
Diretoria de Ensino Guarulhos Norte  

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

1 - E.E.  PARQUE SANTOS DUMONT 

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: 

         Ano de criação Decreto nº 46.573 publicado no D.O.E de 01/03/2002. O perfil socioeconômico é bem diversificado.. 
A escola fica localizada no bairro afastado do centro da Cidade de Guarulhos atende a comunidade local, porém uma 
comunidade ativa. No período da manhã atende alunos  8º e 9º anos e tarde 6º e 7º anos. O  curso noturno (EJA) conta 
com sua maioria trabalhadores, pais de alunos, alguns visam o desenvolvimento de sua potencialidade para o ingresso 
no mercado e a continuidade nos estudos em nível superior.  

 

 

 

  

 

 

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

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

(   ) ETI 

 

 

Total de alunos:   
    
4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: 

 

     A proposta pedagogica da EE Parque Santos Dumont está baseada na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, Constituição 

Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente e dos Paramentos Curriculares Nacionais. 

    A nossa escola tem como função principal respeitar e valorizar as experiências de vida dos educandos e de suas famílias visa 

também o desenvolvimento do educando e o respeito pelos direitos do homem e pela liberdade, bem como favorecer a compreensão, 

tolerância e a amizade.   

    Entre todos, respeitando a diversidadade que formam o universo da escola em seus segmentos. 

    As ações pedagógicas estimulam à discussão, o estudo, a pesquisa, a reflexão e o discernimento sobre valores morais e também 

aquisição de conhecimentos acumulados através dos tempos.  

   A metodologia de ensino está baseada na proposta construtivista, ou seja o objetivo é criar possibilidades para que o educando 

construa seu conhecimento, desenvolva a sua capacidade de observar, descobrir e pensar.  

 

 
 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 

Objetivo  Descrição 

➢ Possibilitar mecanismos de participação e compromisso 
de todos na melhoria da qualidade de ensino e com 
aprimoramento do processo pedagógico  

R
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a
n
e
j
a
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 Através das intervenções na prática docente, incentivando 
os docentes a diversificarem as oportunidades de 
aprendizagem, visando a superação das dificuldades 
detectadas  
 6- Indicadores de avaliações externas na escola: 7- Conselhos escolares: 

 Anos Iniciais Anos Finais Ensino Medio IDEB/META  

IDESP META IDESP META IDESP M
E
T
A 

A.I A.F 
Conselho  

de Escola 

( ) implantado 

( X) atuante 2012  2,88       
2013  2,99  1,53    4,0 

APM 
(  ) implantado 

(X ) atuante 2014  3.1  1,84     
2015  *****  1,89    4,4 

Grêmio 
  (x ) implantado 

  (  ) atuante 2016  *******  1,66     

 
 
 
 

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

A- Diminuir em 80% com os alunos com dificuldades 
na leitura 

B- dificuldades na  

 A- promover atividades diversificadas para 
motiva 

B-  
C-  
D- 

Leitura e na escrita. 
 
 
  

    Motivar os alunos pelo gosto da leitura. 

B_ Dimimuir em 60% o indice de evasão  B- - Pesquisar e tabular gráficos sobre os motivos 

da evasão( Solicitar a presença dos 

responsáveis) para acompanhamento). 
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10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
Maria Ednalva Carvalho de Souza 

B – Vice Diretor 

Sidnei Aparecido de Andrade Salles 

Marilu Hiromi Tateisi  

C - Coordenador 

Agnaldo Maldonado Teles  

 

 Guarulhos, 28 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

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

A- Projeto sala de leitura ( atividade permanente)  

B- Projeto educação ambiental  

Incentivar a leitura pelo prazer de ler, motivar, 

pesquisar, desenvolver habilidades de interpretar.   

Sensibilizar a comunidade escolar sobre a 

importância da educação ambiental, valorizando o 

“fazer” dos alunos mostrando que eles é que são os 

construtores da vida.   

 


