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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 EE Profª Maria Helena Barbosa Martins foi criada pelo decreto 176988/47 

publicado no Diário Oficial de 01/02/1972 e com a denominação determinada  pela Lei 1718/78 publicado em 

08/07/78. Esta unidade escolar ministra o Ensino Fundamental, Educação Especializada em Deficiência Intelectual 

e Médio, modalidade regular e denomina-se E.E. Profª Maria Helena Barbosa Martins. Tem como função principal 

respeitar e valorizar as experiências de vida dos educandos e de suas famílias. Temos como propósito, fortalecer 

nos mesmos; a postura humana e os valores aprendidos, tais como: a criticidade, a sensibilidade, a contestação 

social, a criatividade diante das situações difíceis e a esperança. Queremos deste modo, formar seres humanos 

com dignidade, identidade e projeto de futuro. 

 

 
 

 

3- Características Gerais da Escola: 
Cursos: Turnos de 

funcionamento: 
Espaços pedagógicos disponíveis 

   

 (x ) manhã (x ) tarde (x) Noite    ( x ) Sala de Leitura 
(x) 6° ao 9° ano 
 

  ( x ) Sala de Vídeo 
(x) Educação Especial 
 
 
( 

  (    ) Laboratório 

(x) Ensino Médio   ( x ) Sala de Informática 
  ( x ) Quadra 
  (    ) Outros:  
   

 Total de alunos: 920  
    

4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola:  
Nossa Missão: Oferecer um ensino de qualidade, formando cidadãos críticos e autônomos, capazes de conviver no 
meio social exercendo a cidadania, a liberdade, o respeito e a ética. 
Nossa Visão: Ser reconhecida como uma instituição de ensino de qualidade, que desenvolve o senso crítico e a 
autonomia, por meio do respeito, da solidariedade, da igualdade e da ética.  
Nossos Valores: Respeito às diferenças culturais, sociais, econômicas e religiosas, Parceria escola-família, 
Comprometimento com a educação; Ética e profissionalismo; Solidariedade; Participação.  
Proporcionamos entre nossos profissionais o trabalho em equipe, onde cada pessoa dentro da escola contribui e 
partilha suas tarefas de conhecimentos, para enriquecimento do processo ensino-aprendizagem. 
Criatividade: Valorizamos e incentivamos a criatividade e a inovação na realização das atividades dos profissionais e 
dos alunos. 

 

 

No Projeto Político Pedagógico estão presentes as concepções na cultura organizacional da escola no 
que tange a Sociedade,  Educação, Escola, Aprendizagem, Currículo, Avaliação e Gestão, as que temos 
e as que desejamos Desta forma nossa Proposta Educacional tem como eixo priortitário a preocupação 
com a inserção crítica, participativa e consciente dos nossos alunos neste mundo que o cerca, 
incorporando ao processo pedagógico as suas vivências, promovendo o compromisso de todos com a 
preservação e melhoria do espaço escolar e seu entorno.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 

Objetivo  

 
Descrição 

➢  Participação nos 
colegiados e na gestão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Melhorar a participação e envolvimento dos professores, servidores, 
alunos e familiares nas decisões da escola, tanto no quesito dos 
colegiados quanto na Gestão Democrática.  

➢ Inclusão 
 
 
 

 

Respeitar e valorizar as diferenças individuais, buscando a efetiva 
inclusão de todos nas diversas atividades escolares, atualizando 

concepções e ressignificando o processo de construção do indivíduo, 
compreendendo a complexidade e amplitude que envolve essa temática. 
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➢ Recursos Tecnológicos 
 
 

 

Incorporar ao processo pedagógico as inovações tecnológicas do mundo 
atual, demonstrando como as mesmas têm contribuído para o processo 
de construção do conhecimento nas diferentes áreas. 

➢ Temas Transversais 
 
 

 

Tornar a aprendizagem afinada com as necessidades reais dos alunos, 
adotando procedimentos pedagógicos e inserindo os temas transversais, 
propostos pelos PCN às diversas atividades escolares. 

➢ Interdisciplinaridade 
 
 

 

Buscar no processo pedagógico, o aprofundamento das relações 
interdisciplinares entre as diversas áreas do conhecimento utilizando 
nesse processo a capacitação em serviço e nos estudos durante as 
ATPC..  

