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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:  
A EE Jardim Santa Lídia I iniciou suas atividades em Fevereiro de 2016 exclusivamente com turmas do Ensino Médio 1º e 2º 
série no período matutino. No ano de 2017 foi acrescentado o período vespertino atendendo o 1º série do Ensino Médio. A 
comunidade escolar que ser formou tem origem das escolas adjacentes  do bairro Jardim São Domingos. No anos 2016 
trabalhamos efetiva e arduamente a convivência harmonioza no meio escolar. E assim a cada mês que se passava 
superavámos essa dificuldade. Chegando ao fim do ano letivo com resultados satisfatórios e em fevereiro de 2017 recebemos 
novos alunos com o projeto pedagógico bem consolidado. 

 

 

3- 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 
( ) 6° ao 9° ano    ( ) Sala de Vídeo 
(x ) Ensino Médio   (x ) Laboratório ( aguardando equipamentos) 

( ) EJA   (x ) Sala de Informática ( sem equipamentos) 
 ( ) Educação Especial   ( x) Quadra 

( )CEL  ( ) Outros: 
( )PEI   
( ) ETI 

 

 

Total de alunos: 700  
    

4- Breve resumo do Projeto Político Pedagógico da escola: A proposta pedagógica da EE Jardim Santa Lídia I trabalha com 
a realidade social da comunidade, sua visão tem como base eduacional a valorização da vida, seus principios estão alicerçados 
no respeito incondicional às diferenças e à valorização do conhecimento científico. Partindo desta diretriz a proposta pedagógica 
retrata a nossa comunidade escolar. Superar diferenças, dificuldades, limitações e barreiras que a vida apresenta fundamentam 
nossa proposta. Desde o inicio das atividades trabalhamos pela efetivação do direito humano à educação. 

 

 

forma 

 

 

 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 
Objetivo  Descrição 

➢ Diminuição da Evasão Escolar j
e 
  Projeto Cadê Você 

➢ Aprimoramento do conhecimento  
alsobraluno 

 Práticas docentes diferenciadas atendendo a todos. 
➢ Envolvimento da comunidade escolar  Gestão Democrática 
➢ Desenvolvimentos de Projetos   Trabalhados em todos os seguimentos 
>Aceitação das Diversidades   Projeto orientador  

6- Indicadores de avaliações externas na escola: 7- Conselhos escolares: 

 Anos Iniciais Anos Finais Ensino Medio IDEB/META  

IDES
P 

MET
A 

IDESP META IDESP META A.I A.F 
Conselho  

de Escola 

( ) implantado 

(x ) atuante 
2012         
2013         

APM 
( ) implantado 

( x) atuante 2014         
2015         

Grêmio 
  ( ) implantado 

  (x ) atuante 2016         

 
 
 

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

A- Erradicar a depredação e vandalismo na ambiente   A- Ampla divulgação da importância do patrimônio público 
B-  
C-  
D- 

B- Reduzir indices de reprovações     B- Trabalhar a Avaliação Qualitativa 
C- Erradicar a evasão escolar     C- Aplicar na integra o projeto Quem falta faz falta 
D- Promover a capacidade inelectual da leitura      D- Rodas de Leituras interdisciplinares 

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

A- Cadê Você – Minimizar a evasão escolar A- Reunião com alunos 
  B- Descobrindo novos talentos – Habilidades artísticas   B- Trabalhos artísticos desenvolvidos 
  C- Horta Escolar- Valorização do meio ambiente   C- Preparação da terra para o plantio 
  D- Projeto Conhecendo lugares de aprender – Novos conhecimentos   D- Passeios ( cinema, zoológico, outros) 
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10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
Sr. Luiz Ribeiro de Paula 

B – Vice Diretor 

Sra. Rosney Azarias de Carvaluo 

 

C - Coordenador 

Pricila Monteiro dos Reis 

 

 

 

 

 

 
 


