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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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4- Breve resumo do Projeto Político Pedagógico da escola: 

 
Missão 

Oferecer aos alunos uma educação de qualidade através do resgate de valores emocionais e sociais e da construção do 
conhecimento, para que se tornem cidadãos conscientes, solidários e responsáveis, contribuindo para o desenvolvimento do 
meio em que vive. 

Visão 

Ser uma escola de referência regional pela qualidade de educação e pelas ações transformadoras da realidade social. 

Valores 

Embasados nos princípios da Educação Emocional e social, de responsabilidade, ética, organização, limite, respeito, diálogo, 
solidariedade, valorização do meio, como caminhos para a construção da cultura de paz. 

5 - Principais objetivos da escola para 2017:  

 Objetivo  Descrição 

➢ Aprendizagem  Promover a aprendizagem significativa  
 

➢ Avaliação  

Potencializar o Plano de Avaliação da Unidade Escolar, considerando no 
mínimo 04 (quatro) instrumentos avaliativos, a fim de garantir aos alunos 
diversas possibilidades para a verificação das habilidades adquiridas e de sua 
aprendizagem como um todo. 

➢ Gestão Participativa  
Ampliar a participação da comunidade escolar e dos colegiados nas tomadas 
de decisões. 
 

➢ Gestão Pedagógica  

Subsidiar o trabalho dos professores, por meio da formação continuada e 
condições de trabalho, a fim de proporcionar o aperfeiçoamento da prática 
pedagógica para atingir as necessidades dos alunos. 
 

➢ Educação Emocional  

Proporcionar ao aluno a oportunidade de lidar com seus conflitos, 
favorecendo a condição de aprendizagem e colaborando com a construção 
da cultura de paz na escola. 
 
 
 

2- Breve histórico da escola: 

Criação da Escola: Decreto N.º7  21.476,  de  29/09/1983,  fundamentado  no  Art.  89,  da  Lei  9.717,  de 30/0/1977 -  
Decreto N.º 2.957, de 04/09/1973, no governo de André Franco Montoro, conforme Decreto N.º 21.476/1993. EEPG do 
Jardim Acácio - DRE-4-Norte, município de Guarulhos- DOE de  30/09/1983, no bairro  Jardim Acácio,  na  rua  E,  N.º  
3.020  -  1ª  Delegacia  de  Ensino  de  Guarulhos.  Posteriormente teve mudança de endereço: Rua Giuseppa Conti 
Panepinto N.º 3.020 e atualmente Av. Martins Júnior N.º 2.884, Jardim Bela Vista, Diretoria Regional de Ensino Guarulhos 
Norte. Início das atividades em 1984. Com a Lei N.º 4.026, de 22/05/1984, a escola foi denominada de EEPG "Prefeito 
Rinaldo Poli", e de acordo com a LDB nº 9394/96 para Escola Estadual “Prefeito Rinaldo Poli”, prefeito  de  1953  à  1957,  
do  Partido  Social Democrático - "Patrono da Escola". 

 

 

 

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  ( X ) Outros: Sala multidisciplinar e camarim 
 ( )PEI   

( ) ETI 

 

 

Total de alunos: 900  
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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 META A.I A.F 
Conselho  

de Escola 

( X ) implantado 

( X ) atuante 
2012 3,51 3,47 2,42 2,89     
2013 2,79 3,67 2,43 2,56     

APM 
( X ) implantado 

( X ) atuante 2014 4,52 3,01 2,99 2,60     
2015 5,10 4,68 3,18 3,16     

Grêmio 
( X ) implantado 

( X ) atuante 
2016 5,09 5,23 2,88 3,35     

 2017    3,09     

 
 
 

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

A- Zerar o número de 
abandono escolar, ampliando a 
taxa de aprovação. 

 

 
 
 

   - Acompanhar as faltas mensalmente por meio da chamada na pasta dos 
inspetores; 
   - Realizar reunião com os alunos faltosos, a fim de conscientizá-los sobre a 
importância da presença e ajudá-los sobre os motivos das faltas; 
   - Fazer contato telefônico com os responsáveis; 
   - Convocar os responsáveis, quando necessário; 
   - Encaminhar os casos mais graves ao Conselho Tutelar, a fim de resgatar 
o aluno.  

