
E.E. Prof.ª Yolanda Luiz Sichieri 

 

Pontal - SP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2015 - 2018 



E.E. Profª Yolanda Luiz Sichieri                                                         Plano de Gestão 2015 - 2018 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A educação tem raízes amargas, mas 

os frutos são doces”. 

 

Aristóteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.E. Profª Yolanda Luiz Sichieri                                Plano de Gestão 2015 - 2018 

2 

Índice 
 

I. Identificação da Unidade Escolar.................................................................................................. 3 
II. Cursos oferecidos em 2015 .......................................................................................................... 3 
III. Histórico da Unidade Escolar ..................................................................................................... 4 
a) Histórico de criação ...................................................................................................................... 4 
b) Histórico do patrono ..................................................................................................................... 4 
c) Histórico de relação e de inserção da escola na comunidade (análise situacional) ...................... 5 
d) Histórico de Resultados e de Participação em Projetos ............................................................... 5 
d.1) Série Histórica no IDESP (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo)

 .......................................................................................................................................................... 6 
d.2) Resultados de Avaliação Externa (SARESP) nos 4 Últimos Anos ........................................... 6 
d.3) Quadro de Rendimento dos 4 Últimos Anos - Ensino Médio - Avaliação Interna ................... 9 
d.4) Quadro de Rendimento dos 4 Últimos Anos (EJA-EF) - Avaliação Interna .......................... 12 
d.5) Quadro de Rendimento dos 2 Últimos Anos (EJA-EM) - Avaliação Interna ......................... 14 
d.6) Resultados Obtidos ao Final de 2014 - Fluxo Escolar ............................................................ 15 
Metas e Ações para 2015/2018....................................................................................................... 15 
d.7) Recuperação ............................................................................................................................ 18 
d.8) Participação em Projetos ......................................................................................................... 19 
IV. Proposta Pedagógica ................................................................................................................ 20 
1) Currículo Oficial do Estado de São Paulo .................................................................................. 20 
2) Contexto sócio-histórico no qual se insere a Unidade Escolar .................................................. 21 
3) Concepção de ensino-aprendizagem .......................................................................................... 22 
V. Equipe Gestora .......................................................................................................................... 29 
VI. Equipe de Professores em 2015 ............................................................................................... 29 
VII. Equipe de Apoio Técnico-Administrativo .............................................................................. 33 
VIII. Corpo Discente ...................................................................................................................... 34 
IX. Instituições Escolares ............................................................................................................... 35 
1) Associação de Pais e Mestres ..................................................................................................... 35 
2) Grêmio Escolar: ......................................................................................................................... 36 
X. Colegiados Escolares ................................................................................................................. 38 
1) Conselho de Escola .................................................................................................................... 38 
2) Conselho de Classe e Série/Ano/Termo ..................................................................................... 39 
XI. Gestão Escolar .......................................................................................................................... 39 
XII. Espaço Físico da Escola .......................................................................................................... 41 
XIII. Recursos Financeiros ............................................................................................................. 42 
XIV. Metas de Gestão e Estratégias ............................................................................................... 43 
XV. Planos de Cursos ..................................................................................................................... 45 
Plano de Curso do Ensino Médio ................................................................................................... 45 
Plano de Curso - Ensino Fundamental e Médio - Educação para Jovens e Adultos - EJA. ........... 46 
XVI. Planos de Ensino ................................................................................................................... 46 
XVII. Projetos SEE/DE .................................................................................................................. 46 
XVIII. Projetos da Proposta Pedagógica da Unidade Escolar ........................................................ 48 
ANEXOS ........................................................................................................................................ 52 
1. Quadro Escolar (Q.E.) - Ano Letivo 2015 ................................................................................. 52 
2. Quadros Curriculares por Curso e Série/Termo Homologados .................................................. 53 
3. Calendário Escolar ..................................................................................................................... 57 
4. Horário de Trabalho - Administrativo ........................................................................................ 58 
5. Escala de Férias - Administrativo............................................................................................... 59 
6. Balancetes do 1º e do 2º Semestre do Ano Anterior .................................................................. 60 
7. Comprovante de Registro da APM em Cartório ........................................................................ 62 
8. Comprovante de Realização de Serviços ................................................................................... 64 
 



E.E. Profª Yolanda Luiz Sichieri                                                  Plano de Gestão 2015 - 2018 

3 

I. Identificação da Unidade Escolar 

 

Denominação atual: E.E. “Profª Yolanda Luiz Sichieri” 

 

Denominação anterior: E.E. “Conjunto Habitacional Orlando Fonseca” 

 

Decreto de criação: Nº 48928 - D.O.E.: 09/09/2004 - Início de Funcionamento: 22/11/2004 

 

E-mail: e127875a@educacao.sp.gov.br 

 

CNPJ: 07.205.746/0001-80  

 

Código CIE: 127875   Código UA: 27794   Código FDE: 611104 

 

Endereço: Avenida Ettore Quaranta nº 255 - Fone: (16) 3953-2636 

 

Bairro: Conjunto Habitacional Orlando Fonseca - CEP: 14180.000 - Município: Pontal - SP 

 

Períodos e horários de funcionamento: 

Funciona em 3 turnos:      Manhã:  07:00 às 12:20 horas 

    Tarde:  12:40 às 18:00 horas 

  Noite:  19:00 às 23:00 horas 

 

Diretor: Maria Tereza Nicolau Fernandes 

 

Vice-Diretor: Edson Messias do Nascimento 

 

Professor Coordenador: Vanessa Cristina Rodrigues Figueiredo  

II. Cursos oferecidos em 2015 

Educação Básica: Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª Séries): Manhã e Noite 
 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Fundamental - Ciclo II - Modalidade Suplência 

           (1º, 2º, 3º e 4º Termos): Noite 
 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Médio - Modalidade Suplência 

           (1º, 2º e 3º Termos): Noite 
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III. Histórico da Unidade Escolar 

a) Histórico de criação 

A inauguração desta Unidade Escolar deu-se a 22 de novembro de 2004, sob o nome de 

EE Conjunto Habitacional Orlando Fonseca, por localizar-se no bairro de mesmo nome.  

A “Escola Nova”, como era conhecida pela população, foi construída de modo a atender 

à demanda da comunidade deste novo bairro no município de Pontal, em uma área anterior-

mente ocupada por mata e vegetação de cerrado. De início, no decorrer de 2004, a escola exis-

tia em documento, mas o prédio não tinha sido ainda construído e, por essa razão, seus alunos 

estudaram, durante o tempo da construção, em salas emprestadas pelas escolas estaduais Jo-

sepha Castro e Dolores Belém Novaes e ainda no Salão Paroquial local.  

O início do funcionamento da escola foi um tanto atribulado, pois, além de ocorrer pra-

ticamente ao final do ano, os alunos de diferente origem e nível escolar — ensino fundamen-

tal ciclo II, incluindo uma turma de aceleração —, não traziam um convívio estabelecido entre 

si, dificultando as relações interpessoais; por outro lado, a equipe docente, que até então se 

dividia entre os locais nos quais funcionavam as turmas, finalmente passou a estabelecer-se 

no mesmo ambiente e, a partir daí, trocarem ideias, planejarem seu trabalho e tomarem deci-

sões conjuntas; os funcionários adotaram a escola, iniciando um processo de formação de 

cultura escolar, adequando horários, tarefas, documentação, entre outros tantos afazeres. Fun-

cionando nos períodos manhã e tarde, aos poucos uma rotina passou a se estabelecer e a esco-

la foi criando características próprias. 

No ano letivo de 2005 começou a funcionar o Ensino Médio com duas primeiras séries. 

Em 12 de abril de 2006, por meio do Projeto de Lei nº 589/2005, de autoria do Deputa-

do Campos Machado e da Lei nº 12.329/2006, a escola passou a ter denominação de EE Profª 

Yolanda Luiz Sichieri. Neste mesmo ano letivo, a escola passou a funcionar também no perí-

odo noturno, de modo a atender a alunos trabalhadores do Ensino Médio Regular; além disso, 

iniciou-se a Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Fundamental Ciclo II, destinada 

principalmente aos pais dos alunos. 

No ano de 2007, houve um processo de municipalização do Ensino Fundamental Ciclo 

II e a escola passou a ser compartilhada com a EMEF de mesmo nome; a partir daí, a EE pas-

sou a atender somente ao Ensino Médio e à EJA.  

Em 2013, a pedido dos alunos adultos frequentadores da EJA Fundamental Ciclo II, ini-

ciou-se a EJA de Ensino Médio, para que estes tivessem continuidade de estudos. 

b) Histórico do patrono 

A escola tem como patrona a professora Yolanda Luiz Sichieri, que teve relevância pelo 

trabalho desenvolvido junto à Educação do município de Pontal, atuando por muitos anos 

como professora, assistente de direção de escola e diretora de escola no Grupo Escolar de 

Pontal, atual EMEF Profª Josepha Castro. Esta educadora veio da cidade de Ribeirão Preto 

para aqui exercer sua profissão de ensinar, alfabetizar, formar aqueles pequenos cidadãos. A 

professora, a profissional encantou-se pela população e pela cidade de Pontal, para onde se 

mudou, se estabeleceu. Aqui se casou e constituiu família, criou seus filhos e conquistou seu 

espaço na sociedade pontalense, destacando-se com seu modo firme de encarar os desafios, 

além de ser gentil, solidária e humana, capaz de proporcionar à população local lições de ci-

dadania, solidariedade e compromisso com os direitos sociais e humanos, notadamente atra-

vés da educação. Yolanda Luiz Sichieri: um nome que será sempre lembrado pelos pontalen-

ses como exemplo de retidão de caráter, profissionalismo e, sobretudo, exemplo humanitário 

que fez diferença.  
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c) Histórico de relação e de inserção da escola na comunidade (análise situacional) 

Esta escola atende a uma clientela heterogênea, em grande parte carente de recursos cul-

turais, sociais e econômicos, aspecto que também caracteriza grande parte da população do 

município. Muitas famílias de nossa comunidade circunvizinha vieram de outros estados e 

regiões do Brasil devido à demanda de serviço nas empresas sucroalcooleiras; estas geralmen-

te migram nos períodos de safra e entressafra. Muitos pais saem de casa cedo para o trabalho, 

delegando aos filhos a responsabilidade de irem à escola, realizar tarefas extraclasses, além de 

cuidar dos irmãos menores e auxiliar nos afazeres domésticos.  

A maioria das pessoas de nossa comunidade constitui a base da pirâmide social, pos-

suindo baixo poder aquisitivo e pouca formação educacional. Inicialmente, muitos pais não 

haviam frequentado ou completado sequer o Ensino Fundamental, fato que vem sendo modi-

ficado nos últimos anos: uma grande parcela desses pais se matriculou e passou a frequentar 

esta escola na Educação de Jovens e Adultos, para terem formação e preparação para até 

mesmo galgar melhores posições em seus empregos. Tudo isso tem transformado a escola 

numa instituição de credibilidade para a comunidade: os pais apostam nela como principal 

meio para uma transposição socioeconômica possível para seus filhos. Em suma, ao longo dos 

anos, a EE Profª Yolanda Luiz Sichieri cada vez mais passa a fazer parte da comunidade cir-

cunvizinha, através da conquista de seu respeito e confiabilidade, como instituição voltada a 

seus interesses. 

Por outro lado, permanece difícil a conciliação entre trabalho e estudo pelos alunos, po-

tencializada pelas trocas de turno nas empresas onde trabalham, tornando-se elemento dificul-

tador do esperado desenvolvimento de habilidades e competências, pela infrequência às aulas, 

chegando até mesmo ao ponto da evasão escolar. Muitos deles, principalmente aqueles do 

período noturno, trabalham no processamento da cana-de-açúcar, no comércio local ou em 

cidades vizinhas, o que resulta um comprometimento físico e cognitivo. Sob esta óptica, a 

escola procura atender e sanar essas dificuldades de ajuste de horários, remanejando o aluno 

em contraturnos (quando possível) ou oferecendo a ele orientação de estudos, atividades para 

reposição de ausências, buscando sempre oferecer uma educação de qualidade. 

d) Histórico de Resultados e de Participação em Projetos 

O Plano de Gestão da E.E. “Profª. Yolanda Luiz Sichieri” visa promover uma educação 

que tenha como horizonte a busca de uma melhor qualidade no percurso de nossos alunos, 

além de vencer o desafio de educar e formar indivíduos cidadãos, que permeiem e estejam 

inseridos em um contexto em que imprimam a justiça, a solidariedade e a igualdade. O Plano 

pretende desenvolver, cooperativa e democraticamente, uma práxis educativa centrada na 

ação-reflexão-ação, priorizando o aprimoramento conceitual e atitudinal dos indivíduos en-

volvidos. Ele está centrado na gestão de princípios de convivência democrática, considerando 

a pluralidade de ideias e o entorno da escola, buscando ser agente moderador e mediador e, 

assim, transformar este meio. Na busca pela consecução de tais norteadores e ainda para asse-

gurar o acesso, permanência e sucesso escolar, utilizamo-nos dos seguintes indicadores: 
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Histórico de Resultados Educacionais: 

d.1) Série Histórica no IDESP (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de 

São Paulo) 
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1,00 1,09 1,60 1,70 1,66 1,77 1,54 1,71 1,34 1,51 1,51 1,62 1,45 1,58 1,90 — 
Fonte: idesp.edunet.sp.gov.br  

 

Análise: 

O IDESP é um indicador de qualidade das escolas públicas do estado de São Paulo. 

Nesta avaliação consideram-se dois critérios complementares: o desempenho dos alunos na 

avaliação do SARESP e o fluxo escolar e tem a função de dialogar com a escola, fornecendo 

um diagnóstico de sua qualidade, apontando fragilidades e sinalizando sua evolução no decor-

rer dos anos. Observa-se que em três oportunidades (2008, 2012 e 2014) a Escola atingiu a 

meta prevista, resultado conquistado através do trabalho conjunto da comunidade escolar: 

professores, funcionários e gestores dedicando-se à aprendizagem efetiva de seus alunos, ano 

a ano, promovendo ações que vieram atender aos propósitos estabelecidos mediante estudos 

analíticos por ocasião do planejamento, replanejamento, dia de reflexão do Saresp, orienta-

ções técnicas da Diretoria de Ensino, cursos promovidos pela Secretaria da Educação e ainda 

na formação continuada nas aulas de trabalho pedagógico coletivo (ATPCs).   

d.2) Resultados de Avaliação Externa (SARESP) nos 4 Últimos Anos 

Nos quatro anos avaliados, procedemos uma análise comparativa com o Estado, Direto-

ria de Ensino e Escolas do Município dos quatro níveis de proficiência (Abaixo do Básico, 

Básico, Adequado e Avançado) dos alunos participantes e constatamos que é necessário dar 

continuidade ao trabalho que tem sido feito pela equipe escolar, de modo a possibilitar a con-

secução de nosso principal objetivo, com relação à avaliação do Saresp: a migração da taxa de 

alunos do nível abaixo do básico para o nível básico. É interessante lembrarmos que em nossa 

escola são avaliadas somente as terceiras séries do Ensino Médio e tais alunos tornam-se 

egressos no próximo ano; assim sendo, sempre teremos dados de diferentes turmas, de dife-

rentes alunos, que eventualmente tiveram diferentes professores, fatores que comprometem 

uma análise mais efetiva, posto que nem sempre é possível se utilizar de comparações para 

este fim. Frente ao exposto, é possível chegarmos às seguintes considerações: 
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Língua Portuguesa - 2011: 120 alunos participantes (81,6% da população de 3as séries) 
3ª EM % Alunos Estado % Alunos Diretoria % Alunos Município % Alunos Escola 

Abaixo do Básico 37,5 37,5 45,8 48,3 
Básico 38,4 37,9 36,0 34,2 
Adequado 23,4 23,9 17,6 17,5 
Avançado 0,7 0,7 0,6 0,0 

 

Língua Portuguesa - 2012: 102 alunos participantes (85,7%) 
3ª EM % Alunos Estado % Alunos Diretoria % Alunos Município % Alunos Escola 

Abaixo do Básico 34,4 32,1 37,4 41,2 
Básico 38,8 39,5 41,2 40,2 
Adequado 26,3 27,9 21,2 18,6 
Avançado 0,5 0,5 0,3 0,0 

 

Língua Portuguesa - 2013: 76 alunos participantes (77,6%) 
3ª EM % Alunos Estado % Alunos Diretoria % Alunos Município % Alunos Escola 

Abaixo do Básico 39,7 36,3 40,5 48,7 

Básico 36,5 38,0 37,6 38,2 

Adequado 23,1 24,9 20,6 13,2 

Avançado 0,8 0,8 1,3 0,0 
 

Língua Portuguesa - 2014: 123 alunos participantes (84,2%) 
3ª EM % Alunos Estado % Alunos Diretoria % Alunos Município % Alunos Escola 

Abaixo do Básico 37,4 36,3 39,1 43,9 
Básico 37,6 38,5 40,4 37,4 
Adequado 24,4 24,7 19,7 17,9 
Avançado 0,6 0,6 0,8 0,8 
 

 

Análise - Língua Portuguesa: 

Ao analisarmos a taxa de alunos no nível abaixo do básico de proficiência, temos visto 

que em todos os anos a escola tem tido maior porcentagem de alunos neste nível do que nas 

demais esferas avaliadas. Neste aspecto, cabe argumentar que tais alunos chegam com lacunas 

de aprendizagem em linguagens ao Ensino Médio, que nem sempre são supridas ao longo dos 

três anos que conosco permanecem, mesmo porque muitos deles — cerca de 40% — não ali-

mentam expectativas de um futuro com prosseguimento de estudos no Ensino Superior. Este 

fato dificulta a mediação do educador, mas continuamos procurando caminhos para que tais 

questões sejam dirimidas futuramente. 

Quando se observa a taxa de alunos no nível básico, que é nosso objetivo primeiro, per-

cebemos que não há discrepância com relação aos demais segmentos avaliados (Município, 

Diretoria ou Estado), o que nos faz crer que estamos trilhando um caminho semelhante em 

nossas ações pedagógicas, ao longo dos anos.  

No nível adequado também tivemos abaixo daqueles conseguidos pelos demais segmen-
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tos, mas, com exceção do ano de 2013, praticamente nos mantivemos constante, o que se re-

pete no nível avançado, em que a escola mostrou resultado apenas no ano de 2014. 
 

 

Matemática - 2011: 120 alunos participantes (81,6%) 
3ª EM % Alunos Estado % Alunos Diretoria % Alunos Município % Alunos Escola 

Abaixo do Básico 58,4 54,6 61,7 63,3 
Básico 37,1 40,3 35,5 35,8 
Adequado 4,2 4,6 2,0 0,0 
Avançado 0,3 0,5 0,8 0,8 
 

Matemática - 2012: 102 alunos participantes (85,7%) 
3ª EM % Alunos Estado % Alunos Diretoria % Alunos Município % Alunos Escola 

Abaixo do Básico 55,8 48,9 57,7 61,8 
Básico 39,4 45,0 37,9 34,3 
Adequado 4,5 5,7 4,1 3,9 
Avançado 0,3 0,4 0,3 0,0 

 

Matemática - 2013: 76 alunos participantes (77,6%) 
3ª EM % Alunos Estado % Alunos Diretoria % Alunos Município % Alunos Escola 

Abaixo do Básico 54,9 48,0 53,3 65,8 
Básico 40,6 46,1 41,2 31,6 
Adequado 4,2 5,7 5,6 2,6 
Avançado 0,2 0,1 0,0 0,0 

 

Matemática - 2014: 123 alunos participantes (84,2%) 
3ª EM % Alunos Estado % Alunos Diretoria % Alunos Município % Alunos Escola 

Abaixo do Básico 53,8 48,1 57,7 52,0 
Básico 42,5 47,8 38,8 45,5 
Adequado 3,5 4,0 3,6 2,4 
Avançado 0,2 0,1 0,0 0,0 

 

 

 

Análise - Matemática: 

Assim como ocorre em Língua Portuguesa, os alunos que chegam ao Ensino Médio 

possuem grande dificuldade na aprendizagem de Matemática; diferentemente daquela disci-

plina, a Matemática exige uma linguagem mais específica, bem como habilidades que, extem-

poraneamente, tornam-se mais difíceis de serem desenvolvidas nos três anos que pretendem 

dar conta de novas habilidades e competências que atendessem a todos. 

