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INTRODUÇÃO 

 

A fundamentação legal que norteia o Plano de Gestão desta Unidade 

Escolar contempla os Artigos 12 e 13 da Lei 9393/96, artigo 95 da Lei 

Complementar 444/85, Deliberação CEE 10/07, Indicação CEE 13/97. Os Itens 

e anexos que o comporão, fundamentam-se legalmente no Capítulo V, Artigos 

29 e 30 do Parecer CEE 67/98 e homologação do Artigo 31 das Normas 

Regimentais Básicas. 

Conforme contido no Artigo 29 do citado Parecer 67/98, o Plano de 

Gestão elaborado pela comunidade escolar da EE Professor Bruno Pieroni é um 

documento que traça o perfil da Escola, conferindo-lhe identidade própria, na 

medida em que contempla as intenções comuns de todos os envolvidos, norteia 

o gerenciamento das ações e operacionaliza a Proposta Pedagógica. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96, 

documenta a importância e obrigatoriedade da participação dos diversos 

segmentos na elaboração do Plano de Gestão. 

No texto do Parecer CEE nº. 67/98, que trata sobre as Normas 

Regimentais Básicas, é indispensável atentar ao contido no Artigo 7º, Capítulo I, 

Título II: “A gestão democrática tem por finalidade possibilitar à escola maior 

grau de autonomia, de forma a garantir o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, assegurando padrão adequado de qualidade do ensino ministrado”. 

Por meio desse trabalho coletivo, a EE Professor Bruno Pieroni pretende 

identificar suas potencialidades e fragilidades, delineando metas e ações que 

favoreçam a gestão democrática, o aumento do nível de satisfação de toda a 

equipe escolar de modo que as práticas do cotidiano possam aproximar-se, o 

mais fielmente possível, ao que propõe este Plano de Gestão. 
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PLANO DE GESTÃO (2014 a 2018)  

 

I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

Escola Estadual “Prof. Bruno Pieroni jurisdicionada à Diretoria de Ensino de 

Sertãozinho”. 

Endereço: Rua Luis Oberst Escudeiro, 240-CEP 14.170.510- Jardim Sumaré- 

Sertãozinho-SP. 

Telefones: 3942-7760 e 3942-6011 

e-mail:  e023553a@see.sp.gov.br 

Código CIE: 023553 - Códigos FDE (UA) 43633 

CNPJ: 48537344/0001-60 

 

II – CURSOS OFERECIDOS EM 2015 

 

Ato Legal e publicação em 31/03/99 e de acordo com a LDB N° 9394/96 

• Ensino Médio Regular  

 

1 TURNOS 

• Manhã, Tarde e Noite. 

 

 2 PERÍODOS DE FUNCIONAMENTO/HORÁRIOS       

Manhã: 07h00min às 12h20min. – ENSINO MÉDIO 

Tarde: 12h40min às 18h00min: ENSINO MÉDIO 

Noite: 19h00min às 23h00min - ENSINO MÉDIO REGULAR  

mailto:e023553a@see.sp.gov.br
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III – HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

1 HISTÓRICO DE DENOMINAÇÕES 

 

Denominação anterior: 2° grupo Escolar de Sertãozinho 

Ato Legal e publicação: 24/06 publicado a 01/07/60 

• GESC. “Professor Bruno Pieroni" 

Ato Legal e publicação: Lei 7826, de 12, publicada a 14/02/63. 

• EEPG. “Professor Bruno Pieroni" 

Ato Legal e publicação: Res. SE 13, 21, publicada a 22/01/76. 

• EEPSG " PROF. BRUNO PIERONI" 

Ato Legal e publicação: Res. SE 13, 29, publicada a 30/01/93; 

Instalada conforme Resolução SE – 37/96 de 24/04/96 5ª a 8ª série e 2º grau e 

Resolução SE/75 de 11/06/97, 5ª a 8ª série e 2º grau. 

   A escola foi reorganizada pelo Decreto nº 10.623 de 26/10/77 – 5as à 8as 

séries e Ensino Médio aprovado em 22/01/76 – Resolução SE nº 13/76. 

• EE " Professor Bruno Pieroni" 

Ato Legal e publicação em 31/03/99 e de acordo com a LDB N° 9394/96 

 

1.1 ORGANIZAÇÃO  

 

Entidade Mantenedora: Governo do Estado de São Paulo 

• Secretaria da Educação                                      

• Diretoria de Ensino de Sertãozinho 

Regimento Escolar: Ensino Regular - Decreto N° 10.623 de 26/10/77 

Alterações: Parecer CEE N° 1.822/78 (aprovado em 27/12/78) 
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Curso Regular: Res. 13, publicada a 22/01/76. 

Ensino Médio: Nos termos do Inciso III do Artigo 7° da Deliberação CEE N° 

29/82 

EJA: Res. SE 95 de 13/06/2002. 

 

2 HISTÓRICO DO PATRONO 

 

              Esta escola recebeu o nome de “Professor Bruno Pieroni” devido aos 

inúmeros serviços prestados pelo patrono à educação e também pelas 

contribuíções na área cultural à sociedade sertanezina. 

 

3 INSERÇÃO NA COMUNIDADE 

 

A EE. “Prof. Bruno Pieroni” está inserida na área central da cidade. 

Trata-se de um bairro residencial, industrial e comercial. Conta 

atualmente com supermercados, açougues, farmácias, padarias, corpo de 

bombeiro, bares, postos de gasolina, Centro de Saúde, diversas lojas comerciais 

e várias indústrias. 

O Bairro é servido de ônibus urbano e interurbano, como meio de 

comunicação, os moradores contam com telefones públicos, bem como com 

uma rede telefônica para servir as residências do bairro. 

O nível socioeconômico da clientela é médio-baixo, onde se destacam 

as mais variadas ocupações: metalúrgicos, funcionários públicos, bancários, 

autônomos, comerciantes, lavradores, empreiteiros, profissionais liberais, etc. 

Nota-se que quanto ao nível de formação das famílias existe uma 

pequena faixa de pais com nível universitário com atividades diversas que dá 
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relativas condições sociais de vida aos familiares, mas em contrapartida não 

sobra tempo para dar atendimento aos filhos no que se refere ao 

acompanhamento dos mesmos na escola.   

 

4 HISTÓRICO DE RESULTADOS (INDICADORES EXTERNOS) 

 

Durante os anos que esta Unidade Escolar ministrou o Ensino 

Fundamental II, apresentou resultados acima da média, o que elevou ano a ano a 

meta IDEB da escola pertencente à Diretoria de Ensino da Região de 

Sertãozinho. 

Com o Ensino Médio ocorreu fenômeno parecido. O IDESP (Quadro 2 – 

Série histórica do IDESP) aponta resultados representativos, embora a escola 

tenha diminuído seu número de alunos, não conte com uma clientela da 

comunidade na qual se insere e receba alunos de todos os bairros da cidade. 

A meta não foi alcançada nos anos em que o fluxo escolar quantificou alto 

índice de evasão no Ensino Médio, mas apresentou resultados quase 

satisfatórios, nas avaliações externas e provas de reconhecido papel social, como 

é o caso do ENEM e de vestibulares como o da FUVEST. 

Com um esforço concentrado da equipe escolar para solucionar o 

problema do fluxo e continuar com os avanços já alcançados em anos anteriores, 

que consiste em focar sua prática pedagógica baseada no Currículo do Estado de 

São Paulo e das Matrizes de Referência da Avaliação do SARESP, a Escola 

conseguiu colocar ex-alunos da escola em grandes faculdades, em cursos de 

destacado valor e diminuir índices de violência.  
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IV – PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA 

 

           A EE Prof. Bruno Pieroni construiu seu Projeto Político Pedagógico 

embasado em três pilares fundamentais: 

A escola que temos 

A escola que queremos 

A escola que vamos construir 

           Após análise dos indicadores internos constatou-se através das atas do 

conselho de série finais que o índice de aproveitamento dos alunos foi regular. 

Apesar dos esforços realizados pela equipe gestora e pelos professores 

ocorreram algumas retenções.  

  No Ensino Médio o diagnóstico foi feito através de atas dos conselhos 

finais de séries, verificou-se que: “essa é a “escola que temos”. 

             Quanto à “escola que queremos”, os educadores que nela atuam 

propugnam por uma escola que  em 2015 a  2018: 

• Trabalhe as habilidades, pois elas são patrimônio do aluno, ele as 

utiliza a vida toda; 

• Valorize a leitura, pois ela quando de boa qualidade, tem caráter 

construtivo e integrador, o aluno que adquire esse hábito encontra com 

facilidade soluções e respostas para suas questões, desenvolve o 

espírito crítico em relação ao comportamento das pessoas, ao lugar em 

que vive e aos acontecimentos do mundo; 

•  Que o aluno saiba agir após os muros da escola; 

• Valorize a linguagem, pois é através dela que se expressam as 

competências e, todas as disciplinas utilizam a linguagem para 

transmitir conhecimento; 
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• Acompanhe esse momento de transição, pois ele exige uma nova 

postura para o enfrentamento de problemas e busca de soluções; 

• Encontre caminhos para novas maneiras de convivência onde o aluno 

cultive a tolerância para conviver com as diferenças; 

• A inteligência seja desenvolvida através de jogos criativos, resolução 

de problemas, debates, leitura, teatro, cinema, passeios; 

• Trabalhe a formação de caráter para que o jovem consiga checar suas 

atitudes, reafirmar ou questionar suas verdades;  

• Funcione como troca de saberes;  

• Valorize o esporte como fonte de saúde e disciplina; 

• Trabalhe os temas transversais propiciando o desenvolvimento pessoal 

e social do jovem; 

• A avaliação não seja punitiva, mas que funcione como um diagnóstico 

para a prática docente e um referencial  do processo  de  aprendizagem  

dos  alunos; 

• A comunidade esteja inserida no contexto escolar; 

• Ensine para a participação e não domestique para a obediência; 

• O aluno sinta-se parte da escola e tenha assegurada a sua participação 

na definição de regras de funcionamento; 

• Demonstre ambiente agradável, de respeito simpatia e convivência 

harmoniosa; 

• Possua visão de mundo e perfil definido consciente de sua condição de 

formadora de cidadãos; 

• Jamais esquece que para ensinar a aprender é necessário disciplina, 

respeito e compromisso por parte do educando e do educador.  
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 A “escola que vamos construir” conta com a determinação e o 

compromisso de todos os educadores e da equipe gestora para transformar em 

realidade tudo que já foi dito sobre a “ escola que queremos”  . 

