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I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
 
 

 
Escola 
 

 
“E.E. Odulfo  de Oliveira Guimarães” 

Ato de 
criação 

Decreto-Lei 16.834- D.O 01/02/1947 

Instalação Decreto 16.821 – D. O. 16/02/1948 

 
Município 
 

 
Viradouro - SP 

 
Endereço 
 

 
Rua Luiz Guerreiro, nº 09 - Centro 

 
Telefones 
 

 
(017) – 3392-1510 / 3392-2303 

 
E- mail 
 

 
e022585a@see.sp.gov.br 

 
CNPJ: 49.159.304/0001-95 

 
CIE: 022585 
 

 
UA: 43642 

 

II - CURSOS OFERECIDOS EM 2015 

 
 
 

 

          PLANO DE GESTÃO 2015 - 2018 
 

CURSO/SÉRIE/ANO TURNO HORÁRIO 
 

Ensino Fundamental - Ciclo II Diurno Das 12h40min às 18h 

Ensino Médio Regular Diurno Das 7h às 12h20min 
Das12h40min às 18h  

Ensino Médio Regular Noturno Das 19h às 23h 
 

mailto:e022585a@see.sp.gov.br
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III - HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 
- Histórico de criação/patrono 

 O Sr. Odulfo de Oliveira Guimarães acreditou no sonho de construir, em 

uma cidade pequena um Ginásio Estadual. Para isto, presidiu uma comissão 

pró-ginásio “Anita Costa”, organizada em junho de 1945. Inicialmente, foi 

realizada uma campanha junto às autoridades governamentais, em São Paulo, 

no sentido de obter-se a criação deste instituto educacional e em seguida 

buscou-se o apoio da população, com o propósito de construir um edifício 

adequado ao seu funcionamento. No dia 04 de agosto de 1945, Viradouro 

recebeu a visita do deputado federal José Alves Palma que se mostrou 

encantado com a cidade tendo uma atuação decisiva na transformação do 

grande sonho em realidade. Foram adquiridos dez mil metros quadrados de terra 

e muitos moradores doaram dinheiro para a construção do prédio, que teve início 

no mandato do prefeito Juvenal Custódio da Silveira (1947) e terminou no 

mandato do prefeito Odilon de Carvalho Braga (1948-1951). O Ginásio Estadual 

de Viradouro, como foi chamado na sua criação, surgiu por um decreto 

(DECRETO LEI Nº 16.834) no dia trinta de janeiro de 1947, assinado pelo senhor 

Interventor Federal, Doutor Jose Carlos de Macedo Soares. O Prefeito Municipal, 

Juvenal Custódio da Silveira, no empenho de apressar o início das aulas, se 

prontificou a alugar e ceder ao Ginásio Estadual o prédio construído pela 

Irmandade de São Vicente de Paula, local destinado à instalação de uma Santa 

Casa. O Ginásio Estadual possuía originalmente dez salas, sendo um auditório, 

uma biblioteca, sala de geografia, sala de línguas vivas, sala de ciências, sala 

de desenhos, sala de trabalhos manuais, sala dos professores, sala do 

orientador e uma sala de administração e inspeção. Também possuía duas áreas 

livres, gabinete médico, chuveiros e vestuário. O primeiro diretor do Ginásio 

Estadual foi o professor Enzo Melchior. A Unidade escolar localiza-se à Rua Luiz 

Guerreiro, nº 09, no centro da cidade de Viradouro. 

Prédio escolar 

O prédio escolar foi construído no ano de 1.948, hoje consta com treze 

salas de aulas, uma sala de informática, um pequeno laboratório de ciências, 

sala dos professores, secretaria, diretoria, uma sala de coordenação, sala de 

leitura/biblioteca, quadra coberta, pátios (coberto e descoberto) e cozinha.  

 

 Recursos Físicos   

   A E.E.Odulfo de Oliveira Guimarães, criada em 1.947, fica situada à Rua 

Luiz Guerreiro nº 09, no centro da cidade de Viradouro. Os vizinhos são casas 

de família e pequenos comércios. Atende alunos moradores do centro e de toda 

a periferia, uma vez que é a única escola de Ensino Médio da cidade. Os alunos  
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apresentam condições sócioeconômicas e culturais diversificadas, com pais 

trabalhadores rurais, principalmente no cultivo da cana - de - açúcar e nas 

atividades do comércio. O hábito de leitura, acesso ao computador, teatro e 

cinema é de uma minoria privilegiada.  

 

Recursos técnicos e pedagógicos 

  A U.E possui computadores, notebooks, data show, Programa Acessa 

Escola como recursos pedagógicos que auxiliam no desenvolvimento das aulas, 

visando uma melhor aprendizagem. Além da orientações dos Professores 

Coordenadores Pedagógicos, conta, também, com o Núcleo Pedagógico da 

Diretoria de Ensino.  

 

Recursos Humanos 

A comunidade escolar conta atualmente com um Diretor, um Vice-Diretor, 

dois Professores Coordenadores, uma Secretária, dois Oficiais Administrativos, 

nove Agentes de Organização Escolar, cinco Agentes de Serviços Escolares, 

cinquenta e três professores, sendo trinta efetivos, cinco  professoras e uma 

funcionária readaptadas em exercício, e setecentos e oitenta e nove alunos. 

 
 Histórico de resultados       

       MÉDIAS DO SARESP 2010, 2011, 2012 e 2013 

 
 
Avaliação do trabalho desenvolvido pela escola               
 Os indicadores internos e externos evidenciaram que há um grande 

número de alunos no nível de proficiência Abaixo do Básico tanto em Língua 

Portuguesa como em Matemática necessitando de um Plano de Ação eficiente, 

no qual toda a comunidade esteja envolvida. O Fluxo Escolar, nos últimos dois 

anos, está controlado, porém continua sendo uma das prioridades no Plano de 

Ação Participativo. 

Análise sistemática dos resultados das avaliações dos alunos 
Resultados obtidos nos últimos quatro anos: 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

Séries 6ª 8ª/9º 3ª 6ª 8ª/9º 3ª 

2010 196,5 219,1 256,2 210,4 245,4 263,8 

2011 204,2 238,9 252,8 2015, 248,7 265,8 

2012 201,1 231,1 258,7 209,2 252,5 267,5 

2013 205,8 216,3 254,8 225,9 240,7 266,9 

2014 - 242,6 265,3 - 262,0 279,9 



                            SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
                             DIRETORIA DE ENSINO DE SERTÃOZINHO 

                  EE ODULFO DE OLIVEIRA GUIMARÃES 
                          Rua Luiz Guerreiro, 09 - Fone 017 (3392-1510) (3392-2303) 

                             Viradouro- SP-  CENTRO – CEP 14.740-000 

 
ENSINO MÉDIO 

 
ANO MATRÍCULA T. E. % APROVAÇÃO % EVASÃO % REPROVAÇÃO % 

2011 671 55 8,12 493 72,8 54 7,98 69 10,2 

2012 635 74 11,65 434 68,3 90 14,1 37 5,82 

2013 551 59 10,7 477 86,6 10 1,81 05 0,9 

2014 629 51 8,1 561 89,2 15 2,4 02 0,3 

  

IV - PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA  

 FINALIDADE (IDENTIDADE DA ESCOLA) 
 

A E. E. Odulfo de Oliveira Guimarães tem como finalidade capacitar os 
seus alunos para uma vida em sociedade através de uma educação voltada para 
a formação do cidadão, a preparação para o trabalho e para a continuação dos 
estudos, ou seja, visa oferecer uma educação com qualidade que  garanta o 
desenvolvimento integral dos mesmos, baseada nos quatro pilares da educação 
(Delors):  

• Aprender a conhecer 

• Aprender a fazer 

• Aprender a conviver 

• Aprender a ser 
A escola busca, dia a dia, consolidar tais ideais através de uma 

gestão democrática e participativa. 

 

MARCO SITUACIONAL  (COMO É A NOSSA ESCOLA?) 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 Os resultados das avaliações externas, ainda apontam para a 

intensificação do processo ensino aprendizagem e para ações voltadas ao fluxo 

escolar.  

Os conteúdos desenvolvidos pelas disciplinas são fundamentados no 

Currículo Oficial do Estado de São Paulo: a escola aprendente, o currículo como 

espaço de cultura, as competências como referência, a prioridade para a leitura 

e a escrita e a articulação das competências para aprender. Aos docentes, cabe 

a responsabilidade de discutir e refletir na problematização e na significação dos 

conhecimentos sobre sua prática, ou seja, o estabelecimento de uma 

ANO MATRÍCULA T. E. % APROVAÇÃO % EVASÃO % REPROVAÇÃ
O 

% 

2011 333 44 13,2 265 80 01 0,3 12 3,6 

2012 344 57 17 253 73,5 22 6,4 12 3,5 

2013 302 58 19,2 243 80,46 03 0,99 - 0 

2014 273 40 14,65 231 84,61 01 0,36 01 0,3
6 
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transposição didática adequada aos seus objetivos de ensino, bem como a 

tolerância, o respeito e a solidariedade, promovendo a solidificação da cidadania, 

visando uma escola, realmente, inclusiva. 

A fundamentação apresentada, não exclui de forma alguma a utilização 

de outros materiais de apoio pedagógico, que são perfeitamente válidos e 

importantes, como os livros didáticos e paradidáticos, materiais multimídia, sala 

de informática, projetos pedagógicos etc. O livro didático é utilizado como fonte 

de pesquisa e subsidia a resolução das atividades propostas ao aluno na medida 

em que o professor estabelece equivalências de conteúdos indicando o tema em 

estudo com as situações de aprendizagem dos cadernos.  

 

CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR  

Esta Unidade de Ensino encontra-se localizada no centro da cidade, cujo 

IDH é de 0,739, considerado um nível de desenvolvimento humano elevado, e 

atende alunos de todos os bairros que, em sua grande maioria, são pessoas 

simples, oriundas de classe média e baixa, filhos de trabalhadores do comércio, 

prestadores de serviços e profissionais autônomos (pedreiros, pintores, 

lavadeiras, empregadas domésticas) e de funcionários públicos e de usinas de 

cana – de - açúcar. Grande parte dos pais dispõe apenas do Ensino 

Fundamental ou Ensino Médio incompleto o que de certa forma dificulta o 

acompanhamento das atividades escolares dos filhos. Em torno da escola, as 

residências são bem estruturadas. Por ser a única escola de Ensino Médio do 

município, os maiores problemas existentes na sociedade que envolvem 

adolescentes estão presentes em nosso cotidiano.  Contudo, a questão da 

segurança mostra aspectos de muita fragilidade, pois há ações de vândalos nas 

imediações da mesma (jogam pedras nos vidros e mexem nos carros dos 

professores). A falta de policiamento mais ostensivo nas imediações da Escola 

tem gerado encontros de traficantes e dependentes químicos.  Contudo, a escola 

conta com uma parceria  junto à Prefeitura Municipal, que disponibiliza um 

orientador nos períodos da manhã e da tarde. 

                                                                                                         

MARCO FILOSÓFICO (QUE ESCOLA PRETENDE-SE CONSTRUIR?) 

As mudanças sociais, políticas e econômicas exigem que a escola 

assuma um novo papel, ou seja, que ela sofra transformações para adequar-se 

a este novo contexto. Portanto, pretendemos uma escola que idealize novas 

práticas pedagógicas, que saiba usar o poder da visão crítica para entender o 

mundo, onde se cultive a solidariedade e incentive os alunos a lutarem por uma 

sociedade mais justa. Para isso, se faz necessário buscarmos reencantar a 

educação, buscando novas práticas pedagógicas, substituindo o visual-auditivo 

pelo dinâmico e criativo, ensinando a compreender e a pensar. 

 Cabe aos gestores possibilitar a criação de um ambiente participativo e 

democrático na escola, através do diálogo, dando suporte para o 
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desenvolvimento de projetos, acompanhando e avaliando as ações do processo 

ensino-aprendizagem. Assim, o trabalho em equipe é condição sine qua non 

para que as atividades sejam devidamente planejadas e avaliadas. 

 Aos professores, cabe conhecer a criança e o adolescente respeitando 

seu conhecimento cultural, sua personalidade e seu tempo de aprender, assim 

como, o desenvolvimento da cidadania através de uma prática reflexiva e com 

competências emergentes como, por exemplo: organizar e dirigir situações de 

aprendizagem, administrar a progressão das aprendizagens, informar e envolver 

os pais e, principalmente, administrar a própria formação continuada. 

 Dessa forma, promoveremos a inclusão social através do Protagonismo 

Juvenil com um ensino de qualidade e conseguiremos diminuir a evasão e a 

retenção escolar, formando cidadãos críticos e reflexivos  que saibam enfrentar  

um mundo de incertezas, buscando uma parceria com a família ou responsáveis, 

concretizando uma gestão participativa. 

 Os alunos serão avaliados de maneira contínua, diagnóstica e formativa, 

levando em consideração o desenvolvimento das competências e habilidades 

dos mesmos, as quais apontarão a necessidade de procedimentos paralelos ou 

intensivos de recuperação (Resolução SE nº2, de 13/01/2012), de classificação 

ou reclassificação. 

 Enfim, pretendemos uma escola que busque a felicidade, um lugar onde 

todos estejam alegres por estarem sendo capazes de enfrentar os conflitos da 

realidade em que vivem, pois a alegria (crescimento da potência – Espinosa) é 

fator determinante para a evolução do sujeito. 

 

 MARCO OPERACIONAL (COMO FAZER?)  