Neste contexto, deparamo-nos com mais da metade de nossos alunos no nível abaixo do 

básico nos quatro anos analisados. A cada ano, continuava evidente a necessidade de um 

atendimento que fosse capaz de suprir as necessidades destes educandos e, para tanto, foram 

formadas turmas para Recuperação Paralela (reforço) em 2011 e 2012, em horário diverso do 
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das aulas regulares, com professores direcionados à busca do desenvolvimento de habilidades 

básicas, de modo que os alunos pudessem evoluir fora e dentro da sala de aula, atendendo às 

exigências do currículo do Ensino Médio; no entanto, apesar da disponibilização deste recur-

so, a infrequência a estas aulas dos alunos com maiores necessidades tornou este um trabalho 

praticamente ineficiente, na avaliação de nossos educadores. Em 2012, 2013 e 2014, os alunos 

com dificuldade foram atendidos pela recuperação contínua, em sua própria sala de aula, pela 

ação do Professor Auxiliar (PA), um trabalho com início tímido, mas cujo resultado conside-

ramos positivo. 

Quando se considera o nível de proficiência básico, esta Unidade Escolar está aquém do 

esperado, com exceção do ano de 2014, em que apresenta um resultado bem melhor que nos 

demais, talvez devido à recuperação contínua, que ocorre em todas as séries, contribuindo 

para que o aluno chegue à 3ª série um pouco melhor preparado. É importante ressaltar que no 

nível adequado, observa-se uma discreta melhoria a partir do ano de 2012.  

Por estas razões, a equipe escolar estabeleceu um plano de trabalho de modo a atender 

às necessidades dos alunos a partir do ano de 2015, dando continuidade ao atendimento de 

dificuldades em todas as séries, incluindo-se a utilização de ferramentas capazes de motivar o 

público alvo: Plataforma Currículo +, Projeto Aventuras do Currículo +, OBMEP (Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), entre outras. 

d.3) Quadro de Rendimento dos 4 Últimos Anos - Ensino Médio - Avaliação Interna 
 

Ensino Médio - 2011 

 Total Promoção % Retenção % Evasão % 

Diurno 266 85,34 9,40 5,26 

Noturno 168 57,74 20,24 22,02 

Geral 434 74,65 13,59 11,75 
 

Ensino Médio - 2012 

 Total Promoção % Retenção % Evasão % 

Diurno 301 87,04 6,98 5,98 

Noturno 171 55,56 8,77 35,67 

Geral 472 75,64 7,63 16,74 
 

Ensino Médio - 2013 

 Total Promoção % Retenção % Evasão % 

Diurno 348 88,51 8,62 2,87 

Noturno 127 78,74 11,81 9,45 

Geral 475 85,89 9,47 4,63 
 

Ensino Médio - 2014 

 Total Promoção % Retenção % Evasão % 

Diurno 399 95,74 3,01 1,25 

Noturno 137 75,18 8,03 16,79 

Geral 536 90,49 4,29 5,22 
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Índices de desempenho da escola nos últimos 4 anos - Ensino Médio 
 

  

Análise: 

Os resultados obtidos pela Unidade Escolar junto ao Ensino Médio no período 2011 a 

2014 revelam que nossos esforços no sentido de garantir ao aluno o acesso e permanência na 

escola não tem sido em vão; o que fica evidenciado nas taxas de promoção geral, que tem 

aumentado ano a ano.  

No entanto, é necessário fazer uma análise que contemple de forma distinta duas reali-

dades também distintas: o ensino no período diurno e no período noturno. Ainda assim, em 

ambos períodos observa-se uma progressão na quantidade de alunos promovidos, em decor-

rência do trabalho intenso de conscientização e de esforço por parte de toda a comunidade 

escolar. 

 

Evasão 

Principais motivos; Ações da escola para evitá-la; Resultados das ações realizadas; Re-

sultado esperado das ações a realizar: 

Se considerarmos o índice de evasão há um grande avanço na consecução de resultados 

satisfatórios para o período noturno, reduzido de 35,67% em 2012 para 9,45% em 2013, uma 

conquista alcançada pelo trabalho conjunto da equipe escolar, já que o aluno passou a consi-

derar melhor a real importância da educação para sua vida e, assim, permaneceu na escola 

durante o seu curso.  

Outro fator decisivo para esta mudança está na própria cronologia desta instituição, com 

o retorno dos pais à escola, contribuindo para uma melhor compreensão por parte das famílias 

sobre a diferença que causa o estudo na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Apesar do 

trabalho pesado, a falta de perspectiva de melhoria da qualidade de vida, o comodismo situa-

cional, entre tantos outros motivos, o acompanhamento próximo feito pelos professores, que 

comunicam as faltas consecutivas, e dos gestores, que os contatam para que estes retornem, 

nos últimos anos temos percebido que nossos alunos têm voltado a frequentar a escola, cum-
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prindo com relativo êxito o seu papel no processo. 

A Escola faz o controle sistemático de frequência dos alunos às atividades escolares 

principalmente através do Diário de Classe. A qualquer período, adotará as medidas necessá-

rias para que os alunos possam compensar ausências ao longo de cada mês letivo. As ativida-

des de compensação de ausências serão programadas, orientadas e registradas pelo professor 

da classe ou da disciplina, com a finalidade de sanar dificuldades de aprendizagem decorren-

tes da frequência irregular às aulas.  

A escola, em parceria com o Ministério Público, adotou medidas para combater a eva-

são escolar. O professor comunicará a direção da escola quando o aluno tiver excesso de fal-

tas consecutivas durante o mês e seus pais serão avisados. Se o aluno não retornar às ativida-

des normais, será encaminhado ao Conselho Tutelar através da FICAI (Ficha de Comunicação 

de Aluno Infrequente) para que os pais sejam comunicados e/ou advertidos. Mas se o aluno, 

mesmo assim, não retornar, será encaminhado à Promotoria Pública para que sejam tomadas 

as providências cabíveis. 

 

Retenção 

Principais motivos; Ações da escola para evitá-la; Resultados das ações realizadas; Re-

sultado esperado das ações a realizar: A taxa de retenção, para a equipe, ainda é alta, mas diz 

respeito principalmente àqueles alunos que excedem o limite de faltas e, consequentemente, 

deixam de apreender o básico para seguir adiante. A estes, a escola oferece atividades de re-

posição de ausências, na esperança de que possam desse modo suprir parte desta aprendiza-

gem, mas comumente tais alunos não fazem a sua parte e acabam por desistir e terminam reti-

dos por notas e faltas. 

 

Recuperação  

Sucessos e potencialidades da recuperação contínua: A partir da figura do Professor 

Auxiliar (PA) em sala de aula, em conjunto com o professor regente, trabalhando as dificul-

dades dos alunos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, começaram a aparecer 

resultados de melhoria na aprendizagem dos mesmos, resultados tímidos, é verdade, mas fo-

ram surgindo... Os alunos que, a princípio, se sentiam acanhados pela presença de um segun-

do professor na sala, passaram a entender as possibilidades que este lhes oferecia e, assim, 

passaram a aproveitar a oportunidade. O PA os atende dentro da própria sala de aula, de modo 

discreto, auxiliando-os em suas dificuldades e, com o passar do tempo, estas vão sendo mini-

mizadas. A indicação desses alunos foi feita por ocasião do Planejamento Escolar, com base 

no conselho de classe e série final do ano anterior; não há uma quantificação; priorizou-se a 

qualificação das habilidades e necessidades a serem atendidas pelo PA. 
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d.4) Quadro de Rendimento dos 4 Últimos Anos (EJA-EF) - Avaliação Interna 
 

EJA - Ensino Fundamental Ciclo II - 2011 

 Total Promoção % Retenção % Evasão % 

1º Termo 37 62,2 37,8 0 

2º Termo 31 68,6 31,4 0 

3º Termo 35 77,4 12,9 9,7 

4º Termo 44 68,2 22,7 9,1 

Geral 147 68,7 26,5 4,8 
 

EJA - Ensino Fundamental Ciclo II - 2012 

 Total Promoção % Retenção % Evasão % 

1º Termo 52 46,2 13,5 40,4 

2º Termo 30 53,3 30,0 16,7 

3º Termo 60 58,3 15,0 26,7 

4º Termo 51 70,6 17,6 11,8 

Geral 193 57,5 17,6 24,9 
 

EJA - Ensino Fundamental Ciclo II - 2013 

 Total Promoção % Retenção % Evasão % 

1º Termo 53 66,0 18,9 15,1 

2º Termo 26 65,4 34,6 0,0 

3º Termo 35 65,7 31,4 2,9 

4º Termo 39 61,5 38,5 0,0 

Geral 153 64,7 29,4 5,9 
 

EJA - Ensino Fundamental Ciclo II - 2014 

 Total Promoção % Retenção % Evasão % 

1º Termo 70 52,9 25,7 21,4 

2º Termo 61 67,2 6,6 26,2 

3º Termo 80 60,0 17,5 22,5 

4º Termo 66 51,5 15,2 33,3 

Geral 277 57,8 16,6 25,6 
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Índices de desempenho da escola nos últimos 4 anos - EJA Fundamental Ciclo II 

 

 

Análise: 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) requer um especial tratamento, quer seja na lida 

diária pela equipe escolar com relação aos alunos, quer seja pela análise que se faz dos resul-

tados obtidos pelos mesmos. Os alunos da EJA são pessoas com idades variáveis (a partir de 

15 anos), mas diferentemente dos demais alunos do noturno, entendiam que trabalham duran-

te o dia e que à noite a escola não deveria exigir tanto deles... Esta concepção foi mudando ao 

longo dos anos e hoje buscam aprender o máximo que podem; valorizam o trabalho dos pro-

fessores, o que faz com que a relação entre si passe a ser de respeito e amizade.   

Os resultados obtidos da EJA entre 2011 e 2014 revelam, a priori, o aumento da procura 

por esta modalidade nesta Unidade Escolar: de 147 para 277 alunos, corroborando a ideia de 

que a comunidade de entorno (e mesmo a do município), a exemplo daqueles primeiros pais 

de alunos, despertou para a necessidade de formação escolar. 

Como se pode observar, parece haver ciclos nos resultados gerais daqueles anos, ora a 

promoção aumenta, ora, ela diminui (68,7%, 57,5%, 64,7% e 57,8%), o mesmo ocorrendo na 

retenção e evasão. Isso decorre do fato de que os alunos que estão há muitos anos sem estudar 

decidem retornar, às vezes para conseguir uma promoção em seus empregos, às vezes para 

poderem prosseguir em algum curso técnico, ou mesmo para sua própria autoestima. Atende-

mos também àqueles alunos egressos da EJA Ciclo I em escolas municipais (com apenas um 

professor) e que pretendem dar seguimento aos seus estudos; no início do(s) semestre(s) estas 

classes estão razoavelmente numerosas, mas ao longo do percurso, muitos vão parando de 

estudar por não se adaptarem às diferentes disciplinas, ministradas por diferentes professores; 

o horário de aulas do Ciclo II é diferente daquele do Ciclo I e, não menos importante, os edu-

cadores do Ciclo II não costumam ter perfil de alfabetizadores e nem sempre atendem às 

eventuais necessidades de alguns alunos que ainda trazem defasagem neste aspecto, entre ou-

tros. Apesar de serem orientados para trabalharem com a EJA de forma diferenciada, os pro-

fessores pretendem também desenvolver neste segmento habilidades e competências que pos-
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sibilitem ao aluno prosseguir seus estudos posteriormente, expectativas estas que vão sendo 

diminuídas ao longo do curso. 

Outro interferente é o trabalho na safra sucroalcooleira, que exige do aluno a mudança 

de turnos. Apesar de lhe oferecermos opções para reposição de ausências, o aluno evade-se 

por não conseguir acompanhar a sequência de conteúdos naqueles períodos em que pode fre-

quentar as aulas, ocasionando retenção e/ou evasão. 

d.5) Quadro de Rendimento dos 2 Últimos Anos (EJA-EM) - Avaliação Interna 
 

EJA - Ensino Médio - 2013 

 Total Promoção % Retenção % Evasão % 

1º Termo 55 67,3 14,5 18,2 

2º Termo 50 78,0 22,0 0,0 

Geral 105 72,4 18,1 9,5 
 

EJA - Ensino Médio - 2014 

 Total Promoção % Retenção % Evasão % 

1º Termo 67 46,3 29,8 23,9 

2º Termo 44 61,4 22,7 15,9 

3º Termo 41 87,8 4,9 7,3 

Geral 152 61,8 21,1 17,1 
 

 

 

 

Análise: 

Com início de funcionamento em 2013, a EJA Ensino Médio começou com duas turmas 

de 1º termo (1º semestre), nas quais houve evasão pelas mesmas razões do Ciclo II e reten-

ções devido à dificuldade de adaptação ao maior número de disciplinas, estes alunos foram 

sendo orientados e estimulados por toda a equipe escolar a darem sequência aos estudos e 

parecem ter entendido bem. Em 2014, estas turmas tornaram-se um mesmo 3º termo muito 

responsável e frequente, interessados na qualidade de sua aprendizagem, concluindo com 

competência a primeira turma de Ensino Médio, como nos mostram os resultados obtidos em 

2014: dois alunos retidos e três evadidos. 

Ainda em 2014, nas demais turmas (1º e 2º termos), a história se repete, com repetência 

e evasão marcadas pelas razões já citadas. Realizando as mesmas ações, a equipe escolar ob-

ter resultados semelhantes aos anteriores.   
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d.6) Resultados Obtidos ao Final de 2014 - Fluxo Escolar 

Série/Termo 
Total de 

matrículas 

Promovidos Retidos Evadidos Transferidos 

Total % Total % Total %  

1ª Série A 33 30 90,91 2 6,06 1 3,03 5 
B 34 32 94,12 2 5,88 0 0,00 5 
C 34 33 97,06 0 0,00 1 2,94 6 
D 34 32 94,12 1 2,94 1 2,94 5 
E 37 36 97,30 0 0,00 1 2,70 12 
F 41 22 53,66 7 17,07 12 29,27 11 

2ª Série A 35 34 97,14 1 2,86 0 0,00 2 
B 36 34 94,44 2 5,56 0 0,00 2 
C 35 33 94,29 2 5,71 0 0,00 7 
D 32 30 93,75 1 3,13 1 3,13 8 
E 42 34 80,95 1 2,38 7 16,67 5 

3ª Série A 28 28 100,0 0 0,00 0 0,00 6 
B 29 28 96,55 1 3,45 0 0,00 6 
C 32 32 100,0 0 0,00 0 0,00 3 
D 27 24 88,89 2 7,41 1 3,70 7 
E 27 23 85,19 1 3,70 3 11,11 5 

EJA-EF 1º termo A 33 18 54,55 8 24,24 7 21,21 0 

2º termo A 36 25 69,44 0 0,00 11 30,56 1 

3º termo A 42 26 61,90 4 9,52 12 28,57 2 

4º termo A 21 11 52,38 0 0,00 10 47,62 3 

1º termo A 37 19 51,35 10 27,03 8 21,62 0 

2º termo A 25 16 64,00 4 16,00 5 20,00 0 

3º termo A 38 22 57,89 10 26,32 6 15,79 3 

4º termo A 45 23 51,11 10 22,22 12 26,67 3 

EJA-EM 1º termo A 38 15 39,47 13 34,21 10 26,32 3 

3º termo A 41 36 87,80 2 4,88 3 7,32 2 

1º termo A 29 16 55,17 7 24,14 6 20,69 0 

2º termo A 44 27 61,36 10 22,73 7 15,91 0 

GERAL ESCOLA 965 739 78,73 101 8,88 125 12,39 112 

 

A partir dos resultados das avaliações gerais dos fatores dificultadores detectados pela 

escola nos anos anteriores, procedeu-se à definição de metas e respectivas ações que passam a 

constituir a elaboração do plano de gestão para o próximo quadriênio. Trata-se de ações sim-

ples, possíveis de serem executadas, mas das quais esperamos resultado efetivos: 

Metas e Ações para 2015/2018 

A partir dos resultados das avaliações gerais dos fatores dificultadores detectados pela 

escola nos anos anteriores, procedeu-se à definição de metas e respectivas ações que passam a 

constituir a elaboração do plano de gestão para o próximo quadriênio: 
 

Meta 1: Diminuir o índice de evasão no Ensino Médio regular em 5%; promovendo uma 

maior e efetiva participação dos pais na vida escolar dos filhos, para a diminuição dos índi-

ces de retenção, evasão e potencializar o acesso à escola. Estabelecer relações cordiais en-

tre os envolvidos no processo educativo: professores, alunos, funcionários, direção, comu-

nidade, de modo a melhorar o caráter interpessoal e, ainda, estreitar possíveis parcerias 
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(Ministério Público, por exemplo). 

Ações: 

a) Promover reuniões de pais e mestres diferenciadas e comemorações festivas, inclusive o 

dia das mães e dos pais, das quais estes possam participar e, consequentemente, aproxima-

rem-se mais do cotidiano escolar; 

b) Conscientizar a comunidade escolar acerca das questões ambientais, econômicas, sociais, 

etc.; poderão ocorrer em conversas formas ou informais em sala de aula, bem como através 

de palestras, cursos, fóruns, conferências e também em atividades desenvolvidas pelo Pro-

grama Escola da Família; 

c) Conscientizar a comunidade escolar, principalmente os pais ou responsáveis da importân-

cia das reuniões de pais, oportunidade na qual receberá orientações dos professores sobre a 

situação escolar de seus filhos e recomendações pedagógicas para melhoria de seu rendi-

mento escolar. Com relação às faltas estes serão encaminhados até a direção para tomada 

de ciência dessas faltas e as medidas que os pais podem ter como mandar o atestado médi-

co se doença, avisar sobre outras faltas ou problemas familiares que impeçam momentane-

amente a frequência do aluno, que a escola registrará em livro próprio o resumo da conver-

sa da falta justificada pelos pais ao celular ou telefone fixo, em caso mais graves as medi-

das tomadas serão o envio ao Conselho Tutelar (ficha FICAI) e Ministério Público; 

d) Envolver a comunidade nas atividades oferecidas na Escola da Família como forma de 

interação escola-comunidade mais atraente; conscientizar a comunidade sobre a importân-

cia de sua participação nos colegiados escolares e nas questões pedagógicas de seus filhos.  

e) Registro em caderno feito pela escola para controlar as faltas dos alunos; chamar os pais 

responsáveis dos alunos faltosos para possíveis esclarecimentos; solicitar apoio do Conse-

lho Tutelar e Ministério Público quando ocorrerem situações de excesso de faltas consecu-

tivas dos educandos.  

f) Os professores estarão mais atentos do que de costume à frequência dos alunos; ao detectar 

possíveis indícios de evasão (mais de cinco faltas seguidas), comunicarão aos gestores: se 

trabalharmos verdadeiramente em conjunto, as chances de sucesso serão maiores. A equipe 

deve cuidar da imagem da escola, o que pode resultar em maior demanda para o próximo 

ano letivo e, portanto, maior número de aulas. 
 

