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I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

Nome: Escola Estadual Angelo Franzin 

Endereço: Av. Dr. Angelo Nogueira Vila, s/nº 

Bairro: Centro 

Município: Águas de São Pedro 

CEP: 13.525-000 

Telefone: (019) 3482-1160 / FAX: (019) 3482-2260 

Email: e021234a@see.sp.gov.br 

Código do CIE: 021234 

Código do FDE: 05.30.101 

Código da U.A: 43138 

CNPJ: 49.829.635/0001-02 

Inscrição Estadual: Isenta 

Decreto nº 17698, DO de 26/11/47  

 Lei nº 10460 de 26/12/1951, DO de 15/03/1952 

   

Curso Oferecido: 

Ensino Médio: Diurno – das 07h às 12h20 

 

 Equipe Gestora: 

 Vice-diretora:       Adriana Corniatti de Souza 

 Coordenação:      Márcia Bina 

  

mailto:e021234a@see.sp.gov.br
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II – CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

A Escola Estadual Angelo Franzin, localizada à Av. Dr. Angelo Nogueira Vila, s/nº, Centro, no 

município de Águas de São Pedro, SP, foi fundada em 1947, conforme Decreto nº 17698. DO 

de 26/11/47 e Lei nº 10460 de 26/12/1951, DO de 15/03/1952. Atualmente, a Unidade Escolar 

atende apenas o Ensino Médio, no período da manhã, e o município atende a Educação 

Infantil e Ensino Fundamental. A Unidade Escolar ocupa um terreno de 4.000m, com área 

construída de 1.900m. Nossas salas de aulas e3stão equipadas com ventiladores de parede, 

estante para livros didáticos e iluminação adequada. Contamos com ar condicionado na Sala 

de Informática, 08 computadores em rede e conexão com internet, monitorada por estagiário, 

da própria Unidade Escolar, contratado pelo Programa Acessa Escola da Secretaria do Estado 

da Educação, em parceria com a FUNDAP. Há uma grande área verde na parte da frente e 

externa da Unidade Escolar com estacionamento para professores, funcionários e visitantes. 

Atualmente, atendemos 210 alunos, todos no período da manhã. A clientela é de classe média 

alta, tendo em sua maioria acesso às novas tecnologias e seus periféricos.  

 

2.1 Histórico da Unidade Escolar: 

Patrono: Sr. Angelo Franzin 

Águas de São Pedro tem início de sua historia com o imigrante italiano Angelo Franzin, que 

depois de muito trabalho na lavoura conseguiu comprar dois grandes pedaços de terra, na 

região de São Pedro, no interior do Estado de São Paulo, no início da década de 10. Assim 

começou seu trabalho nas fazendas Palmeiras e Limoeiro. 

No Bairro do Querosene, que tinha este nome devido forte cheiro que emanava de suas terras, 

localizado na Fazenda Palmeiras, houve interesse por parque daqueles que sonhavam em 

encontrar petróleo em terras paulistas devido aos estudos sobre a possível existência do “ouro 

negro” nesta região.   

Em 1921 começou as primeiras prospecções com aval do então governador Júlio Prestes. 

Porém as pesquisas não tiveram sucesso em encontrar petróleo e sim águas de gosto estranho 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 
DIRETORIA  DE ENSINO – REGIÃO DE PIRACICABA 

EE ANGELO FRANZIN 

Av.Dr. Angelo Nogueira Vila, s/nº - Centro – Águas de São Pedro 

Fone (19) 3482 1160 - Fax: (19) 3482 2260 

eeangelofranzin@gmail.com  

 
 

 3 

e cheiro forte. Os poços acabaram sendo abandonados e continuaram jorrando águas termais 

sem que ninguém se aproveitasse. 

Anos mais tarde, Angelo Franzin, percebeu que os animais que bebiam daquelas águas, eram 

mais sadios que os outros e depois de uma rápida análise, constatou o valor terapêutico que as 

águas ofereciam. Graças a isto, em 1934, ele construiu um pequeno balneário onde ele esmo 

se banhava esperando uma cura para seu reumatismo. A notícia sobre o poder de cura das 

águas se espalhou, neste mesmo local, hoje conhecido como "Fonte da Juventude", que foi 

ampliado e um novo balneário nasceu feito em alvenaria e bem maior que o antigo balneário 

de madeira, construído por Angelo Franzin. 

