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I - IDENTIFICAÇÃO  DA UNIDADE ESCOLAR 

 
 
EE "PROF. ALCIDES GUIDETTI ZAGATTO" 
Rua Heraldo Angeli, S/N. 
CEP 13401-523 - Telefones: 3422-6855 e fone/fax: 3433-1103- e-mail: 
e020761a@see.sp.gov.br, cód CIE: 020761; código FDE: 0738; CNPJ: 
49.397.789/0001-55; esta Escola foi estabelecida pelo Decreto nº 51335, 
publicado em 30/01/69, instalada pelo Ato nº 54, publicado no D.O de 01/03/69; 
autorizada por Ato nº 54, publicado no D. O de 01/03/69;  Piracicaba – SP. 
 
Ato legal de Criação da U.A.:       
      Esta Escola foi estabelecida pelo Decreto nº 51335, publicado em 30/01/69 
      Instalada pelo Ato nº 54, publicado no D.O de 01/03/69; 
      Transformada em EEPG em 1976 
      Curso oferecido: Ciclo I - Ensino Fundamental – 2º ao 5º ano. 
      Horário de Funcionamento: Manhã: das 07h00min as 11h30min Tarde: das 
13:00 as 17:30 h. 
 

 
 JURISDIÇÃO 

 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 
DIRETORIA DE ENSINO DE PIRACICABA 
 
 
 FUNDAMENTO  LEGAL 

 
Resolução S.E. Nº 23, publicado em D. O de 28/01/76. 
Código CIE - 020.761 
      U.A. - 43.135 
      F.D.E. - Nº de Convênio - 0738 
      Código do prédio - 0.553.204 
      C.G.C. da A.P.M. - 49.397.789/001-55 
      Caixinha nº 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:e020761a@see.sp.gov.br


SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO  - REGIÃO PIRACICABA  

EE. “PROF ALCIDES GUIDETTI ZAGATTO 
Rua Heraldo Angeli, s/nº - FONE 3422- 6855 –  Jardim Esplanada - CEP 13401-523- PIRACICABA – SP 

 
 
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 Geraldo Alckimin 
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
 Herman Voorwald 
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 
Prof. Oldack Chaves 
DIRETOR DE ESCOLA 
Profª Maria Regina Françoso Luccas 
VICE-DIRETOR 
Profª Neusa Maria Stela Schiavuzzo 
PROFESSOR COORDENADOR PEDAGÓGICO 
Profª Isabel Cristina de Lima Veiga 
SECRETÁRIA DESIGNADA 
Elisabete Aparecida Ramos 
 
ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA: 
 
Curso oferecido - Ciclo I do Ensino Fundamental, em regime de progressão 
continuada, correspondendo ao ensino do 2º ao 5º ano.  
Horário de funcionamento: Período da manhã: 7 h. às 11h30min h.  
                  Período da tarde: 13 h. às 17h30min h. 
EQUIPE DE GESTÃO:  
 
Diretor: Maria Regina Françoso Luccas 
Vice-diretor: Neusa Maria Stela Schiavuzzo 
Professor Coordenador: Isabel Cristina de Lima Veiga 
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II_  CARACTERIZAÇÃO  DA  UNIDADE  ESCOLAR 
 
APRESENTAÇÃO DA ESCOLA 
 
 
- A EE. Prof. Alcides Guidetti Zagatto, localiza-se no bairro Jardim Esplanada, 
este, popular e residencial, pertencendo à região intermediária entre o centro e 
a periferia da cidade de Piracicaba. Nossa clientela atende aos níveis sócio-
econômica baixa e média baixa renda. 
 
 
História da Escola: 
 