Meta 2: Aumentar o índice de promoção para 95%; melhorando o desempenho e a qualidade 

do processo pedagógico e estabelecendo propostas de organização de trabalho, com vistas 

ao sucesso da aprendizagem; 

Ações: 

a) De um modo geral, o professor levará o aluno a perceber que as disciplinas cruzam-se 

no decorrer do curso (transdisciplinaridade) e que suas faltas resultam na quebra de se-

quência dos conteúdos trabalhados, o que prejudica a sua aprendizagem, assumindo as-

sim a consciência da importância de sua assiduidade às aulas para a compreensão global 

do Ensino Médio; 

b) Promover e incentivar a formação de grupos de Estudos para ampliação de conhecimen-

tos, revisão das matérias, conscientização de estabelecerem um horário “extra” para as-

similação de conteúdos e habilidades cobrados nos vestibulares e provas. Estes grupos 

podem acontecer na escola ou fora dela de acordo com o horário disponível dos estu-

dantes;  

c) Diversificação responsável das aulas associadas ao currículo oficial no período noturno: 

incutir neste alunado a importância de tais aulas e que, caso ele falte, poderá perder al-

gumas situações de aprendizagem diferenciadas, essenciais à construção de seu conhe-

cimento, o que virá a contribuir para a melhoria de sua frequência e aprendizado. 
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Meta 3: Diminuir a quantidade de alunos que estão com índice abaixo do básico, de modo a 

passá-los para básico, principalmente nas 3as do Ensino Médio, sendo Português de  44% 

para 34% e Matemática de 52% para 45%; 

Ações: 

a) Retomar sistematicamente conteúdos para que o aluno possa avançar de abaixo do bási-

co para o básico, com indicações de trabalhos através de livro didático e internet; 

b) Proporcionar momentos de conscientização aos alunos e a seus pais sobre a importância 

da lição de casa, de rever o que aprendeu para detectar a matéria, dificuldades não assi-

miladas pelos alunos;  

c) Potencializar situações de reflexão sobre a importância da continuidade de estudos (Fa-

culdades, cursos técnicos). 

d) Conscientização das principais datas de inscrições aos vestibulares, ENEM e outros que 

estarão destacados no Mural Escolar também despertar nos alunos a importância da con-

tinuidade acadêmica. 

e) Apresentar ex-alunos de anos anteriores para divulgação de suas conquistas (ingresso 

em universidades e cursos técnicos) aos novos alunos, palestrando ou mesmo num bate 

papo sobre a necessidade de dedicação aos estudos, retomada de conteúdos, esclarecen-

do que atualmente é bem mais acessível a entrada de alunos nas universidades públicas 

e particulares pela implantação de Programas Educacionais, que auxiliam nesta etapa. 

f) Convidar profissionais para informações sobre os Programas Educacionais como Prou-

ni, Fies, Pronatec, outros, como ainda tirar as dúvidas que os alunos apresentem.  

 

Meta 4: Promover capacitação/formação continuada dos docentes com o objetivo de propor-

cionar oportunidades de desenvolvimento de técnicas e metodologias que efetivamente 

contribuam para a melhoria do processo pedagógico, com foco na aprendizagem dos alu-

nos;  

Ações: 

a) Possibilitar a capacitação dos educadores através de orientações técnicas da Diretoria de 

Ensino repassadas pela PC ou pelo professor que a elas compareceu, leitura de textos pe-

dagógicos diversos, cursos on-line e presenciais. 

b) Desenvolver o PPP (Projeto Político Pedagógico) envolvendo ações pautadas na valoriza-

ção pessoal e coletiva do aluno.  

c) Repassar as orientações recebidas na Diretoria de Ensino aos funcionários e professores 

para capacitá-los e garantir atualização em serviço.  

d) Preparar ATPCs reflexivos que permitam a troca de experiências, também proporcionar 

leitura de textos pedagógicos diversos e dar espaços para que a PC e professores que parti-

ciparem de orientações possam repassá-las aos demais.  
 

Meta 5: Desenvolver estratégias e meios para transformar leitura em prazer, potencializando 

nos alunos o desenvolvimento das habilidades de leitura, análise, interpretação e produção 

textuais; 

Ações: 

a) Diagnosticar as dificuldades do aluno em relação à interpretação de textos, mapas, gráfi-

cos, tabelas, figuras e imagens, procurando minimizá-las através de pesquisa em Sala de 

Leitura, jornais, revistas, livros e internet; 

b) Trabalhar leitura e interpretação de textos diversos (charges, HQ, jornais e revistas) utili-

zando a Sala de Leitura, dando preferência ao acompanhamento individual com trabalhos 

direcionados neste ambiente; 

c) Rever sempre que possível as maiores dificuldades apresentadas pelos alunos como inter-

pretações de textos, mapas, gráficos, tabelas, figuras, imagens, procurando solucioná-las na 

própria sala de aula, com a intervenção dos PAA (Projeto Apoio à Aprendizagem) ou PA 
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(Professor Auxiliar) que auxiliarão na recuperação (contínua) destas dificuldades; 

d) Participar de concursos diversos onde se exija pesquisa, leitura e produção de textos, bem 

obtenção de conhecimento que enriqueçam os educandos (olimpíadas, por exemplo). 

e) Estimular leitura dos clássicos indicados para os vestibulares, bem como a atualização 

através de jornais e revistas existentes na Sala de Leitura, que promove um ambiente signi-

ficativo para essas ações.  
 

Meta 6: Desenvolver atividades diversificadas, em âmbito esportivo, cultural e/ou artístico, 

preferencialmente associadas ao currículo, contribuindo para a revelação de talentos e, 

consequente melhoria na aprendizagem. 

Ações: 

a) Estimular os alunos a participarem de atividades esportivas e culturais, com participação 

ativa do Grêmio Estudantil: feira do livro, jogos estudantis, etc., em níveis interescola-

res, municipais, regionais e estaduais; 

b) Desenvolver um Projeto Político-Pedagógico voltado para o aluno como indivíduo, sua 

valorização pessoal e coletiva, considerando-o agente da ação social transformadora. 

c) Aulas diferenciadas com o auxílio da tecnologia (literatura no telão, por exemplo) mi-

nistradas na Sala de Leitura;  

d) Disponibilizar e incentivar o uso pelos alunos de Programas como Currículo +, videoau-

las e games como o Geekie, que promovem estudos pré-universitários. 
 

Acreditamos que estas ações simples e possíveis de serem realizadas auxiliarão a 

equipe escolar na resolução ou minimização da questão da evasão de nossos alunos. 

d.7) Recuperação  

Ao final do ano letivo, por ocasião do Conselho Final de Classes/Séries/Termos, dire-

ção, coordenação e os professores realizam o levantamento de alunos que não conseguiram 

desenvolver a contento as habilidades e competências esperadas nas diferentes disciplinas, 

sobretudo em Língua Portuguesa e Matemática, para que estes sejam encaminhados ao pro-

cesso de recuperação contínua no próximo ano. Dentre estes alunos há os que tiveram notas, 

mas que reconhecidamente não dominam as aprendizagens que lhes foram propostas, bem 

como aqueles que tenham sido promovidos pelo Conselho. No ano letivo de 2014, tal levan-

tamento pode ser resumido no quadro seguinte, considerando-se que os alunos da 1ª série fo-

ram para 2ª e aqueles da 2ª foram para a 3ª série: 
 

Total de alunos analisados e encaminhados pelo Conselho de Classe, Série e Ano final de 2014 
para início de atendimento em recuperação contínua em 2015: 

Disciplina 
Ensino 

Médio 

Total de 

alunos 
Principais competências e habilidades a recuperar 

Português 2ª série 15 
As competências fundamentais para o ensino médio são a 

escrita e a leitura, a oratória, a observação da palavra. 

Para tanto é necessário o desenvolvimento das habilida-

des através da interpretação principalmente de uma sim-

bologia que não é usual ou coloquial, do dia a dia como: 

gráficos, tabelas, telas, esculturas, intervenções artísticas, 

ou mesmo textos técnicos ou científicos, para atingirmos 

essas necessidades, é necessário o desenvolvimento de 

tais ações em nosso dia a dia ministrando as aulas. 

Matemática 2ª série 35 

Português 3ª série 28 

Matemática 3ª série 29 
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                    d.8) Participação em Projetos 

Prevenção Também se Ensina (Vale Sonhar), Obmep, Olimpíada de Língua Portuguesa, Ava-

liação da Aprendizagem em Processo, Lugares de Aprender, Currículo +; Novos Projetos para 

os próximos anos: Aventuras do Currículo +, GeekieLab. 

Prevenção Também Se Ensina/Vale Sonhar: O projeto Prevenção Também Se Ensina é 

executado nas escolas da rede pública de São Paulo desde 1996. Trata-se de uma iniciativa 

voltada à promoção da cidadania saudável, redução da vulnerabilidade da comunidade escolar 

ao uso indevido de drogas e às DSTs, e na prevenção à gravidez na adolescência.  

O projeto Vale Sonhar propõe motivar o jovem a se prevenir da gravidez na adolescên-

cia, considerando-se que se por um lado o sexo na adolescência é natural, a prevenção pode 

ser aprendida e, para tanto, a motivação é fundamental. Com uma metodologia simples e cla-

ra, nos mostra a possibilidade de desenvolver a motivação do jovem pela percepção do impac-

to da gravidez na realização de seu projeto de vida. 

OBMEP: Desde o ano de 2005 existe, no Brasil, a Olimpíada Brasileira de Matemática 

das Escolas Públicas (OBMEP), com o objetivo de estimular o estudo da matemática e revelar 

talentos na área. A partir de 2010, a EE Profª Yolanda Luiz Sichieri participa deste Programa, 

pelas mãos de seus professores de Matemática, estimulando atividades extraclasse com o uso 

de materiais como provas e Bancos de Questões. Para a escola, esta participação pauta-se no 

sentido de abrir horizontes dentro desta área e possibilitar aos alunos o desenvolvimento do 

raciocínio lógico, auxiliando-os na resolução de problemas. Em 2011, a Escola teve um aluno 

com medalha de Honra ao Mérito pelos resultados obtidos: Stephens Miranda. Esperamos 

mais! 

Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro: Criado em 2002, o programa 

tem como objetivo contribuir para a melhoria da escrita de estudantes de escolas públicas bra-

sileiras; no entanto, somente em 2008 foi incluída a participação de alunos do Ensino Médio e 

em 2009 esta Unidade Escolar aderiu a ele. Na verdade, trata-se de um programa bienal: nos 

anos ímpares há formação de professores e nos anos pares ocorre a participação dos alunos 

com suas produções textuais. Quanto à nossa participação, vale lembrar que a cada edição 

temos sempre trabalhos selecionados no âmbito municipal e em 2014, passamos à fase esta-

dual, com um artigo de opinião pela aluna Micali dos Reis de Jesus, o que nos permite pensar 

que temos trilhado um caminho de melhoria da qualidade ao longo deste projeto. 

Avaliação da Aprendizagem em Processo: Esta avaliação diagnóstica, aplicada duas ve-

zes durante o ano letivo (fevereiro e agosto) em todas as séries do Ensino Médio, tem como 

principal objetivo identificar o nível de aprendizagem dos alunos e fornecer ferramentas e/ou 

suporte no desenvolvimento de ações capazes de resgatar tais estudantes durante o processo 

pedagógico, apontando maneiras de realizar ajustes que lhes permitam acompanhar a contento 

o curso. As questões aplicadas são dissertativas ou de múltipla escolha nas disciplinas de lín-

gua portuguesa e matemática, centradas no Currículo Oficial do Estado de São Paulo; há ain-

da a proposta de uma produção textual (redação). Após a análise dos resultados, os professo-

res se utilizam do manual, que contém sugestões de trabalho para cada etapa da escolaridade, 

possibilitando a intervenção e possível recuperação desses alunos, casão seja necessário. Des-

ta forma, a Escola procura, mais uma vez, investir no sucesso da aprendizagem de seus alu-

nos. 

Lugares de Aprender: O projeto tem por objetivo promover o acesso a museus, centros 

de arte e cultura, por exemplo, de maneira articulada ao currículo. Os professores recebem 

orientações prévias, através de vídeos e/ou demais informativos, para que possa acompanhar 

adequadamente os alunos durante a visita à instituição cultural, onde poderão aprender um 

pouco mais sobre o material exposto, ampliando, assim, a sua visão de mundo; antes e após a 

visita, os estudantes entram em contato com o objeto da visita e os professores também res-
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pondem a questionários sobre a atividade. Os projetos foram definidos de acordo com eixos 

temáticos, sendo o do Ensino Médio Séculos, Contextos e Transformações. Em todas as oca-

siões em que foram, os alunos gostaram muito do projeto, aproveitando-o para sua formação. 

Aventuras do Currículo+: Consiste em ações voltadas à recuperação da aprendizagem 

em Língua Portuguesa e Matemática, com aulas fora do horário de aulas, desenvolvidas com 

atividades didáticas que lançam mão de conteúdos digitais sugeridos no Currículo+ para tor-

nar o processo de ensino e de aprendizagem mais lúdico e interativo. Trata-se de um progra-

ma a ser implantado na Rede, com características próximas àquelas de games, tão apreciados 

pelos alunos, ou seja, com grandes possibilidades de sucesso. 

GeekieLAB: O ambiente é uma ferramenta que auxiliará os alunos a se prepararem para 

o Enem; destinada a alunos da 3ª série do Ensino Médio, transformando o hábito de estudar 

em um procedimento mais fácil e interessante, já que por meio da plataforma, os alunos pode-

rão testar seus conhecimentos e, a partir daí, acessar um plano de estudo feito especialmente 

para eles. Assim, de forma organizada, poderão aos poucos alcançar seus objetivos, alçando 

voos cada vez mais altos. 

IV. Proposta Pedagógica 

A Proposta Pedagógica da escola corresponde ao elemento norteador de nossas ações, 

devendo apresentar os planos dos componentes curriculares com base nas experiências adqui-

ridas no(s) ano(s) anterior(es), a partir da implantação da Proposta Curricular do Estado de 

São Paulo, incorporando-a ao seu plano político e pedagógico para a melhoria da qualidade do 

ensino oferecido pela Unidade Escolar. Este é o passo primeiro, o ato originário da institui-

ção; tudo mais deve vir depois. O que se deseja instaurar é o princípio da realidade pedagógi-

ca, fundamentada na autonomia da escola (Indicação CEE-SP 13/97).  

1) Currículo Oficial do Estado de São Paulo 

Esta Proposta Curricular passa a ser o referencial básico para a formulação de nossa 

Proposta Pedagógica, de acordo com as regras dos sistemas de ensino a que estão subordina-

dos. Muitas vezes esse aspecto legal é pouco compreendido. A escola tem uma autonomia 

relativa na definição de sua Proposta Pedagógica, com alguns limites a serem considerados; o 

Currículo é um desses limites, mas é, simultaneamente, possibilidade e direcionamento de 

trabalho.  

Neste aspecto, os educadores devem iniciar seu trabalho a partir de avaliações diagnós-

ticas para que possam adequar e elaborar de seus planos de ensino, dos quais constará aquilo 

que se pretende ensinar, o que deve ser aprendido, materiais didáticos a serem utilizados, con-

siderar sistemas de avaliação e de acompanhamento dos alunos com déficit de aprendizagem, 

entre outras providências. É necessário entendermos que os conteúdos curriculares não são 

fins em si mesmos, mas meios para constituir as competências cognitivas e sociais dos alunos; 

o domínio das linguagens indispensáveis para a constituição de conhecimentos, habilidades e 

competências dos alunos. 

Com o olhar voltado para esta Proposta Curricular, a escola adota como seus os seguin-

tes norteadores: uma escola que também aprende, o currículo como espaço de cultura, as 

competências como referência, prioridade para a competência da leitura e da escrita, articula-

ção das competências para aprender e articulação com o mundo do trabalho, a seguir pontua-

dos: 

— Uma escola que também aprende: 

A atual escola vive em processo de adaptações e transformações e, neste contexto, passa 

de uma escola que ensina para uma escola que aprende a ensinar, a partir da construção do 

conhecimento coletivo e colaborativo como situação de aprendizagem. 

— O currículo como espaço de cultura: 
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Quando se assume que currículo é a expressão de tudo o que existe na cultura cientifica, 

artística e humanista, transposto para uma situação de aprendizagem e ensino, torna-se mais 

fácil entender que todas as atividades que ocorrem na escola são consideradas curriculares e 

se estas apoiarem-se em competências, reforça-se o sentido da aprendizagem, quaisquer que 

sejam as áreas de estudo. 

— As competências como referência: 

O currículo por competências é capaz de articular disciplinas e atividades escolares com 

aquilo que se espera da aprendizagem dos alunos durante o processo pedagógico, de modo a 

provocar neles transformações, para que atuem em uma sociedade com habilidades e compe-

tências que lhes permitam viver como cidadãos. Desta maneira, a escola muda também seu 

foco, passando da liberdade de ensino ao direito de aprender.  

— Prioridade para a competência da leitura e da escrita: 

A partir da premissa de que é na escola que ocorre a transmissão do ativo cultural da 

humanidade (artístico, literário, histórico, social, cientifico ou tecnológico), conclui-se que as 

linguagens são essenciais ao processo pedagógico, articulando o ser humano com o mundo. 

Tamanha é a importância deste saber que a responsabilidade por sua aprendizagem estende-se 

a todos os professores, que precisam conduzir seu trabalho de modo a transformá-lo em opor-

tunidades para que os alunos possam fazer o correto uso de nossa língua e das demais lingua-

gens.  

— Articulação das competências para aprender: 

Se a aprendizagem passa a ser o centro do fazer pedagógico, o professor passa a caracte-

rizar-se como um profissional da aprendizagem, promovendo conhecimentos que possam ser 

mobilizados pelos alunos em habilidades e competências, com melhor qualidade de aprendi-

zagem. Para conseguir tal intento, a atual Proposta Curricular nos apresenta as cinco grandes 

competências, associadas à competência de ler e escrever, adiante descritas, que serão consi-

deradas no decorrer do processo: I- Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso 

das linguagens matemática, artística e científica; II- Construir e aplicar conceitos das várias 

áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-

geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas; III- Selecionar, organi-

zar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para to-

mar decisões e enfrentar situações; IV- Relacionar informações, representadas em diferentes 

formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação 

consistente; V- Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaborar propostas 

de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diver-

sidade sociocultural. 

— Articulação com o mundo do trabalho: 

A contextualização entre o currículo e a proposta pedagógica, no tocante a este princí-

pio, tem por bases a Lei de Diretrizes e Bases, as Diretrizes Curriculares Nacionais e os Pa-

râmetros Curriculares Nacionais, para constituição das competências previstas na LDBEN, 

nas DCN para o Ensino Médio, bem como na matriz de competências do Enem, documentos 

que preveem a formação de alunos preparados para dar seguimento aos seus estudos, podendo 

ser em Ensino Superior, mas não se desconsiderando outras possibilidades como cursos técni-

cos, assim como permitir sua entrada no mercado de trabalho. 

2) Contexto sócio-histórico no qual se insere a Unidade Escolar 

Segundo dados do Censo de 2010, o município de Pontal abriga uma população total de 

40.244 habitantes, sendo a urbana 39.492 e rural 752 pessoas; destas, 21.175 homens e 19.069 

mulheres. A densidade demográfica é de 112,88 habitantes por km², com mortalidade infantil 

até 1 ano de 14,3 por mil e expectativa de vida em 75,3 anos. A taxa de fecundidade está em 

2,3 filhos por mulher e a taxa de alfabetização é de 90,37%. O Índice de Desenvolvimento 
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Humano (IDH-M) é 0,725, com IDH-M Renda em 0,718; IDH-M Longevidade: 0,838 e IDH-

M Educação considerado em 0,633. (Fontes: PNUD, Ipea e FJP) 

A comunidade local era caracterizada principalmente por pessoas carentes, de baixo po-

der aquisitivo e com poucos recursos de lazer e cultura; no entanto, este cenário tem se modi-

ficado ao longo dos anos: pais de alunos têm feito a EJA, almejando promoção profissional e, 

por esta e por outras razões, os pais estão um pouco mais informados. Assim, passaram a par-

ticipar mais do cotidiano escolar. Os alunos, consequentemente, têm mais acesso a informa-

ções (na escola ou fora dela), mostram-se mais conscientes da necessidade da educação em 

suas vidas, são mais “antenados” e mantêm sua simplicidade no dia-a-dia. Seu padrão de vida 

tem melhorado; hoje a população circunvizinha vê a escola com outros olhos; esta passa a ter 

importância e serve como referencial, indicando que todo o trabalho realizado tem produzido 

frutos.  

Neste contexto, devemos reconhecer o trabalho desenvolvido pelo Projeto Escola da 

Família, que tem incentivado a participação de pessoas da comunidade nos fins de semana, 

com esporte, lazer e atividades culturais, facilitando a integração. 

Nossa clientela adolescente ainda encontra muitos entraves, pelo pequeno acompanha-

mento dos pais, pelas desigualdades sociais como falta de opções de lazer, eventos culturais, 

perspectivas e até pela sua falta de participação e engajamento em projetos sociais. Diante 

deste cenário, temos desenvolvido projetos com vistas à integração da comunidade escolar, 

para que tenhamos realmente uma escola de qualidade, ideal, atraente, participativa, transfor-

madora e, sobretudo, capaz de transformar-se. 

