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Assunto: Nota explicativa sobre preenchimento do Quadro Resumo do Projeto Político Pedagógico 

Prezado Diretor, 

 

Com o objetivo de esclarecer a finalidade de cada campo do Quadro Resumo do Projeto Político 

Pedagógico e sua forma de preenchimento, de modo que o processo seja racionalizado na unidade escolar e  

enviado, por e-mail, ao Supervisor de Ensino da Unidade até 25/08, orientamos para: 

 
1- Indicar o nome completo da unidade escolar; 

 

2- Breve histórico da escola - deverá ter em média 10 linhas de texto, com os principais fatos que marcaram a 

história da unidade; 

 

3- Características da Escola - poderão ser apontadas múltiplas opções para a escola, em cada item; 

 
4- Breve Resumo do Projeto Político Pedagógico - deverá ter em média 15 linhas de texto, trazendo as 

principais bases do trabalho pedagógico da escola (missão, visão, valores, finalidades, etc...); 

 

5- Principais Objetivos da Escola: delimitar os objetivos, por exemplo, Aprendizagem, Avaliação, Evasão, 

Reprovação, Formação Continuada, Cultura, Participação, Gestão, etc..., e em seguida sua descrição. (até 

5 linhas) 

6- Preencher as tabelas com os indicadores; 

7- Assinalar Conselhos Escolares; 

8- Principais metas da escola - Indicar objetivamente segundo as dimensões da gestão (de forma quantitativa) as 

principais metas que a escola tenha estabelecido para 2017(até 4), e em seguida algumas ações propostas para 

seu alcance; 

9- Principais projetos da escola - Indicar o título dos principais projetos da escola e seu objetivo (até 4), e em 

seguida um relato objetivo de seu andamento ou avaliação, se já concluído; 

 
10- Concluir com a data de envio e o nome completo dos gestores escolares. 

Lembramos que cada campo tem uma quantidade de caracteres conforme indicação de tamanho de texto sugerido, 

de maneira que tenhamos uma referência padrão entre as escolas, que poderá ser alterada para as próximas 

versões, conforme as demandas que surgirem da avaliação da própria escola. 

 

Cronograma da ação: 

- dia 11/07, enviado para as escolas, com Nota Explicativa para preenchimento; 

- de 12/07 a 24/08 a escola preenche o Quadro Resumo do Projeto Político Pedagógico e encaminha via e-mail para o 

Supervisor de Ensino da escola; 

- a partir de 04/09, toda a comunidade escolar poderá visitar os Quadros no site da Diretoria. 

 

Atenciosamente, 

Equipe de Supervisão de Ensino 

julho/2017 

Maria Inez Molinari Sofia 
Dirigente Regional de Ensino 
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2- Breve histórico da escola: A escola foi inaugurada com apenas 6 salas de aula em 1970 e nomeada 

inicialmente como Grupo Escolar Jardim Moreira. Em 1978, em homenagem “pós mortem” a uma professora 

destacada na comunidade escolar por sua competência e habilidade em ensinar artes, a Unidade Escolar passou a 

ser chamada de E.E. Professora Maria Rosa Brota. O prédio passou por algumas reformas e atualmente tem 10 

salas de aulas e atende o Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Apesar de não possuir área de lazer e área de 

esportes (quadra poliesportiva), esta escola é vista como referência de qualidade no bairro devido ao bom trabalho 

desenvolvido por toda a equipe escolar. O prédio da escola está passando há quase dois anos por uma reforma de 

grande porte para troca de todo telhado, por esse motivo até que a obra seja concluída, toda a equipe gestora, 

funcionários, alunos e professores estão distribuídos em outras duas Unidades Escolares. Mesmo assim a escola 

continua mantendo o seu padrão de qualidade. 

3- Características Gerais da Escola: 

Cursos: Turnos de funcionamento: Espaços pedagógicos disponíveis 

 

(X) 1° ao 5° ano 
 
(X) manhã (X) tarde 

  
( ) Sala de Leitura 

 

   ( ) Sala de Vídeo  

   ( ) Laboratório  

   ( ) Sala de Informática  

   ( ) Quadra   

   ( ) Outros:   

 
Total de alunos: 410 

 
Obs.: Aguardando a conclusão da reforma. 

4- Breve resumo da Projeto Político Pedagógico da escola: 

Missão:Nossa missão é que o nosso aluno seja leitor e escritor competente pois dessa forma saberá interpretar 

textos dos mais variados e tornará a sua leitura significativa para dar continuidade com sucesso nos anos finais do 

Ensino Fundamental. Tornar-se um cidadão melhor preparado, com maiores chances de progressão social e 

profissional. 