Em 1935, o empresário Octavio Moura Andrade, que havia conhecido as “águas medicinais”, 

um ano antes, resolveu investir e como um homem de visão, viu ali a oportunidade de 

construir uma cidade única, uma cidade voltada à saúde e ao lazer, voltada à qualidade de 

vida. A partir daí iniciaram as obras da construção de "Caldas de São Pedro", 

O projeto era audacioso, constava à construção de um grande balneário, um hotel cassino em 

meio a um parque e o conceito de “cidade jardim”, como nas cidades européias. Para tal foram 

contratados o urbanista Marcelo Vieira de Macedo Vieira e os melhores paisagistas, arquitetos 

e engenheiros do país. 

Em 25 de Julho de 1940 era inaugurado o Grande Hotel São Pedro, um dos melhores e maiores 

hotéis do Brasil, que mais pareia “um transatlântico no meio do deserto”, com ilustres 

hóspedes em seu cassino. 

Em 30 de abril de 1946, Otávio Moura Andrade foi surpreendido com a notícia do fim dos 

cassinos no Brasil, por ordem do então presidente Eurico Gaspar Dutra, a pedido de sua esposa 

dona Carmela (conhecida como dona Santinha), uma mulher extremamente religiosa e 

contrária ao jogo. 

Apesar desta péssima noticia, a cidade prosperou e surgiram novos hotéis, pousadas e colônias 

de férias. Águas de São Pedro  se consolidou em uma das melhores estâncias hidrominerais do 

país e vive do turismo até hoje sendo o segundo menor município brasileiro em extensão 
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territorial, apenas 3,64 km² e um dos melhores em qualidade de vida. A denominação EE 

Angelo Franzin é uma homenagem a grande dedicação do Sr. Angelo Franzin na história da 

fundação do município. 

 

2.2 Recursos Físicos e Materiais da Unidade Escolar 

06 salas de aula 

01 sala de leitura 

01 sala de informática 

01 sala de professores 

01 sala de coordenação e vice-direção 

01 secretaria 

01 quadra de esporte coberta  

01 cantina 

01 cozinha (adaptada) 

01 banheiro coordenação e vice-direção  

01 banheiro secretaria  

01 banheiro de aluno masculino 

01 banheiro de aluno feminino 

01 pátio descoberto 

01 almoxarifado (adaptado) 

01 sala de depósito para material de limpeza (adaptada) 
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2.3 Equipamentos 

08 computadores para SAI 

02 computadores administrativos 

01 computador para coordenação 

01 computador para sala de leitura 

02 TVs de 20’  

03 TVs de 29’   

01 vídeo-cassete  

01 DVD  

01 antena parabólica  

01 tela de projeção 

01 retroprojetor 

02 aparelhos de Rádio Gravador/CDs 

02 microfones 

01 filmadora 

01 câmera fotográfica 

01 notebook 

01 data show 

2.4 Recursos Humanos: 

Núcleo de Direção:   01 Vice-diretor 

    01 Coordenador Pedagógico  

 

 Técnico-administrativo:  01 Agente de Organização Escolar 

      01 Agente de Serviço Escolar 
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Operacional: 00 

 

Corpo Docente:    06 Professores Efetivos 

   06 Professores  ACTs 

 

2.5 Resultados Educacionais 

Desde o ano de 2009, a equipe escolar aceitou muito bem o desafio de auto-avaliação, 

analisando a competência de sua gestão, as iniciativas e experiências renovadoras e bem 

sucedidas na melhoria da aprendizagem dos alunos. 

Quanto à implantação deste Projeto Político Pedagógico, todas as ações têm 

acompanhamento da Supervisão de Ensino com vistas a estarmos sempre em consonância 

com a implantação do novo Currículo do Estado de São Paulo e sua articulação com a 

reestruturação do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – 

SARESP, momento que oportunizou grande adesão e comprometimento dos profissionais 

envolvidos, que responderam com respeito, entusiasmo e responsabilidade aos desafios 

inerentes aos projetos inovadores, visando superar os índices indicadores de avaliação externa 

– IDESP – os quais foram muito satisfatório em 2008, insatisfatório em 2009 e novamente 

acima das expectativas em 2010. 