3) Concepção de ensino-aprendizagem 

A avaliação pelos professores desta Unidade Escolar caminha na direção de assumir o 

caráter formativo, processual e cumulativo. Para tanto assume um aspecto educativo, constru-

tivo, contínuo e diagnóstico, detectando a defasagem e procurando, ao longo do percurso, 

sanar as dificuldades do aluno, levando-o a desenvolver as habilidades de refletir, pensar, 

pesquisar, construir seu saber. 

Os professores desta Unidade Escolar farão sempre uso da práxis para analisar, aferir e 

tomar atitudes, sempre levando em conta o aluno como um ser com características individuais 

e um desenvolvimento sócio-afetivo em desenvolvimento: ao aluno que apresenta rendimento 

insatisfatório indica-se a recuperação contínua, com o intuito de vencer os obstáculos da 

aprendizagem, sempre sob a ótica da construção. 

O educando que apresentar rendimento insatisfatório será encaminhado à recuperação 

com o intuito de desconstruir obstáculos da sua aprendizagem, por meio da retomada de con-

teúdos em que haja lacunas ou redirecionamento de metodologias, capazes de torná-lo capaz 

de aprender a aprender. 

O processo de ensino/aprendizagem será avaliado de forma contínua, cumulativa e sis-

temática, visando: 

 diagnosticar e registrar os progressos e dificuldades do aluno; 

 possibilitar que o aluno autoavalie sua aprendizagem; 

 orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as próprias dificuldades;  

 fundamentar as decisões quanto à necessidade de procedimentos recuperação da apren-

dizagem, classificação ou reclassificação de alunos; 

 orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares. 

A avaliação envolve contínua observação e análise do conhecimento e de habilidades 

específicas desenvolvidas pelo aluno e seus aspectos formativos. Considerando-se como me-

tas da escola a construção e apropriação do conhecimento formal pelos indivíduos, trabalhar e 

vivenciar conceitos de formação geral do cidadão, a avaliação de suas ações deverá ser cons-

tante, ou seja, sempre que os índices de rendimento forem dissonantes do padrão almejado, 
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dever-se-á proceder a uma parada para reflexão, análise e redirecionamento necessários para 

traçar novas ações e corrigir metodologias para alcançar o sucesso. 

Os resultados de avaliações serão analisados bimestralmente e ao final do ano letivo, em 

reuniões do Conselho de Classe e Série, para decidir sobre os encaminhamentos adequados. 

 

a) Ações para promover a inclusão e a aprendizagem de alunos com necessidades educa-

cionais especiais: 

Deficiência Auditiva (DA): Em 2012, a escola recebeu um aluno com DA; na Unidade 

Escolar de origem, este recebia algum tipo de auxílio voluntário, que lhe possibilitava um 

convívio minimamente desejado com aquela comunidade. Com o aluno, veio o desconforto de 

não nos sentirmos de forma alguma preparados para o convívio... Procuramos ajuda de muitas 

formas: uma especialista em Libras contratada pela Prefeitura Municipal começou um traba-

lho de nos ensinar (em ATPCs) esta linguagem, mas logo deixou seu emprego... e a nós. A 

mãe do aluno, sempre presente, nos ajudava naquilo que lhe era possível: frequentava a escola 

algumas vezes por semana e em todos os dias de avaliações sistemáticas para passar-lhe as 

diretivas. Junto à Diretoria de Ensino, solicitamos a presença de um Interlocutor, como garan-

te a legislação, porém à época não havia profissionais com a formação exigida. Somente no 

segundo semestre de 2013 é que foram atribuídas as aulas a um interlocutor de Libras e, a 

partir de então, o aluno teve maior participação no cotidiano escolar. Sentimos que ainda há 

necessidade de uma melhor formação para o interlocutor, bem como cursos presenciais aos 

professores que atendam a este tipo de deficiência. A professora coordenadora fez curso de 

Libras semipresencial promovido pela Secretaria da Educação e desenvolveu bem esta lin-

guagem; os demais professores que puderam fizeram o “Libras Online” pela EFAP, ou seja, a 

escola tenta acompanhar e atender tal deficiência, mas sabemos que este é um processo muito 

moroso. 

Deficiência Intelectual (DI): Gradativamente, a escola vem recebendo alunos com defi-

ciência intelectual, em um processo que pretende ser inclusivo, mas que, na realidade, não 

oferece meios para que isto ocorra. Nos últimos quatro anos, a comunidade escolar se vê às 

voltas com alunos que não conseguem acompanhar a contento o processo pedagógico e, as-

sim, apoia-se em bibliografia pertinente, recorre ao Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensi-

no, tentando reinventar metodologias que consigam atender a esta demanda, mas se vê enros-

cada em meio a estudos de casos que não nos trazem acréscimos, além da compreensão (e 

constatação) das necessidades destes alunos... Com isso, o tempo, os meses, os anos vão se 

passando e tais alunos “passam pela escola” sem terem sido devidamente atendidos... Enten-

demos que o mais próximo que eles chegarão de um processo verdadeiramente pedagógico, 

no qual se ensina e se aprende, é a socialização pela qual perpassam, sem terem, de fato apre-

endido a maioria do que se esperava... E a equipe escolar, frustrada por não ter podido atendê-

los, continua tentando com o outro que chega, com o outro, com o outro...  

Cabe lembrar que durante os estudos de caso (para os quais não temos nenhum tipo de 

treinamento) alguns deles não se “encaixam” nas características analisadas, e assim acabam 

“deixando de serem deficientes intelectuais”, mesmo que saibamos que não acompanharão na 

mesma velocidade dos demais.  

Para atendê-los, a escola e os professores têm se valido de trabalhos em grupo, material 

xerocado (demoram muito para copiar), passando atividades extraclasse aos demais alunos, 

priorizando a autoestima ao aprendizado. 

 

b) Avaliação da Escola 

A avaliação do processo educacional nesta Unidade Escolar dar-se-á com caráter forma-

tivo, pela prática da análise, discussão e orientação das ações contidas no Plano de Gestão. 

Será feita de forma coletiva e integrada com a comunidade, visando à melhoria da qualidade 



E.E. Profª Yolanda Luiz Sichieri                                                  Plano de Gestão 2015 - 2018 

24 

da educação, para alcançar os objetivos de autoconhecimento educacional e para coleta de 

elementos para tomada de decisões, com estratégias que dão certo, priorizando a necessidade 

de disseminar, generalizar o sucesso na escola e no sistema. Há anos vem ocorrendo estudos 

sobre avaliação e atualmente os docentes têm adotado como prática prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre aqueles quantitativos, possibilitando ajustes durante o percurso do processo 

e não somente ao término dele. 

 

c) Avaliação do Curso 

Os resultados, dados e sugestões são analisados quando há necessidade e, sistematiza-

dos bimestralmente na reunião de conselho de séries/termos e tem o intuito de diagnosticar se 

os objetivos propostos alcançaram êxito ou para o traçado de novas opções para que o atinja-

mos. A equipe desta Unidade Escolar zelará pela garantia de qualidade e continuidade dos 

cursos. 

 

d) Formas de articulação pela equipe gestora entre a comunidade escolar, a concepção 

do Currículo Oficial e a avaliação dos resultados: 

 Competências da Direção e Vice Direção da Escola: 

A Direção desta Unidade Escolar é exercida por gestores democráticos que, coletiva-

mente, buscam efetuar um trabalho eficaz. Exercem as funções burocráticas com observância 

da lei vigente, com predominância do aspecto prático-pedagógico e busca o envolvimento da 

comunidade nas ações desenvolvidas na escola, para colocar em prática no cotidiano escolar 

uma proposta pedagógica que reflita as necessidades da comunidade local, a partir da auto-

nomia pedagógica, administrativa e financeira da escola. 

Os gestores exercem liderança integradora, estabelecendo relações de cordialidade e co-

operativismo com o corpo docente, discente, funcionários e pais, agindo com firmeza e segu-

rança em suas decisões, com procedimentos de participação democrática, dispondo-se a ouvir 

a todos e tomando decisões abertas, compartilhadas, deixando bem claro o padrão de trabalho 

esperado de cada um. Envolvem fins, valores e conteúdos; exigem reflexão, definição e con-

solidação de uma cultura onde a busca da melhoria da qualidade e o sucesso do educando 

sejam metas prioritárias. Para tanto, destacam-se algumas competências que passaram a ser 

rotineiras: 

– Garantir uma gestão eficiente, democrática, visando integração de todos os segmentos 

pedagógicos, administrativos, pessoal e financeiro, bem como articulação com toda co-

munidade escolar; 

– Garantir o desenvolvimento do currículo como eixo norteador pedagógico, permitindo que 

as habilidades e competências sejam incorporadas pelos educandos visando sucesso em 

sua trajetória futura, bem como em vestibulares e ENEM; 

– Manter permanente contato com os pais ou responsáveis informando-os dos resultados 

obtidos pelos alunos no seu processo escolar; 

– Promover com a equipe escolar à análise das avaliações do desempenho escolar, através 

de seus indicadores (internos e externos), divulgando avanços e propondo alternativas pa-

ra melhoria desses índices; 

– Promover ações para Conservação do Patrimônio Escolar, garantindo espaço agradável 

para todos; 

– Promover parcerias com a Prefeitura Municipal através das Secretarias da Saúde, Esporte 

e Educação e com a EMEF com a qual compartilhamos o prédio, para o desenvolvimento 

dos projetos pedagógicos necessários, e também com a Polícia Militar, Ronda Escolar, 

Conselho Tutelar e Ministério Público, de modo que tenhamos suporte para que todo o 

trabalho ocorra com a qualidade perseguida; 

– Fortalecimento dos colegiados escolares, através de incentivo às ações efetivas do Grêmio 
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Estudantil, APM e Conselho de Escola. 

Todas as ações dessa administração pautam-se na seriedade, comprometimento e, prin-

cipalmente, no desejo de buscar decisões certas para a oferta de uma educação de qualidade. 

Buscam dar corpo e alma às teorias que lhes servem de fundamento e, para tanto, estabelecem 

regras básicas para a realização do trabalho. Procuram alterar a realidade social atual e seus 

esforços convergem para construir uma escola inclusiva, necessária à sociedade. 

O objetivo primordial dessa administração é atuar como dirigentes aptos a delegarem, 

participarem das tarefas acompanhando constantemente a execução das mesmas, mantendo, 

assim, uma gestão participativa e colegiada. 

 

 Competências do Professor Coordenador: 

A coordenação da Unidade Escolar é exercida com competência e prática consciente de 

suas responsabilidades, que compreendem, dentre suas competências, orientar o trabalho dos 

docentes e organizar as atividades de planejar, acompanhar, avaliar e analisar os processos de 

ensinar e aprender, a fim de sanar as dificuldades dos alunos. Cabe ao PC acompanhar o tra-

balho do PA (professor auxiliar) e do PAA (Projeto Apoio à Aprendizagem), na recuperação 

contínua e/ou intensiva. 

Para que o processo pedagógico ocorra de modo satisfatório, é preciso que o PC traba-

lhe em equipe, como parceiro, orientando quanto às áreas e disciplinas que compõem o currí-

culo dos diferentes níveis e modalidades de ensino em um processo dialógico e colaborativo 

de práticas gestoras e docentes, acreditando que o desenvolvimento da aprendizagem se faz na 

medida em que cada professor, com diferentes formas de atuar, dê a sua cota de trabalho, com 

ideias e responsabilidades compartilhadas. Esta integração é necessária, pois objetivos co-

muns fazem todos percorrerem um só caminho; conteúdos escolares articulados impedem a 

fragmentação do ensino e promovem a aprendizagem significativa. O professor coordenador 

subsidia as práticas pedagógicas fazendo das ATPCs momentos que possibilitam a transposi-

ção da teoria para a prática pedagógica e auxilia na formação dos docentes. 

Esta coordenação tem como foco a busca da melhoria da qualidade de ensino através do 

trabalho coletivo, interdisciplinar, visando sempre à formação integral do cidadão.  

 

Horário das ATPCs-2015: 

2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

17:15 - 18:05 17:15 - 18:05 — — — 

18:05 - 18:55 18:05 - 18:55 — — — 

 

Temário a ser desenvolvido nas ATPCs-2015: 

1º Bimestre: 

– Análise e discussão dos resultados internos do rendimento do ano letivo de 2014: promo-

ção, retenção, evasão, para que sejam apontados e definidos possíveis metas, ações e cami-

nhos para a melhoria da qualidade de ensino nesta Unidade Escolar no ano que se inicia; 

– Análise e discussão dos resultados de anos anteriores de avaliações externas, como Saresp 

e Idesp, para que sejam utilizados como ferramentas norteadoras de nossas ações para o 

ano letivo de 2015: considerar os elementos facilitadores e dificultadores de nossa equipe 

escolar na consecução das metas traçadas no(s) planejamento(s) de 2014 e ainda o que po-

demos preservar ou modificar com relação às nossas metodologias pedagógicas; 

– Considerando o início de um novo ano, com alguns diferentes professores, adequar o 

acompanhamento da implantação do currículo da SE e a utilização dos cadernos dos alunos 

pelas diferentes disciplinas, colocando nossos alunos em condições de equidade com as 

demais escolas do Estado de São Paulo; 

– Revisão coletiva do Projeto Político Pedagógico, impulsionando o trabalho em equipe na 
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avaliação diagnóstica e no planejamento de ações que possibilitem apontamento de ajustes 

necessários, com o intuito de amenizar ou solucionar questões que impedem o sucesso, ve-

rificando durante o trajeto as reais necessidades da clientela; 

– No decorrer do bimestre, orientar os professores no sentido de indicar alunos faltosos para 

que a equipe gestora possa contatá-los, possibilitando o seu retorno às atividades escolares, 

bem como na orientação quanto à compensação de ausências, conforme o caso; 

– Apresentação do material didático disponível na Escola Yolanda para que os professores 

possam conceber e exercitar diferenciadas metodologias em suas salas de aula, trazendo 

benefícios a si próprios e à prática pedagógica de toda a escola; 

–  Estudo de textos que tratem da relação professor/aluno, indisciplina, motivação, compor-

tamento e outros aspectos referentes aos quatro pilares da educação. 

– Leitura e reflexão da Legislação: Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN 

1996), Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Parâmetros Curriculares Nacionais 

(EF/EM), Diretrizes Curriculares Nacionais (EM) e ainda Leis, Decretos e Resoluções per-

tinentes ao processo pedagógico; 

– Dar continuidade ao processo de formação continuada do professor, no sentido de se apro-

priarem e tornarem parte de seu cotidiano atividades que requeiram o desenvolvimento de 

habilidades e competências nos alunos, cada vez mais exigidas em avaliações externas, 

concursos e vestibulares, garantindo a eles maior sucesso ao longo de suas vidas; 

– Comunicados que esclareçam sobre a vida profissional como também assuntos relativos ao 

planejamento, execução e avaliação da aprendizagem; 

 

2º Bimestre: 

– Ao início do bimestre, utilizar as informações colhidas no Conselho de Classe e Série (1º 

bimestre) para que possam ser desenvolvidas ações preventivas e/ou saneadoras frente aos 

obstáculos encontrados naquele período. Nestes ATPCs, deveremos pausar outras refle-

xões para nos concentrarmos na revisão de metas pré-estabelecidas, estabelecer novas me-

tas (se necessário), bem como as ações que delas advirão; 

– Analisar, junto aos professores, os tipos de questões utilizados em suas avaliações escritas, 

para que juntos possamos verificar como têm sido checadas junto aos alunos as habilidades 

e competências trabalhadas em sala de aula, nas diversas disciplinas; 

– A exemplo do 1º bimestre, serão acompanhados, discutidos e reavaliados projetos e ativi-

dades que permearão o ano letivo: Projeto Aventuras Currículo +, que tem como objetivo 

principal criar oportunidade para que os alunos dos anos finais do EF e do EM possam 

aprender conteúdos e desenvolver competências e habilidades básicas relativas à leitura, à 

escrita e aos conhecimentos matemáticos, tendo como prioridade a recuperação contínua, 

levantamento sistemático dos alunos faltosos e tentativa de fazê-los frequentarem normal-

mente as aulas, entre outras; 

– Promover situações em que os professores possam desenvolver (na prática) simples e dife-

rentes metodologias daquelas usualmente adotadas: preparação de aulas no “PowerPoint”, 

uso do notebook e data show, enfim, soluções simples que podem poupar tempo no dia-a-

dia escolar, além de trazer maior incentivo à concentração do alunado em sala de aula; 

– Nas classes da EJA (Educação de Jovens e Adultos), o final do segundo bimestre implica 

final de série, o que requer especial atenção ao andamento e desenvolvimento das turmas, 

particularmente nos aspectos curricular, frequência e rendimento; 

– Toda informação relevante e inerente que a equipe gestora traz de suas reuniões na Direto-

ria de Ensino (legislação, procedimentos, textos, dinâmicas de grupo, dados estatísticos) 

são transmitidas ao corpo docente, de modo a mantê-los atualizados no processo educacio-

nal, como parte de sua formação continuada; 

– A inserção de nossos alunos em atividades extraclasse, tais como olimpíadas (Português, 
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Matemática, Física), mostras de profissões, participação de feiras municipais e excursões, 

por exemplo, deverão ter cunho pedagógico e envolve ação conjunta de professores, que 

definem nas ATPCs como ocorrerá a sua participação. 

 

3º Bimestre: 

– Após as atividades de replanejamento, algumas metas da escola costumam serem revistas, 

adaptadas e modificadas; é tempo de refletir, coletivamente, sobre quais serão as ações ca-

pazes de dar conta da consecução de tais metas; 

– Reflexão e análise de resultados de avaliações internas propiciando mudanças de postura, 

pedagogia diferenciada facilitando a aprendizagem na sala de aula através de transposição 

didática adequada. Instituir a prática reflexiva com professores reflexivos (ação-reflexão-

ação); 

–  Construção de gráficos do aproveitamento dos alunos para análise dos resultados obtidos 

nas diversas disciplinas e áreas de conhecimento, que servirão de base para ações correti-

vas das defasagens na aprendizagem e a consequente organização da recuperação contínua;  

– Reflexão e análise dos níveis de proficiências da avaliação externa SARESP, para que se-

jam realizados reajustes necessários para atingir a meta desejada para a escola, asseguran-

do assim uma educação de qualidade a todos os alunos; 

– Estudo sobre o Currículo - objetivos e princípios orientadores: a escola que também apren-

de, o currículo como espaço de cultura, as competências como referência, prioridade para 

competência da leitura e da escrita, articulação das competências para aprender e contextu-

alização com o mundo do trabalho. Reflexão sobre os pontos que marcam um currículo 

que atenda às necessidades do mundo atual com o objetivo de proporcionar uma educação 

à altura dos desafios contemporâneos: a sociedade do conhecimento e revolução tecnológi-

ca; 

– Ocorre ainda o acompanhamento do desenvolvimento da proposta curricular SP, com os 

olhos voltados à solidificação das habilidades e competências requeridas nas avaliações ex-

ternas, presumindo que, como de costume, neste período os alunos estejam excitados e 

apreensivos com a proximidade das mesmas; 

 

4º Bimestre: 

– É tempo de estudar com redobrada atenção os resultados do Conselho de Classe e Série do 

3º bimestre, analisando individualmente o rendimento dos alunos. Estamos chegando ao fi-

nal do ano e, neste momento, cabe procurar cumprir a nossa parte como educadores, ofere-

cendo ao educando todas as oportunidades às quais ele tem direito para que possa encerrar 

com sucesso e, de preferência, com aprendizagem, o ano letivo. Observar e orientar a repo-

sição de aulas, trabalhos de adaptação curricular em casos de alunos de escolas com dife-

rente currículo, atividades de recuperação contínua, avaliações de atividades diversas reali-

zadas pelo aluno, a pedido de seus professores, enfim, oportunizar condição de equidade 

entre os alunos; 

– Ainda considerando o item anterior, uma vez mais os alunos da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) estará chegando ao segundo bimestre e, portanto, à conclusão de mais uma 

série do Ensino Fundamental ou Ensino Médio, o que requer especial atenção por parte dos 

professores; 

– Nas terceiras séries do Ensino Médio, é importante que os professores estejam “preparados 

para preparar” os alunos para o que vem a seguir: Saresp, Enem, ProUni, vestibulares, con-

cursos e demais situações que exijam deles o uso do conjunto de todas as habilidades e 

competências reunidas e apreendidas ao longo do Ensino Médio. 
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 Competências das Instituições e Colegiados escolares: 

Para que uma instituição escolar possa formar cidadãos críticos e capazes de agir e inte-

ragir no meio em que vivem, é necessária uma ação conjunta de todas as partes interessadas. 