      Ao analisarmos documentos concernentes ao trajeto inicial da E.E. "Prof. 
Alcides Guidetti Zagatto", encontramos um resumo sobre o percurso da 
instituição desde 1969, quando foi criada, até o ano de 1976. Foi estabelecida 
pelo Decreto n.º 51.335, publicado em 30/01/69 com o nome de 1º Ginásio 
Estadual de Piracicaba. Sua instalação foi autorizada por Ato nº 54, publicado 
no D. O de 01/03/69. A primeira Diretora foi a Profª Joanna Flordeliz de Aguiar 
e a primeira Secretária Maria da Penha Cléopatra Godoy. Em 23/02/73 o 
ginásio mudou para o atual prédio, localizado à rua Heraldo Angeli, no Bairro 
Jd. Esplanada. Em 1976, o Ginásio passa a Escola estadual de primeiro Grau 
(EEPG) "Prof. Alcides Guidetti Zagatto". A direção era exercida por Helena 
Fausta de Andrade e a 1ª Assistente de Direção, a Profª Iara Moutinho 
Chabregas e o secretário Waldecy Outeiro. Funcionando em três períodos com 
1170 alunos divididos em trinta e duas classes. 
      De acordo com as anotações encontradas, temos que no ano de 1993, ano 
em que foi instituída a Escola Padrão, a EEPG Prof. Alcides Guidetti Zagatto, 
possuía 1206 alunos. 
      Nas anotações concernentes ao ano de 1994, encontramos referências a 
uma tentativa de se traçar um perfil da clientela com o objetivo de "melhorar a 
qualidade de ensino aumentando o índice de aprovação, partindo daquilo que o 
aluno já sabe". Essas anotações dizem que a "clientela é diversa", que 
requerem abordagens pedagógicas diferentes. Os alunos do noturno são em 
sua maioria trabalhadores e que por isso existem "muitas ausências noturnas". 
É também detectado grande número de ausências de alunos "moradores de 
área verde". A evasão é identificada como sendo ocasionada por problemas de 
formação de gangues rivais, bem como o interesse conseguir passe escolar e 
os que evadiram é porque já foram reprovados em alguma série. 
      Analisando índices apresentados em 95, 96, 97 e 98 podemos observar 
que de ano a ano existe um aumento significativo da promoção dos alunos, 
partindo em 95 de 71% para 99,2% em 98. Em relação à retenção e aos 
índices de evasão houve diminuição gradativa. 
      A partir de 1998, as unidades escolares passam de EEPG para EE, isto é, 
Escola Estadual, acrescidas do patrocínio; assim esta unidade passa a EE 
"Prof. Alcides Guidetti Zagatto", primeiramente sob a Direção da Profª 
Bernadete e a seguir a Profª Maria de Giovani Segabinazzi, posteriormente,  



 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO  - REGIÃO PIRACICABA  

EE. “PROF ALCIDES GUIDETTI ZAGATTO 
Rua Heraldo Angeli, s/nº - FONE 3422- 6855 –  Jardim Esplanada - CEP 13401-523- PIRACICABA – SP 

 
assumiu a direção o Prof. Ivan José Ferraz Formigoni no período de 21/11/97 a 
20/02/98, Profª. Bernadete Osores Coelho no período de 01/04/98 a 28/06/98. 
Profª Leila Terezinha F. Negri no período de 29/06/98 a 15/08/2000, Profª 
Helena Callefi de Lara no período de 16/08/2000 a 31/08/2001, Profª Leila 
Terezinha F. Negri no período de 03/09/2001 a 14/07/2002. No ano de 2002, 
em 15 de julho, removida por concurso, assumiu em caráter efetivo a Direção 
desta U.E., a Profª Maria Aparecida Rolim Everaldo, até 20/12/2008 quando 
então assumiu por remoção Maria Regina Françoso Luccas 
 
 
  Biografia do Patrono 
 
      O Prof. Alcides Guidetti Zagatto nasceu a 13 de abril de 1921, em 
Piracicaba, Estado de São Paulo. Era filho do Sr. José Guidetti e D. Ignês 
Bandória Guidetti, perdendo seu pai aos dois anos de idade e sua mãe aos 
três. Foi criado e educado por sua tia Ermíria Bandória Zagatto, casada com o 
Sr. Vitório Zagatto. 
      O Prof. Alcides Guidetti Zagatto foi professor Associado em RDIPP, do 
departamento de Economia da escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 
da USP. 
      Recebeu o título de Eng.º Agrônomo da USP de livre Docência da 7ª 
Cadeira - Economia, obtido através de concurso de Provas e Títulos realizados 
no período de 16 a 18 de outubro de 1952. Foi Professor Catedrático 
Substituto, designado pelo Magnífico reitor da USP. Substituiu oficialmente o 
Professor catedrático em 1957. Em 1961 - Professor colaborador da 7ª cadeia - 
Economia - USP. A partir de 1962 foi membro do Comitê de Conselheiros do 
Curso de pós-graduação em Ciências Sociais Rurais da ESALQ. Foi membro 
de várias sociedades e associações, participaram de onze cursos de 
especializações, congressos, seminários, reuniões científicas e comissões 
julgadoras. 
      Foram publicados vários trabalhos seus entre 1965 e 1966. 
      Faleceu em Brasília no dia 17 de agosto de 1969, onde foi acidentado, 
quando a serviço da ESALQ-USP. 
      Em 1969, foi proposto o seu nome para patrono do então 1º Ginásio 
estadual de Piracicaba, que funcionava no prédio atual EE "Dr. João 
Conceição" e hoje funcionando na Rua Heraldo Angeli s/n, no Jardim 
Esplanada. 
 