 

SARESP – AVALIAÇÃO EXTERNA ESTADUAL 

Ano de 

realização 

Resultado 

RESULTADOS GERAIS / IDESP 2007 2,85 

RESULTADOS GERAIS / IDESP 2008 3,80 

RESULTADOS GERAIS / IDESP 2009 2,85 

RESULTADOS GERAIS / IDESP 2010 3,50 
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O IDESP – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo é um indicador de 

qualidade. Na avaliação das escolas feita pelo IDESP consideram-se dois critérios 

complementares: o desempenho dos alunos nos exames do SARESP e o fluxo escolar. Este 

indicador tem o papel de dialogar com a escola, fornecendo um diagnóstico de sua qualidade, 

apontando os pontos em que precisamos melhorar. 

       Indicador 

Ano 

Taxa de 

Aprovação (%) 

Taxa de 

Reprovação (%) 

Taxa de 

Abandono (%) 

Taxa de 

Distorção 

Idade/Série (%) 

2008 93,30 6,70 0,00 6,0 

2009 93,30 3,65 3,05 4,0 

2010 97,54 1,47 0,99 3,0 

 

Neste ano de 2010, nos apoiamos nos diversos documentos e relatórios que sustentam o 

Currículo Oficial do Estado de São Paulo, um recurso que nos auxilia a garantir a aprendizagem 

dos conteúdos e a constituição das competências e habilidades previstas. Foi proposto a todos 

que a aprendizagem resulte da coordenação de ações entre as disciplinas, do estímulo à vida 

cultural da escola e do fortalecimento de suas relações com a comunidade. 

III – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

3.1 Introdução 

 O projeto político pedagógico da E. E. Angelo Franzin está voltado às necessidades de 

seus discentes e comunidade. Foi feito o diagnóstico da clientela no início do ano letivo, 

através de pesquisa, que retratou o perfil de nossos alunos. Temos como principal objetivo o 

desenvolvimento da cidadania responsável. A metodologia aplicada proporciona a construção 

do conhecimento através da interdisciplinaridade e contextualização e está de acordo com o 

Currículo Oficial do Estado de São Paulo e toda a legislação pertinente: Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, Constituição Federal, Constituição Estadual, Estatuto da Criança e do 
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Adolescente, Parâmetros Curriculares Nacionais, Conselho Estadual da Educação do Estado de 

São Paulo. 

 As atividades escolares estão articuladas com os conteúdos a serem trabalhados, 

estimulando os alunos a desenvolverem sua capacidade de observar para aprender a fazer, a 

ser, a conviver e a conhecer. 

 A escola prioriza o trabalho interdisciplinar, por este motivo promove ações coletivas 

internas, tais como o Projeto de Avaliação Coletiva, realizado a cada bimestre, o Projeto de 

Valorização do Desempenho Escolar, que conta com a participação dos pais de alunos e 

professores, o Projeto Paródia, o Projeto Solidariedade e o Projeto Semana da Saúde, que 

abordam temas relacionados à saúde e à sexualidade, como a gravidez na adolescência e a 

prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, dengue, etc. As atividades relacionadas aos 

projetos fortalecem as interações entre os professores e destes com a equipe gestora, 

beneficiando os alunos melhorando sua autoestima. 

 

3.2 Diagnóstico 

 Apesar das diversas mudanças na política educacional nas últimas décadas, temos a 

certeza de que saímos de uma educação totalmente conteudista e fragmentada para seguir 

novas orientações que passaram a formar um processo contínuo de humanização e que se 

configura de modo interativo e coletivo com a aprendizagem permanente para superar a 

fragmentação entre a teoria e a prática, valorizando a realidade do aluno e favorecendo um 

trabalho integrado de ensino voltado para a comunidade, para formar um ser social ciente de 

suas responsabilidades e conhecedor de seus direitos. 

 O novo enfoque dado à formação escolar corresponde: 

1 – à consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos; 

2 – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar 

aprendendo; 

3 – aprimoramento do educando como pessoa humana, sua formação ética, desenvolvimento 

de sua autonomia intelectual e seu pensamento crítico. 

