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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: Foi construída através do Decreto 5583/1975 e inaugurada em junho de 1976, por 
solicitação da comunidade local, devido ao grande número de crianças e jovens que se deslocavam para escolas 
distantes.O prédio possui 17 salas de aula, almoxarifado, biblioteca e sala de material para Educação Física, 
pátio,banheiros masculino e feminino, merenda, Acessa Escola, dependências administrativas e pedagógicas. Sua 
clientela é, em sua maioria, proveniente de classe média baixa e os alunos encontram-se na faixa etária entre 11 e 
19 anos.A maioria dos alunos é oriunda do próprio bairro da V. Barros, porém apresenta considerável grau de 
itinerância. Recebe também alunos de bairros vizinhos. 

 

 

 

 

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

(   ) 1° ao 5° ano (X ) manhã (X ) tarde (  ) 
noite 

   (  ) Sala de Leitura 
(X ) 6° ao 9° ano   (X) Sala de Vídeo 
(X ) Ensino Médio   (  ) Laboratório 

(   ) EJA   (X) Sala de Informática 
(   ) Educação Especial   (X) Quadra 
(   )CEL  (X) Outros:Bilioteca e Acessa Escola. 
(   )PEI   
(   ) ETI 

 

 

Total de alunos: 784  
    
4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola:Em linhas gerais, o Projeto Político Padagógico da 
Escola sustenta sua prática pedagógica no desenvolvimento da quatro aprendizagens fundamentais – os 
pilares do conhecimento: Aprender a aprender, Aprender a fazer, Aprender a conviver e Aprender a ser.Sendo a 
escola um espaço de formação, em que a aprendizagem de conteúdos deve necessariamente favorecer a 
inserção do aluno no dia-a-dia das questões sociais marcantes e em universo cultural maior, a ação didática 
deve propiciar o desenvolvimento de capacidades, de modo a favorecer a compreensão e a intervenção nos 
fenômenos sociais e culturais, assim como possibilitar aos alunos usufruir das manifestações culturais 
nacionais e universais. 

 

 
 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 
Objetivo  Descrição 
>Propiciar uma maior 

interação entre 

docente/discente 

Abordagem dos aspectos 

sociais, culturais, políticos, 

etc., propiciando a integração 

com os discentes 

 

>Promover o exercício da 
cidadania a partir da 
realidade 

Contribuição 
curricular na 
transformação 
do aluno 
cidadão 

 

>Fortalcer a integração entre 
Escola e Comunidade 

Atuação dos 
Colegiados, 
fortalecendo o 
vínculo com a 
família e a 
Comunidade 

 

>Criar condições para o 
aluno desenvolver o 
Protagonismo Juvenil 

Envolvimento 
dos alunos no 
processo 
ensino-
aprendizagem 
atuando como 
protagonista 
das próprias 
ações no 
mundo 
contemporâneo. 
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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  - 1,97 1,99 1,44 1,29   
2013  - 1,89 2,11 1,37 1,55   

APM 

(X ) 

implantado 

(X ) atuante 
2014  - 2,08 2,06 1,91 1,50   

2015  - 2,99 2,26 1,82 2,05   
Grêmio 

  (X ) 

implantado 

  (X ) atuante 

2016  - 3,12 3,17 2,83 1,97   

 
 
 

8- Principais metas da escola para 2017 

Descrição da meta  Principais ações para alcance da meta 

A- Elevar o nível da qualidade 
leitora, escritora e 
interpretativa 

 
 A- Diversificação metodológica nas ações 
do corpo docente. 
 
 

B- Minimizar retenção nos 9º 
anos 

     
B- Envolvimento dos alunos no processo de 
construção do conhecimento na recuperação 
das defasagens de aprendizagem. 
 

C- Envolver alunos e 
professores na busca por um 
melhor relacionamento no 
convívio cotidiano em sala de 
aula 

    
 C- Realização de reuniões envolvendo seus 
líderes para sugerirem mudanças. 

D- Aumentar a participação 
dos responsáveis no 
acompanhamento da vida 
escolar dos alunos 

     
D- Acolhimento em reuniões, incentivo à 
participação em projetos da Unidade escolar, 
apresentação das potencialidades e dos 
desafios da aprendizagem. 

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

A- Combate ao Bullying A- Temática abordada na Unidade Escolar, 

sobretudo com iniciativa da Professora 

Mediadora Escolar e Comunitária realiza-se 

durante todo o ano letivo, com efetiva 

participação e aceitação do corpo discente e 

docente. 
  B- Homenagem às mães  B- Fortalecer as relações Comunidade - Escola. 

Realizado anualmente no mês de maio, com 

participação efetiva de toda a Comunidade escolar. 
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10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
Vera Lucia de Lima 

B – Vice Diretor 

Fábia Vilela da Fonseca 

 

C - Coordenador 

Alessandra Buikauskas Zuccherelli 

 

 

 

 

 

 

  C- Show de Talentos   C- Visa a manifestação do Protagonismo Juvenil. 

Com previsão de realização no 3º bimestre. 

  D- Mostra Cultural  D- Apresentação de trabalhos desenvolvidos pelos 

alunos durante o ano letivo em consonância com o 

Currículo de Estado de São Paulo com previsão de 

realização no 4º bimestre. 

 