 

1 CURRÍCULO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 O Currículo Oficial do Estado de São Paulo foi implantado nesta 

Unidade Escolar desde 2008, como Proposta Curricular do Estado de São Paulo, 

de acordo com a Resolução 92, de 19 de dezembro de 2007, que estabelece 

diretrizes para a organização curricular do Ensino Fundamental e Médio.  

 Esse documento relaciona as competências, habilidades, conteúdos e 

processos a serem desenvolvidos em cada ano/série e tem nos materiais de apoio 

aos docentes e alunos, os Cadernos do Professor e do Aluno que já são 

utilizados pelos professores e alunos, desde a sua implantação. A apreciação da 

Coordenação, reflexo das discussões e análises dos professores, aponta que não 

tiveram muitos problemas em concretizá-lo, já que a maioria dos professores 

acredita ser importante uma unidade curricular para todo o Estado de São Paulo.  

 Resta a necessidade, neste ano, de elaborar os Planos de Ensino para 

cada série e disciplina que englobam o Ensino Médio com a finalidade de 

orientar o desenvolvimento da prática pedagógica como guias para a elaboração 

dos planos das aulas e avaliação da aprendizagem dos alunos, permitindo o 

acompanhamento do trabalho pedagógico pelo Professor Coordenador.  

 Deverão também definir os conteúdos, competências e habilidades, a 

metodologia, recursos didáticos, processos de recuperação, necessários em 2011, 

para cada série, imprescindíveis para que o aluno de determinada série possa 



    10 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

Diretoria de Ensino da Região de Sertãozinho 

EE. “Prof. Bruno Pieroni” - Sertãozinho SP 

Rua Luis Oberst Escudeiro, 240 - Centro 

CEP- 14160.000 fone :(016) 642-7760  

 

frequentar a série subsequente e recuperar no processo, os conteúdos não 

aprendidos na série anterior.  

 Nesse sentido, os conselhos realizarão a avaliação dos resultados de 

aprendizagem dos alunos, de modo “a não penalizar exclusivamente o aluno 

pelo seu eventual fracasso e desempenho”. A partir dos Planos de Ensino, os 

docentes elaborarão os planos de aula, com o acompanhamento da coordenação, 

imprescindíveis para o desenvolvimento das práticas cotidianas na sala de aula. 

 

2 CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO NO QUAL SE INSERE A UNIDADE 

ESCOLAR 

 

A. IDH do município e descrição do contexto social: 

 O IDH do município de Sertãozinho  é de 0,833 e engloba o Distrito de 

Cruz das Posses. 

   A população estimada em 2014 era de 118.864 habitantes (IBGE). Sendo 

a 3ª maior cidade da região nordeste do estado de São Paulo, o 61ª município 

mais populoso de São Paulo e a 242ª maior cidade do país. Sua economia é 

baseada no comércio, prestação de serviços, indústrias diversas e agricultura, 

tendo um campo industrial muito forte, Sertãozinho é considerada a capital 

mundial do setor sucroalcooleiro.  

 As pessoas que se estabelecem na cidade, em sua maioria são moradores 

já da região, e também imigrantes de outros Estados a procura de novas 

oportunidades de emprego. A cidade de Sertãozinho ao longo de sua história 

sempre esteve na vanguarda do desenvolvimento estadual e nacional, mas nada 

comparado ao que esta acontecendo nos últimos anos, sendo que a cidade está 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2014
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_de_S%C3%A3o_Paulo_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_de_S%C3%A3o_Paulo_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Brasil_acima_de_cem_mil_habitantes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7os
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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em pleno desenvolvimento urbano, tendo recebido investimentos em diversos 

segmentos por toda a área do município.  

 Na cidade está localizado o maior centro de negócios do Interior de São 

Paulo, o Centro Empresarial Zanini. Com o aumento de ofertas de emprego em 

Sertãozinho e poucas casas para comprar e alugar, construtoras da região está 

investindo em imóveis no município. Polo e Referência Comercial, Sertãozinho 

é uma das poucas cidades médias a possuir tantas opções comerciais.  

 

B. Descrição das potencialidades da comunidade na qual a escola está inserida 

(equipamentos públicos disponíveis no entorno, equipamentos comunitários 

disponíveis no entorno, parcerias estabelecidas, parcerias potenciais) 

 A cidade de Sertãozinho conta com Postos de Saúde Emergenciais em 

bairros centrais, redes de supermercados e farmácias, biblioteca municipal, 

centro comercial, ginásios poliesportivos, tais como: Ginásio de Esportes Pedro 

Ferreira dos Reis (Docão), Centro Olímpico Maria  Zeferina Rodrigues Baldaia, 

Complexo Poliesportivo "Dr. Edgard  Dega Gonçalves (Patinódromo) e  Teatro 

Municipal. 

  Busca-se estabelecer parcerias com a Prefeitura Municipal para locação 

de transportes, Teatro Municipal, para a participação dos alunos às peças 

teatrais, supermercados para doações referente aos projetos realizados nas 

escolas.  

 

3 CONCEPÇÃO DE ENSINO-APRENDIZAGEM (PROCESSOS DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM, AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS) 

 



    12 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

Diretoria de Ensino da Região de Sertãozinho 

EE. “Prof. Bruno Pieroni” - Sertãozinho SP 

Rua Luis Oberst Escudeiro, 240 - Centro 

CEP- 14160.000 fone :(016) 642-7760  

 

A. Ações desenvolvidas e/ou a desenvolver especialmente nas faixas de 

aprendizagem consideradas “básico” e “abaixo do básico” no IDESP: 

• Recuperação contínua apoiada na análise diagnóstica das 

Avaliações de Aprendizagem em Processo (AAP). 

• Ter no PAA (professor de apoio aprendizagem ) um elemento de 

reforço e sustentação do diretito do discente de aprendizagem   

• Trabalhos com agrupamentos de alunos, alunos nos níveis: 

“adequado” e “avançado” auxiliam os alunos dos níveis “abaixo do 

básico” e “básico”. 

• Estabelecer um diálogo eficaz com troca de experiências e 

agrupamento de professores, para que os docentes  possam se 

auxiliarem mutuamente na tentativa de trabalharem o currículo de 

forma interdisciplinar e não fragmentada. 

 

B. Ações desenvolvidas e/ou a desenvolver para a compreensão de que a 

avaliação da aprendizagem é formativa, processual, cumulativa: 

• Entendimento e prática de recuperação continuada; 

• Critérios avaliativos diversificados; 

• Retomada de conteúdos anteriores; 

• Interdisciplinaridade; 

• Projetos; 

• Trabalho coletivo. 
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C. Ações desenvolvidas e/ou a desenvolver para integrar os indicadores externos 

de Avaliação (SARESP, IDESP, IDEB, PISA) às decisões e às práticas de 

ensino aprendizagem: 

• Práticas de ensino-aprendizagem em conformidade com o Currículo 

Oficial e Matrizes de Referência da Avaliação. 

• Simulados semestrais  

• Estudos coletivos dos relatórios da Unidade Escolar em consonância com 

as avaliações externas e internas da escola  

 

D. Ações desenvolvidas e/ou a desenvolver para promover a inclusão e      

aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais (com 

deficiência em): no processo de aprendizagem: 

• Sondagem das dificuldades do educando; 

• Encaminhamento para a sala de apoio escolar; 

• Orientações aos professores a respeito do processo de avaliação desse 

aluno. 

