
( x) 1° ao 5° ano ( x ) manhã ( x ) tarde ( ) noite    (  ) Sala de Leitura 

( ) 6° ao 9° ano   (  ) Sala de Vídeo 
( ) Ensino Médio   (  ) Laboratório 
( ) EJA   (x ) Sala de Informática 

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

 
 

Total de alunos: 716 
 
 
 
 
 
 
 

     
4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: 
A missão,visão e valores da escola estão pautadas em oferecer um ensino de qualidade com foco na fluência  leitora e 
escritora, ser reconhecida como uma escola de qualidada e superando barreiras e metas de avaliações internas e 
externas, contribuindo para a formação de cidadãos solidários, éticos, críticos e conscientes do seu direitos e deveres 
garantindo uma base de conhecimento que proporcione ao educando maior conscietização no desenvolvimento do 
processo educacional.   

 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 
Objetivo  Descrição 

>Alfabetização  Promover a aprendizagem dos alunos para que todos alcancem a base alfabética 
 
tornem 

  consolidada tornando letrado os alunos nos anos iniciais 

>Avaliação  Considerar a avaliação interna como instrumento de aprendizagem com funções 
 
 
 

   diagnóstica, processual e formativa e utilizar avaliação externa na melhoria da  

  qualidade de ensino aumentando os índices. 

>Evasão  escolar  Desenvolver um trabalho para conter a evasão escolar e manter a frequência dos 

  educandos  

>Organização escolar  Viabilizar a utilização de todos os espaços disponíveis na escola 

>Utilização das TIC`s  Favorecer o uso da utilização das tecnologias 

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 4,95 5,23     --------------  
2013 5,13 5,05     6,2/5,5  

APM 
( ) implantado 

(x ) atuante 2014 5,90 5,25     ---------------  
2015 5,77 5,97     7,0/5,8  

Grêmio 
  ( ) implantado 

  (x ) atuante 2016 6,06 5,86     ---------------  

 
 
 

8- Principais metas da escola para 2017 

Descrição da meta  Principais ações para alcance da meta 

  A- Alfabetização  A- Alfabetizar 100% dos alunos ao final do ano letivo 

 

B-  

C-  

D- 

B- Avaliação  B- Superar a meta em 10% do IDESP e IDEB 

C- Evasão escolar  

 

   C- Ter o fluxo maior que 95% 
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D- Utilização das TIC`s     D- Incluir 100% da equipe escolar no plano das tecnologias 

  

10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola Fátima Augusta Ribeiro 

B – Vice Diretor Andréa Jordão Peixoto 

C - Coordenador Andréa Ramires Alves 

 

 

 

 

 

9- Principais projetos desenvolvidos na escola 

Título do projeto — breve objetivo Breve descrição do andamento/avaliação 

A- Animais do mar –Ler e  produzir textos de autoria A- Etapas de acordo c/ Progr. Ler e escrever/ em 
processo 

  B- O universo ao meu redor –Comunicar  oralmente    B-  Etapas de acordo c/ Progr. Ler e escrever/ em 
processo 

  C- Jornal - Ler e produzir cartas ao leitor   C-  Etapas de acordo c/ Progr. Ler e escrever/ em 
processo 

  D- Animais do Pantanal- Ler e produzir verbetes   D-  Etapas de acordo c/ Progr. Ler e escrever/ em 
processo 

 


