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2- Breve histórico da escola: Fundada no ano de 2000, pertence ao Bairro Recreio São Jorge, situa-se em local 
de maior altitude da região. Ela foi criada justamente por este motivo, pois sua comunidade encontrava muitas 
dificuldades em manter seus filhos na escola por questão de locomoção. Seu ponto de referência é o “Morro da 
Chiquinha”. Anterior ao ano de 2009 a escola tinha 14 salas de aula mais as dependências administrativas todas 
em estrutura “Nakumura”, o que permanece até os dias atuais. Porém, à partir do ano de 2009 houve a 
amplianção de mais 6 salas de aula com a sua estrutura em alvenaria finalizada em jun/11. As modalidades de 
ensino oferidos pela UE atende o Ensino Fundamental eo Ensino Médio. Também oferece a sala de recurso para 
atendimento à crianças com necessidades especiais. Aos finais de semanaa comunidade é acolhida pelo 
Programa Escola da Família. 

 

 

 

 

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 
( x ) Ensino Médio   ( ) Laboratório 

( ) EJA   ( x ) Sala de Informática 
( x )  
 

 ( x ) Quadra 
( )CEL  ( x ) Sala de Recursos 
( )PEI   
( ) ETI 

 

 

Total de alunos: 750  
    

4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: 
Missão: Promover através da educação básica a qualidade de vida das crianças e adolescentes de forma que os 

mesmos sejam capazes de pensar e agir criticamente, cientificamente e tecnologicamente sobre o meio social em 

que atuam, considerando a aprendizagem contínua e respeitando o limite de cada ser humano no processo: Ensino, 

Aprendizagem e Avaliação. 

Visão: Ser a melhor escola da região na promoção da qualidade de ensino fortalecendo o envolvimento dos 

estudantes com a ciência e tecnologia como instrumento transformador sobre o meio material, intelectual e cultural 

que o cercam. 

Valores: Nortear o trabalho institucional de acordo com a LDB e estabelecer ações e procedimentos entre a prática 

docente com o currículo do estado e as matrizes de referência curricular para o alcance dos objetivos sociais e 

políticos necessários as crianças e adolescentes da comunidade escolar.   

  5-  Principais objetivos da escola para 2017: 
Objetivo  Descrição 

➢ Pedagógico 

➢ Planejamento das aulas 
articuladas com o currículo 

              Organização e agrupamento de professores de áreas afins para 
estudos e planejamento de aulas diversificadas com debates intencionais das 
especificidades de cada disciplina. 

 

➢ Gestão Pedagógica 

➢ Dificuldades de ensino e 
aprendizagem. 

 

Formação continuada dos professores; Leitura de textos de diferentes gêneros 
discurssivos-textuais na primeira aula para toda a comunidade escolar 
semanalmente. 

 

> G.de Resultado e Aprendiz. -
Avaliação do rendimento 
escolar. 

Acompanhamento individual do rendimento escolar e intervenções como 
recuperação contínua e paralela para os alunos com maiores dificuldades no 
processo de aprendizagem. 

 

> G. Participativa – 
Participação de pais, mães e 
responsáveis. 

Cronograma de reuniões de pais e mestres que atendam a real 
necessidade das famílias;Eficácia na divulgação; Exposição das 
produções dos alunos nas mesmas. 
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6- Indicadores de avaliações externas na escola: 7- Conselhos escolares: 

 Anos Iniciais Anos Finais Ensino Medio IDEB/META  

IDESP META IDESP META IDESP MET
A 

A.I A.F 
Conselho  

de Escola 

( ) implantado 

( x ) atuante 
2012   1,45 1,74 1,12 0,99   
2013   1,40 1,58 0,70 1,22  3,3 

APM 
( ) implantado 

( x ) atuante 2014   1,06 1,56 1,37 0,81   
2015   1,79 1,22 1,43 1,51  3,8 

Grêmio 
  ( ) implantado 

  ( x ) atuante 2016   1,62 1,99 1,18 1,58   

 
 
 

8- Principais metas da escola para 2017 
Descrição da meta  Principais ações para alcance da meta 

A- Diminuição dos alunos que estão 
na condição de abaixo do básico 
em 25% até dezembro de 2017. 

  A- Atividades diversificadas e interdisciplinares 
focando as habilidades que não foram desenvolvidas. 
 

B- Diminuição da evasão escolar em 
30% até dezembro de 2017. 

    B- Convocação dos responsáveis, trabalhos de 
compensação de ausência e projetos focados no 
Protagonismo Juvenil. 

C- Melhorar a qualidade do ensino 
em 20% até dezembro de 2017 
(Baseado nas Avalições externas) 

    C- Elaboração de plano de aula quinzenalmente 
contemplando as habilidades não desenvolvidas. 

D- Aumentar 20% a competência 
tecnologica dos professores até 
Dezembro de 2017. 

    D- Incentivação da formação continua do docente. 

10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
ELIANA APARECIDA DE SOUZA 

B – Vice Diretor 

ELIANA MARIA LOPES 

VANDA APARECIDA QUEIROZ MARQUES– PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 

C - Coordenador 

IVANI FERREIRA 

 

 

 

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

  A- Projeto Formação Permanente -Observar a aplicação 
dos planos de aula. 

  A- Observação da prática docente e intervenções 

pedagógicas. 

  B-  Projeto (In)disciplina - Objetivo diminuir as incivilidades 
no ambiente escolar. 

  B- Realização de assembleias para que os próprios 

alunos possam refletir discutir e resolver os conflitos. 

  C- Projeto Fala que Escuto (Indisciplina)   C- Utilização das técnicas da Justiça restaurativa, 

para uma cultura de paz no ambiente escolar. 
  D-  Grêmio Participativo   D- Reuniões periódicas, tratando de assuntos 

pertinentes a docente e discente. 

Atividades diferenciadas buscando a participação 

dos discentes 

 