O meio mais efetivo para que haja essa interação é através dos colegiados escolares, em que 

todos possam participar do acompanhamento, execução e avaliação das ações nas unidades 

escolares. Dentre suas competências, destacam-se quatro grupos: 

I) Função deliberativa: elaboração da Proposta Pedagógica, Plano de Gestão e Regimento 

Escolar; deliberar sobre o cumprimento de ações disciplinares a que estejam sujeitos os alu-

nos, conforme o Regimento Escolar; opinar sobre os projetos de parceria entre a escola e a 

comunidade; decidir sobre questões de interesse da comunidade escolar; convocar e realizar 

assembleias gerais para avaliação do planejamento administrativo, financeiro e pedagógico. 

II) Função consultiva: Opinar sobre os assuntos de natureza pedagógica, administrativa e fi-

nanceira que lhe forem submetidos à apreciação; manifestar-se sobre a proposta pedagógica, 

analisar dados do desempenho da unidade escolar para elaborar propostas para o planejamen-

to de atividades pedagógicas; sugerir melhorias na utilização do espaço físico; participar da 

avaliação institucional, opinando sobre processos que lhe forem propostos; manifestar opini-

ões sobre a prestação de contas de programas e projetos desenvolvidos pela Unidade Escolar. 

III) Função avaliativa: Acompanhar e avaliar, periodicamente e ao final de cada ano letivo, o 

desenvolvimento da Proposta Pedagógica, o cumprimento do Plano de Gestão e do Regimento 

Escolar; acompanhar os índices de evasão, promoção e retenção e propor ações para a melho-

ria do processo pedagógico; acompanhar o cumprimento do calendário escolar; acompanhar e 

analisar o plano de aplicação dos recursos financeiros da escola, zelando por sua correta apli-

cação. 

IV) Função Mobilizadora: Auxiliar na criação de mecanismos que estimulem a participação 

da comunidade escolar e local nos projetos, promovendo a correspondente divulgação; manter 

articulação com os gestores da Unidade Escolar, colaborando nas atividades com famílias e 

comunidade, apoiando as ações de resgate e conservação do patrimônio escolar; promover a 

realização de eventos que reforcem e propiciem o respeito ao saber do estudante; incentivar a 

criação de grêmios estudantis, apoiando o seu funcionamento. 

 

 Calendário da equipe gestora para articulação e negociação de diferentes concepções 

da comunidade escolar para focagem no desenvolvimento do Currículo: 

Os gestores (direção, vice-direção, vice-direção da Escola da Família e coordenação) se 

reúnem semanalmente às sextas-feiras para tratarem de assuntos pertinentes à Unidade Esco-

lar, em todos os âmbitos. Nestas ocasiões, avaliam o andar do processo pedagógico, discutem 

as ocorrências da semana e respectivas providências, trocam informações, sugerem ações e 

planejam possíveis atividades para a(s) próxima(s) semana(s), de modo que possam acompa-

nhar todo o processo educacional. Tais reuniões são registradas em livro de atas próprio. 
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V. Equipe Gestora 
 

Nome RG DI Formação Disciplina Situação 
Ato De-
cisório 

Cargo/Função 

Maria Tereza Nicolau 
Fernandes 

9.665.792-3 1 Lic. Plena Pedagogia A/Ativo 091/15 Diretor de Escola 

Edson Messias do Nas-
cimento 

11.701.528 1 Lic. Plena G. Escolar A/Ativo 235/15 Vice-Diretor de Escola 

Sebastião Natal Pinton 5.419.755 1 Lic. Plena Pedagogia F/Ativo 236/15 
Vice-Diretor da Escola 

da Família 

Vanessa Cristina Rodri-
gues Figueiredo 

24.154.589-4 1 Lic. Plena G. Escolar F/Ativo —  
Professor Coordena-

dor Pedagógico 

VI. Equipe de Professores em 2015 

Os professores desta Unidade Escolar mantêm entre si uma relação cordial e respeitosa 

e têm comprometimento para: 

– Participar na elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola, bem como em sua atua-

lização e/ou seu redirecionamento, caso seja necessário; 

– Conhecer e respeitar as leis (gerais e também aquelas constantes do Regimento Escolar), 

além de difundi-las, nas ocasiões em que se exija; 

– Preservar os princípios, os ideais e fins da Educação, através de seu desempenho profissi-

onal; 

– Empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando processos e metodologias 

capazes de acompanhar o progresso da educação e acompanhamento do Currículo Oficial 

do Estado de São Paulo; 

– Comparecer ao trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas com 

eficiência, zelo e presteza; 

– Incentivar a participação, diálogo e cooperação entre educadores e a comunidade intraes-

colar e extraescolar, visando à construção de uma sociedade democrática; 

– Promover meios de assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política 

do aluno, respeitando o aluno como sujeito do processo educativo e comprometendo-se 

com a eficácia de seu aprendizado; 

– Zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela reputação da categoria profissional; 

– Considerar os princípios psicopedagógicos, a realidade socioeconômica da clientela esco-

lar e as diretrizes da política educacional por ocasião da escolha e utilização de materiais, 

procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem; 

– Participar efetivamente do conselho de escola, bem como dos processos de planejamento, 

replanejamento, execução e avaliação das atividades escolares. 
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Quadro de Professores-2015: 

Nº PROFESSOR RG DI FORMAÇÃO DISCIPLINAS SITUAÇÃO 
ATO DECI-

SÓRIO 
CLASSES 

01 Adenice Altomani 13.423.345-1 2 Lic. Plena Geografia Afast/Municipalização 177/15 
 

02 Adriano Júnio Evangelista 40.205.027-7 2 Lic. Plena Mat/Sociol A/Ativo 241/15 1C-1D-2C-2D-2E-3D-3TM 

03 Aila Marcela de Freitas Costa 19.165.570-3 1 Lic. Plena Biologia A/Ativo 
 

1A-1B-1C-1D-2A-2B-2C-
2D-2E-3A-3B-3D-1F-2F-3E 

04 Alcides Pereira da Silva Júnior 19.728.303 1 Lic. Plena Matemática/Física Afast/PCNP/D.E. 216/15 
 

05 Alcides Pereira da Silva Júnior 19.728.303 2 Lic. Plena Matemática/Física A/Ativo 216/16 3C-1TF-3TF 

06 Alex Leandro da Silva 52.206.625-2 1 Lic. Plena Ed. Física A/Ativo 
 

3A/3B 

07 
Alessandra Evangelista Sabi-
no 

23.212.386-X 1 Lic. Plena Hist/Filos/Sociol F/Ativo 
 

3B-3C-3D-1E 

08 Aline Rosa Michieleto  32.593.697-3 1 Lic. Plena Sala Leitura/Inglês F/Ativo 
 

2A-2C-3A-3B-3C-3D 

09 Ana Carolina Revert Mendes 34.857.339-x 1 Lic. Plena Arte A/Ativo 
 

3A-3D-1TF-2TF-3TF-4TF-
1TM-2TM-3TM-1F-2F-3E 

10 Antônio Donizete Sari 24.438.223-2 2 Lic. Plena História A/Ativo 248/15 
1A-1B-1C-1D-1TF-2TF-

3TF-4TF-1F 

11 Camila Aparecida Marcolino 32.192.109-4 1 Lic. Plena Ed. Física A/Ativo 
 

1E 

12 Camila Marquesi Lucas 35.166.243 2 Lic. Plena Química A/Ativo 
 

1E-2E 

13 Benedita Onofre Marques 8.318.746 1 Lic. Plena Filosofia F/Ativo 240/15 
1A-1B-1C-1D-2A-2B-2C-
2D-1TM-2TM-3TM-1F-2F 

14 
Carine Dionísio Magalhães 
Michieleto 

22.729.270 1 Lic. Plena CFB/Biol/Pedagogia Readaptado 
  

15 Elizabeth Ap. Macedo Silva 20.401.726 1 Lic. Plena Sociologia F/Ativo 
 

1TM-2TM-2F-3E 

16 Elizabete Cassaro Vieira 26.435.529 1 Lic. Plena Mat/Fís/C+ Mat. F/Ativo 
 

3A-3B-3C-3D-1E-3E-
Projeto Currículo+ 

17 Fabiano Aparecido Silva 22.559.450-X 1 Lic. Plena Português Afast/Municipalização 360/15 
 

18 Fabrícia Ribeiro Souza 41.163.189 - 5 1 
Estudante 5º 

semestre 
P.A.A/Português O/Ativo 

 
P.A.A. Período da Tarde 
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19 Fernando Contart 18.141.739 1 Lic. Plena Filosofia F/Ativo 
 

3E 

20 
Humberto Aparecido Campa-
nini  

12.157.507 1 Lic. Plena Matemática A/Ativo 115/15 3A-3B-4TF-1TM-1F-2F-3E 

21 Ida Mara Totti Genari  18.198.230 1 Lic. Plena Ed. Física A/Ativo 188/15 
1A-1B-1C-1D-2A-2B-2C-

2D-2E-3C-3D 

22 Jacqueline Furlan Carneiro 19.168.671 1 Lic. Plena Português Readaptada 
  

23 
José Márcio Baptistela de 
Oliveira 

7.332.759-1 1 Lic. Plena Química A/Ativo 
 

1A-1B-1C-1D-2A-2B-2C-
2D-3A-3B-3C-3D 

24 
Josilene Francisca da Silva 
Hurtado  

30.744.438-7 1 Lic. Plena Inglês Afast/Municipalização 189/15 
 

25 
Josilene Francisca da S. Hur-
tado  

30.744.438-7 2 Lic. Plena Português A/Ativo 189/15 2A-2B-2C-1TM 

26 
Josimeire Aparecida Rodri-
gues Gladitz 

34.771.463-8 1 Lic. Plena Port/Ingl F/Ativo 
 

2E-1TF-2TF-3TM-3E 

27 Josué de Oliveira Franco 16.649.042-8 1 Lic. Plena Arte A/Ativo 190/15 2A-2B-2C-2D-2E 

28 Kelly Cristina da Silva 44.748.873-9 1 Lic. Plena P.A.A/Português O/Ativo 397/15 P.A.A. Período da Manhã 

29 
Lidiane Santos de Oliveira da 
Silva 

45.784.079-1 1 Lic. Plena C+ Português O/Ativo 
 

Projeto Currículo + 

30 
Lilian Carla de Souza Carva-
lho 

33.335.243-9 1 Lic. Plena Biologia F/Ativo 
 

1E-1TF-2TF-3TF-4TF-1TM-
2TM-3TM 

31 Maísa Ester Domingos Corbo 43.032.229-x 1 Lic. Plena Matemática A/Ativo 224/15 1A-1B 

32 
Marcela Cristina Silva Rodri-
gues 

32.595.553-0 1 Lic. Plena Inglês F/Ativo 
 

1C-1D-2B- 

33 Márcia Rita Cunha Teixeira  18.981.373 1 Lic. Plena Geografia A/Ativo 
 

2A-2B-2C-3A-3B-1E-1TF-
2TF-3TF-4TF-1TM-2TM-

3TM2F-3E 

34 Maria Aparecida Lopes Izabel 9.526.978-2 1 Lic. Plena História A/Ativo 
 

2TM-3TM 

35 
Maria José Januário Speran-
dio  

18.981.367-2 1 Lic. Plena Português F/Ativo 
 

1A-2D-3A-3B-3C-3D-1TF 

36 Mariane Zavagli Rubin 41.832.370-7 1 
Estudante 5º 

sem 
Port/Ingl O/Ativo 

 
Eventual 
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37 Mário Pedro Filho 6.266.477 1 Lic. Plena Química F/Ativo 217/15 1TM-2TM-3TM-1F-2F-3E 

38 Marisa Aparecida Cunha 25.452.645-7 1 Lic. Plena Português A/Ativo 
 

1E-3TF-4TF-2TM-1F-2F 

39 Mônica Sabino Daniel 20.998.908 1 Lic. Plena Afast/Municipalização A/Ativo 
  

40 Pedro Nascimento Longanezi 17.982.047-3 1 Lic. Plena P.A.A/Matemática O/Ativo 382/15 P.A.A. Período da Manhã 

41 Renato Antônio Leone 15.281.059-6 1 Lic. Plena História A/Ativo 
 

1TM-2F-3E 

42 Renato Mazer 40.235.550-7 1 Lic. Plena Geografia O/Ativo 308/15 
1A-1B-1C-1D-2D-2E-3C-

3D-1F 

43 Roberta Natália Esbrigue  40.205.187-7 1 Lic. Plena P.A.A/Português O/Ativo 392/15 P.A.A. Período Noturno 

44 
Rogéria Doracy Camarinho 
Munhóz 

18.198.239-0 1 Lic. Plena Port/Ingl F/Ativo 191/15 
2TF-3E-3TF-4TF-1TM-2TM-

3TM-1F-2F 

45 Sebastião Valério Torres 39.819.332-0 1 Lic. Plena Física F/Ativo 239/15 
1A-1B-1C-1D-2A-2B-2C-

2D-2E-2TM-3TM- 

46 Tiago Luis Custódio 43.824.536-2 1 Lic. Plena História A/Ativo 
 

2A-2B-2C-2D-2E-3A-3B-
3C-3D-1E 

47 Vânia Cristina Bertassi 17.976.160 1 Lic. Plena Arte A/Ativo 
 

1A-1B-1C-1D-3B-3C-1E 

48 Vera Lucia Castellani Sarti 5.486.700-9 1 Lic. Plena História Afast/PCNP/D.E. 
  

49 Vicente dos Santos  18.655.804-1 1 Lic. Plena Mat/Fís A/Ativo 186/15 
2A-2B-2TF-1TM-2TM-3TM-

1F 

50 Vivian Jaqueline dos Santos 21.697.286-3 1 Lic. Plena Português F/Ativo 
 

Sala Leitura 

51 Viviane dos Santos  45.787.324-3 1 Lic. Plena Filos/Sociol F/Ativo 321/15 
1A-1B-1C-1D-2A-2B-2C-
2D-2E-3A-3B-3C-3D-1F 

52 Vládia Terezinha Ziviani 18.144.863-4 1 Lic. Plena Port/Ingl F/Ativo 
 

1A-1B-1C-1D-2D-2E 

Total de professores que ministram aulas na Unidade Escolar em 2015 52 

Total de professores com Sede de Controle de Frequência na Unidade Escolar em 2015 42 
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2) Formação Continuada: 

É principalmente no espaço das ATPCs (aulas de trabalho pedagógico coletivo) que 

procuramos melhorar a qualidade do processo ensino/aprendizagem, pela valorização de ini-

ciativas e experiências bem sucedidas de gestão da sala de aula e/ou da escola, incentivo da 

melhoria da escola e de condições para a efetivação da interdisciplinaridade. Aí ocorre a apre-

sentação e exploração de técnicas e metodologias vivenciadas com sucesso (ou não) pelos 

pares, bem como a troca de experiências práticas (positivas ou negativas) entre os professores, 

principalmente no que se refere à gestão do currículo. Neste espaço, são lidas discutidas e 

interpretadas novas ideias de autores pedagógicos, bem como diretrizes traçadas pela nova 

legislação que nos é apresentada. 

Total de docentes com sede de controle de frequência na escola no ano de 2015 que no ano de 

2014 participaram ou estão participando em 2015 de: 

a) Cursos de atualização promovidos pela Diretoria de Ensino Região de Sertãozinho: Ne-

nhum 

b) Cursos de atualização promovidos por outras Diretorias (docentes recebidos por remoção 

e/ou transferidos): Nenhum 

c) Cursos da Escola de Formação: 07 

d) Orientações técnicas promovidas pela Diretoria de Ensino Região de Sertãozinho: 16 

VII. Equipe de Apoio Técnico-Administrativo 
 

Funcionário RG DI Formação Cargo/Função 

Cirlene Aparecida Silva 20.104.675-1 1 
Ensino Médio Completo/  

Magistério 
Gerente Organização 

Escolar/Função 

Angélica Aparecida 
Feliciano da Silva 

32.657.420-7 1 
Lic. Plena em Pedagogia/ 

Magistério 
Ag. Org. Esc./Efetivo 

Joice Aparecida da 
Silva 

45.491.433-7 1 Ensino Superior Incompleto 
Ag. Org. Esc./Contrato até 

22/09/2015 

Lidiane Rocha Vieira 40.095.346-8 1 Ensino Médio Completo 
Ag. Org. Esc./Contrato até 

07/10/2015 

Lilian Daiane Honório 
da Silva 

29.646.834-4 1 Ensino Médio Completo 
Ag. Org. Esc./Contrato até 

26/05/2015 

Marina Leme 28.092.693-5 1 Lic. Plena em Pedagogia Ag. Org. Esc./Efetivo 

Neuzélia Maria da Ro-
cha 

39.291.124-3 1 Lic. Plena em Pedagogia Ag. Org. Esc./Efetivo 

Stephens Miranda 41.184.445-3 1 Ensino Superior Incompleto Ag. Org. Esc./Efetivo 

Célia Silva Nunes 57.442.113  — Ensino Médio Completo 
Auxiliar de Limpeza 
Terceirizado G.S. 

Rosilda Ribeiro de Je-
sus 

 38.902.646-3  — 
Ensino Fundamental In-

completo 
Auxiliar de Limpeza 
Terceirizado G.S. 

Simone dos Anjos Mou-
ra 

 24.872.459-8  — Ensino Médio Completo  
Auxiliar de Limpeza 
Terceirizado G.S. 

 

Gerente de Organização Escolar (GOE): 

Dentro de uma secretaria deve existir uma rotina de trabalho que seja compartilhada 

com todos, pois a realização das tarefas é responsabilidade comum a todos os membros deste 

núcleo. O bom relacionamento, a amizade, a competência e o respeito fazem com que as tare-

fas sejam executadas com zelo e competência. 
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Dentre as muitas atividades que envolvem tal núcleo, destacam-se o atendimento respei-

toso ao público; ler, analisar e repassar redes (recados) a quem de direito; cuidar da manuten-

ção do Inventário escolar, inserindo e/ou dando baixa de itens; proceder com apuro documen-

tos referentes a Portarias e Designações; preencher e manter atualizadas as fichas 100 de do-

centes; organizar, colar e disponibilizar papeletas; realizar e expedir documentos de transfe-

rências, mantendo atualizados os prontuários discentes; atender às solicitações de professores 

e direção (ofícios e outros); elaborar históricos escolares, conforme solicitados; digitação sis-

tematizada de listas de alunos, ocorrências, substituição de docentes;  elaboração de Boletim 

de Ocorrências (BO) de professores; auxiliar na atualização do Censo Escolar; levantamento 

de dados e elaboração de documentação para pagamento (contagem de tempo, adicionais, 

folhas do pagamento, portarias, papeis de aposentadoria, licença prêmio, liquidação de tempo, 

anexo N, modelo DRHU, etc.); envio à D.E. de editais para atribuição de aulas; manutenção e 

atualização de dados nos sistemas Prodesp, GDAE e SED (Secretaria Escolar Digital); manu-

tenção, alimentação e organização dos prontuários de professores e alunos; organizar livro 

ponto (professor e administrativo); acompanhar/controlar frequência de pessoal docente e 

administrativo. 
 

Agente de Organização Escolar: 

O processo pedagógico nesta Unidade Escolar vem sendo desenvolvido de forma cole-

tiva, contando também com agentes de organização capazes de promover, realizar e incentivar 

o uso do diálogo como instrumento de comunicação. A integração, o respeito, a competência 

e a dedicação são características presentes em nossos agentes, que cumprem com zelo suas 

respectivas funções, adiante enumeradas: manter controlada a movimentação dos alunos na 

escola e em suas imediações; orientar os alunos sobre as normas de convivência vigentes, 

quando necessário; manter a disciplina com uso de senso democrático; providenciar atendi-

mento ao aluno que tenha dificuldades imediatas ou que se encontre em situação que demande 

a supervisão de um adulto; conduzir à direção/coordenação ocorrências consideradas fora das 

normas previstas pela Unidade Escolar; providenciar atendimento imediato aos professores 

que estejam com problemas de disciplina; organizar e acompanhar os sinais de entrada, re-

creio, troca de aulas e saída; zelar pela ordem no ambiente escolar. 
 