Visão:Atingir a excelência na competência leitora dos nossos alunos. 

Valores:Respeitar as diversidades. Valorizar a pluralidade. Perceber-se integrante, dependente e agente 

transformador do meio ambiente. Ser cidadão com participação social e política. 

Finalidade: Desenvolver as habilidades e competências para que nosso aluno se torne apto a participar de 

forma de crítica e autônoma na vida social, aprendendo conteúdos, compreendendo informações e sendo 

atuante na construção do conhecimento. 

5- Principais objetivos da escola para 2017: 

Objetivo Descrição 

 

 Participação da Comunidade 
 Há um trabalho intensivo de conscientização da equipe gestora para que os 

pais tenham uma maior participação nos colegiados com poder de decisão 
sobre os assuntos que envolvem a escola. 

 

 Formação Continuada 

 A formação dos professores acontece nos momentos de ATPC, vislumbrando 
o atendimento à Proposta da Missão da Escola, subsidiados pelos Programas 
da SEE. 

 Aprendizagem 
 As avaliações diagnósticas são recorrentes para melhor organização das 

intervenções pontuais, visando assim o verdadeiro aprendizado dos alunos. 

6- Indicadores de avaliações externas na escola: 7- Conselhos escolares: 

 Anos Iniciais Anos Finais Ensino Médio IDEB/META  

IDESP META IDESP MET 

A 

IDESP META A.I A.F  

Conselho 

de Escola 

 

(X) implantado 

(X ) atuante 
2012 4,07 5,01     5,3  

2013 3,49 4,21     -   

APM 
(X ) implantado 

(X ) atuante 2014 4,86 3,69     5,6  

2015 5,73 5,00     -  Grêmio ( ) implantado 
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2016 4,52 5,82     5,9   ( ) atuante 

8- Principais metas da escola para 2017 

Descrição da meta Principais ações para alcance da meta 

 

 Formar alunos cidadãos; atingir pelo menos 30%. 

 Trabalho com leitura e roda de conversa com textos 

jornalísticos, desenvolvendo o senso crítico, focando 
responsabilidade e cidadania. 

 Formar alunos que compreendam o que está lendo; 

atingir pelo menos 80%, dentro da expectativa de 
aprendizagem do ano que estuda. 

 Trabalho com Projeto fluência leitora, realizando 

atividades de leitura pelo aluno, com autonomia 
de variados gêneros textuais. 

 
 Aumentar a participação efetiva dos colegiados em 20%; 

 Como parte integrante da equipe escolar, os 

colegiados tomarão ciência dos direitos e deveres, 

contribuindo assim para a tomada de decisões da 
escola. 

 Evoluir 0,20 na meta do IDESP, que se encontra em 4,52 

e deve-se alcançar 4,72 em 2017. 

 Busca das  defasagens com as atividades 
diagnósticas e  organização de  intervenções 
pontuais no processo de avaliação. 

9- Principais projetos a serem desenvolvidos e em desenvolvimento na escola 

Título do projeto — breve objetivo Breve descrição do andamento/avaliação 

 
 

 Projeto Ciranda Literária; 

 Todos os alunos são convidados a levar um livro 

diferente semanalmente para ler em casa com a 

família. Na devolução há uma intervenção 

pedagógica com comentários e indicação dos livros 
aos colegas. 

 
 Programa Alfabetização e Letramento; 

 As atividades de leitura e escrita são realizadas para 

apropriação do sistema e linguagem 

escrita,simultaneamente, para que os alunos saibam 

utilizar em práticas sociais. 

 

 
 PROERD 

 Programa Educacional de resistência à drogas e à 

violência, que é desenvolvido nos 5º anos, em um 

semestre, em parceria com a Polícia Militar. 

Os alunos são informados sobre as drogas licitas e 
ilícitas e aprendem de forma lúdica a dizer NÃO 
quando for oferecido a eles. 

 
 

 Projeto Consciência Ambiental; 

 O Projeto visa conscientizar e incentivar os alunos a 

adotar hábitos diários quanto a redução do lixo e 

reaproveitamento de material reciclado. Dessa forma 

esperamos que as crianças se sintam pertencentes e 
responsáveis pela preservação do meio ambiente. 

10-Equipe Gestora: 

A – Diretor de Escola ISABELE MARIA DA SILVA NASCIMENTO 

B – Vice Diretor DOLORES BEATRIZ MARCOS CASTRO SÁNCHEZ 

C - Coordenador CRISTINA MITIE CHUJOYA DANTAS 
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