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A Escola Estadual Professora Angélica Soave compõe o grupo de escolas da Diretoria de Ensino Guarulhos – Norte, 
localizada no bairro jardim Nova Taboão município de Guarulhos – SP. 
Criada pela Res.2312 de Fevereiro de 1970 denominada Grupo Escolar Jardim Santa Emília, inicialmente contava 
com seis salas de aulas. Em 1974, passou a denominar EE de 1º Grau do Jardim Nova Taboão oferecia Ensino 
Fundamental de 1ª a 8ª série (curso primário e ginasial). Em 1981 passou a denominar EEPG “ Professora Maria 
Angélica Soave” pela Lei 2821 de 30/04/1981 e em 1985 passou a contar com o 2º Grau transformando-se em 
EEPSG pela Res. 53/85. Em 1995 pela reforma Geral passou a ser denominada EE Professora Maria Angélica 
Soave. Atualmente possui 46 classes em três períodos com cerca 150 funcionários e 1700 alunos com salas 
ambientes e aberta a comunidade nos finais de semana como parte do Programa Escola da Família oferece também 
Serviço de Apoio Pedagógico Especializado. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

3- Características Gerais da Escola: 
Histórico do Patrono  
Maria Angélica Soave nasceu em 11 de novembro de 1941 em Piracicaba, concluiu o curso de formação de 
professores no Instituto de Educação Nossa Senhora da Penha. Casada com João Pereira de Figueiredo, não teve 
filhos atuou como professora nesta unidade Escolar e faleceu em outubro de 1980 em decorrência de um acidente 
vascular Cerebral aos 38 anos de idade.Com terreno de 6936m2 e uma aréa de 4805,47m2 de area construída.  
Discentes desta Unidade Escolar em sua maioria são provenientes dos bairros jardim Marilena, Malvinas, Jardim 
santa Emília, Jardim Paraíso, Jardim Santa Inês, Jardim Nova Taboão e Kawamoto, na sua maioria pertence a 
classed de vulneabilidade e muitos são participantes do projeto Bolsa Família. 
O comércio dispoem de variedades: padarias, supermercados, atacadistas, papelarias, açougues, drogarias, 
perfumarias, bares, restaurantes, empresas de pequeno e médio portes e igrejas. O bairro dispoe apenas de um 
posto de saúde, a escola conta com a presença eventual da ronda escolar. 
Nossos discentes estão na faixa etária de 10 a 18 anos, dentro da idade esperada para os ciclos sendo 40% do 
sexo masculino e 60% do  sexo feminino. Os pais dos nossos alunos 70% trabalham na economia informal e 
braçal, deste 30% são mulheres com atividades domésticas.30% trabalham na industriae comércio. 
A renda familiar está entre um a dois salários mínimos, na maioria das famílias apenas dois membros trabalham 
remuneradamente com carteira assinada. 
O curso Noturno conta na sua maioria com alunos trabalhadorers( Primeiro Emprego, ou Jovem aprendiz), visando 
o desenvolvimento de suas potencialidades para o mercado de trabalhoe continuidade dos estudos, 50% dos 
alunos do Ensino Médio demonstram interesses em cursar o Ensino Superior. 

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   (x ) Laboratório 

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

 

 

Total de alunos: 1700  
    



Diretoria de Ensino Guarulhos Norte  

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

1 - E.E PROFESSORA MARIA ANGÉLICA SOAVE 

4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: 

De acordo com a Proposta Curricular do Estado de São Paulo a Unidade Escolar tem como: 

Finalidade a construção de uma Escola Pública de Qualidade preparando cidadãos críticos e participativos para viver 

e praticar sua cidadania plena em uma sociedade onde a informação é disseminada velozmente e que os novos 
tempos exercem sobre os jovens, priorizando a competência leitora e escritora definindo a escola como espaço de 
cultura e articulação de competência, habilidades e conteúdos disciplinares nos diversos campos dos saberes. Anseia 
em diminuir ou radicalizar a evasão, o analfabetismo e a violência escolar, preparar o educando para o ingresso no 
mercado de trabalho, elevar a autoestima através de projetos pedagógicos interdisciplinares e transdisciplinares com 
a participação efectiva de seus coligados. Conselho de Escola, Associação de Pais e Mestre e Grémio Estudantil. 

Missão aprimorar competências e habilidades adequadas ao desenvolvimento pessoal e educacional dos educandos 
assim como valorizando e as relações interpessoais na sociedade em que estão inseridos. 