Para conseguirmos construir a escola que desejamos e que atenda às 

atuais exigências da vida social e que ofereça a possibilidade de apreensão de 

competências e habilidades necessárias para a formação do aluno e cidadão, 

utilizamos um instrumento de avaliação que nos auxilia na identificação das 

fragilidades que afetam o nosso cotidiano e implementação de um plano de ação. 

O Plano de Ação desta escola tem como finalidade atender, de forma mais 

pontual e organizada, as necessidades de aprendizagem detectadas no 

processo de avaliação possibilitando a otimização e a reorganização de seus 

espaços e tempos. A elaboração do Plano deu-se após pais, alunos, 

professores, funcionários e equipe gestora se reunirem para análise de quarenta 

focos do material utilizado, os quais contemplam cinco dimensões da gestão: a 

Pedagógica, a dos Recursos Humanos, a Participativa, a dos Recursos Físicos 

e financeiros e a dos Resultados Educacionais do ensino e aprendizagem. O 

P.A.P. (Plano de Ação Participativo), é um instrumento de avaliação proposto no 

âmbito do Programa Educação – Compromisso de São Paulo em parceria com 

a Secretaria de Gestão Pública. Este material tem como objetivo diagnosticar 

problemas críticos dentro da governabilidade da própria escola. 
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A partir das reflexões e discussões realizadas, priorizaram-se os 

seguintes focos: Dificuldades de ensino e de aprendizagem (Gestão 

Pedagógica), Faltas de alunos, evasão e abandono (Gestão de Resultados 

Educacionais do Ensino e da Aprendizagem), Protagonismo Juvenil (Gestão 

Participativa) e Formação Continuada. 

 

CONCEPÇÃO DE ENSINO-APRENDIZAGEM (PROCESSOS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM), AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS)  

 

Classificação e descrição dos níveis de proficiência em 2014 

Quadro comparativo 2013 - 2014 

 
Disciplina Ano 

Escolar 
% de alunos por Nível de Desempenho 

 Abaixo do Básico Básico Adequado Avançado 
 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
 

Língua 
Portuguesa 

9º EF 39,71% 11,4% 52,94% 74,3% 7,35% 14,3% 0,0% 0,0% 
 

3º EM 45,54% 35,5% 33,93% 39,8% 20,54% 24,7% 0,0% 0,0% 
 

Matemática 9º EF 36,76% 17,1% 52,94% 62,9% 8,82% 20,0% 1,47
% 

0,0% 
 

3º EM 56,25% 48,4% 41,96% 46,2% 1,79% 5,4% 0,0% 0,0% 
 

Ciências 9º EF (2012 - 
37,9%) 

17,8% (2012 - 
51,5%) 

60,0% (2012 - 
10,6%) 

20,0% (2012 
- 
0,0%) 

2,2% 

Ciências da 
Natureza 

3º EM (2012-
59,25%) 

44,4% (2012 - 
34,0%) 

48,1% (2012 - 
5,4%) 

7,4% (2012 
- 
1,4%) 

0,0% 

 Insuficiente Suficiente Avançado 
 

 

Abaixo do Básico 
 
Português 
 E.F.     39,71% - 11,4% = 
28,31% (diminuiu) 
E.M.    45,54% - 35,5% = 
10,04% 
Matemática 
E.F.     36,76% - 17,1% = 
19,66% 
E.M.    56,25% - 48,4% = 
7,85% 
 

Básico (aumentou) 
 

Português 
E.F.   52,94% - 74,3% =  
21,36%  
E.M.  33,93% - 39,8 % = 
5,87% 
 
Matemática 
E.F.    52,94 % - 62,9% = 
9,96% 
E.M.   41,96% - 46,2% = 
4,24 
 

Adequado(aumentou) 
 

Português 
E.F.   7,35% -  14,3%= 
6,95%  
E.M. 20,54% - 24,7% = 
4,16% 
 
Matemática 
E.F.  8,82%  - 20,0%  = 
11,18% 
E.M. 1,79%  - 5,4% = 
3,61% 
 

Avançado (diminuiu) 
 

Português 
E.F.     0%  
E.M.      0% 
 
Matemática 
E.F.  1,47% - 0 =  1,47%     
E.M= 0% 
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Plano de ação voltado para os alunos que se encontram nos níveis de 

aprendizagem: Básico e Abaixo do Básico 

 

 

PLANO DE AÇÃO 2015 

Assunto:         Processo Ensino Aprendizagem 

Justificativa Analisando os resultados da Avaliação da Aprendizagem em 
Processo e o rendimento escolar no dia a dia da sala de aula, foi 
possível se constatar que uma das maiores fragilidades dos discentes 
está relacionada à leitura, escrita e interpretação. 

Objetivo Diminuir a quantidade de alunos que estão no nível Abaixo do Básico. 

Ações • Projeto Hora da Leitura em parceria com a Sala de Leitura e 
envolvimento de todas as disciplinas na tentativa de sanar as 
dificuldades. Realização de leituras semanais na sala de aula e na 
sala de leitura havendo discussão prévia entre a coordenação, 
professores regulares e da sala de leitura para seleção de materiais. 

• Recuperação Contínua para Produção Textual 
Trabalho voltado aos descritores que apresentaram maior 
comprometimento através de produções textuais semanais, a partir 
das leituras realizadas na sala de aula ou sala de leitura, bem como, 
a reescrita e a organização de portfólios.   

• Projeto Aprendendo Matemática através dos jogos. Utilização e 
confecção de jogos para que o lúdico e o manipulativo possam 
contribuir para a melhora da capacidade de aprendizagem da 
matemática. 

Responsáveis • Projeto Hora da Leitura: Professores Coordenadores, Professores 
Regulares e Professores da Sala de Leitura. 

• Recuperação Contínua para Produção Textual: Professores de 
Língua Portuguesa com a colaboração dos Professores da Sala de 
Leitura.  

• Projeto Aprendendo Matemática através dos jogos: Professores de 
Matemática com a colaboração da Sala de Leitura. 

Período de 
realização 

Durante o ano letivo. 

Instrumento 
de avaliação 
das ações 

As ações serão avaliadas após os resultados de rendimento das 
avaliações internas e através do comparativo da primeira AAP  com a 
segunda 

Acompanha-
mentos 

As ações serão acompanhadas pelos Professores Coordenadores no 
dia a dia da rotina escolar e após os resultados das avaliações. 
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Ações desenvolvidas e/ou a desenvolver para promover a inclusão e a 
aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais 
 
A escola tem atendido o que rege a Legislação vigente. 
Resolução SE 61, de 11-11-2014 (Dispõe sobre a Educação Especial nas 
unidades escolares da rede estadual de ensino) 

 
Artigo 1º - São considerados, para fins do disposto nesta resolução, como 

público-alvo da Educação Especial, nas unidades escolares da rede estadual de 

ensino, os alunos que apresentem: 

I - deficiência; 

II - transtornos globais do desenvolvimento - TGD; 

III - altas habilidades ou superdotação. 

Artigo 2º - Fica assegurado a todos os alunos, público-alvo da Educação 

Especial, o direito à matrícula em classes ou turmas do Ensino Fundamental ou 

Médio, de qualquer modalidade de ensino. 

           Artigo 3º - O Atendimento Pedagógico Especializado - APE dar-se-á: 

I - em Sala de Recursos, definida como ambiente dotado de equipamentos, 

mobiliários e materiais didáticos, visando ao desenvolvimento de habilidades 

gerais e/ou específicas, mediante ações de apoio, complementação ou 

suplementação pedagógica, na seguinte conformidade: 

a) com turmas de até 5 (cinco) alunos da própria escola e/ ou de diferentes 

escolas ou de outra rede pública de ensino; 

b) com 10 (dez) aulas, para cada turma, atribuídas a professor especializado; 

c) com número de alunos por turma definido de acordo com a necessidade de 

atendimento; 

d) com atendimento individual e de caráter transitório a aluno, ou a grupos de 

alunos, com, no mínimo, 2 (duas) aulas semanais e, no máximo, 3 (três) aulas 

diárias, por aluno/grupo, na conformidade das necessidades avaliadas, devendo 

essas aulas ser ministradas em turno diverso ao de frequência do aluno em 

classe/aulas do ensino regular; 

Em 2015, a escola conta com 02 turmas de Sala de Recursos, no período 

da manhã. 

 

ARTICULAÇÃO PELA EQUIPE GESTORA ENTRE AS CONCEPÇÕES DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM 

Competências do diretor de escola 
 

• Estimular a busca de metodologias que fazem as aulas tornarem-se mais 
prazerosas e dinâmicas;  

•  Estar sempre aberta às mudanças necessárias e a manter um 
relacionamento agradável entre toda a equipe, dando apoio construtivo 
e cooperativo;  
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• Estar sempre atenta ao cumprimento da legislação em vigor por parte de 
todos os segmentos da U.E; 

• Incentivar a participação de toda comunidade escolar na APM e 
Conselho de Escola; 

• Analisar os problemas emergentes e trocar ideias em debates 
democráticos de fatos escolares com o corpo docente, discente e pais; 

• Incentivar os membros do Grêmio Estudantil a executarem com 
eficiência e dedicação as suas funções; 

• Apoiar projetos especiais por acreditar serem caminhos que 
transformam o espaço escolar num espaço aberto à construção de 
aprendizagens significativas; 

• Formar equipes com responsabilidade diversas na organização da 
escola, mas estabelecendo sempre as diretrizes gerais, uma vez que é 
agente de transformação e de desenvolvimento, controlador e avaliador 
da Gestão Escolar; 

• Acompanhar o desenvolvimento das atribuições dos docentes que 
atuam no Projeto de Apoio à Aprendizagem, bem como os que atuam na 
Sala de Leitura e nos demais Projetos e programas da Secretaria 
Estadual da Educação. 

 
Competências do vice-diretor de escola 
 

• Coadjuvar o Diretor no desempenho de todas as atribuições que lhe são 
próprias; 

• Participar da elaboração do Plano de Gestão; 

• Participar da elaboração da Proposta Pedagógica. 
 
Competências dos professores coordenadores 

• Orientar o grupo de professores quanto a diferentes concepções 
pedagógicas, métodos e conteúdos; 

• Atuar na cobrança de resultados e na avaliação Proposta Pedagógica; 

• Colocar-se em sintonia com o processo do aluno e rever o trabalho do seu 
grupo e de sua atuação com uma crítica justa e objetiva, no sentido de que 
seja realmente realizado o que se planejou; 

• Trabalhar a formação constante dos docentes através da seleção de textos 
pertinentes a metodologia para o desenvolvimento dos conteúdos e dos 
assuntos do dia-a-dia sistematizando a prática da sala de aula nas 
diferentes disciplinas, buscando orientações junto ao Núcleo Pedagógico 
da Diretoria de Ensino quando necessário; 

• Promover nas ATPCs discussão e análise dos diversos instrumentos de 
avaliação bem como sua aplicação e orientação para que se constitua em 
momento de novas aprendizagens; 

• Estimular a participação no desenvolvimento de uma educação que 
transforme a realidade de sua escola mantendo a perspectiva de mudança 
de forma constante e investindo no trabalho coletivo; 

• Acompanhar constantemente o desempenho dos alunos que se encontram 
nos níveis de aprendizagem: básico e abaixo do básico; 
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• Estimular os professores a dotarem estratégias metodológicas 
diversificadas de ensino, que mobilizem o raciocínio e outras competências 
cogntivas; 

• Cooperar com o professor no desenvolvimento da sua autoestima, do 
autoconceito e da motivação para ensinar como um processo contínuo. 

 
Competências das instituições escolares 
Conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de: 

        I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

        II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

        III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

        IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

        V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

        VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração 

da sociedade com a escola; 

        VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, 

bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

        VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca 

e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem 

quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual permitido em lei.(Inciso 

incluído pela Lei nº 10.287, de 20.9.2001) 

Ainda: 

• Criar condições para que todos os alunos desenvolvam suas capacidades 
e aprendam os conteúdos necessários para a vida em sociedade; 

• Permitir ao aluno exercitar sua cidadania a partir da compreensão da 
realidade, para que possa contribuir em sua transformação; 

• Buscar novas soluções, criar situações que exijam o máximo de 
exploração por parte dos alunos e estimular novas estratégias de 
compreensão da realidade; 

• Melhorar a qualidade do ensino, motivando e efetivando a permanência 
do aluno na Escola, evitando a evasão; 

• Criar mecanismos de participação que traduzam o compromisso de todos 
na melhoria da qualidade de ensino e com o aprimoramento do processo 
pedagógico; 

• Promover a integração  escola-comunidade; 

• Atuar no sentido do desenvolvimento humano e social tendo em vista sua 
função maior de agente de desenvolvimento cultural e social na 
comunidade, a par de seu trabalho educativo. 

 
Competências dos Colegiados escolares: 

• Participar das discussões para elaboração revisão e avaliação do 
Proposta Pedagógica, do Plano de Gestão e do Regimento Escolar; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10287.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10287.htm
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•  Participar da elaboração do calendário escolar e avaliar periodicamente 
o seu cumprimento; 

• Avaliar a elaboração do cardápio da merenda escolar, levando em 
consideração os hábitos alimentares locais e o valor  nutritivo dos 
alimentos; realizando o acompanhamento da sua execução e sugerindo 
adaptações quando necessário; 

• Participar da elaboração do plano de aplicação dos recursos financeiros 
alocados na escola e analisar suas respectivas prestações de contas, 
antes do encaminhamento à Secretaria da Educação; 

• Buscar articulação com a equipe gestora, incentivando o desenvolvimento 
de ações voltadas para a integração entre a escola e a comunidade. 

