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PLANO DE GESTÃO 
 
 
 
I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR: 
 
Escola Estadual Professora Avelina Palma Losso 
 
Endereço:   Rua Milton Teixeira de Sá, Nº 184. 
Bairro   Santa Rosa – Palmeiras 
CEP  13.414-220 
Cidade:   PIRACICABA – SP 
Fones:   Secretaria e Coordenação: 3421-8671 

  Direção: 3413-5443 
  Orelhão na entrada da escola: 3412-0352               

e-mail:   eebairrosantarosa@ig.com.br                            
CNPJ da APM:                                                 96 508 726/0001-09 
Código C.I.E:   920.800 
Subordinação:   Diretoria de Ensino da Região de Piracicaba 
Ato de Criação:  Decreto nº 38.400 de 25.02.94 – 
D.O.E.:                                                       de 26.02.94 - página 02 - Seção I 
Instalação da Escola:  Resolução S.E. nº 157 de 17.08.94 – 
 D.O.E. de 18.08.94 - página 15 - seção I 
Modalidade de Ensino:                                 Ensino Fundamental Ciclo II e Ensino Médio 
Horário de funcionamento:                            Período da manhã das 07h00 ás 12h20 minutos 
                                                                  Período da tarde das 13h00 ás 18h20 minutos 
Equipe de gestão: 
Diretor:                                                       Iamara Cristina Lustosa 
Vice-diretor:                                                Adilson Aparecido Costa 
Coordenadores Pedagógicos:                       Leticie Rogério e João Leonardo S Souto 
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II – CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
 
A- Apresentação Da Escola 
 

A escola está situada no bairro Santa Rosa, município de Piracicaba, ocupa uma área de 
619,4 hectares e divide-se em Jardim Palmeira e Jardim Ipê, limita-se com os bairros: São Jorge, 
Tanquinho, ESALQ e Areão e fica 10 km distantes do centro da cidade, com acesso pelas 
rodovias Piracicaba-Limeira ou Piracicaba-Rio Claro. 

Criada pelo Decreto 38.400, de 25, publicado em 26/02/94, inaugurada em maio de 1994 
e instalada a partir de 23/06/94 pela Res. SE 157, de 17, publicada no D.O.E de 18/08/94, com o 
nome de EEPG (agrupada) Bairro Santa Rosa, passando a EEPG CF. pela Res. SE 72/96, 
complementando Res. SE 37/96 com oito classes de 1ª a 4ª séries. 

No período compreendido entre a sua instalação e o ano de 2001, a escola funcionou 
com o Ciclo I do EF (1ª a 4ª séries), num prédio municipal de madeira e, a partir de 2002, em 
novo prédio, construído pela FDE, com quatro salas de aula e o bloco administrativo passando a 
atender alunos do EF - Ciclos I e II (1ª a 8ª séries), cerca de 450 alunos. A telessala do E.F 
começou a funcionar no 2ª semestre do mesmo ano, período noturno. A ampliação do prédio 
não tardou, mais quatro salas de aula foram autorizadas, conforme publicação no D.O.E de 
24/09/2002. As obras foram concluídas em 2003. 

A quadra poliesportiva, utilizada pela comunidade escolar  e compartilhada com a 
comunidade loca,l foi reformada e inaugurada em agosto de 2007. 

A escola é vinculadora da Unidade C.A.S.A (Centro de Atendimento Sócio Educativo ao 
Adolescente) desde 2009. 

A Patronesse da escola é a Professora Avelina Palma Losso. Nascida em 08/12/1902 e 
falecida em 29/05/1969. Em 05 de março de 1925, Avelina foi nomeada professora para reger a 
3ª escola mista das colônias reunidas rurais de Santa Rosa. Em 17 de março de 1932, Doutor 
Pedro de Toledo, interventor federal no estado de SP, nomeou-a para exercer o cargo de adjunta 
do grupo escolar Dr. Kock, de 2 ª ordem, onde lecionou durante 25 anos.  

Avelina era uma professora dinâmica, muito religiosa e conselheira. Era boa mestra e 
muito amorosa. Ministrava aulas de puericultura e catecismo. Na classe dela eram 27 alunos que 
receberam o diploma em 1949. Avelina foi como uma mãe para os alunos (testemunho de ex-
aluna Cezira Moretti).. 

A Lei nª 11.640,de 7 de janeiro de 2004, altera o Projeto de Lei nª 610/2003, de autoria 
do deputado Roberto de Morais que denominou “Avelina Palma Losso” a Escola Estadual do 
Bairro de Santa Rosa, em Piracicaba. 

De acordo com o Censo do IBGE, em 2.000, o bairro tinha 2754 moradores, estima-se 
que atualmente o bairro tenha, aproximadamente, 7000 moradores, oriundos das diferentes 
regiões do País. 

A grande maioria das famílias do bairro mora em casa própria, sendo consideradas de 
classe média, algumas em casas de aluguel e as que constituem a população de baixa renda, 
moram numa área verde invadida, mas que não pode ser considerada favela, pois poucas são 
as casas de madeira. 

A maioria dos pais trabalha nas empresas locais e nos bairros próximos, alguns são 
profissionais liberais e poucos atuam na economia informal, como pedreiros, pintores 
residenciais, vendedores. 
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O nível de escolaridade da grande maioria é ensino fundamental (ciclo I), outra parcela 

concluiu o ensino fundamental (ciclo II),  muitos possuem ensino médio e universitário e apenas 
uma pequena parcela de analfabetos ou semi-analfabetos. 

