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2- Breve histórico da escola: Identificação: Escola Estadual "Professora Valderice Therezinha da Motta Campos 

Marchini ". Localizada na Av. Aníbal Martins, 135, Jardim Bela Vista - Guarulhos – SP - CEP 07132 550 - Fone: 

(11) 2402 0378 – 2402 2001; Atos Legais: Ensino Fundamental - Decreto de autorização nº 20.202 de 20/12/1982 -

D.O. E 21/12/1982 - Ensino Médio D.O.E 05/03/1993. A partir de 2008 a escola passou a ter atendimento em dois 

períodos manhã e tarde.  Jurisdição: Diretoria de Ensino - Região Guarulhos Norte.  

 

 

 

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

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

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

 

 

Total de alunos: 882  
    

4- Breve resumo do Projeto Político Pedagógico da escola: 

 MISSÃO: Oportunizar aos nossos alunos a construção efetiva de seu conhecimento, através de uma educação de    
qualidade, humanitária e transformadora visando sua autonomia.  

VISÃO: Ser reconhecida como uma escola inclusiva, que aceita, acolhe e respeita as diferenças reais de cada ser 
humano.  

VALORES: Comprometimento com o ensino-aprendizagem; respeito à igualdade e à individualidade; ética e 
transparência. 

FINALIDADE: A escola busca, através da qualidade do ensino, a valorização do ser humano, tornando-o sujeito de 
sua própria aprendizagem e transformador da comunidade onde vive. 

 

 
 5-  Principais objetivos da escola para 2017: 

Objetivo  Descrição 
➢ Reduzir o percentual de 

alunos com desempenho 
abaixo do básico.  

 Qualidade do ensino em todos os níveis com a redução das defasagens 
pedagógicas visando o sucesso escolar de todos os alunos.  

➢ Reduzir  a frequencia 
irregular  e  a evasão 

 Articulação das ações para atuar sobre as razões que levam ao abandono da 
escola, oferecendo um trabalho pedagógico para ajudar a manter os vínculos com a 
escola e a aprendizagem formal. 

➢ Aperfeiçoar  o processo 
avaliativo 

 Acompanhamento do desenvolvimento do aluno, de forma diagnóstica, formativa e 
contínua,  corrigindo e melhorando o processo de ensino-aprendizagem. 

➢ Fomentar o Protagonismo 
Juvenil 

 Incentivo ao envolvimento dos alunos em atividades direcionadas à solução de 
problemas reais, atuando como fonte de iniciativa, liberdade e compromisso. 

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   2,05 1,59 1,88 1,88   
2013   1,95 2,19 1,53 1,99 3,8 4,0 

APM 
(x ) implantado 

(x) atuante 2014   2,01 2,12 1,01 1,66   
2015   3,09 2,20 1,80 1,14 4,1 4,7 

Grêmio 
  (x ) implantado 

  (x) atuante 2016   2,29 3,27 1,12 1,95   
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8- Principais metas da escola para 2017 
Descrição da meta  Principais ações para alcance da meta 

  A- Reduzir o percentual de alunos com desempenho abaixo 
do básico em 20%. 

 
A- Utilização de avaliações diagnósticas e 
formativas, observação das aulas e  intervenções 
pedagógicas. 
 

  B- Aumentar em 20% a frequencia às aulas e diminuir em 
10% a evasão 

 
  B -  Acolher o aluno, valorizando o indivíduo no 
contexto escolar, além de envolver a comunidade na 
participação efetiva (reuniões, conselho, assembleias) 
da elaboração de ações estratégicas para uma 
educação significativa voltada para a cidadania. 

  C- Aumentar em 10% o acompanhamento de sala de aula. 

 

  C- Otimizar e sistematizar do acompanhamento da 
sala de aula (análise do planejamento das atividades 
(plano de ensino), o resultado das avaliações. Observar 
a aula e fazer as devolutivas individuais e formações 
coletivas (ATPC) 
 

  D- Aumentar em 30% a participação do educando no âmbito 
escolar 

   D-  Promover eventos e atividades diferenciadas pelo 
Grêmio Escolar, e colaboração nas atividades 
propostas pela Equipe Escolar. 

 

10-Equipe Gestora: 

 

A – Diretor de Escola 
Roberta Cristina  Tonon 

B – Vice Diretor 
Maria Lúcia Nucci 

C - Coordenador Luciana Oliveira Barbosa 

 

 

 

 

   

 

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

A-  Aluno Destaque   A- Todo bimestre são elencados os alunos com melhor 
desempenho/superação e recebem um certificado de  " 
Aluno Destaque". 

  B-   Minha sala é 10   B-  Incentivo aos alunos por meio de uma competição 
entre as salas para melhorar a organização, limpeza e a 
poluição sonora. 

  C- Visita a OSESP   C-  ampliar e fortalecer o desenvolvimento cultural e 
musical da comunidade escolar 

  D - Workshops   D-    Apresentação de possibilidades de continuação 
dos estudos como cursos técnicos e superiores, bem 
como oportunizar a entrada no mercado de trabalho 
através do projeto Jovem Aprendiz, em parceria com 
Universidades, Escolas Técnicas, CIEE e outros. 

 