 

E. Formas de articulação pela equipe gestora entre as concepções de ensino-

aprendizagem que permeiam a comunidade escolar, a concepção do Currículo 

Oficial e a avaliação dos resultados: 

 

• Competência do Diretor de escola 

 

– Conferir os certificados de conclusão da Educação Básica;  

– Controlar a frequência diária dos servidores subordinados (‘livro ponto’) e 
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atestar a frequência mensal;  

– Convocar e presidir reuniões do Conselho de Escola e do pessoal  

subordinado;  

– Convocar pessoal docente para optar por jornada de trabalho nos  termos da 

legislação pertinente;  

– Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as decisões, os  prazos para 

o desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das autoridades superiores;  

– Decidir sobre recursos interpostos por alunos ou seus responsáveis, relativos à 

verificação do rendimento escolar;  

– Delegar competência e atribuições a seus subordinados, assim como designar 

comissões para execução de tarefas especiais;  

– Distribuir os serviços, orientando e acompanhando as atividades dos seus 

subordinados;  

– Encaminhar os estatutos de Pais e Mestres para registro;  

– Incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre educandos, demais 

educadores e a comunidade em geral, visando à construção de uma sociedade 

democrática;  

– Manter informados todos os professores e servidores da Unidade Escolar das 

suas atribuições e competências;  

– Participar do Conselho de escola, dos Conselhos de Classe e Série, e das 

ATPCs,  

– Promover a integração escola-família-comunidade:  

a) Assegurando a participação da escola em atividades cívicas, culturais, sociais 

e desportivas da comunidade;  

b) Proporcionando condições para a integração família-escola  

c) Informar  sobre a aplicação e o controle de todas as verbas recebidas pela 
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Unidade Escolar;  

– Assinar,  juntamente com o Secretário, todos os documentos  relativos à vida 

escolar dos alunos;  

– Autorizar matrícula e transferência de alunos;  

– Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando 

suas tarefas com eficiência, zelo e presteza;  

– Conhecer e respeitar as leis;  

– Cumprir os dias e horas de trabalho estabelecidos;  

– Garantir a disciplina de funcionamento da organização;  

– Manter a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos 

alunos;  

– Manter ambiente propício ao desenvolvimento dos trabalhos;  

– Manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a 

comunidade em geral;  

– Participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de 

suas funções;  

– Propor, quando for o caso, modificações nos horários de trabalho dos 

funcionários e servidores;  

– Representar a escola em atos oficiais e atividades da comunidade;  

– Autorizar matrícula e transferência de alunos;  

− Planejar metas de melhoria de conservação do patrimônio a curto, médio e 

longo prazo. 

 

•  Competências do vice-diretor de escola 

 

− Substituir o Diretor em sua falta e nos seus impedimentos eventuais; 
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−Assessorar o Diretor no gerenciamento do funcionamento da Unidade Escolar, 

compartilhando com o mesmo a execução das tarefas que lhe são inerentes e 

zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais; 

−exercer as atividades de apoio administrativo-financeiro; 

−Acompanhar o desenvolvimento das tarefas da Secretaria Escolar e do pessoal 

de apoio; 

−Controlar a frequência do pessoal docente e técnico-administrativo, 

encaminhando relatório ao Diretor para as providências; 

−Auxiliar a Direção nos repasses das verbas enviadas pela Secretaria da 

Educação e na realização  das prestações  de conta; 

_ Acompanhar  tudo que  estiver  relacionado com  a merenda  escolar; 

 

•  Competências do Professor Coordenador 

 

−O professor coordenador tem como principal função o trabalho de articulação 

das ações pedagógicas e didáticas realizada na escola e subsidiar o professor 

no desenvolvimento das ações pertinentes ao seu fazer docente; 

 −Trabalhar para que a escola continue atendendo à diversificação da clientela 

tanto social como individual tendo como ponto de partida conhecimento e 

experiências de vida que interagem continuamente com as condições de vida 

da comunidade para adaptar-se ao seu meio visando tentar diminuir a evasão e 

o fracasso escolar; 

−Acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento da programação do 

currículo;  

−Acompanhar a execução e avaliação das ações e metas fixadas pela escola em 

sua proposta pedagógica;  
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−Acompanhar o trabalho dos docentes, subsidiando-os com sugestões para 

melhoria da pratica docente;  

−Assegurar o fluxo de informações entre as varias instancias de supervisão;  

−Assegurar a integração das atividades de desenvolvimento e aprimoramento do 

plano de trabalho, articulando as ações dos docentes;  

−Assessorar a direção da escola, especificamente quanto às decisões relativas a : 

matriculas e transferências , agrupamento de alunos, organização de horário de 

aulas e calendário e escolar;  

−Utilização de recursos didáticos da escola;  

−Estabelecer juntamente com o diretor de escola, o horário das atividades de 

trabalho pedagógico coletivo – ATPC, organizando a participação de todos os 

professores em exercício na Unidade Escolar de forma assegurar o caráter 

coletivo dos trabalhos;  

−Articular a organização didática da escola com a comunidade;  

−Participar da elaboração do plano escolar,coordenando as atividades de 

planejamento. 

 

•  Competências do Professor Mediador 

 

−Desenvolver momentos de leitura em voz alta com temas de relevância social; 

−Dialogar com os alunos-problema a fim de conscientizá-los quanto ao seu 

papel na sala de aula; 

−Proporcionar momentos com atividades lúdicas que desenvolvam a atenção, 

concentração e socialização dos nossos alunos; 

−Promover encontros para troca de experiências e ideias entre os professores; 
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−Conhecer fatos e personalidades importantes de nossa vida social na 

construção da justiça; 

−Possibilitar uma maior comunicação entre a escola, a família e a comunidade 

escolar; 

−Resgatar atitudes de cooperação, participação, responsabilidade, altruísmo, 

tolerância, sensibilidade e comprometimento na escola para toda a vida;  

 

•  Competências das Instituições escolares  

 

 As instituições escolares terão a função de aprimorar o processo de 

construção da autonomia da escola e as relações de convivência intra e 

extraescolar. A Escola conta com as seguintes instituições escolares criadas por 

lei específica: Associação de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil. 

 

−ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 

  

 A APM é uma entidade jurídica de direito privado, instituição auxiliar da 

escola, criada com a finalidade de colaborar para o aperfeiçoamento do processo 

educacional, para a assistência ao escolar e para a integração escola-

comunidade. Sua principal função é atuar, em conjunto com o Conselho de 

Escola, na gestão da unidade escolar, participando das decisões relativas à 

organização e funcionamento escolar nos aspectos administrativos, pedagógicos 

e financeiros. 

 Baseando-se no Estatuto Padrão da Associação de Pais e Mestres da EE 

Frei Galvão - Decreto n.º 12.983/1978, alterado pelo Decreto n.º 48408, de 06 de 

Janeiro de 2004, que dispõe sobre as finalidades para seu funcionamento: 
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1 - Colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos 

educacionais colimados pela Escola; 

2 - Representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à escola; 

3 - Mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para 

auxiliar a escola, provendo condições que permitam: 

a - melhoria do ensino, 

b - o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar nas áreas 

socioeconômicas e de saúde; 

c - a conservação e manutenção do prédio, do equipamento e das instalações; 

d - a programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação 

conjunta 

de pais, professores e alunos 

4 - Favorecer o entrosamento entre pais e professores, possibilitando: 

a - aos pais, informações relativas tanto aos objetivos educacionais, métodos e 

processos de ensino, quanto ao aproveitamento escolar de seus filhos; 

b - aos professores, maior visão das condições ambientais dos alunos e de sua 

vida no lar. 

5 - Essas atividades a serem desenvolvidas para alcançar os objetivos 

especificados estarão no Plano Anual de Trabalho da APM Frei Galvão e 

integradas no Plano Escolar da 

Escola 

 

✓ CONSTITUEM DIREITOS DOS SÓCIOS 

 

1 - Apresentar sugestões e oferecer colaboração aos dirigentes dos vários órgãos 

da APM; 
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2 - Receber informações sobre a orientação pedagógica da escola e o ensino 

ministrado aos alunos; 

3 - Participar das atividades culturais, sociais, esportivas e cívicas organizadas 

pela Associação; 

4 - Votar e ser votado nos termos do Estatuto da APM da EE Frei Galvão; 

5 - Solicitar, quando em Assembleia Geral, esclarecimentos a respeito da 

utilização dos recursos financeiros da APM; 

 

✓ CONSTITUEM DEVERES 

 

1- Defender, por atos e palavras, o bom nome da Escola e da APM; 

2 - Conhecer o Estatuto da APM; 

3 - Participar das reuniões para as quais foram convocados; 

4 - Desempenhar, responsavelmente, os cargos e as missões que lhes forem 

confiados; 

5 - Concorrer para estreitar as relações de amizade entre todos os associados e 

incentivar a participação comunitária na Escola; 

6 - Cooperar, dentro de suas possibilidades, para a constituição do fundo 

financeiro da Associação; 

7 - Prestar à Associação, serviços gerais ou de sua especialidade profissional, 

dentro e conforme suas possibilidades; 

8 - Zelar pela conservação e manutenção do prédio, da área do terreno e 

equipamentos escolares; 

9 - Responsabilizar-se pelo uso do prédio, de suas dependências e equipamentos, 

quando encarregados diretos da execução de atividades programadas pela APM. 
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− GRÊMIO ESTUDANTIL 

  

 O Grêmio Estudantil é o órgão máximo de representação dos estudantes 

na Escola. 

Sem fins lucrativos permite que os alunos discutam, criem e fortaleçam 

inúmeras possibilidades de ação tanto no próprio ambiente escolar como na 

comunidade, favorecendo um importante espaço de aprendizagem, cidadania, 

convivência, responsabilidade e de luta por direitos. Seus fins são, portanto fins 

cívicos, culturais, educacionais, desportivos e sociais. 

 A Política Educacional vigente reconhece o caráter pedagógico das 

atividades do Grêmio Estudantil, ao promoverem a aprendizagem de processos e 

experiências de vida, possibilitando aos jovens oportunidades de desenvolverem 

uma prática efetiva e  construtiva da cidadania. 

 

✓ OBJETIVOS 

 

1 - Contribuir para aumentar a participação dos alunos nas atividades da Escola, 

organizando campeonatos, palestras, projetos e discussões, fazendo com que 

eles tenham voz ativa e participem junto com pais, funcionários, professores, 

coordenadores e diretores: 

 

a - da programação e da construção das normas de convivência desta Unidade 

Escolar; 

b – da construção e da aplicação da Proposta Pedagógica da Escola Pedagógico; 
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2 - Defender os interesses coletivos e individuais de todos os estudantes desta 

Escola para que os direitos que lhes assistem sejam respeitados, dando sua 

defesa em convocações, reuniões, assembleias, etc. 