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   2,07 2,34 1,01 1,70  2009 – 3.6/4.1 

2013   1,98 2,21 0,98 1,11  2011 – 3.8/4.3 
APM 

( ) implantado 

(x ) atuante 2014   1,92 2,15 1,96 1,10  2013 – 4.1/4.7 

2015   2,49 2,10 1,40 2,10  2015 – 4.5/5.0 

Grêmio 
  ( x) implantado 

   (x) atuante 
2016   2,48 2,68 1,58 1,55   

 
 
 

8- Principais metas 
da escola para 2017 

Descrição da meta  Principais ações para alcance da meta 

A- Reduzir em 80% o índice de abandono e 
evasão escolar 

 - Promover eventos, na escola, que atraiam os 
pais; 
- Destacar e esclarecer, nas reuniões de pais, a 
importância da participação dos mesmos na vida 
escolar de seus filhos, relacionando a melhoria do 
rendimento escolar ao fortalecimento da unidade 
escolar.  esparticipação. 
 

 
 

B- Avaliar qualitativamente 100% os alunos do ensino 

fundamental e médio, implantando um sistema de 

avaliação continua e qualitativa eficaz 

 

  - Divulgar as ações dos colegiados; 
- Fazer a chamada aos pais nas ocasiões de 
composição dos colegiados e convidá-los para as 
reuniões, ainda que não sejam membros; 
- Incentivar os alunos a participarem do Grêmio 
Estudantil. 

C- Formar 80% dos docentes. 

  - Incentivar e subsidiar os professores a garantir 
sua formação dentro e fora da escola, na 
perspectiva da autoformação. 
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D- Planejamento de 75% das aulas articuladas entre 
si. 

 - Sistematização do acompanhamento individual 
dos alunos para garantir processos de reforço e 
recuperação. 
- Discussão da Gestão do Currículo com os 
professores. 
 - Seleção de materiais para professores e alunos 
que visem facilitar e estimular a aprendizagem. 

9- Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

A- Cultura Brasileira  Finalizado no mês de Agosto visa apresentar aos 
alunos a diversidade do povo brasileiro e sua 
cultura construída com o passar do tempo; com 
seminários, apresentações, visita a museus e 
locais que remetem à cultura regional; promove 
também momento de contadores de histórias com 
pessoas mais experientes passando aos alunos 
suas vivências. Avaliação e feedback feito de 
acordo com o planejamento de cada professor. 

  B- Empreendedorismo Promover junto aos alunos a capacidade de 
idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços, 
negócios. 
Construir um Projeto Escrito para a idealização de 
um empreendimento. 
Promover o Empreendedorismo Social e mostrar 
que o “lucro” muitas vezes está no serviço em prol 
dos necessitados. A avaliação é feita pelo 
professor de Língua Portuguesa que orienta o 
projeto escrito segundo as normas da ABNT e 
outra parte é avaliada pelo professor tutor da 
turma que orienta os empreendimentos no 
decorrer do período letivo. 
 

  C- Somos Todos Iguais   O grande objetivo é promover a diversidade 
dentro da escola por meio de trabalhos, pesquisas, 
seminários e apresentações que mostrem para os 
alunos que conviver com as diferenças é uma das 
formas de ser cidadão que tem consciência de 
seus direitos e deveres na atual sociedade que 
vivemos. Neste projeto enfatizamos a participação 
dos nossos alunos da sala APE que estão 
cotidianamente envolvidos nos fazeres da escola. 
A avaliação é feita por meio de observações e 
atitudes dos alunos durante a realização e 
participação nos projetos da escola. 
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10-Equipe Gestora: 
 

A – Diretor de Escola Ariadne Bernabe Dias araujo  

B – Vice Diretor Ivaldete Aparecida de Souza 

C – Coordenadores     
Pedagógicos 

Carlos Roberto navarro Junior 

Rodrigo Vieira 

 

 

 

 

 

  D- Prevenindo a violência e consolidando a cultura 

da paz 

 
 

 Criar uma cultura de mediação de conflitos e 
prevenção de violência dentro e fora da escola, 
esse projeto propões que alunos e comunidade 
escolar reflitam sobre os fatos que levam a ocorrer 
a violência e promove junto aos alunos maneiras 
que amenizem esses conflitos por meio de 
diálogos e mediação de conflitos. Professores 
trabalham textos de reflexão voltados a uma 
cultura de paz e grupos de alunos apresentam 
suas ideias aos demais colegas gerando assim um 
circulo virtuoso de boas praticas. Sua avaliação é 
feita por meio de portfólio de ideias e observações 
dos seminários feitos pelos alunos. 

 