Valores e Princípios A escola exerce o estímulo da boa convivência, da harmonia, responsabilidade, trabalho 
coletivo. respeito a diversidade e valorização cultural. 

Visão – Ser reconhecida pela comunidade como referência na qualidade de Ensino, pela competência e seriedade 
de nossa instituição. 

 

 
 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 

Objetivo  Descrição 

> Aprendizagem 

O sucesso da aprendizagem do aluno e sua permanência na escola e o 

nosso maior desafio, preparando-o para conviver com a realidade de 

novos tempos. 

 

 nosso maior desafio 

 
 
 

> Competência leitora 
e  escritora 

Priorizando a competência da leitura e da escrita, definindo a escola 

como espaço de cultura e de articulação de competências nas diversas 

áreas do conhecimento. 

 
➢ Evasão e repetencia  

Envolver  a comunidade local através do dialogo nas  reuniões  de pais 

e mestres possibilitando a  participação efetiva   nos conselhos de 

escolares discutindo e acatando decisões de modo que todos se sintam 

parte e coo responsável pela comunidade escolar. 

 >Avaliação  

A avaliação do processo ensino aprendizado será realizada de forma 
diagnóstica, contínua,cumulativa e sistemática, onde os aspectos 
qualitativos prevaleceram sobre os aspectos quantitativos. 

> Diversidade cultural 
Abordar a pluralidade cultural do Brasil, promovendo no educando o 

sentimento de valorização cultural do país, e o reconhecimento e respeito 

pelas  diferenças culturais e sociais. 

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 

(x ) implantado 

(x ) atuante 
2012   2,33 2,31 1,92 2,05   
2013   1,92 2,47 1,6 2,03 4,3 4,4 

APM 
( x) implantado 

(x ) atuante 2014   2,26 2,09 1,46 1,74   
2015   3,24 2,44 1,92 1,60 5,0 4,8 

Grêmio 
  (x ) implantado 

  (x ) atuante 2016   3,19 3,41 1,60 2,07   
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8- Principais metas da escola para 2017 
Descrição da meta  Principais ações para alcance da meta 

 A-   Alunos leitores e críticos  
 Ampliar o acervo da biblioteca, disponibilizando 
para a comunidade escolar, utilizando a biblioteca 
com aulas diferenciadas e diversificadas 

B-  Conselhos de Classes e Séries  participativo  
 Garantir a participação da comunidade (pais e 
mestres) nos conselhos de classes e séries 
democratizando o acesso a informação. 

C- Relacionamento interpessoal 
  Trabalho interdisciplinar com ênfase na formação 
cidadã 

D- Adequação e melhoramento da qualidade de ensino 
  Trabalho coletivo com as habilidades em 
defasagem durante o ano letivo. 
 

 

 

 

 

 

10-Equipe Gestora: 

 

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

Abraço quentinho   Incentivar e desenvolver em nossos alunos atitudes 

solidárias através de doações que representem o 

crescimento interior envolvendo a família e a 

escola. 
  Sustentabilidade   Trabalho de reciclagem da sobra de alimentos com 

a criação de compostagem e criação de um 

minhocário. Será realizado com os alunos a horta 

comunitária e o jardim em uma ação envolvendo o 

coletivo da unidade escolar. 

  Quem conta encanta Trabalhando a competência leitora e escritora  

ampliando o vocabulário, possibilitando novas 

vivencias e emoções, o exercício da fantasia, 

imaginação autoestima e a formação crítica e 

emancipadora. 

  Descobrindo Talentos Proporcionar aos alunos momentos de estudos e 

reflexão e a oportunidade de falar em público. 

Refletir sobre suas escolhas e seu desenvolvimento 

profissional e pessoal. 

Outros projetos Páscoa solidária, festa junina, olimpíadas matemática e língua portuguesa, folclore, brincar é 
preciso e cultura nunca é demais. 



Diretoria de Ensino Guarulhos Norte  

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

1 - E.E PROFESSORA MARIA ANGÉLICA SOAVE 

A – Diretor de Escola 
PEDROO MOREIRA 

B – Vice Diretor 

CACILDA FERRAZ NOGUEIRA  

DEBORA PEREIRA TORO 

MARIA JOSE FERREIRA GOIS 

C - Coordenador 

VANESSA DIAMANTINO CARVALHO FERRAZ 

JOÃO PAULO FERNANDES 

 

 

 


