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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 
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aria Inez Molinari Sofia 
                                                                                                            Dirigente Regional de Ensino 

2- Breve histórico da escola:  
 
A EE Jardim. Santa Lídia localiza-se há 12 km do Centro de Guarulhos.A população do entorno  apresenta muita 
carência, e a estrutura do bairro necessita de investimentos. Para atendimento médico da região conta com um 
posto de saúde, com boa parceria para projetos voltados a saúde da criança. O bairro é servido por linhas de 
ônibus e possui uma quadra de esportes. A comunidade é presente e muito participativa. 

 

 

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

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

( ) EJA   ( X) Sala de Informática 
( ) Educação Especial   (X ) Quadra 
( )CEL  (X ) Outros:brinquedoteca,  banda/rádio, sala de apoio 
( )PEI   
( ) ETI 

 

 

Total de alunos:  
    

4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: Missão:Preparar o homem para vida e o trabalho, 
interagindo com as diferenças e formando cidadãos criticos e participativos. 

 Visão: Concretizar o processo ensino aprendizagem com qualidade, ética e comprometimento. 

 Valores: ética, autonomia, criticidade, criatividade e amorosidade.  

Finalidade:  desenvolver o educando, assegurar sua formação para o exercício da cidadania, assim como progredir 
no trabalho e estudos posteriores.  

 
 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 

Objetivo  Descrição 
  Evitar evasão escolar 
mmmmmmmmmmmmmmmm 

  
Melhorar qualidade de ensino   
Promover a solidariedade   
   
   

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 3,71 3,59 1,74 2,14 1,23 1,75 - - 
2013 - - 1,57 1,88 1,33 1,33 - 4,1/4,5 

APM 
( X) implantado 

(X ) atuante 2014 - - 2,15 1,74 1,40 1,50 - - 

2015 4,05 - 2,82 2,33 1,52 1,54 6,00/5,8 4,8/4,8 

Grêmio 
  (X ) implantado 

  (X ) atuante 2016 - 4,25 3,24 3,00 1,62 1,67 - - 

 
 
 

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

  A-Diminuir em 70% a evasão 
escolar 

  A-acompanhamento semanal de ausencias 
B-  
C-  
D- 

      Ligações semanais, visitação do PMEC 
B- diminuir em 80% alunos 
aabaixoabaixo do ba 

    B-trabalho interdisciplinar contemplando 
        as habilidades necessárias. 
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10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de 
Escola 

 

Andreia do Nascimento 

B – Vice Diretor 
Elen dos Santos 

Fabricio Reis Avelar 

C - Coordenador 
Marriete Bapstele da Silva 

Luciene Lombardo Gonzaga 

 

 

 

 

 

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

A- Acompanhamento do aluno e suas expectativas A-  Professor Mediador 
  B-  Aluno nota 10   B-  Entrega de certificados - Auto estima 

C- Alunos monitores   C-            Auxiliam no contra turno 
  D-  Leitura   D-            Ampliação do uso da sala de leitura 

 