 

3 - Esclarecer e orientar os estudantes no cumprimento de seus deveres para com 

a UE e seu desenvolvimento pessoal, de forma individual e coletiva. 

4 - Realizar e participar de atividades culturais, artísticas, desportivas, 

científicas, sociais e cívicas, como forma de desenvolvimento humano dos 

estudantes da UE; 

 

5 - Promover a cooperação entre os diversos setores da escola: gestores, 

professores, funcionários e estudantes, buscando o equilíbrio necessário ao 

aprimoramento da educação; 

 

6 - Realizar parcerias com entidades congêneres para melhoria dos processos 

participativos na EU; 

 

7 - Zelar pela adequação do ensino às reais necessidades da juventude e do 

povo, em defesa da melhoria da qualidade da educação; 

 

8 - Lutar pela democracia, pela defesa dos jovens e seus direitos, pela 

independência e respeito aos direitos fundamentais do homem, sem distinção de 

etnia, gênero, nacionalidade, convicção política ou religiosa. 
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✓ COMPETÊNCIAS 

 

1 - Colaborar na construção da comunidade escolar, como elo entre alunos, o 

corpo docente e técnico-administrativo; 

2 - Buscar junto ao núcleo de apoio pedagógico e professores, as mudanças 

necessárias para a melhoria do processo ensino-aprendizagem; 

3 - Apresentar propostas e sugestões concretas para minimizar os problemas da 

Escola e da comunidade; 

4 - Desenvolver o espírito de solidariedade e cooperação entre os estudantes e a 

Escola por meio do respeito, participação, convivência e do protagonismo 

juvenil na prática de seus direitos e deveres; 

5 - Promover atividades recreativas, culturais, desportivas, literárias e 

educacionais, estimulando a união de todos os estudantes. 

 

•  Competências dos Colegiados escolares  

 

 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, que tomam suas decisões, 

respeitando os princípios e diretrizes da Política Educacional, da Proposta 

Pedagógica da Escola e da legislação vigente. 

 Coordena rotineiramente a gestão escolar, responsabilizando-se não só 

pela avaliação das ações da Escola, no campo pedagógico, administrativo e 

financeiro, como também pelo planejamento, acompanhamento e controle das 

mesmas. 
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✓ OBJETIVOS DO CONSELHO ESCOLAR 

 

1 – Democratizar as relações no âmbito da escola, visando à qualidade de ensino 

através de uma educação transformadora que prepare o indivíduo para o 

exercício da plena cidadania; 

 

2 - Promover a articulação entre os segmentos da comunidade escolar e os 

setores da escola, a fim de garantir o cumprimento da sua função que é ensinar; 

 

3 - Estabelecer, para o âmbito da escola, diretrizes e critérios gerais relativos à 

sua organização, funcionamento e articulação com a comunidade de forma 

compatível com as orientações da política educacional da Secretaria de 

Educação, participando e responsabilizando-se social e coletivamente, pela 

implantação de suas deliberações. 

 

✓ ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO DE ESCOLA 

 

1 - Elaborar o regimento interno do conselho escolar 

2 - Coordenar o processo de discussão, elaboração ou alteração do Regimento 

Escolar 

3 - Convocar assembleias gerais da comunidade escolar ou de seus segmentos 

4 - Garantir a participação das comunidades escolar e local na definição do 

Projeto 

Pedagógico da Unidade Escolar 

5 – Decidir sobre: 
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a - alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e 

pedagógica 

b - projetos de atendimento psicopedagógico e material ao aluno; 

c - programas especiais visando à integração escola/família/comunidade; 

d - criação e regulamentação das instituições auxiliares da escola; 

e - prioridades para aplicação de recursos da Escola e das instituições auxiliares; 

f - ampliação da democracia na escola, através das suas funções de 

representação e organização dos alunos, contribui para a efetivação de uma 

educação transformadora. 

6 - Promover relações pedagógicas que favoreçam o respeito ao saber do 

estudante e valorizem a cultura da comunidade local; 

7 - Propor e coordenar alterações curriculares na Unidade Escolar, respeitada a 

legislação vigente, a partir da análise, dentre outros aspectos, do aproveitamento 

significativo do tempo e dos espaços pedagógicos na Escola; 

8 - Propor e coordenar discussões junto aos segmentos e votação às alterações 

metodológicas, didáticas e administrativas na Escola, respeitada a legislação 

vigente;  

9 - Participar da elaboração do calendário escolar, no que competir à unidade 

escolar, observada a legislação vigente; 

10 - Acompanhar a evolução dos indicadores educacionais (abandono escolar, 

aprovação, aprendizagem, entre outros), propondo, quando se fizerem 

necessárias, intervenções pedagógicas e educativas, visando à melhoria da 

qualidade da educação escolar; 

11 - Elaborar o plano de formação continuada dos conselheiros escolares, 

visando a ampliar a qualificação de sua atuação; 
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12 - Aprovar o plano administrativo anual sobre a programação e a aplicação de 

recursos financeiros, promovendo alterações, se for ocaso; 

13 - Zelar pelas atividades educativas; 

14 - Buscar as raízes dos problemas de indisciplina e de relacionamento 

(professor-aluno) e apresentar soluções; 

15 - Promover a prática da Democracia e da Solidariedade. 

 

 

F. Calendário da equipe gestora para articulação e negociação de diferentes 

concepções da comunidade escolar para focagem no desenvolvimento do 

Currículo: 

 

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO - REUNIÕES – ATPC 

 

Datas Ações Momento Responsável 

01 Formação do professor ATPC/ Planejamento Coordenadora 

02 Análise dos resultados do SARESP, 

IDESP. 

ATPC 

Planejamento 

Gestora/coordenadora 

03 Formulação de Projetos da Escola e 

Projetos Descentralizados 

Sempre que necessário. 

Planejamento 

Coordenadora/ 

Mediadora 

04 Desenvolvimento e direcionamento dos 

Projetos da SEE. 

Sempre que necessário. 

Planejamento 

Coordenadora/ 

Mediadora  

05 Recados diversos (sobre cursos 

oferecidos, concursos e documentos a ser 

preenchidos, comunicados da DE). 

ATPC/Pausa do 

professor 

Gestora/Vice-diretora/ 

Coordenadora/ 

06 Andamento das aulas e problemas das 

classes. 

ATPC/Individualmente 

Planejamento 

Coordenadora/ 

Mediadora 
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07 Atendimento aos pais e alunos.  

ATPC/ Reunião  

Sempre que preciso. 

Gestora/Vice-diretora/ 

Coordenadora/ 

Mediadora 

08 Discussão de Plano de aula. Individualmente, ATPC 

Planejamento 

Coordenadora 

 

09 Discussão, acompanhamento e avaliação 

da Proposta Pedagógica da Escola e Plano 

Gestor. 

Semanalmente 

Planejamento 

Gestora/ 

Coordenadora  

10 Acompanhamento da disciplina de Apoio. Semanalmente Coordenadora 

11 Acompanhamento da Merenda Diariamente Vice-diretora 

 

V – SÉRIE HISTÓRICA NO IDESP 
 
 

 
 

1- Descrição e análise dos principais facilitadores para obtenção de 

resultados na série  histórica  no IDESP . 

• Professores assíduos e comprometidos 

• Resgate do aluno para voltar a frequentas a escola (trabalho de 

reposição de ausência)  

• Apoio da equipe gestora na busca dos alunos faltosos e de diálogo 

com as famílias (conscientização). 

 

2- Descrição e análise dos principais facilitadores para obtenção de 

resultados na série histórica do IDESP. 

•    Evasão; 
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RESULTADOS OBTIDOS EM 2014 

 

 

 

 

 

 FLUXO ESCOLAR (RESULTADOS AO FINAL DO ANO LETIVO)  

 

Resultados  2015 

Séri

e 

/Ano 

Total de 

matriculas 

% Transf. % Matricula 

final  

Evadidos % Retid

os 

% Apro

vados 

% 

1°A 40 100 1 2,5 39 0 0 1 2,5 38 97,4 

1ºB 41 100 10 24,3 31 0 0 1 3,2 30 96,7 

1ºC 48 100 11 22,9 37 0 0 2 5,4 35 94,59 

1ºD 36 100 15 41,6 21 0 0 2 9,5 19 90,4 

1ºE 41 100 18 46,3 23 0 0 3 13,6 19 86,3 

1ºF 38 100 19 50 19 0 0 1 10,5 17 89,4 

2ºA 51 100 12 23,5 39 0 0 3 7,6 36 92,3 

2ºB 53 100 15 28,3 38 0 0 2 5,2 37 97,3 

2ºC 42 100 10 23,8 32 0 0 1 3,1 31 96,8 

2ºD 50 100 21 42 29 2 6,8 7 24,1 20 68,9 

3ºA 31 100 7 22,5 24 0 0 0 0 24 100 

3°B 30 100 5 16,6 25 0 0 0 0 25 100 

3ºC 33 100 8 24,2 25 0 0 0 4 24 96 

3ºD 35 100 8 22,8 27 1 3,7 1 3,7 25 92,5 

Total  569  160  409 3  24  380  
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VII - Instituições Escolares 

COMPOSIÇÃO DA APM   2014/2015. Data da última eleição realizada no dia 

08/08/2014 

Conselho Deliberativo:  

Presidente Nato:  Jonice da Silva de Oliveira 

Representantes  da Escola: 