• Estimular a busca de metodologias que fazem as aulas tornarem-se mais 
prazerosas e dinâmicas; 

•  Estar sempre aberta às mudanças necessárias e a manter um  

• relacionamento agradável entre toda a equipe, dando apoio construtivo;  
 

V - SÉRIE HISTÓRICA NO IDESP 

 IDES
P 
2007 

MET
A 
2008 

IDES
P 
2008 

MET
A 
2009 

IDES
P 
2009 

MET
A 
2010 

IDES
P 
2010 

MET
A 
2011 

IDES
P 
2011 

MET
A 
2012 

IDES
P 
2012 

MET
A 
2013 

IDES
P 
2013 

MET
A 
2014 

IDES
P 
2014 

E.F.  2,70 2,82 2,67 2,79 2,70 2,84 2,46 2,65 2,85 3,04 2,64 2,77 2,37 2,54 3,42 
E. M.  1,41 1,50 2,39 2,48 1,75 1,86 1,60 1,78 1,43 1,61 1,59 1,7 1,96 2,09 2,40 

 

VI - RESULTADOS OBTIDOS EM 2014 

 
FLUXO ESCOLAR  
Ensino Fundamental – 2014 

MATRIC. TRANSF. 
MATR. 
ATIVA EVASÃO 

EVASÃO 
% 

TOTAL 
PROMOV. 

PROMOV. 
% 

RETIDOS 
FREQ. 

RETIDOS 
RENDIM. 

TOTAL 
RETIDOS 

RETIDOS 
% 

990 88 803 08 1% 791 1,4 2 1 3 0,4 
 

 
ANO MATRIC. TRANSF. 

MATR. 
ATIVA EVASÃO 

EVASÃO 
% 

TOTAL 
PROMOV. 

PROMOV. 
% 

RETIDOS 
FREQ. 

RETIDOS 
RENDIM. 

TOTAL 
RETIDOS 

RETIDOS 
% 

6º A 36 2 33 0 0 33 100 0 0 0 0 
 

6º B 41 6 32 0 0 32 100 0 0 0 0 
 

7º A 33 5 27 0 0 27 100 0 0 0 0 
 

7º B 30 5 25 0 0 25 100 0 0 0 0 
 

7º I 18 1 17 0 0 17 100 0 0 0 0 
 

8º A 30 6 23 0 0 23 100 0 0 0 0 
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ENSINO MÉDIO 

 
 

 
 
EVASÃO – PLANO DE AÇÃO 
 

8° B 28 5 22 0 0 21 95,5 1 0 1 4,5 
 

9º A 34 6 27 0 0 27 100 0 0 0 0 
 

9º B 31 4 27 0 0 27 100 0 0 0 0 
 

 

MATRIC.  TRANSF. EVASÃO 

EVASÃO 

% 
PROMOV. 

TOTAL 

PROMOV. 

PROMOV. 

% 

RETIDOS 

FREQ. 

RETIDOS 

RENDIM. 

TOTAL 

RETIDOS 

RETIDOS 

% 

1º A 43 3 0 0 36 36 97,5 1 0 1 2,5 

1º B 42 1 1 2,7 37 37 97,3 0 0 0 0 

1º C 42 1 0 0 40 40 100 0 0 0 0 

1º D 44 3 0 0 39 39 97,5 0 1 1 2,5 

1º E 47 2 0 0 40 40 100 0 0 0 0 

1º F 48 4 0 0 39 39 100 0 0 0 0 

2º A 41 2 1 3,5 30 30 96,5 0 0 0 0 

2ª B 42 2 0 0 38 38 100 0 0 0 0 

2ª C 43 1 1 3 33 33 97 0 0 0 0 

2ª D 40 1 0 0 33 33 100 0 0 0 0 

3ª A 38 2 0 0 32 32 100 0 0 0 0 

3ª B 39 1 1 3 32 32 97 0 0 0 0 

3ª C 39 5 1 3,5 28 28 96,5 0 0 0 0 

1º G 36 3 1 5 20 20 0 0 0 0 0 
 

2º E 64 10 2 5 40 40 0 0 0 0 0 
 

3º D 61 7 1 2,5 42 42 0 0 0 0 0 
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PLANO DE AÇÃO A SER EXECUTADO 
PRIORIDADE 2 

DIMENSÃO/FOCO AÇÃO RESPONSÁVEIS INÍCIO PRAZO 

 
 
 
 
 
GESTÃO DE 
RESULTADOS 
EDUCACIONAIS DO 
ENSINO E DA   
APRENDIZAGEM. 
 
 
 
 
Faltas de alunos, 
evasão e abandono. 
 

1- Elaboração de 
planilha de 
acompanhamento 
mensal de faltas 
atualizadas nas 
ATPCs. 
 

Professores 
Coordenadores 
Pedagógicos com 
apoio efetivo dos 
Professores 

03/2015 12/2015 
 

2-Conscientização de 
alunos e familiares 
sobre a importância da 
frequência regular nas 
aulas e o fracasso 
obtido pelo abandono 
escolar. 
 

Professores, Equipe 
Gestora e 
Funcionários. 

01/2015 12/2015 
 

3- Oferta de trabalhos 
de compensação de 
ausências 
mensalmente, 
monitorado pelas PCPs 
e pelo PCA. 
 

Professores e 
Coordenadores 
pedagógicos 

03/2015 12/2015 

4- Busca pela 
compreensão das 
causas do abandono e 
da evasão do aluno 
para que as medidas 
legais, junto ao 
Conselho Tutelar e 
Ministério Público, 
garantam o retorno e a 
permanência na escola. 
 

Professores e 
Equipe Gestora 

03/2015 12/2015 
 
 

5- Parceria entre a 
escola e as empresas 
do município que 
empregam nossos 
alunos no sentido de 
acompanharem, juntas, 
a  assiduidade e 
aprendizagem dos 
mesmos. 

Professor 
Coordenador de 
Apoio à Gestão 
Pedagógica 

03/2015 12/2015 
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RETENÇÃO POR RENDIMENTO ESCOLAR– PLANO DE AÇÃO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE AÇÃO A SER EXECUTADO 
PRIORIDADE 1 

 

DIMENSÃO/FOCO AÇÃO RESPONSÁVEIS INÍCIO PRAZO 

 
 
 
 
 
GESTÃO 
PEDAGÓGICA 
 
 
 
 
 
 
Dificuldades de 
ensino 
(professores) e de 
aprendizagem 
(alunos) 

1- Formação continuada 
dos professores relativa 
às dificuldades 
encontradas nos 
processos de avaliação. 
 

Equipe Gestora e 
Núcleo Pedagógico 

02/2015 12/2015 
 
 
 
 

2- Troca de experiências 
didáticas entre os pares. 
 

Professores de 
disciplinas afins. 

03/2015 12/2015 
 

3- Busca de Orientações 
junto aos PCNPs. 
 

Professores 
Coordenadores 
Pedagógicos 

04/2013 11/2013 

4- Elaboração de planilhas 
de acompanhamento do 
rendimento escolar. 
 

Professores 
Coordenadores 
Pedagógicos 

03/2015 11/2015 
 
 

5- Inserção da família no 
processo ensino e 
aprendizagem dos alunos. 

Equipe Gestora e 
Professores 

01/2015 12/2015 
 
 
 

6- Implementação do 
Projeto de Apoio à 
Aprendizagem 
 Resolução SE Nº 
71/2014 

Professores de 
Língua Portuguesa 
e Matemática 

 
04/2015 

 
11/2015 
 
 
 

7- Devolutiva das 
avaliações com análise 
das habilidades e 
competências que 
necessitam ser 
desenvolvidas. 

Todos os 
Professores 

03/2015 12/2015 
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 Atividades Curriculares Desportivas  

 

Total de turmas em 2015 Total de alunos 
atendidos 

% de frequência 

Futsal Mirim Masculino 24 80% 

Futsal Infantil Feminino 26 80% 

Futsal Infantil Masculino 22 80% 

Voleibol Infantil Feminino 20 80% 

Tênis de mesa Infantil 23 80% 

Após a apresentação dos relatórios ficou entendido que a prática de 

atividades físicas, nessa fase escolar traz inúmeros benefícios à saúde, evita o 

sedentarismo e promove a socialização e o trabalho em equipe. Também com a 

oportunidade de se manter as mesmas turmas torna-se possível dar a 

continuidade às atividades já iniciadas no ano anterior, contribuindo para o 

processo educacional, para a aquisição de habilidades e para o desenvolvimento 

das potencialidades sociais, culturais e fisiológicas advindos dessa prática. 

Turmas de Ensino Religioso  
Não há 
 
 
VII - EQUIPE GESTORA 
 

Cargo/Função Nome RG Período de Férias 

Diretor 
 

Sandra Regina Tonioli 
Felippe 

17.107.046 06/04 a 20/04 
16/10 a 30/10 

Vice-diretor 
 

Mara Cristina Seleguim 
Franco 

13.240.677 06/03 a 20/03 
17/08 a 31/08 

Vice-diretor do PEF 
 

Maria Efigênia Araújo 
Silva 

13.979.815-8 05/01/2015 = 30 dias 

PCP Ens. Fundamental Lucimara Pereira Dos 
Santos 

21.191.796-5 05/01/2015 = 30 dias 

PCP Ens. Médio 
 

Dídima Mira de 
Assumpção Bulla 

23.225.568-4 05/01/2015 = 30 dias 

 

 

 

VIII- EQUIPE DE PROFESSORES EM 2015 
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Nº  Nome do Professor RG Habilitação 
Efetivo 

ou 
OFA 

SCF 
na 
UE. 
Sim 
ou 

Não 

Outra(s) 
U.E.(s) onde 

Ministra aulas 

Acúm
ulo 

cargo/ 
funçã

o 
Sim 
ou 

Não 

Nº do Ato 
Decisório 

e ano 

Ministra 
aulas 

EF e/ou 
EM 

 

01 Maria Alice Nascimento 5.706.493 Readap. ACT Sim - Não - - 

02 Marilene Simões Gianelo 
8.231.407-
x 

Ed. Física ACT Sim - Sim 187/15 EM 

03 Eunice Maria Pinheiro 8.821.913 
Matemátic
a 

ACT Sim - Não - 
Hora 
Perm. 

04 
Sueli Say Martins 
Calderero 

8.924.812 
Readap. 
(Portuguê
s) 

Efetivo Sim - Sim 120/15 - 

05 
Sueli Say Martins 
Calderero 

8.924.812 
Readap. 
     (Inglês) 

Efetivo Sim - Sim 120/15 - 

06 Benedito José Tomicioli 9.059.327 Ciências Efetivo Sim - Não - EF/EM 

07 
Adriana N. Socini  Marçal 
Nogueira 

9.370.405 Ciências Efetivo Sim - Não - EF 

08 Ione da Cruz Capatto 10.770.310 História Efetivo Sim - Sim 175/15 EF/EM 

09 Rosângela Fernandes do 
Carmo 

13.240.057 Português ACT Sim - Não - EF/EM 

10 Lilian Maróstica Bonemer 
Ramos 

15.869.828 Português ACT Sim - Não - EF/EM 

11 Ana Carla Pagoto Piva 17.616.685 Geografia Efetivo Sim - Não - EF/EM 

12 Florisvalda Helena Vilela 
Betin 

18.196.659 Filosofia Efetivo Sim - Sim 174/15 EM 

13 
Vanda de Fátima Calor 19.266.916 

Readap. 
 

Efetivo Sim - Não - - 

14 José Maria Bresqui 20.098.811 Português  ACT Sim - Sim 307/15 EF/EM 

15 Luciana Gasparini 
Cardoso 

20.752.183
-9 

Inglês Efetivo Sim - Não  EF/EM 

16 
Dirceu Carvalho dos Reis 21.375.517 História Efetivo Sim - Sim 080/2014 EM 

17 
Fauze Abbes Filho 

22.239.659
-3 

Português Efetivo Não 
EE Mª Elyde 
M. dos 
Santos 

Não - EF/EM 

18 Elisângela Cristina dos 
Santos 

24.709.237
-x 

Biologia Efetivo Sim - Não - EM 

19 Silvana Cristina da Silva 
Gibran 

25.312.812
-2 

Português  Efetivo Não - Não - EM 

20 Adriana de C. Neves 25.312.944 Português ACT Sim - Não - EF 

21 
Marcio José de Toni 

26.790.882
-9 

Afastado 
Munic.(Por
t.) 