 O Projeto Político Pedagógico da E. E. Angelo Franzin está organizado de maneira a 

atender os interesses e ideais dos diversos segmentos de sua comunidade escolar. 
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3.3 Dos princípios e das diretrizes desta instituição de ensino 

A) FILOSÓFICOS 

1 – Valorização da formação dos alunos, docentes e gestores; 

2 – Preocupação com a qualidade do ensino e com as metas necessárias para atingi-la; 

3 – Reflexão sobre a realidade histórica desta Instituição de Ensino junto à comunidade; 

4 – Priorizar a “Estética da Sensibilidade” como princípio curricular no exercício da liberdade 

responsável; 

5 – Política da Igualdade: aprender a conviver com as diferenças e reconhecer os direitos 

humanos, contextualizando ações inclusivas. 

6 – Ética da Identidade: desenvolver a solidariedade e a reciprocidade através do respeito ao 

outro. 

B) FUNÇÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

1 – Preparo para o mundo do trabalho, através de vivências e palestras oferecidas no âmbito 

escolar. 

2 – Preparo para o exercício da cidadania, acompanhando a transformação cultural e social 

através de pesquisas e debates que gerem reflexões importantes para a formação sócio-

cultural dos alunos. 

3- Desenvolvimento pessoal, organizado a partir da construção das competências e habilidades 

necessárias à sua formação, bem como a cultura da solidariedade e do respeito ao outro e ao 

ambiente em que vive. 

C) PRINCÍPIOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS 

1 – Escola aprendente, necessitando aprender para se adaptar e enfrentar aos novos desafios 

e mudanças impostas. 

2 – Pluralismo de idéias e concepções: conhecimento de diferentes concepções relacionadas à 

docência, tais como: transposição didática, currículo e desenvolvimento curricular, 

planejamento, organização de tempo e espaço, gestão de classe, contrato didático, interação 

grupal, criação, realização e avaliação das situações didáticas, avaliação da aprendizagem, 

inclusão de portadores de necessidades especiais, relação professor/aluno. 
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3 – Transposição Didática: É a articulação das intenções educativas, tais como a 

contextualização, que privilegia o ensino enquanto construção do conhecimento e a 

interdisciplinaridade, que garante a interação entre as diferentes áreas curriculares. 

 

3.4 Da organização do Ensino na EE Angelo Franzin  

 A equipe escolar está orientada a promover ações que priorizem: 

- o respeito aos direitos humanos; 

- a participação na democracia; 

- a co-responsabilidade pela vida social como compromisso individual e coletivo. 

 

3.5 Diretrizes de Ensino: 

- Posicionamento em relação às questões sociais; 

- visão da tarefa educativa como intervenção no presente; 

- tratamento de valores sociais como conceitos reais e vigentes no cotidiano; 

- inclusão de temas sócio-culturais, tais como os de urgência social, abrangência nacional, 

diversidade cultural e temas locais, do cotidiano, onde a escola está inserida. 

 

3.6 Saberes a serem garantidos para os alunos: 

- Domínio de conhecimentos acadêmicos básicos; 

- aquisição de habilidades para a vida de trabalho; 

- aquisição da capacidade de tomar decisões a partir de análises; 

- aplicação de conhecimentos; 

- compreensão e uso de tecnologias; 

- formação de juízos de valor a partir da vivência no ambiente social; 

- aquisição de leitura e escrita e seu uso competente; 
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- cooperação individual e coletiva em situações particulares e globais; 

- compreensão de direitos e deveres de cidadania. 

3.7 O currículo escolar valorizará 

- Estudos do meio; 

- eventos cívicos e comemorativos; 

- viagens de integração e socialização; 

- visitas a exposições, mostras culturais e eventos. 

 

3.8 Avaliação 

- Enfatizar a avaliação qualitativa sobre a quantitativa, independentemente do critério de 

atribuição de notas. 

- O conteúdo curricular será avaliado por interdisciplinaridade, com notas gerais e específicas, 

correspondentes a cada disciplina, de acordo com projeto interno. 

- Os professores utilizarão fichas individuais de acompanhamento e observação dos alunos, 

prevista em lei, de acordo com os conteúdos conceituais e procedimentais desenvolvidos. A 

Nota Procedimental é coletiva e baseada e registrada nos critérios de assiduidade, atenção às 

aulas, respeito aos colegas, professores e funcionários e cuidados com o patrimônio público, 

além do cumprimento às normas do regimento escolar. A prática da recuperação contínua é 

obrigatória. 

 