Janete de Araújo Silva Melo 

Elis Regina Arrabaça Memejo 

Marcia Helena de Oliveira Macri 

Venâncio Antônio Cremonez Filho 

Cláudia Regina Pinhata Ramos 

 

Representantes  dos Pais 

Magda Daniela Valarin Sichieri 

Lucio Rodrigues Nogueira 

Cristina Petri 

Maria Socorro Nogueira 

Anderson Lopes Moreno 

 

Representantes dos alunos: 

Maria Eduarda Gimenes 
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Conselho Fiscal: Constituído por 02(dois)  pais e 01(um) professor: 

Lara Albertina Galtarossa Meloni 

Tãnia Meneses de Matos Motta 

Mariana Bezerra Bellini 

 

Diretor Executivo: 

Adriana Aparecida Martin Herrera 

 

Vice Diretor Executivo: 

Fabiane Marilda Mazer Corteze 

 

Secretária: 

Silvia Regina Mazzer Perticarrari 

 

Diretora  Social: 

Heloisa Santos Manzano de Godoy 

 

Diretora  de Esporte: 

Valnei Ferreira Santos 

 

Diretora  Financeira: 

Laerte Gonçalves Moreira 

 

Vice- Diretor Financeiro: 

Marcos Antonio Pelliccioni 

 



    31 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

Diretoria de Ensino da Região de Sertãozinho 

EE. “Prof. Bruno Pieroni” - Sertãozinho SP 

Rua Luis Oberst Escudeiro, 240 - Centro 

CEP- 14160.000 fone :(016) 642-7760  

 

Diretor cultural: 

Rosilaine Aparecida Santos de Souza 

 

Diretor de Patrimônio: 

Denise Aparecida Ribeiro Martins 

Data da próxima eleição:- 08/08/2015. 

 

Calendários de reuniões: 

Dias :23/03;13/04; 19/08; 30/11 e 17/12/2015 

 COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ESCOLA – 2015- Data da última 

eleição realizada no dia   25/02/2015 

 Diretor Presidente Nato: Jonice da Silva de Oliveira 

 

Especialistas de Educação: 

Cláudia Regina Pinhata Ramos 

 

Corpo Docente: 

Venâncio Antônio Cremonez Filho 

Janete de Araújo Silva Mello 

Heloísa Santos Manzano de Godoy 

Valnei Ferreira Santos 

Adriana Aparecida Martins Herreira 

Denise Aparecida Ribeiro Martins 

Fabiane Maria Mazer  Corteze 

Rosilaine Aparecida Santos de Souza 
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Suplente:  

Káta Fabrício Neves 

 

Pais de Alunos: 

Laerte Gonçalves Moreira 

Joana Darc de Paula Lourenço 

Fabiana Saraceni  de Andrade Palhares Cardoso 

Elenice Maria D. Tonielli 

Simone Fernanda de Oliveira 

Magda Daniela Valharin Sichieri 

 

Suplentes: 

Lara Albertina Galtarossa Meloni 

Lucio Rodrigues Nogueira 

 

Alunos: 

Izagela Victória Gonçalves Moreira – 2ºD 

Maria Clara Paula Fáccio – 1º D 

Pedro S. A. P. Cardoso – 1ºA 

Bruna Rafaela Araújo – 3ºB 

Bruno de Matos Motta – 1º D 

Karen Danielle Sichieri – 3ºA 

 

Suplentes: 

Lívia Galtarossa Meloni – 2ºB 

Luís  Felipe Rodrigue Nogueira – 3ºB 
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Funcionário: 

Rosana Léa de Assis Santos 

 

Suplente: 

Silvia Regina Mazzer Perticarrari 

Data das próximas reuniões: Dias :23/03;13/04; 19/08; 30/11 e 17/12/2015 

Data da próxima eleição: Dia 24/02/2016. 

COMPOSIÇÃO DO GRÊMIO ESTUDANTIL – 2015- DATA DA 

ÚLTIMA ELEIÇÃO: 

 

2- Grêmio Escolar  

Data da última eleição: 06 de abril de 2015 

Data da próxima eleição: 02 de março de 

2016 

Calendário de Reunião :  

Relação de Componentes (nome 

do Aluno / Série – ano- classe)  
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              NOME    RG                CARGO 

Jonice da Silva de Oliveira 7.144.622 Diretor de Escola 

Claudia Regina Pinhata Ramos 22.755.848 Vice Diretor de Escola 

Elis Regina Arrabaça Mermejo 35.219.735 Prof.Coordenador 

Renata Munerato A. M.Benelli 44.581.070-1 Prof.Mediador 

  

PROFESSOR 
FORM

AÇÃO 
DISCIPLINAS CATEGORIA OBSERVAÇÃO 

JANETE DE ARAÚJO SILVA 

MELLO 

 

PEB II PORTUGUÊS 
A 

 

 

 ACUMÚMULO DE 

CARGO 

VERUSCA ELIANA M. CABRAL 

DIAS 

 

CCCABRAL CABRAL 

PEB II BIOLOGIA A  

VALNEI FERREIRA SANTOS PEB II 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

F  

MARIA HELENA RABACHIN ABE PEB II GEOGRAFIA A 
ACUMÚMULO DE 

CARGO 

CLÁUDIA REGINA PINHATA 

RAMOS 

PEB II HISTÓRIA A  

HELOÍSA MANZANO DE GODOY PEB II PORTUGUÊS A  

EDMARCIA GOMES DE OLIVEIRA 

SILVA 

 

 

 

PEB II PORTUGUÊS A 
AFASTADA 

SUPERVISÃO 

DIRETORIA DE 

ENSINO 

MARIANA BEZERRA BELLINI PEB II PORTUGUÊS A  

VIII- EQUIPE GESTORA 
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MARTA IZILDA LOPES DA SILVA PEB II MATEMÁTICA A 
DIREÇÃO EM 

OUTRA U.E        

ROSILAINE APARECIDA SANTOS 

DE SOUZA 
PEB II ARTE A 

PROFESSOR 

COORDENADOR 

JOSÉ HUMBERTO LOPES DE 

OLIVEIRA 

PEB II QÍMICA F  

CAIO MENDONÇA BOVO PEB II MATEMÁTICA A  

ADRIANA OLIVEIRA MATOS PEB II MATEMÁTICA  F  

PAULO ROBERTO VALENÇA PEB II FÍSICA F READAPTADO 

RENATA MUNERATO ANTUNES 

MOREIRA BENELLI 
PEB II PORTUGUÊS F MEDIADORA 

ADRIANA APARECIDA MARTIM 

HERRERA 
PEB II 

PORTUGUÊS E 

INGLÊS 
A  

KÁTIA FABRÍCIO NEVES PEB II MATEMÁTICA A  

LAERTE GONÇALVES MOREIRA PEB II 
QUÍMICA E 

FÍSICA 
A 

ACÚMULO DE 

CARGO 

ELIS REGINA ARRABAÇA 

MERMEJO 
PEB II FILOSOFIA A 

ACÚMULO DE 

CARGO 

VENÂNCIO ANTÔNIO CREMONEZ 

FILHO 
PEB II SOCIOLOGIA A  

DENISE APARECIDA RIBEIRO 

MARTINS 
PEB II MATEMÁTICA A 

ACÚMULO DE 

CARGO 

ROGÉRIO VICTOR CARREIRA  PEB II FÍSICA A PC EM OUTRA U.E 
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MÁRCIA HELENA OLIVEIRA 

MACRI 

PEB II PORTUGUÊS F READAPTADA 

ELISANGELA PERTICARRARI 

BORTOLOTI 
PEB II MATEMÁTICA F  

MARISA MILENA DA SILVA 

PERTICARRARI 

PEB II QUIMICA A  

ADRIANA DE PAULA HERRERA PEB II ARTES A  

ADRIANA MOREIRA DOS SANTOS PEB II LINGUA 

PORTUGUESA 

F  

ANA CLAUDIA ALVES CLARIANO PEB II        ARTES A  

VANIA CRISTINA BERTASSI PEB II        ARTES F  

FABIANO ROBERTO SILVA PEB II GEOGRAFIA F  

JUAN FELIPE FERNANDES 

GOMES RODRIGUES 
PEB II GEOGRAFIA A 

ACÚMULO DE 

CARGO 

 

FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA-2016 

                               
Liony Leite de Andrade  50.811.035-X GOE 

Otilia de Càssia Martinelli 8.643.907-1 AOE 

Lucilia Aparecida Barbosa 10.772.876 AOE/Afastada/ Municipalização 

Silvia Regina Mazzer Perticarrari 11.8866.387 AOE 

Valéria Nuardi 13.535.566-7 AOE 

Regina Aparecida Concário 15.646.972 AOE/Afastada/Municipalização  

Vander Franco Nuardi Estevão 32.340.314-1 ASE/Contratado 

Gisele Marcondes 33.627.942-5 AOE/Contratado/Maternidade 

Maria Aparecida Soares Correia 27.168.478 ASE 

Pedra Lúcia Prestes 20.906.453 ASE 
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                      FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA-2016 

                               

Liony Leite de Andrade  50.811.035-X GOE 

Otilia de Càssia Martinelli 8.643.907-1 AOE 

Lucilia Aparecida Barbosa 10.772.876 AOE/Afastada/ Municipalização 

Silvia Regina Mazzer Perticarrari 11.8866.387 AOE 

Valéria Nuardi 13.535.566-7 AOE 

Regina Aparecida Concário 15.646.972 AOE/Afastada/Municipalização  

Vander Franco Nuardi Estevão 32.340.314-1 ASE/Contratado 

Gisele Marcondes 33.627.942-5 AOE/Contratado/Maternidade 

Maria Aparecida Soares Correia 27.168.478 ASE 

Pedra Lúcia Prestes 20.906.453 ASE 

                                 

 

HORÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS -2015 

 
     NOMES    HORÁRIOS 
Direção: Jonice da 

Silva de Oliveira 

2ªF: Das 14h00 às 16h00 e das 17h00 às 23h00; 

3ªF,4ªF,5ªF e 6ªF:Das 07h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00. 

