
Diretoria de Ensino Guarulhos Norte  

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

1 - E.E. PROFESSORA SALIME MUDEH 
Breve histórico da escola: 

 Em 12 de janeiro de 1982, através do Decreto nº 18.371/82, foi criada a EEPSG. DO JARDIM SÃO 

GERALDO. Mais tarde, atendendo às reais necessidades do nosso bairro, nossa escola é transformada em 

Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus Professora Salime Mudeh. Ao longo dos anos, nossa escola 

foi se tornando referência de qualidade de ensino para a comunidade local, que participa ativamente de 

nossos projetos que visam ao desenvolvimento global dos alunos, como o Fórum da Educação, o 

Encontro Ecumênico e a Festa Junina Solidária. Atualmente, o prédio está adequado para atender alunos 

com deficiência física e visual, além de haver Sala de Recursos para alunos com deficiência intelectual. 
 

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

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

( X ) Sala de Leitura 
( X ) 6° ao 9° ano ( X ) tarde  

 
( X ) Sala de Vídeo 

( X ) Ensino Médio ( X ) noite  

 

( X ) Laboratório 

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

 

Total de alunos: 1624  
    

Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: 

 A presente Proposta Pedagógica foi elaborada tendo como fator norteador a análise do processo de 
gestão em cada esfera escolar e o conjunto de ações propostas pela comunidade escolar para a melhoria 
da qualidade da educação dos alunos das séries finais do Ensino Fundamental, dos alunos do Ensino 
Médio e da Educação Especial. De acordo com as Avaliações Institucionais realizadas anualmente e com 
alterações na legislação, ela passa atualizações, para sua adequação. 
Na E.E. Profa. Salime Mudeh, o processo de ensino e aprendizagem centra-se no desenvolvimento de 
uma abordagem construtivista, que atribui ao exercício educativo a construção do conhecimento com 
base nos conhecimentos prévios dos alunos, sendo, nesse processo, o professor mediador de 
conhecimentos, cuja atuação pauta-se no exercício de (re)significação e no de construção de novos 
saberes por meio do desenvolvimento de competências e habilidades. 

 

Principais objetivos da escola para 2017: 
Objetivo Descrição 

>Evasão Diminuir a quantidade de ausências e o fluxo de evasão. 

>Currículo 
Contextualizar o Currículo e adequá-lo,sempre que necessário, para garantir 
o desenvolvimento dos alunos, com deficiência ou não.  
 >Aprendizagem 
Desenvolver as habilidades e competências dos alunos em cada ano/série, 
focando a leitura e a escrita.  
 >Avaliação Propor ações para que a avaliação seja contínua. 

  

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 ******* ******* 2,01 2,50 1,38 1,08 ******* ******* 

2013 ******* ******* 1,94 2,15 1,37 1,49 ******* 4,32 
APM 

( ) implantado 

(X ) atuante 2014 ******* ******* 2,81 2,11 1,59 1,50 ******* ******* 

2015 ******* ******* 2,80 2,98 1,99 1,73 ******* 4,95 
Grêmio 

  ( ) implantado 

  ( ) atuante 2016 ******* ******* 2,78 2,99 2,27 2,14 ******* ******* 

 
 
 
 

 
 

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

A - Reduzir em 60% a evasão escolar. 
A- Levantamento semanal das ausências e contato 
com as famílias. 

B- Aumentar em 70% os projetos de Recuperação da 
Aprendizagem. 

B- Desenvolvimento do Projeto Mais Educação 

  

 

10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
Nilma Maria Figueiredo Gaspar 

B – Vice Diretor 

Miriam de Macedo 

José Edivaldo Gomes 

C - Coordenador 

Edileusa Nunes Pereira 

Renata Gonzalez Medraño 

 

 

 

 

 

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

A- Reuniões de pais ➢ Reunião de pais realizada pela equipe gestora;  
➢ Plantão de professores para atendimento 
individualizado.  

 B- Sala de Leitura Os alunos escrevem sobre suas experiências com a 
leitura; 
Alunos e professores enviam textos para serem 
postados no blog da Sala de Leitura para incentivar o 
hábito de ler. 

C- Encontro Ecumênico Visando aproximar a comunidade e a escola por meio 
das diferentes filosofias e religiões, são realizados 
encontros semestrais. 

  D- Festa Junina Solidária Objetiva manter a tradição da festa sem que haja gastos 
financeiros para os alunos, promovendo a solidariedade 
e socialização. 

 