Efetivo Sim 
- 

Sim 133/15 EF/EM 

22 
Marcio José de Toni 

26.790.882
-9 

Afastado 
Munic(Ingl
ês) 

Efetivo Sim 
- 

Sim 133/15 EF/EM 

23 Andresa Erica B. Manteli 
Mantovani 

26.886.512 Português Efetivo Sim - Não - EF/EM 

24 Marilucia de Carvalho 
Sita 

27.964.059 Português Efetivo Sim - Não - EF/EM 

25 
Ronaldo Apº Antonini 

29.074.117
-8 

Ed. Física ACT Sim - Sim 369/15 EM 
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26 Rita de Cassia  Morasco 

da Cruz 
29.540.461 Matemática Efetivo Sim - Não - EF/EM 

27 Fulvia Nascimento 
Caroni 

29.905.559
-0 

Português Efetivo Não EE Orminda Sim  EM 

28 Rosana Maria Rodrigues 
de Brito 

30.256.167
-5 

Português ACT Sim - Não - EM 

29 Daislaine Amancio  Vieira 
Crespo 

30.256.173 
Matemátic
a 

Efetivo Não EE Orminda Sim 173/15 EF/EM 

30 Carla Cristina Ramos 
Riciolli 

30.337.925
-x 

Matemátic
a 

ACT Não 
EE Orminda 
Art. 22 

Não  EM 

31 
Flavia Mira de A. Costa 

30.377.739
-4 

Matem/Fís
ica 

ACT Sim - Não - EF/EM 

32 
Carlos Augusto Cuchiaro 

32.896.203
-x 

Ed. Física Efetivo Sim - Não - EF/EM 

33 Carlos Eduardo de 
Castro Silva 

33.567.770
-8 

História Efetivo Sim - Não  EF 

34 
Leandro José da Silva 

33.896.958
-5 

Arte “O” Sim - Não - EM/EF 

35 
Maisa Maila Felipe 

43.087.828
-x 

Ciências “O” Sim - Não - 
 
EF 
 

36 Josiane Ap. R.Ribeiro 
Richi 

44.031.913
-4 

Português “O” Sim - Sim 266/2014 EM 

37 Renato Lazor  
Francisquini 

44.542.763
-2 

Geografia Efetivo Sim - Sim 112/15 EF/EM 

38 

Valdir Zanella 9.357. 371 Ed. Física Efetivo Sim - Não - 

Desig. 
Supervi
sor de 
Ensino 

39 
Maria Efigênia Araújo 
Silva 

13.979.815
-8 

Ciências ACT Sim - Sim 284/15 

Desig. 
Vice- 
Diretor 
PEF 

40 Lucimara Pereira dos 
Santos 

21.191.796
-5 

Arte Efetivo Sim - Não - 
Desig. 
PCP 

41 
Lucimara Ap. Braga 

15.868.615
-9 

Matemátic
a 

Efetivo Sim - Não - 
Desig.  
Diretor 

42 Marcelo Fonseca 
Cardoso 

16.209.269
-6 

Arte Efetivo Não EE Orminda Não 339/15 EF 

43 
Roberta Terezoni Cervi 

17.452.633
-7 

Arte ACT Não 
EE Mª Elyde 
M. dos 
Santos 

Não - EM 

44 
Rosalice Dias Ribeiro 

18.625.980
-3 

Readap. - Não EE Magon - - - 

45 
Elaine de Souza 

18.695.702
-6 

Português ACT - - - - - 

46 Vanderley Antônio Lima  18.695.729 Química O Sim - Sim 317/15 EM 

48 Edgar Casagrande 22.238.684 Filosofia O Sim - - 368/15 EM 

49 
Elaine Ap. de C. Garcia 

22.240.680
-x 

Arte Efetivo      

50 Lucimara N. do Carmo 
Folietti 

23.212.229
-5 

Ciências ACT Sim - - - EF 

51 
Regiane C. M. Grassi 

30.377.735
-7 

Química ACT Não EE Falconi - - EM 

52 
Marina Z. Bertoni 

52.141.438
-6 

Geografia Efetivo Sim - - - EF 
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53 

Mara Cristina S. Franco 13.240.677 Português Efetivo Sim - - - 
Desig. 
Vice- 
Diretor 

Total de professores que ministram aulas na Unidade escolar: 33 

Total de professores com Sede de Controle de frequência aulas na Unidade escolar: 25 

 Formação Continuada 

 Com o objetivo de aperfeiçoar, continuamente, a competência docente-

educativa, todos os professores, quando convocados, comparecem às 

Orientações Técnicas promovidas pela Diretoria de Ensino de Sertãozinho. 

Assim como, uma grande maioria de professores e a Equipe Gestora realizaram 

cursos pertinentes às disciplinas que ministram aulas e gestão, através da 

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São 

Paulo "Paulo Renato Costa Souza". 

Cursos: 

▪ Introdução à LIBRAS - Online - 1ª Edição - 2014 

▪ Introdução à LIBRAS - Online - 2ª Edição - 2014 

▪ Introdução aos Direitos Humanos e ECA para Educadores - 2014 

▪ Mecanismos de apoio ao processo de recuperação da aprendizagem: 

Articulação pedagógica e prática de intervenção - 2014 

▪ Mecanismos de apoio ao processo de recuperação da aprendizagem: 

Avaliação e recuperação de estudos - 2014 

▪ Mecanismos de apoio ao processo de recuperação da aprendizagem: 

Recursos metodológicos e processos - 2014 

▪ Melhor Gestão, Melhor Ensino - Curso 3 – Aprofundamento de Conteúdos 

e Metodologias Gestão - 2014 

▪ Oficinas Virtuais Currículo+: 1ª Edição - 2014 

▪ Oficinas Virtuais Currículo+: 2ª Edição - 2014 

▪ Projeto Apoio à Aprendizagem – PAA na sala de aula: Instrumentos de 

Apoio à Aprendizagem – Aprender a Aprender - 2014 

▪ Projeto Apoio à Aprendizagem– PAA na sala de aula: Instrumentos de 

Apoio à Aprendizagem – Aprender a Conviver - 2014 

▪ Projeto Apoio à Aprendizagem: – PAA na sala de aula: Instrumentos de 

Apoio à Aprendizagem – Aprender a Ser - 2014 

 
 
 
 
 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6424
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6480
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6920
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6661
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6661
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6661
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6661
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6661
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6661
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6925
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6925
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6976
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6977
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6618
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6618
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6620
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6620
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6619
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=6619
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IX- EQUIPE DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

Nº  
 

Nome RG 
Cargo/ 
Função 

Habilitação 
Horário de 
Trabalho 

Período 
de 

Férias 

 
01 

 
Valéria de Fátima 
Drugovich Guizelini 

 
13.744.897-1 

 
Secretário de 
Escola 

 
Superior 
Completo 

 
09h15  às 12h 

13h15 às 18h30 

 
05/01/2015 = 30 
dias 

 
02 

 
Waldir Natal 

 
10.200.673 

Agente de 
Organização 
Escolar 

Superior 
Completo 

08h às 12h 
19h às 23 h 

 
05/01/2015 = 30 
dias 

 
03 

 

 
Sonia Maria Pereira 

 
11.245.843 

Oficial 
Administrativo 

Ensino Médio 
Completo 

07h às 11h30 
13h às 16h30 

05/01/2015 = 30 
dias 

 
04 

 
Anne Maria Daude 

 
18.067.463 

Oficial 
Administrativo 

Ensino Médio 
Completo 

10h às 13 h 
14h às 19 h 

05/01/2015 = 30 
dias 

 
05 

 
Valéria Salim da Silva 

 
21.722.284 

Agente de 
Organização 
Escolar 

 
Ensino Médio 
Completo 

07h às 11h 
14h às 18 h 

 
05/01/2015 = 30 
dias 

 
06 

 
Silvana Hilário Martins 

 
21.191.766 

Agente de 
Organização 
Escolar 

 
Ensino Médio 
Completo 

08h às 12h00 
19h às 23 h 

05/01/2015 = 30 
dias 

 
07 

Valkiria de Fátima 
Camilo Bocalete 

 
18.196.638 

Agente de 
Organização 
Escolar 

Ensino Médio 
Completo 

13h às 17h30 
19h às 23 h 

05/01/2015 = 30 
dias 

 
08 

 
Terezinha Marasco 

 
6.905.703 

Agente de 
Organização 
Escolar 

 
Ensino Médio 
Completo 

07h às 13 h 
14h às 16 h 

 
05/01/2015 = 30 
dias 

 
09 

Marilena da Silva 
Custanari 

 
23.777.981 

Agente de 
Serviços 
Escolares 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

06h15 às 10h15 
14h15 às 18h15 

05/01/2015 = 30 
dias 

 
10 

 
Jacira Miranda de Souza 

 
10.201.973 

Agente de 
Serviços 
Escolares 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

06h15 às 10h15 
14h15 às 18h15 

 
05/01/2015 = 30 
dias 

11 
Sonia Maria Sisdeli 
Nakamura 

11.245.921 
Agente de 
Serviços 
Escolares 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

08h30 às 12h30 
14h15 às 18h15 

 
05/01/2015 = 30 
dias 

12 Sueli Santiago Sampaio 11.884.112 
Agente de 
Serviços 
Escolares 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

06h15 às 10h15 
14h15 às 18h15 

05/01/2015 = 30 
dias 

13 
Aparecida Vernillo  
Dergan 

12.235.708 
Agente de 
Serviços 
Escolares 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

07h às 13h 
14h às 16 h 

 
05/01/2015 = 30 
dias 

14 Mara Rubia Baptista 30.467.413-8 
Agente de 
Organização 
Escolar 

Ensino Médio 
Completo 

09h às 14h 
15h às 18h 

 

 
05/01/2015 = 30 
dias 

15 
Mariana Gonçalves dos 
Santos 

47.094.895-4 
Agente de 
Organização 
Escolar 

Ensino Médio 
Completo 

07h30 às 11h 
12h30 às 17h 

05/01/2015 = 30 
dias 

16 Divina Ap. D. Costa  20.480.098-5 
Agente de 
Organização 
Escolar 

Ensino Médio 
Completo 

07h às 13h 
14h às 16 h 

05/01/2015 = 30 
dias 

 
X – INSTITUIÇÕES ESCOLARES 
 
- Associação de pais e mestres 
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       A Associação de Pais e Mestres da E.E Odulfo de Oliveira Guimarães, 

fundada em data de 04/10/1977 é uma pessoa jurídica de direito privado, sem 

fins econômicos, designada simplesmente APM, com sede e foro na Rua Luiz 

Guerreiro nº 09, na cidade de Viradouro – Estado de São Paulo. 

          Os órgãos diretores da APM são: 

                      . Assembleia Geral 

                      . Conselho Deliberativo 

                      . Diretoria Executiva 

                      . Conselho Fiscal 

 
Composição da APM para o exercício de 2015 a 2016 
 

CONSELHO DELIBERATIVO RG CPF Fone 

Presid. Nato Sandra Regina Tonioli 
Felippe 

17.107.046 091.767.918-07  

Professores 1 Luciana Gasparini Cardoso 20.752.183-9 164.056.678-39  

2 Flavia Mira de Assumpção 
Costa  

30.377.739 271.998728-01 3392-1553 
3392-2341 

3 José Maria Bresqui 20.098.811 095.001.288-29 3395-1682 

Pais 1 Mara Rubia Baptista 30.467.413-8 262.624.098-23  

2 Ana Lucia Contadini Pulzi 
(Vinicius 6A) 

18.695.712  3392-3057 
 

3 Sandra Regina da Silva  
(Gustavo Daires 7A) 

28.799.877-0 200.605.468-67 99156-8738 

4 Vanessa de Cássia 
Seleguim Ribeiro Teixeira 
(Gabriel 8A) 

25.260.271-7 263.688.378-96 3392-2534 

Alunos 
Maiores 

1 Davi Ribas de Souza (3E) 53.634.682-3 447.782.438-62  

2 Jovana Munis de Oliveira 
(3E) 

45.354.059-4 474.258.198-99  

Sócio Admitido Rosangela Otaviani 6.856.959 760.110.708-68 3392-3041 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Diretor Exec. Adriana de Cássia Neves 25.312.944-8 135.610.388-08 99148-0909 

Vice Dir. Exec. Dirceu Carvalho dos Reis 21.375.517-8 108.885.028-69 3392-1153 

Secretário  Vanda de Fátima Calor 19.266.916 138.682.998-66 3343-1074 

Dir. Financeiro Márcia Cristina Salvador 
Câmara (Maurílio  2A  )   

28.949.703-6 200.604.778-73 99138-6602 

Vice Dir.Financ. Silvana Cristina da Silva 
Gibran 

25.312.812 199.531.678-42 3392-1310 

Diretor Cultural Carlos Eduardo de Castro 
Silva 

33.567.770-8 324.336.738-79  

Diretor de Esp. Carlos Augusto Cuchiaro 32.896.203-x 296.586.488-19 3395-1612 

Diretor Social Andresa Erica Betin Manteli 
Mantovani 

26.886.512-7 
 

272.598.228-64 3343-5343 

Dir. Patrimônio Sueli Say Martins Calderero 8.924.812 091.643.208-47  

CONSELHO FISCAL 

Professor ou 
Funcionário 

Andrea Maira Yokoyama 
Meneses 

18.196.618 126.084.118-94 3392-2063 
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Mãe Thais Aparecida Ponchio  

(cozinha) 
11.954.781-8 314.063.878-78 3392-3439 

Mãe Valéria Salim da Silva 21.722.284 183.337.738-93 99150-9697 

Data da última eleição  
- 26/03/2015 
Data da próxima eleição  
- 28/03/2016 
 

Calendário de Reuniões da APM 

1º Semestre 2º Semestre 

26 de fevereiro 17 de setembro 

21 de maio 17 de dezembro 

 
 
Grêmio escolar 

O Grêmio Estudantil é uma instituição escolar sem fins lucrativos 

constituída pelos alunos regularmente matriculados e frequentes, com duração 

ilimitada pelas normas do Estatuto que o rege. Tem por finalidade melhorar a 

qualidade de vida e da educação dos alunos sem qualquer distinção de raça, 

credo político ou religioso, orientação sexual ou quaisquer outras formas de 

discriminação, estimulando o interesse dos alunos na construção de soluções 

para os problemas da escola, contribuindo para formar cidadãos conscientes, 

participativos e multiplicadores destes valores, sempre condizentes com a 

Constituição da República Federativa do Brasil 

 

Composição do Grêmio- 2015:  “Construindo uma Nova Odulfo” 

Membros Nomes Séries 

Coordenador Geral: 

Suplente: 

Ingrid Larissa Teodoro 

Mariana Ap. Chaves 

2A 

2E 

Coordenador Financeiro: 

Suplente: 

Helen Vitória da Silva Domingos Silva 

Bianca Lopes Pereira 

9A 

9A 

Coordenador Social: 

Suplente: 

Jonathan Honorato 

Rhaiany Ramos Pereira 

1D 

1C 

Coordenador de Comunicação: 

Suplente: 

Millena Cabrera Bonaccio 

Stefano Satter da Silva 

3A 

3C 

Coordenador de Esportes: 

Suplente: 

Davi Zacarone 

Caio Henrique P. dos Santos 

1D 

2C 

Coordenador de Cultura: 

Suplente: 

Lucas Caique Machado 

Jessica Ferreira de Jesus 

3A 

3C 

Coordenador de Relações Acadêmicas: 

Suplente: 

Vinicius Contadine Pulzi 

Caio Henrique P. dos Santos 

8A 

8A 
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 Data da última eleição 

   - 09/04/2015   

  Data da próxima eleição 
    - 11/04/2016  
 

Calendário de Reuniões do Grêmio Estudantil 

1º Semestre 2º Semestre 

24 de abril 05 de agosto 

10 de junho 07 de outubro 

 

XI – COLEGIADOS ESCOLARES 
 
- Conselho de escola 

        O Conselho de Escola, articulado ao núcleo de direção, constitui-se em 

colegiado de natureza consultiva e deliberativa, formado por representantes de 

todos os segmentos da comunidade escolar. 