Agente de Serviços Escolares: 

Esta Unidade Escolar não tem agentes de serviços; há a terceirização destes por uma 

empresa e suas três funcionárias estão comprometidos com  a qualidade e o bem estar de fun-

cionários, alunos, professores e direção. Desempenham um importante papel na preservação 

do patrimônio e na conscientização dos alunos em manter o ambiente limpo e organizado. 

O relacionamento é cortês, amigável e eficiente, buscando sempre um resultado satisfa-

tório quanto às tarefas que lhe sejam destinadas.  
 

Outros: 

A Prefeitura Municipal cede uma funcionária para desempenhar a função de merendei-

ra. 

VIII. Corpo Discente 

Os alunos da Unidade Escolar terão assegurados seus direitos à educação, ao desenvol-

vimento como indivíduo, ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o 

mundo do trabalho, devendo, para tanto: 

– Comparecer pontualmente e de forma participante, às atividades que lhe forem afetas; 

– Obedecer às normas estabelecidas no Regimento Escolar da escola e às determinações 
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superiores; 

– Portar-se com adequada postura, tratando professores, funcionários e colegas com civili-

dade e respeito; 

– Cooperar com a conservação do mobiliário do estabelecimento, equipamentos e material 

escolar, contribuindo ainda na manutenção das boas condições de asseio do edifício e de 

suas dependências; 

– Não portar material que represente perigo para a saúde, segurança e integridade física e 

moral, sua ou de outrem; 

– Observar com responsabilidade a realização de provas, atividades e trabalhos escolares; 

– Submeter à aprovação dos gestores a realização de atividades de iniciativa pessoal ou de 

grupo, no âmbito da escola; 

– Abster-se de participar de movimentos de indisciplina, individual ou coletiva; 

– Comportar-se de modo a promover e fortalecer o espírito patriótico e a responsabilidade 

democrática. 

IX. Instituições Escolares 

1) Associação de Pais e Mestres 

A Associação de Pais e Mestres (APM) tem sua participação na gestão colegiada desta 

Unidade Escolar com suas competências e atribuições divididas e executadas com seriedade. 
 

a) Assembleia geral: 

- Calendário de Assembleia em 2015: 18/03/2015. 
 

b) Diretoria Executiva: 

Data da última eleição: 18/03/2015 

Calendário de reuniões: 1ª: 18/03/2015; 2ª: 19/05/2015; 3ª: 18/09/2015; 4ª: 17/12/2015. Reu-

niões Extraordinárias sempre que houver necessidade. 

01- Diretor Executivo: Humberto Aparecido Campanini, RG 12.157.507, CPF 019.930.818-

79, Professor de Educação Básica II; 

02- Vice-Diretor Executivo: Aila Marcela de Freitas Costa, RG 19.165.570, CPF 141.097. 

038-83, Professor de Educação Básica II; 

03- Secretário: Maria José Januário Sperandio, RG 18.981.367-2, CPF 083.049.608-02, Pro-

fessor de Educação Básica II; 

04- Diretor Financeiro: Renata Paiva de Souza, RG 25.728.180-5, CPF 159.796.518-96, Ser-

vente de Escola;  

05- Vice-Diretor Financeiro: Roberta Natália Esbrigue, RG 40.205.187-7, CPF 310.320.578-

31, Professor de Educação Básica II; 

06- Diretor Cultural: Antônio Donizete Sari, RG 24.438.223-2, CPF 306.761.478-01, Profes-

sor de Educação Básica II;  

07- Diretor de Esportes: Sebastião Natal Pinton, RG 5.419.755, CPF 327.880.298-53, Vice 

Diretor da Escola da Família; 

08- Diretor Social: Vânia Cristina Bertassi, RG 17.976.160, CPF 124.725.938-07, Professor 

de Educação Básica II; 

09- Diretor de Patrimônio: Aline Rosa Michieleto, RG 32.593.697-3, CPF 295.108.958-90, 

Professor de Educação Básica II. 

Data da próxima eleição: 17/03/2016 
 

c) Conselho Deliberativo: 

Data da última eleição: 18/03/2015 
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Calendário de reuniões: 1ª: 18/03/2015; 2ª: 19/05/2015; 3ª: 18/09/2015; 4ª: 17/12/2015. Reu-

niões Extraordinárias sempre que houver necessidade. 

01- Maria Tereza Nicolau Fernandes, RG 9.665.792-3, CPF 981.883.488-72, Diretor de Esco-

la, Presidente Nato; 

02- Vicente dos Santos, RG 18.655.804, CPF 138.637.848-80, Professor de Educação Básica 

II; 

03- José Márcio Baptistela de Oliveira, RG 7.332.759-1, CPF 002.629.718-36, Professor de 

Educação Básica II; 

04- Benedita Onofre Marques Pupo, RG 8.318.746-7, CPF 979.828.498.49, Professor de 

Educação I; 

05- Roberta Natália Esbrigue, RG 40.205.187-7, CPF 310.320.578-31, Professor de Educação 

Básica II; 

06- Juliana Sarne, RG 29.133.952-9, CPF 269.483.918.50, do Lar, Casada, Brasileira;  

07- Clotilde Ferreira Lopes, RG 22.729.286-8, CPF 196.416.558-09, Professora de Educação 

Infantil; 

08- Benedita Luzia Alves, RG 21.697.243-7, CPF 098.947.958-70, Serviços Gerais; 

09- Olivia Ferro, RG 17.884.056-7, CPF 307.881.528-58, Maior, Estudante, 3ª Série E do 

Ensino Médio; 

10- Fabiana Ribeiro Souza, RG 52.697.361-4, CPF 462.206.578-96, Maior, Estudante; 3ª Sé-

rie A do Ensino Médio; 

11- Vanessa Cristina Rodrigues Figueiredo, RG 24.154.589-4, CPF 265.502.728-07, Profes-

sor Coordenador Pedagógico. 

Data da próxima eleição: 17/03/2016 
 

d) Conselho Fiscal: 

Data da última eleição: 18/03/2015 

Calendário de reuniões: 1ª: 18/03/2015; 2ª: 19/05/2015; 3ª: 18/09/2015; 4ª: 17/12/2015. Reu-

niões Extraordinárias sempre que houver necessidade. 

01- Juliana Sarne, RG 29.133.952-9, CPF 269.483.918-50, do Lar; 

02- Clotilde Ferreira Lopes, RG 22.729.286-8, CPF 196.416.558-09, Professora de Educação 

Infantil; 

03- Elizabete Cassaro Vieira, RG 26.435.529-5, CPF 257.867.488-47, Professor de Educação 

Básica II. 

Data da próxima eleição: 17/03/2016 
 

e) Livro de Associados: Não temos 

2) Grêmio Escolar: 

O Grêmio Estudantil colabora com todas as ações necessárias para a execução dos pro-

jetos especiais e principalmente das metas e ações propostas pelo Plano de Gestão. Sua atua-

ção é integrada à Direção e coordenação visando sempre o bem estar dos alunos e a efetiva 

realização de uma escola atuante, participativa e que prioriza o sucesso de seus alunos. 

Data da última eleição: 30/03/2015 

Calendário de reuniões: Sempre que houver necessidade por parte dos eleitos, com registro 

em Livro Ata próprio; 

Chapa Vencedora: TNG (The New Generation) 

Relação de componentes (nome do aluno/Registro Acadêmico/série-ano-classe): 

Presidente: Gabriel Humberto de Oliveira, R.A. 103.293.313-6, 2ª C Ensino Médio; 

Vice-Presidente: Izadora dos Santos, R.A. 103.252.329-3, 2ª A Ensino Médio; 
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Diretor Social: Vitória Sarne Jordão, R.A. 105.034.054-1 - 1ª A Ensino Médio; 

Suplente do Diretor Social: Wallison Henrique de Araújo, R.A. 43.338.848-1, 3ª E Ensino 

Médio; 

Diretor Cultural: Jeniffer Nascimento Franco, R.A. 103.277.921-4, 2ª A Ensino Médio; 

Suplente do Diretor Cultural: Sérgio Rosendo Leal, R.A. 23.100.090-0, 1º Termo Ensino Mé-

dio; 

Diretor de Esportes: Daniel Silva Moura, R.A. 100.020.450-9, 2ª C Ensino Médio; 

Suplente do Diretor de Esportes: Leonardo Basso Pereira, R.A. 102.313.917-0, 3ª E Ensino 

Médio; 

Diretor Financeiro: Jecyckelly Santos da Silva, R.A. 103.252.181-8, 2ª A Ensino Médio; 

Suplente do Diretor Financeiro: Cristian Aparecido Galvão Júnior, R.A. 100.981.714-0, 3ª E 

Ensino Médio; 

Diretor de Comunicação: Marcos Severino da Silva, R.A. 108.071.130-2, 2ª A Ensino Médio; 

Suplente do Diretor de Comunicação: Milene Carolina de Souza, R.A. 104.910.451-1, 1ª E 

Ensino Médio; 

Diretor de Relações Acadêmicas: Maria Eduarda Cantolini, R.A. 103.285.102-8, 2ª A Ensino 

Médio; 

Suplente do Diretor de Relações Acadêmicas: Lucas Ferreira de Jesus, R.A. 100.827.640-6, 3ª 

E Ensino Médio 

Data da próxima eleição: 29/03/2016 
 

O Grêmio Estudantil TNG promove ações e eventos em parceria com o corpo docente e 

discente, de modo a contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos alunos e na formação 

de verdadeiros cidadãos. São suas propostas para 2015: 

 Organizar e promover campanha do agasalho, em parceria com o Programa Escola da 

Família, para ajudar, preferencialmente, pessoas dos bairros do entorno da escola; 

 Promover palestras por profissionais sobre diversos assuntos relevantes como drogas, 

violência, saúde, meio ambiente, etc; 

 Em parceria com o Projeto Sala de Leitura, elaborar murais no pátio da escola, nos 

quais serão expostas produções dos alunos, informações, fixação de fotos dos projetos 

da escola, como concursos literários (contos, crônicas, poesias), entre outros; 

 Auxiliar a escola, participando de eventos comemorativos, com apresentações musicais 

e de danças, recitação de poemas, homenagens (mães, pais, crianças, professores), etc; 

 Promover campeonatos com jogos interclasses para difundir um melhor relacionamento 

entre as pessoas da comunidade escolar. 

 Além dos citados, pretende desenvolver alguns projetos inovadores, a saber: 

 Realização de atividades no intervalo entre aulas com o objetivo de transformar a escola 

em um ambiente melhor, buscando fazer com que os alunos se conheçam, se comuni-

quem e (o mais importante) se respeitem, diminuindo as diferenças entre os mesmos: 

 Jogo das Sombras: Os alunos serão imitados pelos integrantes do Grêmio, de modo 

que aqueles alunos mais “quietos” possam sentir que alguém está notando sua pre-

sença, que ele tem importância para o grupo; 

 Abraços e Sorrisos: Os gremistas pedirão educadamente autorização para dar um 

abraço em alguém. Em alguns casos o abraço será recusado e, assim, farão apenas 

com que o outro aluno sorria, pelo menos. O objetivo é sensibilizar as pessoas que 

assistem à dinâmica e emocionar aquele que recebe o abraço, além de fazer com que 

os alunos mais reprimidos/oprimidos se sintam amados; 

 Incentivos e Frases de Efeitos: os gremistas estarão elogiando outros alunos usando 



E.E. Profª Yolanda Luiz Sichieri                                    Plano de Gestão 2015 - 2018 

38 

frases como: “Você está bonito/a hoje!”, “Você tem um sorriso muito bonito!”, entre 

outras, com o objetivo de fazer com que os alunos se sintam bem e que as demais 

pessoas podem gostar deles de seu jeito. 

 Nomes e Comidas: os gremistas darão início à dinâmica se apresentando com seu 

nome junto de sua comida favorita. Ex: “Olá sou Duda-lasanha e você?”; “Oi, sou 

Jeni-pizza e você?”. Assim os alunos continuarão a brincadeira com os outros alunos. 

Esta atividade objetiva fazer com que os alunos se conheçam de maneira engraçada e 

encontrem algo em comum para não seja diminuída a sensação de desigualdade. 

 Limpeza das salas: O projeto funcionará da seguinte maneira: os responsáveis pela 

fiscalização (Marcos e Jecykelly) estarão com calendários: cada classe terá sua nu-

meração e calendário próprio. Os responsáveis fiscalizarão as salas participantes, que 

deverão estar em ordem no final do horário escolar para que os gremistas possam 

avaliá-los com notas que variam de 0 a 10, todas registradas aos calendários dia após 

dia; ao final do mês, a sala que acumular mais pontos receberá um prêmio simples, 

ao alcance dos gremistas. Método de Fiscalização: Papéis grandes jogados no chão –

3 pontos; Papéis pequenos jogados no chão –1 ponto; Carteiras fora de ordem –2 

pontos. Exemplo: A Sala 3 recebeu um 10 em organização, porém foram encontrados 

pequenos papéis ao fundo da sala. 10-1=9; a Sala 3 ficará com 9 pontos. Este projeto 

visa incentivar os alunos a manter as salas de aulas limpas. 

X. Colegiados Escolares 

1) Conselho de Escola 

O Conselho de Escola, com suas atribuições inerentes (deliberativa, consultiva, fiscal e 

mobilizadora), representados pelos funcionários, especialista da educação, professores, alunos 

e pais de alunos, tem efetiva participação nas decisões da Escola, opinando, arguindo, enfim, 

auxiliando como cabe a um colegiado. 

Data da última eleição: 04/03/2015 

Calendário de reuniões: 1ª: 04/03/2015; 2ª: 18/05/2015; 3ª: 17/09/2015; 4ª: 16/12/2015. Reu-

niões Extraordinárias sempre que houver necessidade. 

Relação de Componentes: 
 

Segmento Professores: 

1- José Márcio Baptistella de Oliveira, RG 7.332.759-1; 

2- Aila Marcela de Freitas Costa, RG 19.165.570-3; 

3- Humberto Aparecido Campanini, RG 12.157.507; 

4- Antônio Donizeti Sari, RG 24.438.223-2; 

5- Aline Rosa Michieletto, RG 32.593.697-3; 

6- Carine Dionísio Magalhães Michieleto, RG 22.729.270; 

7- Alcides Pereira da Silva Júnior, RG 19.728.303; 

8- Elizabete Cassaro Vieira, RG 26.435.529; 

Suplentes:  Rogéria Doracy Camarinho Munhóz, RG 18.198.239-0; 

Maria José Januário Sperandio, RG 18.981.367-3; 
 

Segmento Funcionários: 

1- Marina Leme, RG 28.092.693-5; 

Suplente: Neuzélia Maria da Rocha, RG 39.291.124-3; 
 

Segmento Especialista: 

1- Edson Messias do Nascimento, RG 11.701.528 
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Suplente: Sebastião Natal Pinton, RG 5.419.755 
 

Segmento Pais de Alunos:  

1- Juliana Sarne, RG 29.133.952-9, do Lar; 

2- Roberta Natália Esbrigue, RG 40.205.187-7, Professor de Educação Básica II; 

3- Renata Paiva de Souza, RG 25.728.180-5, Servente de Escola;  

4- Rosilda Ribeiro de Jesus, RG. 38.902.646-3, Serviços Gerais, Empresa Terceirizada; 

Suplentes: 1- Benedita Luzia Alves, RG 21.697.243-7, Serviços Gerais; 

2- Clotilde Ferreira Lopes, RG 22.729.286-8, Professora de Educação Infantil; 
 

Segmento Alunos: 

1-Bruna Raimundo da Silva, R.A. 104.902.079-0, 1ª A Ensino Médio; 

2-Henrique Malheiro, R.A. 102.314.015-9, 2ª A Ensino Médio; 

3-Gabriel Rodrigues dos Santos, R.A. 103.428.909-3, 1ª A Ensino Médio; 

4-Rita de Cássia Franco, R.A. 103.105.437-6, 2ª B Ensino Médio; 

5-Beatriz Sarne Jordão, R.A. 103.260.847-X, 2ª C Ensino Médio; 

Suplentes: 1-Aparecida Madalena Gianini da Silva, R.A. 112.816.426-7, 1º Termo Médio A; 

2-Jucélia Santana Costa, R.A. 100.922.715-4, 2ª C Ensino Médio. 

Data da próxima eleição: 55 dias a contar do inicio do ano letivo: 03/03/2016 

2) Conselho de Classe e Série/Ano/Termo 

Calendário de Reuniões: 1ª 08/05/2015; 2ª 07/08/2015; 3ª: 19/10/2015; 4ª: 18/12/2015. Reu-

niões Extraordinárias sempre que houver necessidade. 

XI. Gestão Escolar 

Dimensão da 

Gestão Escolar 
Potencialidades Desafios 

G
es

tã
o
 d

e 
R

es
u
lt

ad
o
s 

E
d

u
-

ca
ci

o
n
ai

s 

Formação continuada em serviço e 

pela Diretoria de Ensino para aprimo-

ramento do conhecimento.  

Busca contínua pela melhoria da qua-

lidade no processo pedagógico.  

Criação e/ou manutenção de diferentes 

ambientes de aprendizagem, bem co-

mo intervenções pedagógicas.  

Análise consciente de resultados obti-

dos. 

Dificuldades de acesso às novas 

tecnologias devido ao fator tempo. 

Tímida participação em cursos de 

formação oferecidos pela SEESP. 

G
es

tã
o
 P

ar
ti

ci
p

at
iv

a 

Maior comprometimento dos envolvi-

dos no processo de ensino/aprendiza-

gem.  

Os alunos desejam participar mais; 

falta-lhes orientação.  

Compartilhar e trocar informações e 

experiências através de reuniões pe-

riódicas.  

Estimular os professores a orientar os 

alunos do Grêmio de modo a atuarem 

com mais intensidade. 

Resistência/desestímulo por parte  

de uma minoria de pessoas para a 

integração de todos.  

Uma escola em que a comunidade 

escolar participe efetivamente das 

diversas dimensões, visando à 

eficiência do serviço público pres-

tado à população. 
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G
es

tã
o
 P

ed
ag

ó
g
ic

a 

Recursos humanos, pedagógicos e 

tecnológicos.  

Escola como espaço de conhecimento, 

promovendo o processo ação-reflexão-

ação, a troca de ideias e experiências 

entre os profissionais.  

A maioria dos professores é aberta às 

inovações pedagógicas.  

Priorização da Leitura e da Escrita. 

Falta formação e/ou orientação 

profissional para o uso adequado 

dos recursos tecnológicos dispo-

níveis.  

Adaptação às inovações tecnoló-

gicas e ao projeto de melhorias da 

escola.  

Incentivo à formação continuada 

em serviço e capacitações. 

Avaliação diagnóstica e contínua, 

desenvolvimento de projetos pro-

tagonizados pelo aluno. 

G
es

tã
o
 d

e 
P

es
so

as
 

Fortalecimento do trabalho em equipe, 

maior comprometimento com o Projeto 

Político Pedagógico.  

A crescente credibilidade e participa-

ção da comunidade em relação à esco-

la: uma escola valorizada e reconhecida 

pela comunidade. 

Garantir a permanência e a aprendiza-

gem do educando com objetivo de me-

lhorar índices internos e externos.  

Evasão e defasagem de aprendiza-

gem.  

Envolvimento insatisfatório de pais 

ou responsáveis, com o desenvol-

vimento escolar dos filhos.  

Integração entre os profissionais da 

escola, pais e alunos, através de 

eventos desenvolvidos pela Unida-

de Escolar.  
 

G
es

tã
o
 d

e 
R

ec
u
rs

o
s 

F
in

a
n
-

ce
ir

o
s/

S
er

v
iç

o
s 

d
e 

A
p
o
io

 Recursos financeiros geralmente ade-

quados às necessidades da Unidade 

Escolar.  

Elaboração e execução do orçamento 

de acordo com os princípios da legali-

dade, moralidade, impessoalidade e 

publicidade. 

Falta de funcionários para atender 

às demandas cotidianas.  

Existência e utilização de recursos 

financeiros capazes de dar à escola 

plenas condições de funcionamen-

to.  

Maior participação e envolvimento 

da comunidade escolar nos proces-

sos de planejamento à tomada de 

decisões. 

