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- Breve histórico da escola:  : 
A  EE  JARDIM SANTA CECÍLIA, está localizada na Rua Lagoa Dourada  nº 275 - cocaia -  Guarulhos – 
S.P.- CEP 07130-210 Código da escola:  0046314 Telefone:  2279-1810/2279-1921 
E-mail institucional: e463140a@educacao.sp.gov.br 

A Escola Estadual  “Jardim Santa Cecília”, foi fundada no ano de 2012, Decreto de Autorização 

nº58.308 de 20.08.2012. A escola no ano de 2016 atende a aproximadamente 500 estudantes e visa 

proporcionar ao aluno uma formação integral, socializando-o a partir de uma participação democrática  e 

da prática de uma cidadania ativa, preparando-o para compreender, enfrentar e transformar o mundo de 

forma geral. 

 

 

 

 

 

 

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

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

( ) EJA   ( X) Sala de Informática 
(x ) Educação Especial   (X ) Quadra 
( )CEL  (X ) Outros: Espaço ao ar livre para estudos  
( )PEI   
( ) ETI 

 

 

Total de alunos:  
    

mailto:e463140a@educacao.sp.gov.br
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4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: 

 

 Missão 
 Oportunizar ao educando a construção efetiva de seu conhecimento, através de uma 

educação de qualidade, humanista e adequada à sua realidade, que favoreça autonomia, e 
contribuindo para a formação de cidadãos íntegros e conscientes  de suas responsabilidades 
sociais e ambientais. 

 

 Visão 
Ser reconhecida como uma escola que concretiza o processo ensino e aprendizagem, com 

qualidade, ética e comprometimento, inclusiva, que valoriza a diversidade e que contribui para a 
formação cidadã. 

 

 Valores 
Respeito; 
Igualdade e Equidade; 
Solidariedade; 

           Ética e transparência. 

• Finalidade 

Desenvolver competências e habilidades que promovam uma educação de qualidade, 

contribuindo para uma formação cidadã contemporânea, com ênfase no protagonismo 

juvenil e na Gestão Democrática e Participativa, estimulando nos alunos uma atuação ética 

e solidária junto à comunidade, e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico. 

 

           

             

 

 

 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 

Objetivo     Descrição 
 Diminuir as taxas de evasão e retenção 
escolar  
 
 

 

 
Assegurar ao educando o acesso à escola, bem 
como condições de permanência  e sucesso 
escolar. 

Diminuir a depredação do patrimônio público 
escolar  

Trabalhar a concepção de que a conservação do 
patrimônio público  é dever de todos.  

Ampliar a participação da comunidade nas 
tomadas de decisões  

A participação da comunidade é fundamental 
importância para uma educação de qualidade.    

 

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 --------- --------

- 
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2013 ---------

- 
--------       

APM 
( ) implantado 

(X ) atuante 2014 ---------
- 

--------
-- 

  2,05    
2015 --------- --------

- 
3,55  2,53 2,19   

Grêmio 
  ( ) implantado 

  (X ) atuante 2016 --------- --------
- 

2,69 3,70 1,91 2,67   

 
 
 

8- Principais metas da escola para 2017 

Descrição da meta  Principais ações para alcance da meta 

A- Reduzir as taxas de 
evasão em 50% 

  Desenvolvimento de projetos com ênfase no 
protagonismo juvenil, valorizando a participação dos 
mesmos ; Acompanhamento e orientação dos alunos 
quanto a frequência; Estimulando a reflexão dos pais  
e responsáveis, quanto a importância dos estudos na 
vida de seus filhos, através de reuniões períodicas. 
 
 
 

B- Diminuir em 60% a 
depredação do patrimônio 
público escolar 

 B- Elaborando ações que valorizem a conservação 
do patrimônio público da escola. Desenvolvendo 
projetos que envolvam o protagonismo juvenil, e 
que favoreçam o sentimento de pertencimento e 
amor pela escola.  

C-  Ampliar em 60% a 
participação nos colegiados 

 

    C- • Realizando assembleias periódicas, para 
análise de problemas emergentes e desenvolvimento 
de estratégias para sua resolução; Promovendo  
eventos de lazer e cultura, para interação entre os 
colegiados e direção escolar; Desenvolvendo  reuniões 
de pais e mestres, com horários flexíveis, para atender 
melhor à comunidade. 
 

 
  

9- Principais projetos desenvolvidos na escola 

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

A- Mostra dos Trabalhos Desenvolvidos no Semestre -  A- Os trabalhos práticos dos alunos serão 

expostos semestralmente durante a reunião de 

pais e mestres, para que estes verifiquem tudo 

o que foi desenvolvido no semestre. 

B- Será avaliada a participação nas atividades 

realizadas, a produção individual e em grupo, 

bem como a interação de cada educando com 

os temas propostos bimestralmente. 
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  B-  Sustentabilidade. C- Desenvolver projetos com temas referentes à 

sustentabilidade de forma permanente, por 

meio de pesquisa, trabalhos práticos, horta 

sustentável, coleta seletiva e seminários sobre 

o tema. 

D- A avaliação desse projeto será feita pela 

observação da mudança comportamental dos 

educandos com relação ao tema proposto e a 

interatividade dos alunos com o mesmo. 

  C-   Levanta Santa –  E- Projetos e ações que valorizem o protagonismo 

juvenil, com ênfase no resgate do sentimento 

de pertencimento do aluno, através de teatros, 

mutirões de embelezamento e limpeza, e 

conservação da escola. 

F- Promover momentos de reflexão sobre a 

importância do aluno como agente mediador 

de proteção e cuidado sobre as coisas da 

escola. 

G- A avaliação desse projeto será feita pela 

observação da mudança comportamental dos 

educandos com relação ao tema proposto e a 

interatividade dos alunos com o mesmo. 
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10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
Elaine Cristina Mendes de Almeida  

B – Vice Diretor 

 

C - Coordenador 

Renato Rodrigues   

 

 

 

 

 
 