         O Conselho de Escola tomará suas decisões, respeitando os princípios e 

diretrizes da política educacional, da proposta pedagógica da escola e a 

legislação vigente. 

          O Conselho de Escola é composto por, no mínimo, 20 e, no máximo, 40 

elementos, sendo 40% de Professores, 5% de Especialistas de educação (além 

do Diretor de escola), 5% se Servidores, 25% de Pais de alunos e 25% de 

Alunos. Além destes, cada segmento elegerá até 2 suplentes. 

           São atribuições do Conselho de Escola - deliberar sobre: 

• Diretrizes e metas da Unidade Escolar; 

• Alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e 
pedagógica; 

• Projetos de atendimento psicopedagógico e material ao aluno; 

•  Programas especiais visando a integração escola-família-comunidade; 

•  Criação e regulamentação das instituições auxiliares da escola; 

•  Prioridades para aplicação de recursos da escola e das instituições       
auxiliares; 

•  Designação e dispensa do Vice-Diretor de escola, quando este for 
oriundo de outra Unidade Escolar.  

• Elaboração do calendário e do Regimento Escolar, observadas as normas 
do Conselho Estadual de Educação e a legislação pertinente;  

• Apreciação dos relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho 
em face das diretrizes e metas estabelecidas.  
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Membros do Conselho de Escola - 2015 

 
 PROFESSORES (40%) RG CPF Fone 

1 Ana Carla Pagotto Piva 17.616.685 093.725.818-01 3392-3153 

2 Renato Lazor Francisquini 44.542.763-2 389.061.698-41  

3 Benedito José Tomicioli 9.059.327 020.457.058-11  

4 Carla CristinaRamos Ricioli 30.337.925-x 216.635.038-00  

5 Daislaine Amancio Vieira 
Crespo 

30.256.173 271.985.388-78 3395-1849 

6 Marilúcia Carvalho Sita 27.964.059 344.434.298-59  

7 Rita de Cássia Morasco da 
Cruz 

29.590.461 289.380.198-61 3392-2009 

8 Marina Zucoloto Bertoni 52.141.438-6 401.091.108-54  

9 Ione da Cruz Capatto 10.770.310 042.772.378-78 3392-1642 

10 Elisangela Cristina dos 
Santos 

24.709.237-x 252.768.048-85 3392-3677 

  Suplentes    

1 Nazaré Nunes de Barros 13.232.165-5 116.373.978-28  

2 Florisvalda Helena Vilela 
Betin 

18.186.659 138.685.338-00 3392-3284 

 Especialista Educação 
(5%) 

   

1 Mara Cristina Seleguim 
Franco 

13.240.677 131.223.908-50 3392-1780 

 Suplente    

1 Didima Mira de Assumpção 
Bulla 

23.225.568 186.578.088-03 3392-2699 
3392-1101 

 Servidor (5%)    

1 Mariana Gonçalves dos 
Santos 

47.094.895-4 394.964.368-03  

2 Divina Aparecida Davanço 
Costa 

20.480.098-5 138.870.748-90 99323-1515 

 Suplente    

1 Sueli Santiago Sampaio 11.884.112 186.578.558-01 3392-2245 

 Alunos – (25%)    

1 Sabrina Francisca da Silva 
(2B) 

58.127.497-0 -  

2 Mirian Candido Honorato 
(1C) 

58.383.078-x -  

3 Larissa Cristina  Clé  Manteli 
(2C) 

56.899.049-3 -  

4 Michele Peres Vilela ( 2C) 56.709.544-7 -  

5 Bianca Lopes Pereira (9A) 59.114.208-9 -  

6 Milena Bordim Beline (3A) 56.552.555-4 -  

 Suplentes    

1 Gleice Kelyn Prates Calixto 
(3C) 

54.486.599-6 -  

2 Adrian Henrique Ribeiro 
Rezende (9B) 

57.307.277-2 -  

 Pais (25%)    
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1 Rosiani da Cruz Prates 

Sebastião  (Fia) (Gleice 3 C) 
12.786.391-6 088.482.018-14 99199-9994 

2 Gilmara Aracelis da Silva 
(Marcelo 7 A) 

45.250.822-8 330.041.048-73 99265-6459 

3 Ester  Maria Nascimento 
Felippe 
(Julia 3A) 

20.298.534 - 3392-3841 
99187-7231 

4 Maria de Lourdes da Silva 
(cozinha) 

21.722.226-2 - 99224-3584 

5 Josiane Regina Pinto Ricciolli 
(Letícia 1A) 

35.054.551-0 224.773.648-39 99130-2861 

6 Leila Maria Floride Flauzino 
(Flavia 3A) 

18.698.198 071.041.883-43 3392-3636 

 Suplentes    

1 Luciana Marques (Roberta 
3A) 

18.196.615 101.386.278-35 3392-3919 
99107-0414 

2 Rosemary Sisdeli Souza 
(Rose ) (Gabriel 2A) 

18.695.758  3392-4557 

Data da última eleição 
 - 18/03/2015 
Data da próxima eleição 
 - 21/03/2016 
 

Calendário de Reuniões do Conselho de Escola 

1º Semestre 2º Semestre 

25 de fevereiro 16 de setembro 

20 de maio 16 de dezembro 

 

- Conselho de Classe e Série/Ano 

 

 É um colegiado responsável pelo processo de acompanhamento e                 

avaliação do ensino e da aprendizagem na escola. Tem as seguintes atribuições: 

• Reunir-se para debater as questões do ensino e da aprendizagem 

• Possibilitar a inter-relação entre profissionais e alunos, entre turnos e 
entre séries e turmas;  

• Propiciar o debate permanente sobre o processo de ensino e de 
aprendizagem; 

• Favorecer a integração e a sequência dos conteúdos curriculares de cada 
série/classe; 

• Orientar o processo de gestão do ensino. 
O Conselho de Série deverá reunir-se, ordinariamente, uma vez por bimestre 

ou quando convocado pelo diretor e após esta reunião, são elaborados gráficos 

do rendimento escolar e relatório de acompanhamento, que permitem uma visão 

geral do resultado, para redirecionamento da ação pedagógica.  

      Esse procedimento de análise permite que a equipe escolar procure novos 

caminhos e estabeleça outras ações, para que todos tenham oportunidade de 
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aprender, garantindo o direito do aluno a um ensino de qualidade e o 

cumprimento da função social da escola. 

 

Calendário de Reuniões do Conselho de Classe e Série 

1º Semestre 2º Semestre 

08 de maio 07 de agosto 

 19 de outubro 

 18 de dezembro 

 
 
XII - GESTÃO ESCOLAR        
 
    GESTÃO PARTICIPATIVA 
A - Análise da participação dos pais e da comunidade escolar na 
elaboração da Proposta Pedagógica da Escola 
 
 Para que a instituição escolar alcance seus objetivos e a aprendizagem 

aconteça é fundamental que todos que atuam no sistema de ensino, comunidade 

escolar, bem como os pais e a comunidade local, na qual se encontra inserida a 

escola, sejam sensibilizados, busquem uma atuação conjunta e caminhem com 

afetividade lado a lado, comungando os mesmos pontos de partida e de 

chegada.  

            Através de reuniões ordinárias e extraordinárias busca-se colher dados 

que possam orientar a escolha das ações a serem implantadas, assim como a 

apresentação das ações realizadas e suas avaliações. A participação dos 

envolvidos é relativamente boa, com exceção dos pais, pois a escola encontra 

grande dificuldade em manter esse relacionamento.  

 

 
 
B - Participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar em seus 
órgãos colegiados e processos decisórios da escola 
 
  A direção visa melhorar sempre a participação da comunidade escolar 

nos colegiados e atingir seu objetivo, pois acredita que esta participação 

fortalece e confere significado e legitimidade à gestão da escola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

            Procura não tomar decisão isoladamente, mas sim com a prévia consulta 

dos envolvidos nas questões, conforme legislação vigente. 

            A direção incentiva o envolvimento do Grêmio Estudantil, para o 

fortalecimento da autonomia dos alunos nas decisões, garantindo assim o 

processo de democratização da comunidade escolar.                   

  A divulgação do Regimento Escolar e normas legais aos alunos, 

funcionários e professores ocorrem sempre no início do ano letivo, para os pais 
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na primeira reunião da Assembleia Geral, ressaltando os direitos e deveres de 

cada um, bem como as sanções no descumprimento dos mesmos.  

 As normas de convivência são elaboradas após análise e discussão  entre  

professores e  alunos, e posteriormente avaliadas pela equipe gestora.  

Finalizada a construção  das  mesmas, de  comum  acordo  entre  os segmentos, 

estas são divulgadas pelo professor coordenador de classe aos alunos e em 

seguida aos pais para tomada de ciência.      

  
C - Socialização das informações recebidas nas reuniões/orientações 

técnicas, bem como ocorrências dos diferentes períodos, com a finalidade 

de redirecionar os rumos do cotidiano escolar. 

 

   A equipe gestora desta U.E busca trabalhar sempre em conjunto para 

resolver seus problemas, intervindo de forma a reconhecer e valorizar o 

trabalho desenvolvido por toda a comunidade escolar nos diversos períodos de 

funcionamento da escola. Através da socialização de informações recebidas nas 

reuniões e orientações técnicas, procura desenvolver o senso de 

comprometimento de todos com as ações da escola, ciente que mantendo sua 

equipe informada, estimulada e comprometida com a aprendizagem dos 

educandos, a mesma acontece de forma eficaz, assegurando o acesso, a 

permanência e o sucesso escolar. 

 Procura sempre incentivar a participação de alunos, professores, pais e 

funcionários nas decisões mais significativas da escola e desta forma mudar para 

melhor as situações vividas no cotidiano da escola. 

 

 
GESTÃO PEDAGÓGICA 

A - Avaliação das competências desenvolvidas pelas áreas do currículo 

                            

  A avaliação deve servir de indicador para orientar a prática educacional, 

permitindo que se façam os ajustes no processo educativo. Deve possibilitar a 

verificação se os alunos estão desenvolvendo habilidades e não apenas 

dominando conteúdos. Uma avaliação realmente formativa, processual e 

cumulativa, para tanto, exige uma observação sistemática dos alunos. Nos 

Conselhos de Classes e Séries, o instrumento de registro apresentado são 

notas, porém, para chegar às mesmas, o professor analisa individualmente o 

aluno nas diversas situações que envolvem aprendizagem: domínio de 

linguagens, compreensão de fenômenos, enfrentamento e resolução de 

situações-problema, capacidade de argumentação e elaboração de propostas, 

no relacionamento com os colegas, nos trabalhos escolares, nas brincadeiras 

entre outras.         
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B - Análise do acompanhamento das atividades pedagógicas 

desenvolvidas pela equipe docente, de modo a garantir a articulação das 

ações com a proposta pedagógica da escola.  

  

  O acompanhamento pela direção e coordenação pedagógica das 

atividades pedagógicas desenvolvidas pela equipe docente, deverá acontecer 

permanentemente nas ATPCs,  nas quais se verificará os registros de cada 

disciplina em relação as ações propostas e as desenvolvidas, principalmente 

através de projetos. Deverá acontecer diálogo honesto e democrático para 

detectar problemas como falta de domínio de certos conteúdos, metodologias 

motivadoras e formas de relacionamento adequado com as classes. Nesse 

momento é que se colocará à prova o trabalho coletivo consubstanciado na troca 

de experiências, no interesse em discutir as dificuldades a serem superadas 

pelos docentes, sempre com o auxílio dos demais.  

 Dessa forma, se verificará passo a passo, se os objetivos a que todos se 

propuseram estão sendo alcançados, o que garantirá o sucesso do Projeto 

Pedagógico. 

 

C – Avaliação das estratégicas utilizadas para verificar o compromisso dos 

professores com a aprendizagem dos alunos e articulação com as famílias 

e a comunidade. 

               

              A observação contínua do trabalho realizado pelo professor em sala de 

aula, verificando se o mesmo estimula o aluno a realizar trabalho em grupo, 

pesquisa em variadas fontes, se trabalha com projetos diversos, se orienta a 

organização das informações coletadas nos cadernos, bem como o seu 

relacionamento com os alunos, nos permitirá verificar o seu compromisso com a 

aprendizagem dos mesmos.  