G
es

tã
o
 d

e 
M

an
u
te

n
çã

o
 d

o
 P

ré
d
io

 E
sc

o
la

r Conscientizar o aluno quanto à preser-

vação e, assim, reduzir gastos com a 

manutenção dos recursos físicos.  

Ações esclarecedoras sobre a impor-

tância de se conservar o patrimônio 

escolar para o uso da comunidade es-

colar e de futuros alunos.  

Em todos os segmentos, há a preocu-

pação pela manutenção da funcionali-

dade de nossa Escola.  

Nas salas de aula, os educadores, neste 

aspecto, cumprem bem seu papel: ori-

entar e educar para que os alunos se 

conscientizem da importância da pre-

servação do que temos na escola.  

A equipe escolar procura zelar 

sempre pela preservação de todas 

as instalações dos prédios: a dire-

ção orienta funcionários quanto ao 

desperdício de água e/ou material 

de limpeza; o mesmo ocorre no 

manuseio pelos alunos do material 

pedagógico, na utilização do Aces-

sa Escola, no uso de jogos, bolas, 

redes e demais materiais. No entan-

to, este é um processo moroso, pois 

nem todos os alunos trazem de casa 

a ideia de consumo responsável: a 

eles, tudo parece ser fácil de adqui-

rir (e destruir)... 
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XII. Espaço Físico da Escola 

Espaço Quantidade Condição de uso 

Acessibilidade e adaptabilidade para alunos, do-

centes e usuários da comunidade com deficiência 
0 — 

Salas de aula 14 Boa 

Sala de recursos audiovisuais 0 — 

Secretaria 1 Boa 

Direção 1 Boa 

Vice-direção 0 — 

Coordenação 1 Boa 

Sala de Professores 1 Boa 

Sala do Acessa Escola 1 Boa 

Sala de Leitura 1 Boa 

Laboratório de Informática 0 — 

Laboratório de Ciências da Natureza 0 — 

Quadra Esportiva Coberta 1 Boa 

Cozinha 1 Boa 

Cantina 0 — 

Despensa 1 Boa 

Zeladoria 0 — 

Corredores e acessos 3 Boa 

Sanitários de alunos 9 (6/3) Boa 

Sanitários administrativos 5 (2/2/1) Boa 

Pátio Coberto 1 Boa 

Outros (especificar): Direção/Secretaria da 

EMEF 
2 (1/1) Boa 

 

a) Potencialidades do espaço físico para promoção do processo de ensino-aprendizagem: 

Salas bem arejadas, amplas, com boa acústica, permitem a realização de inúmeras ativi-

dades pedagógicas, diferentes disposições (agrupamentos). Com o objetivo de oferecer ações 

metodológicas e ambiente propício à aprendizagem, disponibilizamos meios eficientes ao 

processo educacional nas próprias salas de aulas e demais espaços. Para tanto, dispomos de 

retroprojetor, televisores, aparelhos de DVD, notebook, datashow e telão para projeções. A 

Unidade Escolar é murada e possui 1 ampla Sala de Leitura com ótimo acervo, 1 sala ambien-

te de informática (Acessa Escola) com 27 computadores, em que funciona o Programa Acessa 

Escola, 1 sala de coordenação com material pedagógico. A cozinha não é utilizada para a pre-

paração da merenda, que é produzida pela Cozinha Piloto Municipal e vem pronta para ser 

servida. 

b) Problemas no espaço físico para promoção do processo de ensino-aprendizagem: 

A rede elétrica, apesar de ter passado por reforma, ainda fica aquém do esperado: ocorre 

muita queima de lâmpadas e por vezes não há boa iluminação. Não dispomos de mecanismos 

de acessibilidade; no piso inferior há 5 salas de aulas e 9 no piso superior e nem sempre é pos-

sível atender às necessidades deste ou daquele aluno com pequenas dificuldades de locomo-

ção (na EJA há alunos com dores), mas sempre procuramos remanejar a sala de aula quando 

se faz necessário (cirurgias, engessamentos, etc.). Como só há uma quadra poliesportiva, to-

ma-se o cuidado na elaboração do quadro de horário para que não ocorra simultaneidade nas 

aulas de Educação Física, mas devido às necessidades dos professores, nem sempre isso é 

possível e em algumas aulas a quadra funciona de forma compartilhada. 
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XIII. Recursos Financeiros 

Todo recurso financeiro disponibilizado para nossa escola é aplicado de maneira racio-

nal, coletiva e consciente, procurando sempre atender às necessidades pedagógicas e físicas e, 

deste modo, contribuir para o bem estar da comunidade escolar. A aplicação das verbas sem-

pre é discutida com a equipe escolar e após verificação das possibilidades e prioridades, a 

escolha recai sobre a opinião da maioria através de uma gestão compartilhada e democrática. 

Categoria 

Valor da Parcela (projeção 2015 
com base nos recursos recebidos em 

2014) 

Valor Total Anual 

2015 (projeção) 

Repasse Estadual/Manutenção 
1ª - R$ 4.722,00 

2ª - R$ 3.318,00 
R$ 8.040,00 

Repasse Estadual/Cultura é Currí-

culo 

1ª - R$ 1.200,00 

2ª - R$ 1.200,00 

3ª - R$ 1.200,00 

4ª - R$ 1.200,00 

5ª - R$ 1.200,00 

6ª - R$ 1.200,00 

R$ 7.200,00 

Repasse Estadual/Escola da Famí-

lia 
R$ 2.960,00 R$ 2.960,00 

Repasse Estadual/Mutirão Trato na 

Escola 
R$ 7.900,00 R$ 7.900,00 

Repasse Federal- PDDE 
R$ 1.899,00 - Permanente 

R$ 4.431,00 - Custeio  
R$ 6.330,00 

Repasse Federal - Outro (especifi-

car) 
— R$ 0,00 

Rede de Suprimentos R$ 11.674,70 R$ 11.674,70 

Recursos próprios - APM — R$ 0,00 

A - Total de repasses confirmados 

em 2014 
— R$ 44.104,70 

B - Total de repasses previstos em 

2015 
— — 

Total geral de recursos recebidos 

pelas escolas em 2015  
— R$ 44.104,70 
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XIV. Metas de Gestão e Estratégias  

Meta: objetivo quantificável que se almeja alcançar num determinado período de tempo  

Estratégia: arte de aplicar com eficácia os recursos (humanos, culturais, políticos, econômicos, físicos, financeiros, etc) de que se dispõe ou de 

explorar as condições favoráveis de que porventura se desfrute, visando o alcance de determinados objetivos. 
 

Número 
da meta 

Dimensão da gestão 
escolar geradora (ava-
liação da escola 2015) 

Meta 
Quantifi-
cação 

Período: 
quadriênio 

Estratégia(s) 

1 Pedagógica Diminuir a Eva-
são Escolar 

5% 2015-2018 - Vigilância constante na frequência do aluno, antes que atinja 20% de 
ausências; 
- Ligações telefônicas aos responsáveis comunicando baixa frequência; 
- Comparecimento dos pais/responsáveis na escola, para ciência e justifi-
cativa da ausência com registro em documento próprio da U.E; 
- Ficha FICAI encaminhada ao Conselho Tutelar para providências; 
- Parceria com o Ministério Público no sentido de inibir a infrequência do 
aluno, com orientação aos pais/responsáveis. 

2 Pedagógica Possibilitar aos 
alunos egressos 
a continuidade 
de estudos no 
Ensino Superior 

10 a 20% 2015-2018 - Formação de Grupos de Estudos na escola, em contraturnos, para am-
pliação de conhecimentos visando o ENEM e vestibulares; 
- Inscrições dos Alunos para Isenção de Taxa de Matrícula em vestibula-
res, sempre que possível; 
- Revisão de conteúdos por professores voluntários nos finais de semana 
e/ou contraturno com discussões de simulados elaborados pelo mesmo; 
- Palestras de motivação e instruções/esclarecimentos sobre as possibili-
dades dos Programas oferecidos pelo Governo Estadual e Federal; 
- Palestras motivacionais por ex-alunos que conseguiram ingressar em 
Faculdade Pública/Particular, dirigidas aos alunos das 3as séries; 
- Ampliação de parcerias com Empresas/Instituições que queiram oferecer 
oportunidades profissionais (estágios) aos alunos, como, por exemplo, o  
Projeto Vence 



E.E. Profª Yolanda Luiz Sichieri                                                                                                                   Plano de Gestão 2015 - 2018 

44 

3 Administrativa Atendimento 
pela Secretaria 

10% 2015-2018 - Atendimento ao público de maneira eficiente, respeitosa, respostas cla-
ras, sem distinção; 
- Preparo de documentos para alunos, docentes e Diretoria de Ensino no 
prazo estabelecido; 
- Reuniões com os funcionários para reciclagem do trabalho necessário; 
- Realização de mutirão quando necessário para colocar o serviço em dia; 
- Promover motivação e respeito mútuo entre os funcionários; 
- Utilização eficiente de novas tecnologias como SED, Correio, Internet, 
etc. 

4 Econômica  Promover maior 
apoio ao aluno  

5 a 10% 2015-2018 - Disponibilizar ao aluno material escolar extra, adquirido através da Rede 
de Suprimentos/PDDE, entre outros, sempre que o aluno necessite.      

5 Financeira Utilização das 
verbas recebi-
das  

Conforme 
a legisla-

ção 

2015-2018 Atender às necessidades escolares com as verbas de manutenção do 
prédio escolar, equipamentos escolares através do PDDE e Rede de Su-
primentos. 

6 Culturais Potencializar a 
Interação Esco-
la-Comunidade 

5% a 
cada ano 

2015-2018 - Realização de saraus culturais; 
- Uso da Sala de Leitura, para consultas de livros, revistas e jornais; 
- Uso do Acessa Escola para pesquisas na Internet, acesso ao Currículo +,  
GeekLab, vídeos educacionais, apoio escolar; 
- Fortalecimento do Programa Escola da Família com atividades mais dinâ-
micas e significativas de modo a atender a um maior número de pessoas; 
- Promover o protagonismo juvenil; 
- Atividades motivacionais interativas promovidas pelo Grêmio Estudantil, 
principalmente durante os recreios: dia do abraço; sorriso grátis, etc; 
- Apresentações públicas de capoeira, danças, fanfarra, etc. 

7 Política Manutenção de 
parceria com a 
Prefeitura Muni-
cipal 

— 2015-2018 - A parceria com seus Departamentos (Educação, Saúde, Esportes e 
Guarda Civil) na realização de projetos é sempre favorável à consecução 
dos objetivos almejados por esta Unidade Escolar. 
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XV. Planos de Cursos 

A Escola manterá em 2015 os seguintes cursos: 

– Educação Básica: Ensino Médio; 

– Educação de Jovens e Adultos - EJA - Ensino Fundamental (Ciclo II); 

– Educação de Jovens e Adultos - EJA - Ensino Médio. 
 

Objetivos e Finalidades da Escola 

Os objetivos e as finalidades expostos neste plano de gestão estão fundamentados na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96. A necessidade de garantir a todos dignidade e 

possibilidade de exercício da cidadania, faz da escola um espaço de construção do saber e de 

projetos de vida, pautados nos objetivos e finalidades abaixo: 

– Garantir a formação geral do educando com qualidade. 

– Oferecer a recuperação contínua como maneira possível de suprir as deficiências de 

aprendizagem de nossos alunos.  

– Conter os índices de evasão, de forma a contribuir para a permanência dos alunos, com 

aprendizagem apreendida. 

– Promover a integração escola-comunidade; 

– Valorizar o trabalho docente, dos coordenadores, dos funcionários e direção como produ-

tores, articuladores e planejadores das práticas educativas; 

– Garantir um ensino de qualidade, motivando e promovendo a permanência do aluno na 

escola, diminuindo os índices de evasão; 

– Diagnosticar os problemas que porventura surjam e para estes procurar soluções de forma 

coletiva; 

– Incentivar e direcionar os componentes do Grêmio Estudantil para que este colegiado con-

tinue sendo atuante; 

– Manter um Regimento Escolar fundamentado na legislação vigente e coerente com os ob-

jetivos da escola; 

– Promover reuniões participativas e produtivas entre pais e mestres, para que haja interação 

e consequente minimização dos problemas pedagógicos de nossos alunos; 

– Estimular cada vez mais a atuação do Conselho de Escola e A.P.M. em suas atribuições, 

para o bom andamento da escola; 

– Criar mecanismos de participação que traduzam o compromisso de todos na melhoria da 

qualidade de ensino e com o aprimoramento do processo pedagógico; 

– Adotar uma linha de trabalho transparente, coerente e objetiva. 

Plano de Curso do Ensino Médio 

O Ensino Médio, com duração de 3 (três) anos, será oferecido em regime de progressão 

parcial de estudos. 

Ao final do curso será oferecido ao aluno um certificado para que possa dar prossegui-

mento a seus estudos. 

A finalidade do Ensino Médio, de acordo com a LDB 9394/96 em seu artigo 35º, é des-

dobrada conforme segue: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, 

possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, 

de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aper-

feiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o de-
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senvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, rela-

cionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Plano de Curso - Ensino Fundamental e Médio - Educação para Jovens e Adultos - EJA.  

A LDBEN 9.394/96 prevê que a Educação de Jovens e Adultos se destina àqueles que 

não tiveram acesso (ou continuidade) aos estudos no Ensino Fundamental e Médio e deve ser 

oferecida em sistemas gratuitos de ensino, com oportunidades educacionais apropriadas, con-

siderando as características, interesses, condições de vida e de trabalho do cidadão. 

A resolução CNE/CEB 1/2000, por sua vez, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação de Jovens e Adultos. Essas diretrizes são obrigatórias tanto na oferta quanto 

na estrutura dos componentes curriculares de Ensino Fundamental e Médio de cursos desen-

volvidos em instituições próprias, integrantes da organização da educação nacional, à luz do 

caráter peculiar dessa modalidade de educação. 

Art. 5º Os componentes curriculares consequentes ao modelo pedagógico próprio da educação 

de jovens e adultos e expressos nas propostas pedagógicas das unidades educacionais obede-

cerão aos princípios, aos objetivos e às diretrizes curriculares tais como formulados no Pare-

cer CNE/CEB 11/2000, que acompanha a presente Resolução, nos pareceres CNE/CEB 4/98, 

CNE/CEB 15/98 e CNE/CEB 16/99, suas respectivas resoluções e as orientações próprias dos 

sistemas de ensino. 

Parágrafo único. Como modalidade destas etapas da Educação Básica, a identidade própria da 

Educação de Jovens e Adultos considerará as situações, os perfis dos estudantes, as faixas 

etárias e se pautará pelos princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na apropria-

ção e contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo 

pedagógico próprio, de modo a assegurar: 

I - quanto à equidade, a distribuição específica dos componentes curriculares a fim de propici-

ar um patamar igualitário de formação e restabelecer a igualdade de direitos e de oportunida-

des face ao direito à educação; 

II - quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da alteridade própria e inseparável 

dos jovens e dos adultos em seu processo formativo, da valorização do mérito de cada qual e 

do desenvolvimento de seus conhecimentos e valores; 

III - quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas dos componentes curricu-

lares face às necessidades próprias da Educação de Jovens e Adultos com espaços e tempos 

nos quais as práticas pedagógicas assegurem aos seus estudantes identidade formativa comum 

aos demais participantes da escolarização básica. 

 

XVI. 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 

30/03/2015. 

XVII. Projetos SEE/DE 
 

Projetos da SEE/DE, dos quais a escola participa: 

a) Projeto “Escola da Família”. 

Objetivos: promover a integração da escola com a comunidade escolar; oferecer ativi-

dades que conciliem entretenimento, esporte, lazer e cultura; transformar a escola nos finais 

de semana em espaço de socialização; promover a participação voluntária, solidária e de par-
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ceria com a comunidade; aproximar a comunidade escolar para um maior envolvimento no 

desenvolvimento do projeto político pedagógico e valorizar a convivência harmônica no en-

torno escolar.  

 

b) Projeto “Recuperação Contínua” 

É realizado ao longo do ano letivo, pautando-se nas Resoluções SE 53/2014, SE 

71/2014 e SE 73/2014, que versam sobre o mecanismo de Recuperação Contínua, visando a 

melhoria da qualidade da educação básica através de um ensino que assegure efetiva aprendi-

zagem ao aluno; para tanto, considera-se os resultados das avaliações externas como a Avali-

ação da Aprendizagem em Processo e ainda resultados de avaliações internas, ao final dos 

bimestres ou do ano letivo anterior. Nesta Unidade Escolar, pretendemos garantir o direito do 

aluno de se apropriar do currículo escolar de forma contínua e bem sucedida, além de assegu-

rar ao educando condições mínimas necessárias para seu percurso escolar e para a formação 

cidadã.  

 

c) Projetos “Prevenção Também Se Ensina” e “Vale Sonhar” 

O projeto Prevenção Também Se Ensina, coordenado pela SEE/FDE, é executado em 

escolas da rede pública estadual de ensino desde 1996, voltado à promoção da cidadania sau-

dável e à redução da vulnerabilidade da comunidade escolar, à prevenção da gravidez na ado-

lescência, bem como ao uso indevido de drogas e às DST/Aids, beneficiando alunos dos ensi-

nos Fundamental e Médio. Entre seus objetivos está um projeto de educação continuada que 

propicie condições para o desenvolvimento da autoestima dos alunos e do senso de responsa-

bilidade sobre a saúde individual e coletiva. 

O Projeto Vale Sonhar foi criado com o objetivo de reduzir o índice de gravidez na ado-

lescência, utilizando como ponto de partida o sonho de vida dos adolescentes para despertar a 

consciência de que para eles, a melhor opção é não engravidar. O desenvolvimento do projeto 

se dá pela realização de oficinas, de modo a envolver o aluno para a vivência de possibilida-

des com relação ao seu futuro. Este projeto teve início em 2008, é desenvolvido com alunos 

de 1ª série do Ensino Médio na disciplina de Biologia e faz parte do Currículo do Estado de 

São Paulo. 

Tais projetos têm como objetivos proporcionar aos alunos e à comunidade escolar orien-

tações sobre a prevenção à gravidez não programada, sobretudo na adolescência, bem como 

às doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), alcoolismo, drogas e tabagismo, além de pro-

mover nos alunos a conscientização sobre tais tipos de prevenção e os respectivos tratamentos 

possíveis.  

 

d) Projeto “Sala de Leitura” 

A Sala de Leitura “Juliano Teixeira dos Santos” desenvolve projetos de leitura com o 

intuito de estimular nos alunos a frequência e o gosto pela leitura, bem como a responsabili-

dade por sua própria formação. Neste ambiente, os educadores utilizam diferentes recursos 

disponíveis: projeção de dvds, aulas montadas em power-point, notebook e data show, aulas 

de arte com produção de trabalhos diferenciados, pesquisas, leituras (individuais ou coleti-

vas), aulas, a fruição pelo ler e todas as descobertas que daí decorram... Espera-se que os pro-

fessores sejam inspirados a trabalhar mais prazerosamente em contato com tantos e diversos 

portadores de textos e que tal inspiração seja capaz de contagiar os estudantes! Que eles pas-

sem de inspirados a inspiradores e, diante do maravilhoso acervo de livros, aproveitem-se da 

oportunidade para saboreá-los. 
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e) Ampliando o Currículo: Excursões, Passeios, Visitas, Palestras  

Neste projeto, evidencia-se a valorização e ampliação do currículo através de passeios, 

palestras, visitas pelos nossos alunos, para que possam perceber que a educação, notadamente 

no Ensino Médio, assume um caráter de contextualização e não está vinculada apenas às pa-

redes de uma escola... Ela vai além! Desta forma, utilizamos como estratégias válidas pales-

tras nas diversas áreas de interesse, visitas a Museus para a exploração da cultura neles conti-

da, assistir a peças de teatros, preferencialmente àquelas em que a literatura (nacional ou in-

ternacional) esteja presente, visitas guiadas às Feiras de Profissões (Unaerp, USP), como fer-

ramenta auxiliar na escolha do caminho pós-Ensino Médio, visita à Feira do Livro (Ribeirão 

Preto e/ou demais possibilidades), além da participação efetiva no “Projeto Lugares de 

Aprender”, um sucesso entre nossos estudantes. 

