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2- Breve histórico da escola: A Escola Estadual Professor Plínio Paulo Braga foi criada pelo Decreto Estadual de 
l969. Localiza-se na Avenida Octávio Braga de Mesquita nº 3900 – Bairro do Taboão em  Guarulhos. Plínio Paulo 
Braga foi professor na rede estadual de ensino de São Paulo. Apesar de a escola ter mais de 50 anos, o prédio é 
bem conservado e serve de referência ao bairro. A escola oferece do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O 
bairro oferce alguns serviços que a população necessita, é próxima ao Posto de Saúde, Supermercados,  Lojas,  
Bancos, Igrejas e o transporte público oferece vários etinerários, tanto o sentido bairro-centro da cidade, quanto 
centro da cidade-bairro. A comunidade atendida é composta de filhos de trabalhadores dos diversos ramos de 
atividade próximos do bairro: Empresas de Logística, Comércio, Comércios e Serviços e Zona Aeroportuária. 

 

 

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 
( ) Ensino Médio   ( ) Laboratório 

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

 

 

Total de alunos: 586  
    

4- Breve resumo do Projeto Político Pedagógico da escola: A Proposta Pedagógica desta Unidade Escolar 
objetiva envolver a comunidade escolar ( equipe gestora, professores, funcionários, pais e alunos ) em todas as 
atividades propostas pela escola.: 

- Garantir o direito de aprender à todos os alunos; 

- Desenvolver uma proposta escolar inclusiva; 

- Respeito incondicional ao próximo. 

 

 
 5- Principais objetivos da escola para 2017: 

Objetivo  Descrição 

>Participação ativa da 
comunidade escolar. 

Uma escola que garanta a aprendizagem de todos, deve contar com a participação 
ativa da equipe gestora, dos professores, dos funcionários, alunos e pais. 

> Melhorar os índices de 
aprendizagem e permanência. 

Conscientizar e orientar sobre a importância da frequência às aulas e à 
aprendizagem dos alunos. 

>Melhorar a capacidade leitora e 
escritora dos alunos 

Desenvolver projetos de motivação à leitura, à escrita e à pesquisa. 

>Protagonismo Juvenil 
Estimular os alunos a serem autores da sua própria trajetória escolar através de 

atividades que favoreçam o aprendizado autônomo. 

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   2,08 ---     
2013   2,26 2,22    4,2 / ---- 

APM 
( ) implantado 

(X) atuante 2014   2,36 2,43     
2015   2,96 2,54    4,8 / 4,4 

Grêmio 
  ( ) implantado 

  (X) atuante 2016   2,78 3,14     

 
 
 

8- Principais metas da escola para 2017 
Descrição da meta  Principais ações para alcance da meta 
A- Melhorar o aprendizado em 

Matemática. 
 A- Recuperação contínua, Olimpíadas de 

Matemática 
B-  
C-  
D- 



 

B- Melhoria da capacidade leitora 
e escritora dos alunos. 

    B- Frequência à sala de leitura para atividades como: 
rodas de leitura, leituras compartilhadas, olimpíada da 
Língua Portuguesa, sarau literário, entre outros. 

C- Diminuição da evasão escolar 

 
. 

   C- Intensificar as ações da equipe pedagógica para 
garantir o direito à educação: orientar e auxiliar os pais 
de alunos. 

D- Atuação dos colegiados 
escolares. 

    D- Mobilizar professores, funcionários e pais para a 
participação ativa e propositiva nos colegiados. 

 

10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
Vilma Claro dos Santos 

B – Vice Diretor 

Conceição Maria Lima 

 

C - Coordenador 

Luiz Carlos Rodrigues de Medeiros 

 

 

 

 

Guarulhos, 20 de julho de 2017 

 

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

A- Sarau literário (aniversário de três anos da sala de 
leitura Cecília Meireles). 

A - Teve como objetivo estimular e aproximar os alunos 
da leitura, por meio de manifestações diversas, onde a 
base foi sempre o ato de ler. 

  B- Festa Junina. B - Resgatar os valores culturais brasileiros. 

  C- Dia do patrono. C – Manter a memória viva do nosso patrono, bem 
como, motivar os alunos a pesquisa.  

  D- Mostra anual da produção de trabalhos dos alunos. D - Apresentar os projetos, trabalhos e produções 
desenvolvidos pelos alunos no ano corrente.  

 