               O registro pelo professor em suas cadernetas dos conteúdos 
desenvolvidos é um forte instrumento de avaliação, pois revela o cumprimento 
do currículo proposto em seu Plano de Ensino.                                    
               A utilização de estratégias de ação e metodologia inovadoras, 
contextualizadas, levando em consideração sempre o conhecimento prévio e 
cotidiano do educando, contribuirá para a efetivação do processo ensino-
aprendizagem. 
  
GESTÃO DE PESSOAS 

A – Avaliação das ações voltadas para a integração entre os profissionais 

da escola, pais e alunos. 

 

  Ações voltadas para a integração entre os profissionais da escola, pais e 

alunos, são fundamentais para que se tenha uma melhoria não somente na 

aprendizagem dos alunos, como também da sociedade em geral, pois a escola 
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sendo um local de formação e exercício da cidadania deve proporcionar 

reflexões conjuntas sobre o conhecimento crítico da realidade e buscar 

alternativas de solução. Nas reuniões deverá acontecer permanentemente 

diálogo franco, deixando que todos ouçam e se façam ouvir, pois este gera uma 

maior integração e coesão da comunidade escolar e local. 

 Também são de grande importância: 

- Participação de professores, funcionários, pais e alunos na APM e Conselho 

de Escola e de alunos (como já é Regimental) nos Conselhos de Série e Classe; 

- Eventos de lazer e cultura com a participação de todos; 

- Atuação dos alunos no Grêmio Estudantil. 

- Participação das atividades desenvolvidas nos finais de semana pelo Programa 

Escola da Família. 

 

B – Avaliação das ações de formação continuada em serviço e troca de 

experiências vivenciadas 

        

   Nas ATPCs,  momentos de trocas de experiências serão otimizados, pois 

aproveitá-las, tanto em relação a conteúdos dados, a projetos realizados, 

práticas aplicadas em salas de aulas, como no trato com os alunos, é relevante 

para estimular aqueles que não encontram um caminho novo para obter o 

sucesso desejado em relação à aprendizagem.. 

  Os professores serão estimulados a apresentar circunstâncias diversas, 

não somente pelo PCP que descrevam situações por eles vividas ou por outro 

colega, para ser discutido e analisado, quando todos poderão colocar as 

soluções que dariam para o problema e juntos encontrarem uma ação comum, 

que exercida pelo grupo, com certeza conferirá coerência ao trabalho cotidiano 

dos docentes.  Também, terão a oportunidade de socializarem os curso 

realizados através da Escola de Formação.      

           

C – Avaliação de práticas de valorização e reconhecimento do trabalho da 

equipe escolar. 

 

 O trabalho da equipe escolar será avaliado através de reuniões  em 

momentos diversos com a direção e segmentos da escola nas quais deverá 

acontecer uma comunicação horizontal e democrática. Todos deverão colocar 

suas experiências diárias na resolução dos problemas, os pontos positivos e 

negativos que vêm observando no cotidiano da equipe escolar e que vem 

ocasionando dificuldades de relacionamentos entre os pares e aprendizagem 

dos alunos. Acontecerão momentos de reflexões através de textos e vídeos 

motivacionais que ajudem a criar um clima escolar marcado pela organização, 

otimismo, atitudes positivas de professores, funcionários de apoio e alunos. 
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Valores coletivos deverão ser assumidos por todos da U.E e comprometimento 

com o objetivo maior que é educar.   

 A direção procurará elogiar sempre que observar avanços e melhorias e 

em caso contrário, oferecer apoio construtivo e não críticas. Incentivará a 

participação em treinamentos (quando forem oferecidos pela D.E ou outros 

órgãos da S.E), pois este é fundamental para que melhore a capacidade das 

pessoas para a função a que se propõem. 

                          

GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, RECURSOS FÍSICOS E FINANCEIROS.  

 

A - Avaliação da prestação de serviços à comunidade, quanto ao 

atendimento, à atualização da documentação e escrituração da vida dos 

escolares. 

                      

  A escola através de sua secretaria, atende ao público diariamente das 7 

às 18h. Mantém atualizada a documentação e escrituração da vida dos 

escolares. 

 A equipe gestora está sempre solicitando, não somente dos funcionários 

da secretaria, como também daqueles que permanecem na entrada da escola, 

que mantenham uma amabilidade no trato com as pessoas que nela se adentram 

e que façam uma triagem das suas necessidades e a quem encaminhá-las para 

esclarecimentos de dúvidas ou prestação de serviços. 

 

B – Avaliação dos recursos didáticos disponíveis nos espaços da escola 

 

 A escola não possui salas ambientes. Também não há sala de 

multimídias. Há instalado em uma das salas de aulas um datashow, que quando 

utilizado é preciso trocar os alunos de ambiente, procedimento este combinado 

entre os professores, com antecedência. 

 

C – Preservação do patrimônio escolar; instalações; equipamentos; 

materiais pedagógicos. 

   A escola desenvolverá projetos que mobilizem, principalmente, os 

alunos levando-os a interiorizar a ideia de que a escola pertence à comunidade 

da qual ele faz parte. Através da observação de técnicas utilizadas por 

marceneiros, pintores, serralheiros e técnicos eletrônicos da comunidade, os 

alunos voluntários, em especial os que frequentam o Programa Escola da 

Família, realizarão consertos de equipamentos, carteiras e outros necessários 

na U.E, consolidando algumas das ações proposta na Proposta Pedagógica da 

escola. 



                            SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
                             DIRETORIA DE ENSINO DE SERTÃOZINHO 

                  EE ODULFO DE OLIVEIRA GUIMARÃES 
                          Rua Luiz Guerreiro, 09 - Fone 017 (3392-1510) (3392-2303) 

                             Viradouro- SP-  CENTRO – CEP 14.740-000 

D - Aplicação dos recursos financeiros da escola, planejamento, 

acompanhamento, prestação de contas e avaliação do uso dos recursos 

financeiros, considerando a Proposta Pedagógica e os princípios da 

gestão pública. 

 

  As ações que envolvem a aplicação dos recursos financeiros da escola, 

planejamento, acompanhamento, prestação de contas e avaliação do uso dos 

recursos financeiros serão as relacionadas abaixo: 

• Definir e escolher, em colegiado, as prioridades da escola e 
elaborar os planos, de acordo com o que for previamente tratado e 
sempre considerando a Proposta Pedagógica e os princípios da 
gestão pública. 

• Fazer predominar as escolhas coletivas que atendam a maioria e 
que tenham prioridade sobre as demais, e não as escolhas 
pessoais. 

• Praticar os atos relativos aos gastos de acordo com as normas de 
gastos da Secretaria e, também, com as normas de licitação 
vigentes. 

• Registrar todas as operações realizadas com os recursos 
recebidos, além de manter toda a documentação à disposição de 
outros organismos responsáveis. 

• Encaminhar a prestação de contas nos prazos definidos por 
normas específicas.  

• Realizar reuniões públicas, com a participação de toda a 
comunidade envolvida, para explicar a utilização dos recursos 
recebidos e as despesas efetuadas.                              

  
E – Evidências/principais aspectos que tornaram a escola eficaz. 

 

   Analisando os resultados obtidos nas avaliações internas, nas 

Avaliações de Aprendizagem em Processo, no SARESP 2014, observou-se a 

necessidade de determinação de metas e objetivos consensuais que traduzem 

credibilidade e resultam na melhoria do desempenho da aprendizagem dos 

alunos e no controle do fluxo escolar. 

             Há, também, a constante preocupação com a formação continuada dos 

gestores e professores. 

XIII - ESPAÇO FÍSICO DA ESCOLA 

Espaço QTDE Condição de uso 

Acessibilidade e adaptabilidade para 

alunos, docentes e usuários da 

comunidade com deficiência 

 

_ 

Boas condições de uso. 
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Salas de aula 12 São extremamente quentes. Duas 

apresentam pilares no centro 

atrapalhando a visibilidade, pouca 

ventilação, fatores  que dificultam o 

trabalho docente. 

Sala de recursos audiovisuais _ Não há. 

Secretaria 01 Apresenta condições razoáveis, pois 

falta ventilação e o espaço é 

extremamente quente. 

Direção 01 Boas condições de uso e o espaço é 

extremamente quente. 

Vice-direção _ Não há espaço específico. 

Coordenação 01 Espaço extremamente pequeno e 

quente. 

Sala do Acessa Escola 01 Espaço extremamente quente. 

Laboratório de Informática _ Não há. 

Laboratório de Ciências da Natureza 01 Espaço pequeno, sem ventilação. 

Quadra esportiva 01 Coberta, porém ainda é ocupada por 

muitas aves. 

Cozinha 01 Boas condições de uso. 

Cantina 01 Espaço muito pequeno, falta 

ventilação. 

Zeladoria 01 Boas condições de uso. 

Corredores e acessos  Boas condições de uso. 

Sanitários de alunos 02 Boas condições de uso. 

Sanitários administrativos 02 Boas condições de uso. 

Sala de leitura _ Adaptada à biblioteca. 

Biblioteca 01 Adaptada à sala de leitura. 

Almoxarifado 01 A escola não conta com um 

almoxarifado que atenda às 

necessidades reais.  
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XIV - RECURSOS FINANCEIROS – 2015 

Recurso Recebido 
em 
2014 

Total Geral 
Recebido/2014 

Aplicação Prioridade para 2015 

Próprio da APM - A APM não tem 
recursos próprios 

 

Convênio 
FDE/APM 

R$ 28.548,00 Mutirão Trato na 
Escola: 
-Recarga  Extintores 
-Serviço Jardinagem 
-Limpeza e 
impermeabilização 
caixa d’água 
-Troca de vidros 
quebrados 
-Pintura escola. 
Escola da Família: 
Materiais para os 
projetos - 
Material Esportivo, 
Pincéis, Tintas, 
Brinquedos 
Pedagógicos, Papéis 
coloridos, Placas de 
EVA, Material de 
armarinho para 
artesanato. 
Manutenção do 
Prédio: 
- Reparo nas 
instalações elétricas, 
sistema de alarme e 
linha telefônica 
 -Desinsetização e 
desratização. 
- Confecção de 
alambrado. 
- Marerial de 
construção. 
Programa Cultura é 
Currículo: 
-Locação de ônibus e 
compra de lanches 
para alunos  

-Recarga  Extintores 
-Serviço Jardinagem 
-Limpeza e 
impermeabilização 
caixa d’água 
-Troca de vidros 
quebrados 
-Pintura escola 
Materiais para os 
projetos - 
Material Esportivo, 
Pincéis, Tintas, 
Brinquedos 
Pedagógicos, Papéis 
coloridos, Placas de 
EVA, Material de 
armarinho para 
artesanato. 
- Reparo nas 
instalações elétricas, 
sistema de alarme e 
linha telefônica 
 -Desinsetização e 
desratização. 
- Confecção de 
alambrado. 
- Marerial de 
construção. 
-Locação de ônibus e 
compra de lanches 
para alunos 
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Obs.: As verbas destinadas a Material Permanente e a Material de Consumo 

serão gastas conforme as necessidades da Unidade Escolar, após ouvir o 

Conselho de Escola e APM no momento do repasse das mesmas.  

 

XV- METAS DE GESTÃO E ESTRATÉGIAS 

 

A – Finalidade/Missão (Razão de ser) 

    A escola tem como missão, formular, coordenar e executar políticas de 

Educação e Cultura, de modo a construir uma escola: plural em sua natureza, 

universal em seu compromisso com a democratização de oportunidades sócio-

educativas, e ética na responsabilidade de formação de valores para uma 

educação socialmente inclusiva. 

 

B – Objetivos/Visão (situação futura desejada) 

- Contribuir para o processo de humanização do aluno-cidadão consciente de si 

no mundo, capaz de ler e interpretar o mundo no qual está e nele inserir-se 

criticamente para transformá-lo. 

- Despertar a valorização da escola, promovendo a integração entre os membros 

da comunidade escolar, visando um ensino de qualidade. 

- Promover a interação entre a escola e a família para garantir a permanência e 

o sucesso do aluno na escola, oportunizando a socialização e a cidadania.  

- Possibilitar que os alunos adquiram os conhecimentos da ciência e da 

tecnologia, desenvolvendo as habilidades para operá-los e redirecioná-los em 

sociedade. 

- Despertar nos alunos atitudes sociais, como cooperação, solidariedade e ética, 

tendo sempre como horizonte colocar os avanços da civilização a serviço da 

humanização da sociedade.  

-  Propiciar um ambiente acolhedor, democrático e competente. 

Verba PDDE 
/FNDE/ MEC 

Custeio: 
 R$ 3.253,41 
Capital: 
 R$ 4.881,92 
Total:  
R$ 8.135,33 

-Reciclagem de 
Toner 
-Compra de material 
escolar,  escritório e 
bolas 
-Compra de 01 
Nobreak, , 1 
Impressora 
multifuncional, 1 data 
show, 1 ventilador 
parede tufão. 
 

-Reciclagem de Toner 
-Compra de material 
escolar,  escritório e 
  bolas 
-Compra de 01 
Nobreak, 1, 1 
Impressora 
multifuncional, 1 data 
show, 1 ventilador 
parede tufão. 
 
 

Outros - Não há - 
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- Favorecer ações para garantir a presença e a participação da família na escola. 

 

C – Ações para melhoria da escola 
 

Prioridade ou 
Problema 

Objetivos Metas ou 
resultados 
esperados 

Ações 

Defasagem de 
aprendizagem 
(leitura, escrita, 
interpretação e 
resolução de 
situações 
problemas). 