As pessoas da comunidade organizam-se e procuram mobilizar-se para trazer melhorias 
para o bairro tendo conseguido muitas das reivindicações ensino: médio no bairro, construção e 
ampliação da escola, a construção da EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil), ruas 
asfaltadas, iluminação, limpeza, varejão, etc. 

Existe também uma ONG “Amigos da Lagoa” que além de lutar pela preservação da 
lagoa situada no bairro, trabalha em prol da conscientização para a conservação e amor ao meio 
ambiente. A ONG é uma das parceiras da escola, realizando palestras para os alunos e 
caminhadas de conscientização 

O bairro possui linha telefônica, é atendida pelo Correio, Jornais, Rádios, conta com dois 
postos de saúde da família, duas creches. 

Para lazer, atualmente, um playground, uma quadra de areia e a quadra poliesportiva 
que é compartilhada entre a escola e a comunidade em geral, nela são desenvolvidas atividades 
em parceria com a prefeitura municipal como o Projeto de Esportes, além do Centro Comunitário 
onde funciona um varejão as quartas-feiras. 

O comercio do bairro conta com vários Bares, 02 restaurantes, 03 Padarias, 01 Varejão, 
03 Supermercados, 01 Farmácia, 01 Açougue, 01 Loja de Utilidades Doméstica, 01 Loja de 
Roupas, 01 pet shop, 01 Igreja Católica e várias Evangélicas distribuída em várias ruas, além de 
Indústrias de Manutenção e Eletros-mecânica. 

Mais recentemente instalou-se no bairro a FATEC – Centro Paula Souza e a IFSP - 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, além do grande volume de 
empresas que tem construído seu espaço neste local (Distrito Industrial Uninorte) 

A Viação Piracema atende o bairro com ônibus a cada 30 minutos, das 05h00min horas 
às 24h00min horas, embora boa parte da população possua condução própria.  

O aniversário do bairro comemora-se no dia 14 de março com programação cultural e 
recreativa para todos que queiram participar. 
 
B- Prédio Escolar:  
 

 Dimensões: Área do Terreno: 3.588,00 m2  

 Materiais da Construção =Alvenaria 

 Tamanho das salas de aula= 8 salas medindo 49,0 m2 . 

 Biblioteca = 1 

 Sala dos Professores =1 

 Diretoria =1 

 Secretaria =1 

 Sala de Coordenação-1 

 Cozinha =1 

 Sanitários =05 

 Pátio Coberto =1 

 Quadra de Esportes =1 

 Sala de informática =1 

 Almoxarifado=1 
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C-  Recursos Físicos e Pedagógicos: 
 
Descrição dos equipamentos e materiais de apoio pedagógicos 
 

Tipos de Equipamentos Quantidade 

Computador 20 

Mimeografo 01 

Máquina de Escrever 01 

Copiadora 01 

Televisor 03 

Aparelho de Som 03 

Máquina Fotográfica digital 01 

Filmadora 02 

Data Show 01 

Telão  01 

  

2) Material de Apoio Pedagógico  

Retroprojetor 01 

Antena Parabólica 01 

Jogos Diversos 

Mapas Diversos 

 

3) Acervos  

Livros Paradidáticos  

Livros Didáticos 4000 

Fitas de Vídeo e Áudio 160 

Enciclopédia 02 

  

4)Eletro Domésticos  

Geladeira 02 

Freezer 02 

Fogão Industrial 01 

Liquidificador 02 

Microondas 01 

Batedeira 01 

Picador de Legumes 02 

Espremedor de Frutas 01 

Cortador de grama 01 
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III- INDICADORES DE QUALIDADE 

 
 

INDICADORES DE QUALIDADE NÍVEL DE ATENDIMENTO 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

1 – Proposta Curricular 
Contextualizada 

A proposta curricular 
mostra-se atualizada para 
atender as necessidades 
dos alunos e da 
comunidade, em 
consonância com o projeto 
pedagógico, as Diretrizes e 
Orientações Nacionais, 
Estaduais e Municipais bem 
com os avanços científicos, 
tecnológicos e culturais da 
sociedade contemporânea? 

BOM 

2 – Articulação políticas 
públicas de educação e 
projeto pedagógico 

O projeto pedagógico 
promove a articulação entre 
as políticas públicas de 
educação e as práticas 
curriculares desenvolvidas 
na escola, evidenciando 
ações e resultados 
alcançados que contribuam 
para a continuidade das 
experiências relatadas? 

REGULAR 

3 – Planejamento da prática 
pedagógica 

As práticas de planejamento 
das aulas dos professores 
são realizadas de forma 
sistemática e coletiva, em 
consonância com a 
proposta curricular da 
escola, as necessidades 
individuais dos alunos, a 
legislação educacional e os 
diferentes espaços e tempos 
escolares? 

REGULAR 

4 – Monitoramento da 
aprendizagem 

A escola analisa os 
resultados de aprendizagem 
(avanços alcançados e 
dificuldades enfrentadas 
pelos alunos) e desenvolve 
ações pedagógicas visando 
à melhoria contínua do 
rendimento escolar? 

REGULAR 
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5 – Inovação pedagógica A escola desenvolve 
práticas pedagógicas 
inovadoras para atender 
diferentes necessidades e 
ritmos de aprendizagem por 
meio de abordagens 
curriculares diversificadas, 
com a utiização adequada 
de recursos didáticos e 
tecnológicos educacionais? 

BOM 

6 – Inclusão com equidade São realizadas práticas 
pedagógicas inclusivas que 
traduzam o respeito e o 
atendimento equitativo a 
todos os alunos – 
independentemente de 
origem sócio-econômica, 
gênero, etnia e 
necessidades especiais? 

BOM 

 

 
 
 