Vice Direção: Claudia 

Regina P.Ramos 

2ªF:Das 07h00 às13h00 e das 14h00 às 16h00; 3ª F, 5ªF e 6ªF: 08h00 às 12h00 e 

das 19h00 às 23h00 e 4ªF: Das 14h00 ``as 17h00 e das 18h00 às 23h00. 

Coordenadora: Elis 

Regina A. Mermejo 

2ªF:Das 07h00 às 12h00 e das 16h00 às 19h00;3ª F: Das 14h00 às 19h00 e das 

20h00 às 23h00;4ªF:Das 07h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00; 5ªF: Das 13h00 às 

17h30 e das 19h30 às 23h00; 6ªF: Das 07h00 às 12h00 e das 14h40 às 17h40 

Profº. Mediador 

Renata  

MuneratoA.M.Benelli 

2ªF:Das 13h 00 às 15h40 e das 17h10 às 21h10; 3ªF:07h00 às 10h40 e das 15h10 às 

18h00; 4ªF: Das 13h30 às 18h00 e das 20h00 às 22h35;5ªF:Das 07h50 às 11h 

Gerente designado: 

Liony Leite de Andrade 

2ªF e 3ªF: Das 07h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00 

4ªF;5ªF e 6ªF:Das 08h00 às 12h00 e das 19h00 às 23h00. 
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Agente de Organização Escolar -2015 

 
Silvia .R. P.Mazzer Das 07h00 às 11h00  e das 13h00 às 17h00 

Valéria Nuardi Das 07h00 às 13h00  e das 14h00 às 16h00 

Marta da S. Oliveira Das 07h00 às 11h00  e das 13h00 às 17h00 

Gisele Marcondes Das 14h00 às 18h00  e das 19h00 às 23h00 

Mariane C. Sá Alves Das 07h00 às 11h00  e das 12h00 às 16h00 
      

 

Agente de Serviços Escolares -2015 
 

 

Rosana Lea De 2ª à 6ª das 06h30min às 11h30 min e 12h30min às 

15h 30min  

Neide Luiz de Souza De 2ª;3ª; 4ª e 6ª: das10h às 13h e das 14h às 19h, 

5ªF:das 09h00 às 13h00 e  das  14h00 min às18h00 

Vander Franco Nuardi 

Estevão 

De 2ª à 6ª das 07h00min às 11h 00min e 12h00min às 

16h 00min  

Maria do Carmo da 

Silva 

Aguardando Aposentadoria 

 

XI-Recursos Financeiros 

 Peridicidade Valor da 

parcela(projeção 

2015 com base 

nos recursos 

recebidos em 

2014 

Valor total 

anual 

2015(projeção) 

Cultura e Currículo semestral 3.600,00 7.200,00 
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3.600,00 

Repasse  

Estadual/Manutenção 

semestral 3.132,00 

2.622,00 

5.754,00 

Repasse Federal-

PDDE 

anual 5.300,00 5.300,00 

Rede  de  

Suprimentos 

mensal 614,80 5.997,40 

Recursos  próprios - 

APM 

mensal 400,00 4.800,00 

A- Total de repasses 

confirmados em 2014 

32.302,07   

B- Total de repasses 

previstos em 2015 

-   

Total geral de 

recursos recebidos 

pelas escolas em 2015 

10.219,94   

Mutirão anual 7.900,00 7.900,00 

 

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 
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Durante o ano de 2015, está previsto para  a Unidade Escolar Profº Bruno 

Pieroni receber os seguintes recursos: 

* PDDE 

*Recursos próprios. 

*Verba para manutenção do prédio 

*Cultura e Currículo  

 Após consultar o Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres os 

recursos recebidos são e serão destinados respectivamente da seguinte forma. 

• Aquisição de materiais de limpeza para  manutenção do 

prédio escolar e materiais para serem utilizados pela 

secretaria da escola. 

• Realização de pequenos reparos no prédio escolar  

• Aquisição de materiais destinados aos alunos; limpeza da 

caixa d’ água, dedetização e recarga dos extintores. 

• Mensalidade do escritorio de contabilidade. 

• Quitação do seguro do prédio. 

• Subsidiar as viagens dos alunos de acordo com as 

orientações enviadas pela DE. 

XII- GESTÃO ESCOLAR 
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C) Descrição analítica dos principais processos de gestão, seus desafios e 

relação entre estes e os resultados de aprendizagem dos alunos. 

Dimensão da 

Gestão 

 

Potencialidades 

 

Desafios 

 

 

 

Gestão dos 

Resultados 

educacionais 

Trabalho coletivo para 

reformular a Proposta 

Pedagógica quanto ao 

desempenho e à aprendizagem, 

à vivência real dos alunos e ao 

cumprimento das metas; 

Controle da frequência dos 

alunos com ciência dos pais; 

Relação dialógica com alunos e 

comunidade escolar 

Avaliação do envolvimento da 

comunidade escolar na tomada 

de decisões, a real participação 

nos Conselhos de Classe/Série; 

Conselho de Escola; APM; 

Grêmio Estudantil; verificando 

também o grau de socialização 

das informações. 

 

Utilizar a Proposta 

Pedagógica no cotidiano 

da Escola; 

Diminuir ainda mais o 

índice da evasão no 

Ensino Médio noturno; 

Diminuir a defasagem dos 

alunos em leitura e escrita; 

Analisar os registros da 

avaliação da 

aprendizagem escolar com 

base no desempenho dos 

alunos, da gestão e dos 

professores; 

Alcançar os índices de 

desempenho previstos nas 

metas do IDESP/SARESP 

e Prova Brasil. 

 

 

Gestão 

Participativa 

Planejamento de um trabalho 

coletivo e sistematizado pela 

equipe escolar para integração 

escola/família/comunidade 

Colocar em prática as 

atividades e eventos 

planejados para aumentar 

a participação dos pais; 

Cumprir as medidas 

planejadas para tornar a 

Escola mais receptiva aos 

pais e mais atrativa aos 

alunos. 

 Trabalho coletivo para o Melhorar o sistema de 
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Gestão 

Pedagógica 

estabelecimento de combinados 

comuns para atuação 

pedagógica; 

Detalhamento dos Projetos, 

eventos e promoções da Escola 

por meio de decisões coletivas; 

O Projeto de Recuperação 

Paralela atende às necessidades 

de aprendizagem dos alunos; 

Espaço coletivo (equipe gestora 

e professores), nas reuniões de 

ATPC, para desenvolvimento 

do Currículo e avaliação do 

processo ensino aprendizagem; 

Trabalho integrador dos PCP 

quanto à organização 

satisfatória das práticas 

pedagógicas. 

avaliação contínua do 

rendimento dos alunos; 

Continuidade no 

cumprimento dos 

contratos estabelecidos 

pela maioria; 

Formação de professores; 

 

Maior utilização dos 

Planos de 

Ensino no cotidiano das 

aulas e na avaliação. 

Gestão de 

Pessoas 

Grupo de professores 

comprometidos com a Escola, 

nela atuando na Escola há 

muitos anos; 

Equipe gestora e de 

funcionários, em sua maioria, 

efetivos e comprometidos; 

Trabalho coletivo para o 

estabelecimento de Normas de 

Convivência e caracterização 

das atividades da equipe 

escolar; 

Apoio da comunidade e 

progressiva participação dos 

pais; 

Falta de funcionários do 

QAE e QSE para auxiliar 

nas atividades 

administrativas e 

pedagógicas; 

Continuidade no 

cumprimento das Normas 

de Convivência 

estabelecidas pela equipe 

escolar; 

Práticas de valorização e 

reconhecimento do 

trabalho e 

comprometimento dos 

professores e demais 
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Apoio da comunidade e 

progressiva participação dos 

pais; 

Ótimo funcionamento da Sala 

de 

Leitura, bem estruturada para 

contribuir no processo ensino 

aprendizagem. 

profissionais da Escola; 

Realizar Avaliação 

Institucional para a 

apreciação de todos os 

segmentos da Escola; 

acompanhamento dos seus 

resultados, divulgação, 

premiação e 

reformulações. 

Gestão de 

Serviços de 

Apoio 

Práticas de organização, 

atualização da documentação, 

escrituração, registros dos 

alunos, diários de classe, 

estatísticas, legislação e outros, 

caminhando para uma 

organização eficiente; 

Utilização de forma apropriada 

dos equipamentos, instalações e 

dos materiais pedagógicos da 

Escola. 

 

Falta de funcionários para 

a 

Secretaria, para trabalho 

com alunos e limpeza. 

Gestão de 

Manutenção de 

Prédio Escolar 

Promoção de algumas ações que 

asseguraram a conservação, 

higiene, limpeza, manutenção e 

preservação do prédio da 

Escola. 