 Elevar o nível de 
aprendizagem de 
acordo com as 
possibilidades e 
ritmo dos alunos 
em todas as 
disciplinas por 
meio, 
fundamentalmente 
das habilidades de 
cada um. 

Reduzir em 10% 
a defasagem de 
aprendizagem. 

- Projeto Hora da Leitura 
em parceria com a Sala de 
Leitura  e envolvimento de 
todas as disciplinas na 
tentativa de sanar as 
dificuldades. 
- Recuperação Contínua  
para Produção Textual 
- Trabalho voltado aos 
descritores que 
apresentaram maior 
comprometimento através 
de produções textuais 
semanais, bem como a 
reescrita e a organização 
de portfólios.   
- Projeto Aprendendo 
Matemática através dos 
jogos. 
- Desafios Pedagógicos. 

Conflitos no 
convívio escolar 

 Maior integração 
entre os 
segmentos da 
escola 

Melhorar o 

convívio escolar, 

resgatando 

valores como 

respeito mútuo, 

limite e ética 

entre os 

segmentos em 

30%. 

- Aumentar a participação 
dos alunos nas decisões 
da escola, principalmente 
através dos colegiados. 
- Melhorar a postura do 
professor frente às 
situações problemas, 
através de reuniões de 
reflexão e avaliação. 
- Buscar uma relação 
amistosa e afetuosa entre 
docentes e discentes, 
envolvendo-os em 
atividades extraclasse.  

 Comunidade 
escolar e local 
pouco 
participativa 

Ampliar o papel 
educacional da 
escola para a 
comunidade, 
visando uma maior 
participação, 

Melhorar a 
integração pais-
alunos-escola em 
10%.      

- Conscientização dos pais 
e dos alunos sobre a 
importância da 
participação familiar na 
vida escolar dos filhos e 
acompanhamento de seus 
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principalmente da 
família do 
educando, 
inclusive através 
do Projeto Família 
na escola.  

progressos e deficiências, 
através de reuniões 
agendadas periodicamente 
com a direção e 
professores para análise 
de problemas emergentes, 
troca de ideias e debate 
democrático de fatos 
escolares. 
- Projetos específicos 
abordando temas como 
voluntariado, 
solidariedade, respeito e 
cidadania. 

 Evasão e 
retenção, 
principalmente no 
período noturno.  

 Fazer com que o 
aluno permaneça 
e tenha bom 
desempenho 
escolar. 

Reduzir em 5% a 
evasão e a 
retenção. 

- Manter um clima escolar 
marcado pela organização, 
otimismo, atitudes 
positivas de toda equipe 
escolar. 
- Atendimento da 
biblioteca, com expressivo 
movimento diário. 
- Educadores envolvidos e 
motivados nos projetos 
especiais da escola.   

Evidência de 
imaturidade e 
falta de respeito  
com professores 
e colegas e não 
cumprimento das 
regras 
previamente 
informadas 

•      Discutir a 

necessidade de 

estabelecer 

relações de 

respeito no 

convívio em 

sociedade; 

•       

Mudança de  5% 
dos alunos com 
tal 
comportamento. 

- Conscientização de toda 
comunidade escolar, 
através da legislação 
vigente, relatos orais e 
escritos sobre a 
importância do 
cumprimento de regras, 
bem como, tolerância, 
respeito e solidariedade 
promovendo a 
solidificação da cidadania. 

 Falta de 
aceitação e 
respeito pelas 
diferenças. 
Diversidade de 
gênero, Bullying 
Cyberbullying. 

Desenvolver ações 
educativas que 
possam contribuir 
para a reflexão de 
atitudes favoráveis 
a um 
comportamento 
moral e ético. 

Mudança de  
50% dos alunos 
com tal 
comportamento. 

- Formação em ATPC para 
orientação do corpo 
docente para que possam 
lidar no dia-a-dia  com as 
diferenças. 
- Utilização de atividades 
preventivas presentes nos 
projetos Comunidade 
Presente e Prevenção 
Também se Ensina nas 
ATPC’s. 
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- Desenvolvimento de 
dinâmicas, utilização de 
vídeos, músicas e livros 
em sala de aula, onde se 
evidencie o respeito às 
diferenças, visando assim  
uma escola realmente 
inclusiva. 

Dificuldade na 
concretização do 
processo ensino 
aprendizagem, 
uma vez que os 
alunos estão sem 
perspectiva e 
entusiasmo para 
os estudos. 

Desenvolver e 
despertar nos 
alunos a 
criatividade, 
valorizando suas 
habilidades e 
talentos artísticos, 
na elevação da 
motivação e 
autoestima 

Mudança de  
50% dos alunos 
com tal 
comportamento. 

- Projeto: “Trabalhar por 
quê? Trabalhar para quê?” 
Objetivo: fortalecer a 
autoestima dos jovens em 
situações que exigem dele 
iniciativas e decisões, bem 
como inseri-los no 
mercado de trabalho. 

 
 

 
XVI – AVALIAÇÃO (critérios para acompanhamento, controle e avaliação)  
 

    O acompanhamento do Plano acontecerá através do diálogo permanente 

entre a equipe gestora e os segmentos da escola, principalmente com os 

professores, pois boa parte do sucesso do processo ensino-aprendizagem só é 

possível, se toda equipe escolar exercer sua função com responsabilidade e 

ética, construindo relações de confiança, solidariedade e respeito. Também,  

procurará realizar dinâmicas de autoconhecimento e auto-avaliação. Os 

resultados positivos poderão ser evidenciados na dinamização dos trabalhos, no 

compromisso da equipe escolar e na autoconfiança por parte da equipe gestora. 

Com relação ao aluno, observar-se-á constantemente se vem ocorrendo um 

maior empenho na realização de suas atividades.  

               A verificação da concretização dos objetivos e metas que o coletivo se 

propôs a realizar acontecerá em vários momentos: 

• Continuamente nas ATPCs; 

• Em reuniões de Conselho de Classe, Série e Termo, uma vez que este é o 
Colegiado responsável pelo processo de acompanhamento e avaliação do 
Ensino e da aprendizagem na escola; 

• Em reuniões de Conselho de Escola, APM e reuniões de Pais e Mestres; 

• No replanejamento no início do segundo semestre do ano letivo. 
               O sucesso do aluno e, consequentemente, o sucesso da escola serão 

garantidos com a realização e o cumprimento de todos os objetivos e metas 

propostos, num trabalho coletivo, de forma participativa, onde todos terão 
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oportunidade de expor seus pensamentos, garantindo dessa forma equidade 

entre os discentes uma gestão democrática, um ambiente de trabalho prazeroso. 
  “(...) o ser humano se caracteriza por ser ativo e que, ao construir o seu mundo, constrói a si 

mesmo. Somos, individual e coletivamente, aquilo que nós construímos”. (LUCKESI, 2005, p. 

106) 

 

XVII – PLANOS DOS CURSOS MANTIDOS PELA UNIDADE ESCOLAR 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A) Objetivos do Curso 
 

- Ensino Fundamental 

                O Ensino Fundamental tem como objetivo a formação básica do 

cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 

base o domínio da leitura e do cálculo; a aquisição de competências e 

habilidades; a formação de atitudes e valores e a compreensão do ambiente 

natural e social, da tecnologia e das artes. A proposta pedagógica para o Ensino 

Fundamental privilegia a construção do conhecimento e o desenvolvimento 

pleno das potencialidades do aluno. 

 

 - Ensino Médio Regular 

                O Ensino Médio tem por objetivos a consolidação e o aprofundamento 

dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, o desenvolvimento de 

competências e habilidades com as quais os alunos possam assimilar 

informações e saber utilizá-las em contextos pertinentes e fundamentais a sua 

formação geral e exercício da cidadania e que ao terminar essa etapa possa 

continuar estudando e/ou entrar para o mercado de trabalho. 

 

B) Integração e Sequência dos Componentes Curriculares 

 

                A organização do trabalho escolar tem se dado por meio dos 

componentes curriculares, cujo enfoque preserva a identidade, a autonomia e os 

objetivos próprios de cada um. A integração dos conteúdos trabalhados nas 

respectivas áreas do conhecimento se faz através de um trabalho sistematizado 

com leituras, além do livro didático, projetos disciplinares e interdisciplinares, uso 

de diversos recursos pedagógicos, ferramentas tecnológicas e a exploração de 

recursos externos (cinema, teatro, museu etc.).                                                                                      

  Este trabalho de integração dos componentes curriculares dinamiza o 

processo ensino - aprendizagem numa perspectiva dialética em que o 

conhecimento é compreendido e apreendido. 

             Segue artigos 26 e 27 da Lei 9394/96:-  
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Artigo 26 - Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigidas pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela. 

Parágrafo 1º - Os currículos a que se refere o caput devem abranger 

obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o 

conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política 

especialmente do Brasil. 

Parágrafo 2º - O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 

diversos níveis de Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e as 

condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. 

Parágrafo 3º - A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e as 

condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. 

Parágrafo 4º - O Ensino de História do Brasil levará em conta as contribuições 

das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 

especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. 

Parágrafo 5º - Na parte diversificada do currículo será incluído obrigatoriamente, 

a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, 

cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da 

instituição. 

Artigo 27 – Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, 

as seguintes diretrizes: 

I – a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres 

dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. 

II – consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 

estabelecimento; 

III – orientação para o trabalho 

IV – promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não 

formais.      

 

C) Síntese dos conteúdos programáticos/ subsídios para elaboração dos 
Planos de Ensino 

 

 A organização do trabalho escolar tem-se dado por meio desenvolvimento 

do Currículo Oficial do Estado de São Paulo, cuja base Curricular da Secretaria 

Estadual de Educação visa atender às necessidades de aprendizagem dos 

alunos e ajudar professores e escolas. É uma ação relacionada a um plano 

político para a educação oferecida pelo sistema estadual que tem como lema 

“Os alunos têm o direito de aprender”. Esta Proposta Curricular tem como 

princípios centrais: 



                            SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
                             DIRETORIA DE ENSINO DE SERTÃOZINHO 

                  EE ODULFO DE OLIVEIRA GUIMARÃES 
                          Rua Luiz Guerreiro, 09 - Fone 017 (3392-1510) (3392-2303) 

                             Viradouro- SP-  CENTRO – CEP 14.740-000 

•  Escola que aprende; 

•  Currículo como espaço de cultura; 

•  Competências como eixo de aprendizagem; 

•  Prioridade da competência de leitura e da escrita; 

•  Articulação das competências para aprender; 

•  Contextualização do mundo do trabalho. 
 A integração do Currículo tende a preservar a identidade, a autonomia e 

os objetivos próprios de cada uma das áreas do conhecimento. Assentados 

sobre a base ético-política do projeto escolar, e sobre o princípio da 

interdisciplinaridade, acredita-se que o currículo, pode mobilizar intensamente os 

alunos, assim como os diversos recursos didáticos disponíveis e/ou construídos 

coletivamente. Tomando os objetivos das áreas de conhecimento organizadoras 

da educação básica, observamos que: 

  A área de Linguagens, códigos e suas tecnologias visa à 

compreensão do significado das letras e das artes; dar destaque à língua 

portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e 

exercício da cidadania. O eixo curricular dessa área pode ter como referência a 

construção do sujeito nas relações intersubjetivas e coletivas mediadas pelas 

linguagens.    

Os estudos das Ciências da natureza e suas tecnologias devem 

destacar a educação tecnológica básica e a compreensão do significado da 

ciência. Um eixo de organização dos conteúdos pode ser a complexidade e o 

equilíbrio dinâmico da vida no processo de desenvolvimento dos indivíduos e da 

sociedade. 

 O caráter interdisciplinar da área de Ciências humanas e suas 

tecnologias corrobora a necessidade de se utilizar o seu acervo de 

conhecimentos para auxiliar os jovens estudantes a compreender as questões 

que os afetam, bem como a tomar as decisões neste início de século. Desta 

forma, ao integrar os campos disciplinares, o conjunto dessas ciências contribui 

para uma formação que permita ao jovem estudante compreender as relações 

entre sociedades diferentes; analisar os inúmeros problemas da sociedade em 

que vive e as diversas formas de relação entre homem e natureza, refletindo 

sobre as inúmeras ações e contradições da sociedade em relação  a si própria 

e ao ambiente. 

    A área de Matemática apresenta um universo próprio, muito rico de ideias 

e objetos específicos, como os números e as operações, as formas geométricas, 

as relações entre tais temas, sobretudo as métricas. Tais ideias e objetos são 

fundamentais para a expressão pessoal, a compreensão de fenômenos, a 

construção de representações significativas e as  argumentações consistentes 

nos mais variados contextos. A Matemática compõe com a língua  materna um 

par fundamental, mas complementar. Os currículos devem constituir, em 

parceria com a língua materna, um recurso imprescindível para uma expressão 
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rica, uma compreensão abrangente, uma argumentação correta, um 

enfrentamento assertivo de situações-problema, uma contextualização 

significativa dos temas estudados. 

 

 
D) CARGA HORÁRIA MÍNIMA DO CURSO E DOS COMPONENTES 

CURRICULARES 
   Ensino Fundamental: (ciclo II) com duração mínima de 4 anos. 
            Carga horária: Diurno: 1000 horas anuais 
                                     
   Ensino Médio regular: com duração mínima de 3 anos 
            Carga horária: Diurno: 1000 horas anuais 
                                    Noturno: 800 horas anuais  
        
  DOS COMPONENTES CURRICULARES – (Vide Quadros curriculares 
anexos) 
 
 
XVIII – PLANOS DE ENSINO 

Adequados à aplicação e ao desenvolvimento do Currículo do Estado de 

São Paulo, serão elaborados pelos professores e entregues para arquivo junto 

à Coordenação Pedagógica até 24/03/2015. 

