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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: Atendendo as necessidades da comunidade e no intuito de levar para todos os 
ângulos o conhecimento necessário do ser humano, construiu-se a escola recebendo o nome de E.E. Parque 
Mikail. Na gestão do então governador Geraldo Alckimin da Secretária da Educação Rose Neubauer e do então 
Prefeito de nossa cidade Elói Pietá; criada através do decreto 46.613, iniciou seu funcionamento dia 09 de março 
de 2002 com modalidade de ensino fundamental, situada à Rua Lázaro de Almeida Campos, 1268 no bairro 
Parque Mikail. Localiza-se na região periférica de Guarulhos em um bairro de grande extensão, que conta com 
comércio local e grande número de moradores. A escola passou por uma reforma em 2011, onde foram trocados 
pisos de borracha por madeira nas salas de aula e corredores. O quadro de professores é formado 90% por 
docentes efetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

3- Características Gerais da Escola: 
Cursos: Turnos de funcionamento: Espaços pedagógicos disponíveis 
   

(X) 1° ao 5° ano (X) manhã (X) tarde ( ) noite    (  ) Sala de Leitura 
( ) 6° ao 9° ano   (X) Sala de Vídeo 
( ) Ensino Médio   (  ) Laboratório 

( ) EJA   (X) Sala de Informática 
(X) Educação Especial 
  

 (X) Quadra 
( )CEL  (X) Outros:Biblioteca 
( )PEI   
( ) ETI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de alunos: 675  

   

 
 

4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: O processo educacional instituído na escola é de 
importância fundamental na construção efetiva do ser humano. Neste sentido, o PPP deve ser um norte para a 
equipe escolar, direcionar os alunos no aprimoramento de seu cescimento intelectual psicológico e social, visando à 
reflexão crítica em relação às ocorrências no âmbito escolar, bem como da influência do mundo externo fora dos 
muros escolares. O trabalho coletivo da equipe gestora e dos docentes pretende contribuir para o enfrentamento 
dos desafios da sociedade, oferecendo uma educação capaz de proporcionar além da realização profissional e 
cultural, a responsabilidade e o compromisso de cada cidadão em contribuir e sentir-se parte de uma sociedade 
mais solidária. Tendo como princípios: Visão - Educar para o mundo, valorizando as competências e habilidades 

individuais, respeitando os conhecimentos prévios dos alunos. Missão - Formação de um aluno ético, crítico, 
reflexivo e atuante na sociedade, propiciar condições para uma aprendizagem significativa que preparem alunos 
competentes com integração escola-família. Valores – Propiciar ao educando uma aprendizagem significativa, para 
que seja competente e atuante na sociedade, valorizando a solidariedade, a amizade, o respeito as diferenças e a 
justiça.  
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5-  Principais objetivos da escola para 2017: 

Objetivo  Descrição 

Avaliação 
Alcançar os índices do Idesp através da análise e revisão das 
avaliações internas e externas 

Aprendizagem 
Aprimorar a qualidade do ensino com acompanhamento do trabalho 
em sala de aula, atividades permanentes e projeto didatico 

Integração escola-comunidade 
Promover a integração escola-comunidade através de Projetos e 
Palestras promovidas durante o ano letivo 

Formação continuada 
 Proporcionar a formação continuada do corpo docente em ATPC, com 
planejamento de pauta com base no histórico de colaboração 

   

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 4,12 3,92       

2013 ---- 4,31       
APM 

(X) 

implantado 

(X) atuante 
2014 3,42 ---       

2015 5,20 3,63       

Grêmio 

  (X) 

implantado 

  (X) atuante 
2016 5,16 5,33       

 
 
 

8- Principais metas da escola para 2017 

Descrição da meta  Principais ações para alcance da meta 

A- Alcançar a meta de 100% da participação do corpo discente em 
seu processo de aprendizagem.  

 A- Conscientização dos responsáveis com 
relação a responsabilidade com os alunos na 
escola. 

B- Alcançar a meta de 85% o nível de ensino aprendizagem 

   B- Avaliação contínua e atividades de 
recuperação continua e paralela. 

C- Efetivar a participação da comunidade em 70% 

   C- Promover palestras com temas de interesse 
da comunidade. 

D- Diminuir a evasão e a inassiduidade. 

 
   D- Acompanhamento sistemático e diário das 
faltas com orientação aos pais e 
encaminhamento ao Conselho Tutelar. 
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10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
Elma de Freitas Caetano 

B – Vice Diretor 

Marlyson cristiano da Silva 

 

C - Coordenador 

Joseane Oliveira Barbosa Lima 

 

 

 

 

 

 

9- Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

A- Conviver é a arte de viver bem (Juntos somos 
melhores) 

A- Divididos por temas bimestrais e resgate dos 

mesmos sempre que necessário.  

  B- Meio ambiente – “Minha vida, meu mundo, mudar 
para preservar” 

  B- Conscientização sobre o uso da água e coleta de 

latas de alumínio  

  C- Leitura e Escrita – Compromisso de todas as áreas   C- Projeto desenvolvido com temas bimestrais com 

produto final dos trabalhos desenvolvidos entre as 

turmas 

  D- Novo Mais Educação   D- Programa desenvolvido durante o ano letivo 

com modalidades de Apoio Pedagógico, Xadrez, 

Tênis de mesa e Canto 


