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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: 

É a escola estadual mais antiga da região do Parque Santos Dumont, fundada em 

1982. Inicialmente, funcionava com apenas 06 salas de aula. Oferecia o 1º Grau, 

conhecido na época como primário e ginásio, em 1993 a escola teve seu prédio 

ampliado e no ano de 1995 a escola passa a ofertar também o Ensino Médio, deixando 

no ano de 2003 de atender os alunos dos anos iniciais.  Atualmente a escola atende os 

alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

3- Características Gerais da Escola: 
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  ( ) Outros: 
( )PEI   
( ) ETI 

 

 

Total de alunos: 1215  
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4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: 
 

A escola E.E. Professor Maurício Nazar entende que são necessárias algumas qualificações a 

serem alcançadas por cada aluno, estimulando-o a desenvolver a competência de construir a sua 

própria felicidade e de contribuir para a efetivação da cidadania plena. Estes atributos que 

constituem as finalidades do seu projeto educativo são: criticidade, criatividade, ética, 

relacionamento humano, cidadania e conhecimento.  

A consecução destes atributos e o conjunto de finalidades constituem a razão do seu Projeto 

Político Pedagógico. Todas as atividades a serem desenvolvidas têm como horizonte contribuir 

para a construção desses atributos. Além dos temas e conteúdos que são trabalhados nas 

disciplinas que integram a sua grade curricular, a escola complementa com outros elementos de 

formação dos seus alunos com projetos específicos que perpassam temas ou eixos como 

sexualidade, drogas, família, inclusão social, ciências/tecnologia, participação política, 

cultura/lazer/esporte, meio ambiente, trabalho e continuidade de estudos. 

    -VISÃO - Ser uma escola pública de referência pela qualidade, reconhecidamente 

comprometida com a aprendizagem e a formação do aluno, proporcionando uma base sólida para 

continuação da sua vida acadêmica. 

    -MISSÃO - Nossa Escola tem como missão promover uma educação inovadora e significativa, 

garantindo o acesso e permanência dos alunos, formando cidadãos críticos e participantes 

capazes de agir na transformação da sociedade.  

    -VALORES - Respeito à diversidade e aos valores humanos, ética, transparência, 

solidariedade, trabalho coletivo, motivação, autonomia e resgate da autoestima de todos os 

envolvidos no processo escolar. 

 
 

 

 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 
Objetivo  Descrição 

➢ Reduzir o número de 
alunos com desempenho 
insatisfatórios 

  

A realização do acompanhamento sistemático do professor 
coordenador de modo a auxiliar e orientar o professor na sua 
atuação, nos registros dos resultados, e garantindo aos 
alunos com dificuldades de aprendizagem, as atividades de 
recuperação. 

➢ Alunos Leitores   

Atividades articuladas com o professor da sala de leitura 
com propósito de promover a cultura leitora entre os alunos. 
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➢ Respeito às diferenças e 
às diversidades 

 

Desenvolvimento de ações voltadas ao respeito às 
diversidades culturais, de raça e gênero envolvendo todas as 
disciplinas e turmas que culminará por meio de uma Mostra 
Cultural realizada anualmente e desenvolvida pela equipe 
escolar.  

➢ Gestão Participativa  

A participação efetiva dos pais e comunidade nos processos 
de tomada de decisão. Horários que atendam a 
disponibilidade das famílias para maior participação nas 
reuniões do Conselho de Escola e APM.  

➢ Evasão Escolar  

Monitoramento das ausências dos alunos investigando os 
reais motivos, de modo que permita a intervenção correta e 
necessária numa ação de estímulo para o retorno do aluno 
ao ambiente escolar. 

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   1,77 1,93 1,23 1,11   
2013   1,20 1,91 0,86 1,33  3,5/4,0 

APM 
( x) implantado 

( x) atuante 2014   1,52 1,36 1,13 0,98   
2015   2,58 1,70 1,22 1,27  4,5/4,3 

Grêmio 
  (x ) implantado 

  ( x) atuante 2016   2,34 2,77 1,54 1,37   

 
 
 

8- Principais metas da escola para 2017 

Descrição da meta  Principais ações para alcance da meta 

A- IDESP atingir a meta  

 A- A realização do acompanhamento 
sistemático do professor coordenador de 
modo a auxiliar e orientar o professor na 
sua atuação, nos registros dos 
resultados, e garantindo aos alunos com 
dificuldades de aprendizagem, as 
atividades de recuperação. 
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B- Evasão Escolar diminuir em 
50% 

 B- Monitoramento das ausências dos alunos 
investigando os reais motivos, de modo 
que permita a intervenção correta e 
necessária numa ação de estímulo para 
o retorno do aluno ao ambiente escolar. 

 
 

 

10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
Rosely Barbosa da Silva Santos 

B – Vice Diretor 

Wilson Barbosa da Silva 

 

C - Coordenador 

Graziele Brito Cavalcanti 

Priscila Santos de Sousa 

 

 

 

 

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

A- Mostra Cultural A- Atividades realizadas com professores e 
alunos com acompanhamento da equipe 
gestora, com temas diversos voltados ao 
respeito, a pluralidade, a diversidade 
cultural e à ciência.  

 
  B- Coral da Escola B- Ação desenvolvida com alunos com 

objetivo de estimular a cultura musical 
diversificada. 
 

  C - Encontro Ecumênico  C- Visa mostrar aos alunos, familiares e a 
comunidade que o amor, a fraternidade, a 
bondade e a paz devem permear a 
escola, buscando superar as divergências 
históricas e culturais, a partir de uma 
reconciliação que aceite a diversidade 
entre as igrejas e outras religiões cristãs e 
não cristãs. 
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