 

Continuidade de ações de 

colaboração executadas de 

forma sistemática por toda 

a equipe escolar para 

preservação e manutenção 

das instalações do prédio 

escolar; 

Trabalho de 

conscientização sobre o 

pertencimento do 

patrimônio público como 

bem dos cidadãos, a toda 

equipe escolar. 
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D) ESPAÇO FÍSICO DA ESCOLA 

 

A escola funciona em prédio construído pelo Governo do Estado de São 

Paulo, desde 1960. 

Dependências: 

- Salas de aulas – 9 

- Sala de direção – 01 

- Sala de coordenação – 01 

- Secretaria – 01 

- Sala de arquivo –01 

- Sala de professores – 01 

- Biblioteca – 01 

- Cozinha – 01 

- Dispensa – 01 

- Sanitários para professores – 02, sendo um masculino e um 

feminino. 

- Sanitários para funcionários - 01  

- Sanitário para alunos – 02, sendo um masculino e um 

feminino. 

- Pátio coberto – 01 

- Quadra de esportes coberta – 01 

- Cantina – 01 

 

 

E)  RECURSOS FÍSICOS E PEDAGÓGICOS 

 

A escola conta com uma sala de informática com 11 (onze) 

computadores Pentium, TV, DVD, vídeo, antena parabólica, retro projetor, dois 
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data show, dois notebook, kit multi - mídia da sala dos professores, quatro 

impressoras. 

 

  

XIII – OBJETIVOS DA ESCOLA 

   

A) Finalidade 

 

A educação escolar, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho, elevando sistematicamente a qualidade de ensino oferecido aos 

educandos formando cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, 

promovendo  a integração escola-comunidade e estimulando em nossos alunos a 

participação bem como a atuação solidária junto à comunidade. 

 

B) Objetivo/Visão  

 Esta escola primará pela transparência nos procedimentos, pela 

democracia nas relações interpessoais; 

 O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

 Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

 Liberdade de aprender, ensinar pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

 Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

 Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

 Garantia de padrão de qualidade; 

 Valorização da experiência extraescolar; 
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 Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 Oferecer atividades esportivas possibilitando acesso a todos a 

prática destas atividades. 

 

 C) Definição de metas e ações 

• Manutenção dos projetos para deter a evasão escolar             

• Desenvolver o gosto pela leitura em no mínimo 50% dos alunos. 

• 50 % dos professores usarem recursos tecnológicos 

• Combater a violência ao patrimônio escolar 

• Elevar o nível de aprendizagem de acordo com as possibilidades e 

ritmo de cada grupo de alunos em todas as disciplinas 

• Investir mais na formação dos professores, principalmente, no quesito 

avaliação dos alunos e do próprio trabalho. 

• Conscientização da equipe escolar e dos educandos a respeito das 

avaliações externas. 

• Dar continuidade ao Projeto de formação de cidadãos mais tolerantes 

e humanizados. 

               

D) As ações a serem desencadeadas são: 

• Capacitação do professor através do estudo das propostas, leitura de 

obras pedagógicas;  

• Socialização de experiências que deram certo, 

• Realização de excursões; 

• Projeção de filmes educacionais; 

• Instrução e saúde – projeto de prevenção às drogas e gravidez precoce; 
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• Apresentação de palestras diversas a respeito de temas prementes à 

faixa etária dos educandos 

  

XIV  - PLANOS DOS CURSOS 

           A escola promoverá a formação do aluno, criando uma consciência crítica 

frente a uma sociedade, proporcionando - lhe uma vivência escolar prazerosa e o 

mais próximo da realidade possível, fazendo com que eles: 

 − Compreendam a cidadania como participação social e política assim como 

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, 

atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro 

e exigindo para si o mesmo respeito; 

 − Posicionem-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de 

tomar decisões coletivas; 

 − Conheçam características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, 

materiais e culturais.  

 

1 - ENSINO MÉDIO 

A) OBJETIVOS 

  

O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, duração mínima de 

três anos, tem como finalidade: 

A consolidação e o aprofundamento conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos; 
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 A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, e adaptar-se a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores; 

 O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e o pensamento 

crítico; 

 A compreensão dos fundamentos científico-tecnológico dos processos 

produtivos, relacionados à teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

 

B) INTEGRAÇÃO E SEQUÊNCIA DOS COMPONENTES 

CURRICULARES 

          O currículo do Ensino Médio tem uma base nacional comum e uma parte 

diversificada, para atender as características sociais, culturais e econômicas da 

clientela. 

          No Ensino Médio os currículos são estruturados com a finalidade de 

aprofundamento e consolidação dos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental e desenvolvidos de forma a propiciar a preparação básica para o 

trabalho e para a cidadania. 

         A base nacional comum dos currículos do Ensino Médio abrange as áreas 

de Linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências da natureza, matemática e 

suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, desdobradas em 

disciplinas específicas; 

 Constituem também componentes curriculares obrigatórios, artes e 

educação física. Na parte diversificada a inclusão obrigatória de uma língua 

estrangeira moderna. 
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 No Ensino Médio, serão contemplados, também estudos que propiciem 

conhecimentos de Filosofia e Sociologia. 

            

XV- ANEXOS 

QUADROS CURRICULARES POR CURSO E SÉRIE E ANO 

HOMOLOGADOS 

Módulo: 40 semanas anuais   

- Período: Diurno 

Fundamento Legal: LDBEN n° 9394/96 e Resolução SE 102/2003; Resolução 

SE 72, de 29/12/2014 

Alterada pela Resolução SE 08/04/2015. 

Dias Letivos – 200 dias anuais 

Carga Horária – 30 aulas semanais, com duração de 50 minutos cada , 

totalizando1200 aulas anuais. 

 

 

 

Ensino Médio – Formação Básica 

Quadro Curricular – Período Diurno 

 

 

 

 

 

 

BASE 

ÁREAS DISCIPLINAS 1ª 2ª 3ª 

Linguagens e 

Códigos 

Língua Portuguesa e Literatura 5 5 5 

Arte 2 2 2 

Educação Física 2 2 2 

Ciências da 

Natureza e 

Matemática 

Matemática 5 5 5 

Biologia 2 2 2 

Física 2 2 2 
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COMUM 

 

NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Química 2 2 2 

Ciências 

 Humanas 

História 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Sociologia 2 2 2 

Parte Diversificada Língua Estrangeira Moderna- Inglês  2 2 2 

Total de aulas  30 30 30 

 

Número de Classes, Alunos e Séries em 2015. 

Período: Diurno - Ensino Médio 

Classe/Série Nº de Classes Nº de Alunos 

1ª série 2 67 

2ª série 5 140 

3ª série 2 82 

Total 9 289 

 

Período: Vespertino - Ensino Médio 

Classe/Série Nº de Classes Nº de Alunos 

1ª série 4 99 

Total 4 99 

Período: Noturno - Ensino Médio 

Classe/Série Nº de Classes Nº de Alunos 
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2ª série 1 24 

3ª série 2                    43 

Total 3 67 

 

1- Agrupamentos de Alunos e sua distribuição por turno, Curso, Série e turma 2015. 

Período Diurno Tarde e Noturno - Ensino Médio 

Classe Turno Nº de Alunos 

1ª A Manhã 28 

1ªB Manhã 39 

1ªC tarde 25 

1ªD tarde 27 

1ªE Tarde 21 

1ªF Tarde 25 

2ª A Manhã 36 

2ª B Manhã 28 

2ª C Manhã 24 

2º D Noturno 30 

                      2º E Manhã 23 

                     2º F Noturno 24 

3° A Manhã 42 

3º B Manhã 43 

3º C Noturno 22 

3º D Noturno 22 

 

 

Período Tarde – Turmas  de ACD 

Classe Turno Nº de Alunos 

Turma 01-Futsal Livre Mas. Tarde 22 
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QUADRO CURRICULAR BÁSICA PARA O ENSINO MÉDIO NOTURNO 

Módulo: 40 semanas anuais  

Período: Noturno 

Fundamento Legal: LDBEN n° 9394/86 e Resolução SE 102/03; Resolução SE 72, de 

29/12/14, 

Alterada pela Resolução SE 21 de 08/04/2015. 

Dias Letivos – 200 dias anuais 

Carga Horária – 27 aulas semanais, com duração de 45 minutos cada , totalizando1.080 aulas 

anuais. 

 

Ensino Médio – Formação Básica 

Quadro Curricular – Período Noturno 

 ÁREAS DISCIPLINAS 1ª 2ª 3ª 

Linguagens e 

Códigos 

Língua Portuguesa e Literatura 4 4 4 

Arte 2 2 2 

Educação Física* 2 2 2 

Ciências da 

Natureza e 

Matemática 

Matemática 4 4 4 

Biologia 2 2 2 

Física 2 2 2 

Química 2 2 2 

Ciências 

 Humanas 

História 2 2 2 

Geografia 2 2 1 

Filosofia 1 2 2 

Sociologia 2 1 2 

Parte Diversificada Língua Estrangeira Moderna- Inglês  2 2 2 

Língua Estrangeira Moderna- Espanhol 2 - - 

Total de aulas  27 27 27 
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Acompanhamento e Avaliação  

  A Direção e Coordenação acompanharão através dos: 

 Planos de ensino: 

 Discussão em ATPCs; 

 Visita as salas de aulas; 

 Verificação de caderno de alunos; 

 Verificação de diários; 

 Conversa diária com o professor. 

 Os alunos serão avaliados continuamente através de provas escritas, trabalhos, pesquisas e 

observação direta. 

 A avaliação será contínua, diagnóstica e formativa. 

 Conselho de Escola acompanhará o andamento de cada curso, juntamente com 

coordenação e direção. 

