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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 

 

Maria Inez Molinari Sofia 
                                                                                                             Dirigente Regional de Ensino 
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2- Breve histórico da escola: A escola “Juvenal Ramos Barbosa” foi fundada no ano de 1.976. A unidade 
escolar oferece Ensino Fundamental do 6º ano ao 9º ano e Ensino Médio, atendento aproximadamente 736 
alunos. Nestes 41 anos a escola tem tradição no bairro, apresentando um histórico favoravel a sua 
continuidade, entre os alunos e seus familiares é comum relatos de que pais e tios estudaram nessa 
unidade escolar. 

 

 

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

 

 

Total de alunos: 736  
    

4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: Missão – Assegurar um ensino de qualidade, 
garantindo o acesso e a permanência do aluno na escola, visando seu aprimoramento, sua formação ética bem 
como o desenvolvimento. Visão: Nossa visão é oferecer um ensino de qualidade, estimulando a criatividade e a 
participação de nossos alunos para que esses possam atuar de forma conciente na sociedade, que sejam capazs 
de criar e recriar seus projetos de vida dentro de uma visão crítica e um mundo desafiador. Valores: Assegurar um 
espaço de respeito mútuo, à individualidade e à coletividade, garantindo a convivência democratica na escola, o 
pluralismo de ideias, criticidade e criatividade. Promover o desenvolvimento integral, a formação moral, física, 
psíquica, biológica, cultural e social. 

 

 
 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 

Objetivo  Descrição 

➢ Diminuir a evasão 
Comunicar as famílias quanto ao acompanhamento da frequência escolar. Organizar reuniões 
bimestrais informativas e de sensibilização sobre faltas. 

➢ Dimunir retenção Dar ciência as famílias quanto ao acompanhamento e a frequência escolar.  

➢ Ampliar a oferta de vagas Estimular os alunos na realização das atividades propostas, bem como das recuperações contínuas. 

>   

>   

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   2,32 2,46 1,74 1,85 - - 
2013   2,4 2,57 2,19 2,32 - 4.5/4.3

33 
APM 

( ) implantado 

( x) atuante 2014   2,17 2,35 1,50 1,64 - - 
2015   2,86 3,04 2,32 2,47 - 4.5/4.7 

Grêmio 
  ( ) implantado 

  (x ) atuante 2016   2,04 2,27 2,13 2,30 - - 

 
 
 

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

 A-Diminuir a evasão escolar em 5% em relaçao ao ano anterior  A- Recuperação Contínua  
B-  
C-  
D- 

 B- Diminuir a Retenção em 15% em relação ao ano anterior  B- Buscar ativa de evadidos 

 C- Ampliar a oferta de vagas, 1 turma no E.M. e 1 turma E.F.  C- Divulgação das atividades desenvolvidas pela escola 

 D-   D-  

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

A- Juvenal Fashion Week  A- Os projetos desenvolvidos tem como objetivo resgatar 
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10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola VIRGÍNIA FERNANDA DA SILVA 

B – Vice Diretor 
NELSILENE RODRIGUES MIRANDA DE ABRÊU 

 

C - Coordenador 
DANIELE HELIODORO ALENCAR ALVES 

 

 

 

 

 

 

  B-   Festa Junina  B- a proximidade da escola e sua comunidade do entorno 
  C-   Macarronada Beneficente  C- evidenciando o caráter social e educativo, ao trabalhar 

  D-   D- questões culturais e ambientais. 

 