 

 B- Ampliar para 100% a 
participação da comunidade 
escolar e dos colegiados nas 
tomadas de decisões. 
 

    - Disseminar melhor as informações por meio dos murais de comunicação. 
   - Formalizar os comunicados por escrito, utilizando-se inclusive de 
recursos tecnológicos, como envio de e-mail e ou mensagens instantâneas 
através de aplicativos de comunicação; 
   - Promover reuniões em diferentes horários e aos sábados, a fim de 
possibilitar maior participação.    

  C- Subsidiar 100% o trabalho dos 
professores, por meio da formação 
continuada e condições de 
trabalho, a fim de proporcionar o 
aperfeiçoamento da prática 
pedagógica para atingir as 
necessidades dos alunos. 

    - Proporcionar o aperfeiçoamento e atualização dos docentes nas ATPC e 
Reuniões Pedagógicas, selecionando textos para estudo, primordialmente os 
que tratam de metodologia para o desenvolvimento dos conteúdos, bem 
como com a contratação de especialistas, quando for o caso. 
   - Acompanhar o trabalho realizado in loco (na sala de aula), com feedback 
ao professor, a fim de subsidiar sua prática pedagógica. 

 D- Assegurar 100% do 
desenvolvimento das propostas de 
trabalho do setor administrativo. 

 

      
   - Criar condições para que os funcionários participem das reuniões de 
formação. 
   - Subsidiar toda equipe escolar, por meio de orientação e formação 
continuada. 
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 10-Equipe Gestora:  

 

A – Diretor de Escola 
Cleide Antunes Silva 

B – Vice Diretor 
Alexandra Maria dos Santos 

C – Coordenador 
Roseane Palmira de Jesus 

 

 

23/08/2017. 
 

 

9- Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

 
A – Curando Feridas 

Diante dos vários atendimentos realizados pela Professora Mediadora, 
juntamente com a equipe gestora, foram identificados muitos alunos 
das diferentes faixas etárias, em que os conflitos eram gerados de 
acordo com os problemas familiares, gerando assim, conflitos internos 
que muitas vezes o próprio aluno não conseguia lidar, até mesmo 
reconhecer o mal que estava causando a si próprio. Com isso, 
propomos este projeto que visa amenizar as “dores da alma” em favor 
da aprendizagem. 
 

   
 Projeto em evolução, considerando os            
resultados positivos alcançados, em que alunos 
apresentam melhora no desenvolvimento 
escolar e familiar. 

 B – Visitas Culturais 
 Promover o hábito de realizar visitas culturais, resgatar o patriotismo 
(valorização dos autores brasileiros), além de vivenciar conhecimentos 
expostos teoricamente em sala de aula, relacionados ao currículo 
proporcionando ao aluno a ampliação do vocabulário, a organização 
de ideias e a socialização entre todas as turmas da escola. Porventura 
também, um conteúdo que o professor trabalhou durante o semestre e 
não foi assimilado por determinado aluno, pode ser absorvido durante 
essa atividade cultural. 
 

   
 Sempre articulado a temas trabalhados em 
sala de aula, além de promover oportunidades 
aos alunos de aprendizagem extra escolares. 
Tem apresentado cada vez mais, satisfação 
aos envolvidos. 

 C – Consciência Negra 
Promover uma reflexão sobre a introdução dos negros na sociedade 
brasileira até os dias atuais e direito de igualdade. 
 

  Este projeto tem tido grande relevância na 
vida dos alunos porque promove uma 
aprendizagem significativa diante das 
atividades realizadas, por meio de gincanas e 
exposições. 

  D – Aluno Destaque 
Reconhecer os alunos que obtiveram avanço significativo na 
aprendizagem, durante o bimestre. A essência da proposta é valorizar 
o quanto o aluno evoluiu na aprendizagem e não apenas no 
rendimento/nota. 
  

  Reconhecer os avanços na aprendizagem dos 
alunos tem proporcionado entusiasmo aos 
demais, causando uma “competição saudável” 
em relação aos estudos. 

 