XIX – SISTEMA ORGANIZACIONAL 

 NÚCLEO DE DIREÇÃO  (Diretor e Vice-Diretor) 

 

    O núcleo de Direção da escola como centro executivo do planejamento, 

organização, coordenação, avaliação e integração de todas as atividades 

desenvolvidas no âmbito da U.E exercerá suas funções objetivando garantir a 

elaboração e execução da proposta pedagógica; administração do pessoal e dos 

recursos materiais e financeiros; o cumprimento dos dias letivos e horas de aulas 

estabelecidos; a legalidade, regularidade e autenticidade da vida escolar dos 

alunos; os meios para recuperação paralela e a articulação da escola com a 

família e a comunidade. 

            Visando obter uma escola cidadã, inovadora e de qualidade e o 

cumprimento de suas funções, o núcleo de direção iniciou sua ação no 

planejamento, orientando e fornecendo os mais variados subsídios para cada 

disciplina. Ao longo do ano letivo procura:  

• Estimular a busca de metodologias que fazem as aulas tornarem-se mais 
prazerosas e dinâmicas;  

• Estar sempre aberta às mudanças necessárias e a manter um 
relacionamento agradável entre toda a equipe, dando apoio construtivo;  
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• Estar sempre atenta ao cumprimento da legislação em vigor por parte de 
todos os segmentos da U.E; 

• Incentivar a participação de toda comunidade escolar na APM e Conselho 
de Escola; 

• Analisar os problemas emergentes e trocar idéias em debates 
democráticos de fatos escolares com o corpo docente, discente e pais; 

• Incentivar os membros do Grêmio Estudantil a executarem com eficiência 
e dedicação as suas funções; 

• Apoiar projetos especiais por acreditar serem caminhos que transformam 
o espaço escolar num espaço aberto à construção de aprendizagens 
significativas; 

• Formar equipes com responsabilidade diversas na organização da escola, 
mas estabelecendo sempre as diretrizes gerais, uma vez que é agente de 
transformação e de desenvolvimento, controlador e avaliador da Gestão 
Escolar. 

 

NÚCLEO TÉCNICO-PEDAGÓGICO  (Professor Coordenador Pedagógico) 

Resolução SE 75, de 30/12/14 

Constituem-se atribuições do docente designado para o exercício da 

função gratificada de Professor Coordenador – PC:  

I – atuar como gestor pedagógico, com competência para planejar, acompanhar 

e avaliar os processos de ensinar e aprender, bem como o desempenho de 

professores e alunos; 

II – orientar o trabalho dos demais docentes, nas reuniões pedagógicas e no 

horário de trabalho coletivo, de modo a apoiar e subsidiar as atividades em sala 

de aula, observadas as sequências didáticas de cada ano, curso e ciclo; 

III – ter como prioridade o planejamento e a organização dos materiais didáticos, 

impressos ou em DVDs, e dos recursos tecnológicos, disponibilizados na escola; 

IV – coordenar as atividades necessárias à organização, ao planejamento, ao 

acompanhamento, à avaliação e à análise dos resultados dos estudos de reforço 

e de recuperação; 

V – decidir, juntamente com a equipe gestora e com os docentes das classes 

e/ou das disciplinas, a conveniência e oportunidade de se promoverem 

intervenções imediatas na aprendizagem, a fim de sanar as dificuldades dos 

alunos, mediante a aplicação de mecanismos de apoio escolar, como a inserção 

de professor auxiliar, em tempo real das respectivas aulas, e a formação de 

classes de recuperação contínua e/ou intensiva; 

VI – relacionar-se com os demais profissionais da escola de forma cordial, 

colaborativa e solícita, apresentando dinamismo e espírito de liderança; 

VII – trabalhar em equipe como parceiro; 

VIII – orientar os professores quanto às concepções que subsidiam práticas de 

gestão democrática e participativa, bem como as disposições curriculares, 

https://wordpaulotamer.wordpress.com/2014/12/31/resolucao-se-75-de-301214-dispoe-sobre-a-funcao-gratificada-de-professor-coordenador/
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pertinentes às áreas e disciplinas que compõem o currículo dos diferentes níveis 

e modalidades de ensino; 

IX – coordenar a elaboração, o desenvolvimento, o acompanhamento e a 

avaliação da proposta pedagógica, juntamente com os professores e demais 

gestores da unidade escolar, em consonância com os princípios de uma gestão 

democrática participativa e das disposições curriculares, bem como dos 

objetivos e metas a serem atingidos; 

X – tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço dialógico e 

colaborativo de práticas gestoras e docentes, que assegurem: 

1.  a participação proativa de todos os professores, nas horas de trabalho 
pedagógico coletivo, promovendo situações de orientação sobre práticas 
docentes de acompanhamento e avaliação das propostas de trabalho 
programadas; 

2. a vivência de situações de ensino, de aprendizagem e de avaliação 
ajustadas aos conteúdos e às necessidades, bem como às práticas 
metodológicas utilizadas pelos professores; 

3. a efetiva utilização de materiais didáticos e de recursos tecnológicos, 
previamente selecionados e organizados, com plena adequação às 
diferentes situações de ensino e de aprendizagem dos alunos e a suas 
necessidades individuais; 

4. as abordagens multidisciplinares, por meio de metodologia de projeto e/ou 
de temáticas transversais significativas para os alunos; 

5. a divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem sucedidas, em 
especial as que façam uso de recursos tecnológicos e pedagógicos 
disponibilizados na escola; 

6. a análise de índices e indicadores externos de avaliação de sistema e 
desempenho da escola, para tomada de decisões em relação à proposta 
pedagógica e a projetos desenvolvidos no âmbito escolar; 

7. a análise de indicadores internos de frequência e de aprendizagem dos 
alunos, tanto da avaliação em processo externo, quanto das avaliações 
realizadas pelos respectivos docentes, de forma a promover ajustes 
contínuos das ações de apoio necessárias à aprendizagem; 

8. a obtenção de bons resultados e o progressivo êxito do processo de 
ensino e aprendizagem na unidade escolar. 

NÚCLEO TÉCNICO ADMINISTRATIVO (Gerente de Organização Escolar 

(GOE) ,  Agentes de Organização Escolar e outros). 

 

O Núcleo Administrativo terá a função de dar apoio ao processo 

educacional, auxiliando a Direção nas atividades relativas, à documentação e 

escrituração escolar e de pessoal; organização e atualização de arquivos; 

expedição registro e controle de expedientes; registro e controle de bens 

patrimoniais, bem como aquisição, conservação de materiais e de gêneros 

alimentícios, registro e controle de recursos financeiros. 
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NÚCLEO OPERACIONAL (Agentes de serviços gerais, zelador) 

 

O Núcleo operacional terá a função de proporcionar apoio ao conjunto de 

ações complementares de natureza administrativa e curricular, relativas às 

atividades de: 

•  Zeladoria, vigilância e atendimento de alunos; 

•  Limpeza, manutenção e conservação da área interna e externa do 
prédio escolar; 

•  Controle, manutenção e conservação de mobiliários, equipamentos e 
materiais didáticos pedagógicos; 
 

  Obs: O controle, manutenção, conservação e preparo da merenda escolar, 

atualmente é exercido não só pela Nutricionista da Diretoria de Ensino como, 

também, pela equipe de nutricionista e de cozinheiras da Prefeitura Municipal, 

através do convênio com a secretaria da Educação do Estado. 

 
CORPO DOCENTE  

 

 Integram o corpo docente todos os professores da escola, que exercerão 

suas funções, incumbindo-se de: 

• Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; 

• Elaborar e cumprir plano de trabalho; 

• Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

• Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 

• Cumprir os dias letivos e carga horária de efetivo trabalho escolar, 
além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

•  Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias 
e a comunidade.    
 

CORPO DISCENTE  

 

 Integram o corpo discente todos os alunos da escola a quem se garantirá 

o livre acesso às informações necessárias a sua educação, ao seu 

desenvolvimento como pessoa, ao seu processo para exercício da cidadania e 

sua qualificação para o mundo do trabalho.  
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XX – DIAS E HORÁRIOS DAS AULAS DE TRABALHO PEDAGÓGICO 
COLETIVO  
 

2ª FEIRA   Das 18h às 19h 

3ª FEIRA Das 15h10min às 18h50min 
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ANEXOS   
 
I – QUADRO ESCOLAR 
AGRUPAMENTO DE ALUNOS E SUA DISTRIBUIÇÃO POR TURNO, CURSO, 
SÉRIE/ANO E TURMA 

 
 

 
 

 
III - QUADRO DE TURMAS DE ACD 

 
 

MANHÃ TARDE NOITE 
SÉRIE TURMA Nº 

ALUNOS 
SÉRIE TURMA Nº 

ALUNOS 
SÉRIE TURMA Nº 

ALUNOS 

1º A 40 6º A 27 2º E 25 

1º B 32 6º B 25 3º D 20 

1º C 36 7º A 32 3º E 21 

1º D 35 7º B 29    

1º E 30 8º A 25    

2º A 41 8º B 23    

2º B 42 8º C 27    

2º C 40 9º A 21    

2º D 43 9º B 22    

2º E 40       

3º A 39       

3º B 37       

3º C 33       

TOTAL 489 TOTAL 231 TOTAL 69 

TOTAL :  789 

  II- QUADRO CURRICULAR, POR CURSO E SÉRIE/ANO 

CURSO SÉRIE/ANO PERÍODO 

Ens. Fundamental Ciclo II 6º ao 9º ano Diurno 

Ens. Médio 1ª a 3ª série Diurno 

Ens. Médio 1ª a 3ª série Noturno 

Modalidade Categoria Tipo Início Fim Nº de 
alunos 

Futsal Mirim Masc. 02/02/15 23/12/15 24 

Futsal Infantil Masc. 02/02/15 23/12/15 22 

Futsal Infantil Fem. 02/02/15 23/12/15 26 

Tênis mesa Infantil Mista 02/02/15 23/12/15 22 

Voleibol Infantil Fem. 02/02/15 23/12/15 20 
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- MATRIZ CURRICULAR 
V – HORÁRIO ADMINISTRATIVO DO ANO EM CURSO 
 
- De segunda-feira a sexta-feira 
- Das 7h às 18h 
 

VI – HORÁRIO  DE TRABALHO DA EQUIPE GESTORA 

 
 
 
 
 
 
VII – BALANCETES DO 1º E DO 2º SEMESTRE DE 2014 APROVADOS PELO 
CONSELHO FISCAL DA  APM 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2ª 

 
3ª 

 
4ª 

 
5ª 

 
6ª 
 

Sábado 
Domingo 

 

Sandra 
(Diretora) 

8h30 às 
11h30 
13h às 

18h 

   8h30 às 
12h30 
    19h às 
23h 

8h30 às 
11h30 
13h às 

18h 

8h30 às 
13h 

14h30 às 
18h 

8h30 às 
11h30 

13h às 18h 

 
- 
 

Mara 
(Vice) 

7h às 13h 
19h45min 

às 
21h45min 

7h às 10h 
13h às 

18h 

7h às 13h 
19h45min 

às 
21h45min 

7h às 11h 
13h às 

17h 

7h às 13h 
19h45min 

às 
21h45min 

 
- 
 
 

Efigênia 
(Vice – 
PEF) 

8h às 12h 
(DE) 

   19h às 
23h 

 
19h às 

23h 

 
19h às 

23h 

 8h30 às 
12h30 
    19h às 
23h 

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

- 
 

8h às 12h 
13h às 17h 

Lucimara 
(PCP.E.F.) 

8h às 10h 
13h às 

19h 

8h às 10h 
13h às 

19h 

8h às 11h 
12h30min  
às 17h30 

8h às 11h 
12h30min  
às 17h30 

8h às 11h 
12h30min  
às 17h30 

 
- 
 
 

Dídima 
(PCP 
E.M.) 

8h às 12h 
17h30 às 

21h30 

8h às 12h 
17h às 

21h 

7h às 12h 
18h30 às 

21h30 

7h às 12h 
19h às 

22h 

7h às 13h 
19h às 21h  

 
- 
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VIII -  COMPROVANTE DE REGISTRO DA ATA DE 
CONVENÇÃO APM EM CARTÓRIO 
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IX – CÓPIA DIÁRIO OFICIAL ZELADORIA 
 

Nome Mara Rubia Baptista 

RG 30.467.413-8 

Cargo/função Agente de Organização Escolar 

Data da ocupação 30/09/2013 

Data da publicação em DOE 27/09/2013 

Vencimento da ocupação 30/09/2015 

Processo nº 810/13 
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XX -  COMPROVANTES DA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: 
 
- Limpeza da caixa d’ água 

Data da última recarga: 20/02/2015 

Data da próxima recarga:20/08/2015 

 

- Recarga dos Extintores 

Data da última recarga: 23/02/2015 

Data da próxima recarga:23/02/2016 

 

- Dedetização e desratização da Unidade escolar 

Data da última recarga: 20/02/2015 

Data da próxima recarga:20/08/2015 
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TERMO DE APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ESCOLA 
 
 
 
 
 
 

                    O Conselho de Escola da E.E Odulfo de Oliveira Guimarães, de 

Viradouro, Diretoria de Ensino de Sertãozinho, criada pelo Decreto 16.834/47, 

com publicação no DOE de 16/02/48, aprova o presente Plano de Gestão para 

o ano letivo de 2.015. 
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IV – CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 