 

f) Projeto “Currículo+” 

O projeto trata-se da utilização pelos professores e pelos alunos de uma plataforma on-

line com conteúdos digitais articulados ao Currículo do Estado de São Paulo e que visa incen-

tivar a utilização da tecnologia como recurso pedagógico, inspirando práticas inovadoras para 

promover maior motivação, participação e a aprendizagem dos alunos no processo pedagógi-

co. A plataforma oferece aos professores recursos pedagógicos capazes de tornar as aulas 

mais contextualizadas, significativas, interativas e personalizadas; oferece, ainda, aos alunos a 

oportunidade de reforçar, recuperar ou complementar seus estudos, dentro ou fora da escola. 

Lançado em 2014, o projeto foi sucesso nesta Unidade Escolar, que foi uma das escolas que 

mais acessos tiveram no Estado de São Paulo. 

 

g) Projeto “GeekLab+” 

Destinado aos alunos das 3as séries do Ensino Médio como preparação para a realização 

da prova do ENEM, o GeekLab baseia-se em pesquisas preliminares online para tais estudan-

tes e, a partir daí, há o desenvolvimento de um plano de estudos individual para que sejam 

superadas as dificuldades encontradas nesta ou naquela disciplina. O plano de estudos passa a 

ser acompanhado e, conforme a necessidade,vão ocorrendo ajustes nos conteúdos a serem 

estudados, de modo que o aluno possa ter melhor rendimento por ocasião daquele exame. 

 

h) Projeto “Acessa Escola” 

Desenvolvido com o objetivo maior da inclusão da comunidade escolar na sociedade da 

informação, este programa utiliza a sala de informática da escola com a presença de alunos 

estagiários, considerando-se que, com o acesso à Internet, esta comunidade dispõe de um es-

paço de pesquisa, de possibilidades de trocas interpessoal e institucional, o programa disponi-

biliza os recursos do ambiente web, criando um ambiente de colaboração e troca de informa-

ções e conhecimentos entre alunos e professores, intra e interescolar. 

XVIII. Projetos da Proposta Pedagógica da Unidade Escolar 

Projetos Bimestrais: 

No decorrer do ano letivo de 2015, a E.E. Profª Yolanda Luiz Sichieri desenvolverá bi-

mestralmente quatro grandes projetos multidisciplinares que atentem e atendam às necessida-

des pedagógicas e sociais de sua comunidade, a saber: 

a) Projeto “Água e Meio Ambiente” 

Levando-se em conta a atual crise de abastecimento de água pela qual o mundo tem 

passado, é tempo de realizar um trabalho que além da reflexão sobre nossas ações, seja tam-

bém capaz de provocar mudanças em nossas atitudes, no tocante aos cuidados dispensados ao 
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uso consciente deste componente essencial aos seres vivos. Com esta visão, serão desenvolvi-

das atividades que conduzam a comunidade escolar às mudanças comportamentais de redução 

do uso, reaproveitamento e, principalmente, à conscientização da esgotabilidade deste recur-

so. Tais atividades serão socializadas ao longo do 1º bimestre e, ao seu fechamento, numa 

mostra que revele a todos a aprendizagem construída. 
 

b) Projeto “Trânsito” 

O nosso município tem muitas características que o diferenciam, no entanto, o trânsito 

constitui uma característica negativa, talvez pela falta de planejamento, de orientação, mas 

notoriamente pela falta de educação... e escola é lugar privilegiado à educação!!! Assim, a 

comunidade escolar, ao longo do 2º bimestre, considera possível desenvolver junto a seus 

alunos um trabalho capaz de orientá-los quanto à responsabilidade que cada um possui quan-

do se está nas ruas de nossa cidade, como pedestres, ciclistas, skatistas, motociclistas ou mo-

toristas, com relação à prevenção e/ou diminuição de acidentes, contribuindo para a melhoria 

de nossa qualidade de vida. O projeto não pretende resolver os problemas decorrentes do trân-

sito, mas considera que se cada um fizer a sua parte, teremos uma parcela significativa da 

população pontalense atuando para a diminuição substancial de tais problemas. Estudos de 

sinais de trânsito, palestras sobre prevenção por especialistas, confecção de maquetes, entre 

outras, são atividades propostas para este fim e uma exposição encerrará o projeto, propician-

do a troca de informações aprendidas e apreendidas. 
 

c) Projeto “Prevenção, Sexualidade e Drogas” 

Dando continuidade ao trabalho de anos anteriores, o programa prima pelo desenvolvi-

mento de atividades que oportunizarão aos adolescentes escolhas sobre seus projetos de vida, 

no tocante à questão de sua sexualidade, bem como opções ao uso/abuso de substâncias que 

causam a dependência. Com base no currículo de Biologia do 3º bimestre, serão abordados 

temas pertinentes em estudos de textos, realização de oficinas e palestras, confecção de relató-

rios, tabulação e análise de dados, em conformidade com os projetos Prevenção Também Se 

Ensina e Vale Sonhar. Ao final do bimestre, ocorrerá uma socialização junto à comunidade 

escolar dos resultados obtidos. 
 

d) Projeto “Semana Cultural” 

No último bimestre há a oportunidade de provocar uma maior aprendizagem entre os 

alunos quando estes são estimulados a apresentar o que foi aprendido durante o ano, sobretu-

do se o evento lhes possibilita revelar seus talentos inatos! Arte, literatura, produções culturais 

(poesias, contos, crônicas), dança, música, apresentações teatrais, neste aspecto, podem dar 

conta de contribuir de forma interativa na construção de seus saberes, conduzindo-os a uma 

aprendizagem significativa e contextualizada, uma das principais finalidades da educação, 

notadamente no Ensino Médio. 

 

Demais Projetos cujos temas serão desenvolvidos na E.E. “Profª Yolanda Luiz Sichieri” 

durante o ano letivo de 2015: 

Tema: Datas Comemorativas 

Conscientizar o aluno sobre a importância sociocultural da preservação da memória de 

algumas datas significativas para a humanidade, a família, a escola e em suas próprias vidas. 

As diferentes disciplinas desenvolverão atividades afins, de modo a homenagear e contextua-

lizar algumas datas que se destacam durante o ano: Carnaval (Fevereiro), Dia Internacional da 

Mulher (Março), Páscoa, Tiradentes, Descobrimento do Brasil (Abril), Dia do Trabalho, Dia 

das Mães (Maio), Dia dos Namorados, Festa Junina (Junho), Revolução Constitucionalista 

(Julho), Dia dos Pais, Folclore (Agosto), Dia da Independência (Setembro), Dia do Professor, 
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Haloween (Outubro), Proclamação da República, Dia da Bandeira, Dia da Consciência Negra 

(Novembro), Dia Mundial de Luta contra a Aids, Natal (Dezembro). 
 

Tema: Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro 

Com periodicidade bienal, este concurso auxilia no desenvolvimento das habilidades de 

leitura, interpretação e produção textual nos alunos envolvidos (todo o Ensino Médio), além 

de oferecer formação e orientação aos docentes da disciplina, contribuindo, portanto, para a 

melhoria da qualidade de ensino oferecido por esta Unidade Escolar. Ao final do processo, os 

alunos participam com produções textuais adequadas ao seu nível de ensino. 
 

Tema: Jogos Estudantis de Pontal 

O Projeto visa conscientizar o aluno sobre a importância de atividades físicas em seu dia 

a dia, pela participação nos jogos estudantis representando a escola em várias modalidades 

esportivas (individual e em grupo), respeitando regras e mostrando a todos que as atividades 

esportivas garantem um bem estar nas pessoas, promovem o espírito de equipe e respeito en-

tre os jogadores.    
 

Tema: Miss e Mister dos Jogos Estudantis de Pontal 

Conscientizar o aluno sobre a importância da participação nos jogos estudantis e indicar 

entre os vários alunos da escola aqueles (masculino e feminino) que representarão a escola na 

escolha do Mister e Miss Estudantis, mostrando que nossos alunos são possuidores de talento, 

graça e beleza.  
 

Tema: OBMEP - Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

Para a escola, o principal objetivo da OBMEP é conscientizar o aluno sobre a importân-

cia da matemática na vida atual e lhe proporcionar a participação em uma olimpíada onde 

questões desafiadoras é o foco principal para sua motivação, além de promover o desenvol-

vimento cognitivo de habilidades elaboradas de cálculos, análises, interpretações e resoluções 

de problemas. 
 

Tema: Aniversário da Cidade 

O projeto tem por justificativa conscientizar o aluno sobre a importância da fundação do 

município, sua história, sua gente, seu potencial político, econômico e social, através da parti-

cipação efetiva em atividades e/ou eventos inerentes. 
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ANEXOS 

1. Quadro Escolar (Q.E.) - Ano Letivo 2015 

Ensino Fundamental - Educação de Jovens e Adultos - 1º Semestre 

Série Turma Quant. Alunos Manhã Tarde Noite 

1º Termo  A 19   X 

2º Termo A 26   X 

3º Termo  A 34   X 

4º Termo A 35   X 

Ensino Médio - Educação de Jovens e Adultos - 1º Semestre 

Série Turma Quant. Alunos Manhã Tarde Noite 

1º Termo  A 43   X 

2º Termo A 39   X 

3º Termo  A 40   X 
 

Ensino Médio Regular 

Série Turma Quant. Alunos Manhã Tarde Noite 

1ª Série A 35 X   

1ª Série B 35 X   

1ª Série C 34 X   

1ª Série D 33 X   

1ª Série E 36  X  

1ª Série F 28   X 

2ª Série A 30 X   

2ª Série B 31 X   

2ª Série C 31 X   

2ª Série D 32 X   

2ª Série E 29 X   

2ª Série F 32   X 

3ª Série A 34 X   

3ª Série B 32 X   

3ª Série C 32 X   

3ª Série D 29 X   

3ª Série E 39   X 
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2. Quadros Curriculares por Curso e Série/Termo Homologados 
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3. Calendário Escolar 
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 4. Horário de Trabalho - Administrativo 
 

Diretor de Escola - Maria Tereza Nicolau Fernandes  

2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

10:30 - 12:30 

13:30 - 19:30 

07:00 - 11:00 

12:00 - 16:00 

07:00 - 11:00 

12:00 - 16:00 

10:30 - 12:30 

13:30 - 19:30 

07:00 - 11:00 

12:00 - 16:00 
 

 Vice-Diretor de Escola - Edson Messias do Nascimento  

2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

07:00 - 11:00 

19:00 - 23:00 

13:00 - 17:30 

19:30 - 23:00 

13:00 - 15:00 

17:00 - 23:00 

07:00 - 11:00 

12:00 - 16:00 

11:00 - 15:00 

19:00 - 23:00 
 

Vice-Diretor da Escola da Família - Sebastião Natal Pinton  

2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira Sábado Domingo 

08:00-12:00 
18:00-22:00 

— 
07:00-11:30 
19:30-23:00 

19:00-23:00 07:00-11:00 
08:00-12:00 
13:00-17:00 

08:00-12:00 
13:00-17:00 

 

Professor Coordenador Pedagógico - Vanessa Cristina Rodrigues Figueiredo  

2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

12:00-14:00 

17:00-23:00 

10:00-12:00 

17:00-23:00 

08:00-13:00 

14:00-17:00 

14:00-17:00 

18:00-23:00 

08:00-12:00 

19:00-23:00 
 

Agente de Organização Escolar - Efetivos  

Nomes 
Horários 

2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

Angélica Aparecida Feliciano da Silva 
14:00-17:00 
18:00-23:00 

14:00-17:00 
18:00-23:00 

08:00-11:00 
18:00-23:00 

14:00-17:00 
18:00-23:00 

14:00-17:00 
18:00-23:00 

Cirlene Aparecida Silva 
08:00-12:00 
15:00-19:00 

08:00-12:00 
15:00-19:00 

08:00-12:00 
14:30-18:30 

08:00-12:00 
14:30-18:30 

08:00-12:00 
14:30-18:30 

Marina Leme 
14:00-18:00 
19:00-23:00 

14:00-18:00 
19:00-23:00 

14:00-18:00 
19:00-23:00 

14:00-18:00 
19:00-23:00 

14:00-18:00 
19:00-23:00 

Neuzélia Maria da Rocha 
14:00-17:00 
18:00-23:00 

14:00-17:00 
18:00-23:00 

14:00-17:00 
18:00-23:00 

14:00-17:00 
18:00-23:00 

14:00-17:00 
18:00-23:00 

Stephens Miranda 
07:00-12:00 
13:00-16:00 

07:00-12:00 
13:00-16:00 

07:00-12:00 
13:00-16:00 

07:00-12:00 
13:00-16:00 

07:00-12:00 
13:00-16:00 

 

Agente de Organização Escolar - Contratados  

Nomes 
Horários 

2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

Joice Aparecida da Silva 
07:00-11:00 
13:00-17:00 

07:00-11:00 
13:00-17:00 

07:00-11:00 
13:00-17:00 

07:00-11:00 
13:00-17:00 

07:00-11:00 
13:00-17:00 

Lidiane Rocha Vieira 
09:00-13:00 
19:00-23:00 

09:00-13:00 
19:00-23:00 

09:00-13:00 
19:00-23:00 

09:00-13:00 
19:00-23:00 

09:00-13:00 
19:00-23:00 

Lilian Daiane Honório da Silva 
07:00-11:00 
12:00-16:00 

07:00-11:00 
12:00-16:00 

07:00-11:00 
12:00-16:00 

07:00-11:00 
12:00-16:00 

07:00-11:00 
12:00-16:00 
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5. Escala de Férias - Administrativo 
 

Nomes Parcela 1 Parcela 2 

Angélica Aparecida Feliciano da Silva 05/01/2015 07/12/2015 

Cirlene Aparecida Silva 16/06/2015 01/09/2015 

Edson Messias do Nascimento 16/07/2015 08/09/2015 

Maria Tereza Nicolau Fernandes 02/01/2015 01/07/2015 

Marina Leme 06/04/2015 21/09/2015 

Neuzélia Maria da Rocha 05/01/2015 17/12/2015 

Sebastião Natal Pinton 01/01/2015 01/07/2015 

Stephens Miranda 02/03/2015 — 
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6. Balancetes do 1º e do 2º Semestre do Ano Anterior 

 

BALANCETE 1º SEMESTRE/2014

CONVÊNIO: 7431

Objeto de Repasse

Data do 

Repasse / 

Documento

Valor 

Repassado no 

Período

Outras 

Entradas no 

Período

Despesa 

Realizada no 

Período

Devolução no 

Período

Saldo no 

Período

ESCOLA DA FAMILIA - 1/2012 29/04/2014 2.960,00 0,00 2.960,00 0,00 0,00

N.F. 634 - Magazine Adib Damião LTDA-ME 10/06/2014 2.960,00

MANUTENCAO DO PREDIO - 1/2014 30/04/2014 4.562,00 0,00 4.562,00 0,00 160,00

Retenção ISSQN SICHIERI 03/06/2014 86,80

Recibo de Registro de Título Pessoa Jurídica 21/05/2014 40,50

Recibo Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e 

Títulos de Pontal -SP. 16/05/2014 45,00
NF 2021 - Sicchieri Produtos Hidráulicos de 

Serviços LTDA - EPP 03/06/2014 1.020,00

NF 038 - Sicchieri Produtos Hidráulicos de Serviços 

LTDA - EPP 03/06/2014 2.393,20

NF 262 - Tecnol Empreendimentos LTDA ME 03/06/2014 976,50

MUTIRAO TRATO NA ESCOLA -1/2014 10/01/2014 7.900,00 39,50 7.939,50 0,00 0,00

Retenção ISSQN Tecnol 20/03/2014 276,50

NF 239 - Tecnol Empreendimentos LTDA ME 28/01/2014 4.850,00

NF 240- Tecnol Empreendimentos LTDA ME 28/01/2014 2.813,00

PDDE CAPITAL E CUSTEIO 30/04/2014 6.330,00 0,35 6.330,35 0,00 0,00

NF 286 - Tecnol Empreendimentos LTDA ME 30/10/2014 3.121,35

NF 287 - Tecnol Empreendimentos LTDA ME 30/10/2014 450,00

NF 285 - Tecnol Empreendimentos LTDA ME 30/10/2014 860,00

NF 084- Tecnol Empreendimentos LTDA ME 28/11/2014 1.899,00

CULTURA E CURRÍCULO/1º SEMESTRE 07/04/2014 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00

25/04/2014 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00

NF 319 - Panificadora e Confeitaria Esquina do 

Sonho LTDA ME 30/05/2014 600,00

NF 299 - Panificadora e Confeitaria Esquina do 

Sonho LTDA ME 16/04/2014 200,00

NF 044 - Expresso Pontalense Eireli ME 30/05/2014 1.000,00

NF 040 - Expresso Pontalense Eireli ME 21/05/2014 1.000,00

NF 031 - Expresso Pontalense Eireli ME 16/04/2014 1.000,00

NF 039 - Expresso Pontalense Eireli ME 16/04/2014 1.000,00

TOTAL: 26.552,00 39,85 26.591,85 0,00 160,00

DIRETOR EXECUTIVO:

DIRETOR FINANCEIRO:

DIRETOR FISCAL(1):

DIRETOR FISCAL(2):

DIRETOR FISCAL(3):

Aila Marcela de Freitas Costa

Juliana Sarne

Humberto Aparecido Campanini

Irani Aparecida de Santana Pereira

Karina Carla Damasceno Prudêncio

APM DA EE PROFª YOLANDA LUIZ SICHIERI
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BALANCETE 2ª SEMESTRE 2014

CONVÊNIO: 7431

Objeto de Repasse

Data do 

Repasse / 

Documento

Valor 

Repassado no 

Período

Outras 

Entradas no 

Período

Despesa 

Realizada no 

Período

Devolução no 

Período

Saldo no 

Período

MANUTENCAO DO PREDIO - 2/2014 05/09/2014 3.318,00 0,00 3.318,00 160,00 0,00

Retenção ISSQN Serralheria São Jorge 19/12/2014 14,20

NF 2310 - Sicchieri Produtos Hidráulicos de 

Serviços LTDA - EPP 19/12/2014 983,00

NF 282 - Tecnol Empreendimentos LTDA ME 16/09/2014 1.200,00

NF 023 - Sierralheria São Jorge de Pontal LTDA-

ME 19/12/2014 695,80

NF 2247 - Sicchieri Produtos Hidráulicos de 

Serviços LTDA - EPP 10/11/2014 425,00

CULTURA E CURRÍCULO/2º SEMESTRE 11/08/2014 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00

25/08/2014 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00

NF 07 -  Lilian Cristina Ravagnani Panificadora -ME 21/08/2014 200,00

NF 022 - Lilian Cristina Ravagnani Panificadora -ME 18/09/2014 200,00

NF 058 - Expresso Pontalense Eireli ME 18/09/2014 1.000,00

NF 050 - Expresso Pontalense Eireli ME 21/08/2014 1.000,00

TOTAL: 5.718,00 0,00 5.718,00 160,00 0,00

DIRETOR EXECUTIVO:

DIRETOR FINANCEIRO:

DIRETOR FISCAL(1):

DIRETOR FISCAL(2):

DIRETOR FISCAL(3):

APM DA EE PROFª YOLANDA LUIZ SICHIERI

Aila Marcela de Freitas Costa

Juliana Sarne

Humberto Aparecido Campanini

Irani Aparecida de Santana Pereira

Karina Carla Damasceno Prudêncio
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7. Comprovante de Registro da APM em Cartório 
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E.E. Profª. Yolanda Luiz Sichieri                                               Plano de Gestão 2015 - 2018 

 

64 

8. Comprovante de Realização de Serviços 

a) Limpeza de Caixas d’Água  

Data da Última Limpeza: 09/02/2015  -  Data da Próxima Limpeza: 09/08/2015 
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b) Limpeza de Filtros de Bebedouros 

Data da Última Limpeza: 10/10/2014  -  Data da Próxima Limpeza: 10/10/2015 

 

 

 



E.E. Profª. Yolanda Luiz Sichieri                                               Plano de Gestão 2015 - 2018 

 

66 

c) Recarga de Extintores de Incêndio 

Data da Última Recarga: 17/07/2015  -  Data da Próxima Recarga: 16/07/2016 
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d. Dedetização e Desratização da Unidade Escolar 

Data do Último Serviço: 19/01/2015  -  Data do Próximo Serviço: 19/07/2015 
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