 

Planos de Trabalho dos Diferentes Núcleos que Compõe a Organização Técnica 

Administrativa da Escola: 

NÚCLEOS COMPOSIÇÃO FUNÇÃO 

DIREÇÃO Diretor e Vice- Diretor Centro executivo do planejamento, 

organização coordenação avaliação.  

Integração das atividades da unidade 

escolar. 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO Professor Coordenador  Apoio técnico aos docentes e discentes 

 

ADMINISTRATIVO Agente de Organização Escolar Apoio administrativo ao processo 

educacional e direção da escola. 

OPERACIONAL Agente de serviços gerais  Apoio ao conjunto de ações 

complementares (limpeza, 

manutenção, etc.) da escola. 
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CORPO DOCENTE Professores Desenvolvimento das atividades 

relacionadas ao processo de ensino de 

ensino/aprendizagem. 

CORPO DISCENTE Alunos Garantido acesso as informações 

necessárias a sua educação. 

 

                             

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES: 

   Há e continuará havendo nesta escola um cuidado especial em 

relação à avaliação. Esta deverá ser praticada utilizando vários instrumentos 

diferentes com o acompanhamento diário do aproveitamento do aluno. Os 

profissionais da área de educação estão desenvolvendo uma nova consciência 

em relação à avaliação, deixando de lado velhos modelos como a cultura da 

repetência e a avaliação classificatória e enxergando que a avaliação deve ser 

um diagnóstico no processo ensino aprendizagem, indicando quais ações devem 

ser mantidas, melhoradas ou substituídas. Haverá o acompanhamento da 

Direção, da Coordenação Pedagógica na execução da proposta educacional e das 

atividades desenvolvidas bem como a participação do Conselho de Escola e 

atuação do Conselho de Classe e Série em reuniões semestrais ou quando 

fizerem necessárias. 

 

       

  PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

 Além da chamada diária feita pelos professores em todas as aulas, toda equipe 

escolar está atenta à frequência dos alunos. 

Quando eles são vistos na rua por algum funcionário da escola, em horário de 

aula, os pais são logo comunicados sobre a ausência deles. 
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A escola também comunica ao Conselho Tutelar os alunos que estão com mais 

de 25% de ausência durante o ano. 

 

 

 Mediadora: Renata Munerato A. M. Benelli                                       Ano: 2015                     

Resgatando Valores na Escola Prof. Bruno Pieroni. 

Problema: 
 
É possível observar, hoje, uma agressividade crescente nos alunos, principalmente 

naqueles que chegam para seu primeiro ano na escola, justificada pelo fato de a 

instituição escolar não acompanhar o desenvolvimento social no qual o aluno que a 

frequenta está inserido. A escola acaba por propagar concepções, modelos e perfis não 

condizentes com o que o aluno conhece do mundo pós-muros. Esse modo de proceder 

despreza todo o conhecimento de mundo do indivíduo, considerando-o como tabula rasa, 

apesar de toda a evolução teórica por qual se passou nas últimas décadas. Diante disso, 

o problema que se apresenta e que findou na formalização desse projeto foi: quais são os 

valores trazidos pelos alunos ao adentrar os portões dessa escola? Como resgatar esses 

valores, ou reconstruí-los, para uma relação de respeito na escola?  

Justificativa: 
 

Ao se partir do pressuposto de que o indivíduo pode ser transformado pelo 

processo educacional, a indisciplina deixa de ser o maior dos problemas enfrentados pelo 

professor no cotidiano da sala de aula. A busca das qualidades trazidas pelo aprendente 

para o âmbito escolar pode ser uma tarefa bastante interessante para o desenvolvimento 

de ambos, inclusive no que diz respeito à humanização do ser. A relação professor-aluno 

ganha novo rumo, intensificada pelo prazer da troca, na inversão simultânea de papeis, 

onde o aprendiz toma a posição de mestre e o mestre, de aprendiz. 

Mesmo o aluno apresentando comportamento indisciplinado, possui habilidades e 

competências específicas e que mesmo no meio de tantas inquietações e medos próprio 

do processo de crescimento/amadurecimento, pode cooperar para o aprendizado do 
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coletivo. 

A família deve ser chamada a compartilhar do processo, como um dos parceiros, 

no resgate de valores primordiais para o bom viver, como o respeito ao próximo, a 

solidariedade, a responsabilidade, o amor e a tolerância. 

De acordo com o diagnóstico realizado, pôde-se observar que é alto o índice de 

violência e desrespeito no relacionamento de aluno para aluno, alunos para professor, na 

escola. A  indisciplina é a principal queixa dos professores, com desrespeito ao próprio 

ambiente em que vivem grande parte do seu tempo. Toda essa violência implícita ou 

explícita torna a escola um lugar de hostilidade e desinteresse para o aprendizado, 

ampliando ainda mais a indisciplina. 

Diante desse quadro e entendendo a escola como um espaço democrático, de integração 

social e desenvolvimento pessoal dos alunos, fez-se necessário criar estratégias com o 

intuito de melhorar essa situação, visando proporcionar um ambiente mais atrativo e 

acolhedor, para que eles possam repensar suas atitudes, desenvolvendo sua afetividade, 

seu senso de ética, cidadania e justiça, minando, aos poucos, a agressividade que 

costumam cultivar no dia a dia e que, provavelmente, vão difundir em suas vidas num 

futuro próximo. 

Público alvo: 
 
Alunos, professores, pais, gestores, funcionários; enfim, toda a comunidade escolar. 

Objetivo geral: 
 
Este projeto tem como objetivo resgatar valores com o desenvolvimento de ações no dia a 
dia da  escola para despertar a mudança ética no aluno . 
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Objetivos específicos: 
 

• Desenvolver momentos de leitura em voz alta com temas de relevância social; 

• Dialogar com os alunos-problema a fim de conscientizá-los quanto ao seu papel na 

sala de aula; 

• Proporcionar momentos com atividades lúdicas que desenvolvam a atenção, 

concentração e socialização dos nossos alunos; 

• Promover encontros para troca de experiências e ideias entre os professores; 

• Conhecer fatos e personalidades importantes de nossa vida social na construção 

da justiça; 

• Possibilitar uma maior comunicação entre a escola, a família e a comunidade 

escolar; 

• Resgatar atitudes de cooperação, participação, responsabilidade, altruísmo, 

tolerância, sensibilidade e comprometimento na escola para toda a vida.  

 
Metodologia, estratégias de ação e recursos necessários: 
 
A metodologia utilizada para a criação deste projeto foi a sensibilização da comunidade 

escolar para a necessidade de sua elaboração. Num segundo momento, os professores 

foram convidados a planejar um projeto voltado para os problemas apresentados, com 

olhos para o lema:  A Escola que temos e a Escola que queremos. O corpo docente e 

todos os envolvidos no contexto escolar, irão  trabalhar para despertar esses atributos 

nos  alunos através da estimulação, do diálogo individual e grupal, dos trabalhos em 

equipe (como teatro e dinâmicas). 

Em parceria, para subsidiar o projeto, serão convidados psicólogos e palestrantes para 

falar sobre temas pertinentes. 

Recursos Necessários: 

• Data show; 

• Revistas / jornais; 

• Papel pardo; 

• Canetões; 

• Sala de informática; 

• Filmes; 
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• Músicas. 

Cronograma 

Ação 
 

• Apresentação de filmes e palestras 

relacionados aos temas abordados; 

• Apresentação de seminários; 

• Debates em sala; 

• Trabalho com cartazes; 

• Trabalho com músicas;. 

• Jogos, gincanas e brincadeiras; 

• Produção de uma peça teatral sobre o 

bullying e suas consequências na escola 

e na vida; 

• Culminância do projeto ao final do 

segundo semestre, com a apresentação 

dos trabalhos desenvolvidos nele durante 

todo o ano letivo (Sarau, Feira Cultural). 

Prazo 
 
Durante todo o 
ano todo. 
 

Responsáveis 
 

1)Mediadora, 
coordenadora e 
gestores; 
 
2)Psicólogos e 
palestrantes; 
 
3)Professores/mediadora 
e gestores; 
 
4) Alunos; professores, 
coordenadora; 
 
5) Alunos; professores, 
mediadora. 

 

Indicadores de progresso: 
 
A meta é que todos compreendam que não há fórmula pronta para acabar com a 

violência na Escola; porém, valorizar o ser humano que lá estuda pode ser um começo. 

Trabalhos pedagógicos voltados para a elevação da autoestima podem ser facilitadores 

para a conscientização do indivíduo quanto ao ambiente em que se insere e, assim, 

propiciar qualidade na convivência escolar. 

Indicadores de resultado: 
 
Perceber melhora no relacionamento dos alunos, professores, funcionários, professor-

aluno  e consequentemente,   diminuição da agressividade dentro e fora da sala de aula. 
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                                 OUTROS ANEXOS: 

Comprovante da realização dos seguintes serviços: 

a- Limpeza das caixas d’água: 25/02/2015 

b- Data da próxima limpeza: 25/02/2016 

c- Limpeza dos filtros de bebedouros: 03/11/2014 

d- Data da próxima limpeza: 03/11/2015 

e- Recarga de todos os extintores de incêndio da U.E.: outubro/2014 

f- Data  da  próxima  recarga:  05/ 2015 

g- Dedetização e desratização: 25/02/ 2015  e  18/ 04/ 2015 

h- Data  do próximo serviço: 18/10/ 2015 

i- Data  dos filtros  de  aparelhos  de ar condicionado: 08/08/2014 

j- Data  da  próxima  limpeza: 08/08/ 2015 
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