 
 
Localização da Escola 
 

     A E.E. “Prof.Alcides Guidetti Zagatto”, localiza-se a Rua Heraldo Angeli, s/n, 
Bairro Jardim Esplanada, em Piracicaba, S/P. 
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Importância para a comunidade: 
 

     Através de depoimentos dos pais, sabemos que é uma instituição, na qual a 
comunidade confia.  
     A partir de dados estatísticos traçaremos o perfil da clientela escolar desta 
U.E.: a maioria de nossos alunos é natural de Piracicaba; assegura-se que a 
maioria d crianças se apresentam de acordo com a expectativa educacional 
para a sua idade, devendo-se , no entanto, relevar a influência da progressão 
continuada, vigente desde 1997 - há, no entanto, um pequeno percentual de 
alunos em que a idade está acima do previsto,porém estão na sala de PIC. A 
população desta área asila entre renda médio-baixa. Os alunos da escola são  
em sua maioria filhos de pais trabalhadores das indústrias e comércio da 
região.    
      As condições de higiene e saúde são razoáveis, necessitando de um 
projeto de prevenção as doenças, bem como as transmitidas através da água, 
como a cólera e através de criadoras de mosquitos, dengue. 
      Atividades de lazer e cultura - mais ou menos 25% de nossos alunos são 
sócios de clube e 75% não o são. Essas atividades são em sua maioria 
programadas pelo Centro Comunitário. Pela Igreja Católica ou pela escola. É 
tradicional a Festa Junina, a Festa da Primavera.  
      A comunidade é atuante, salientando-se que estamos trabalhando para que 
isso se torne cada vez mais evidente. 
      A merenda escolar é oferecida aos alunos diariamente, sendo composta de 
café da manhã (leite, bolacha ou pão) e uma refeição diária, devidamente 
balanceada. Os alunos gostam da merenda e algum tem nela sua principal 
fonte de alimentação. 
 
Prédio escolar:  
 
      O prédio foi construído em: 1972 e conta com 20 salas de aula, 01 sala dos  
professores, 01 sala de Ed. Física,  01 sala de informática com 13 
computadores, 01, biblioteca, 01 secretaria, 01 copa, 01 cozinha da merenda, 
02 banheiros administrativos e 06 banheiros para os alunos, 01 pátio com palco 
e 01 quadra coberta. 
        Desde o momento da re-organização do ensino, ocorrida em 1996, esta 
U.E. vem trabalhando para uma adequação de sua estrutura física para melhor 
aproveitamento do espaço escolar no atendimento aos alunos. 
      Atualmente, cada dependência tem seu uso específico, bem como seus 
equipamentos. 
      Na entrada da escola existe um jardim que foi  re-arborizado com plantas e 
flores de diversas espécies. Este jardim embeleza a entrada da escola dando-
lhe um aspecto agradável e florido. Ao entrarmos pelo corredor da escola, 
deparamo-nos logo com o guichê da secretaria, espaço reservado para o 
atendimento à Comunidade e ao pessoal administrativo. Nele, encontram-se 
equipamentos como: microcomputadores, impressora, arquivos, armários, bem 
como toda a documentação dos discentes, docentes e funcionários. 
           Ao lado da secretaria fica a cozinha e os banheiros utilizados pelo 
pessoal administrativo, docentes e funcionários.  
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            A seguir encontra-se uma sala que é ocupada pela Coordenação 
Pedagógica, tendo ao seu lado a Diretoria, espaço onde são tratadas as 
questões de ordem pedagógico/administrativa. 
        Após a Diretoria, há uma sala utilizada como recurso pedagógico auxiliar 
as atividades desenvolvidas em sala de aula - "sala de informática”.A sala dos 
professores, local onde se realizam as trocas de experiências e também a 
descontração dos professores durante os intervalos. Neste espaço, encontra-
se uma mesa retangular com cadeiras, uma lousa para recados, um bebedouro 
e armários nos quais são colocados os materiais de uso coletivo. 
         A escola possui ainda uma sala adaptada para as reuniões de HTPC com 
computador, materiais pedagógicos diversos para consultas. Essa sala ainda 
possui aparelho de DVD, televisão sendo usada também como sala de 
projeção. 
      As salas de aulas totalizam dez, ambientadas com cantos de leitura, 
materiais pedagógicos, mural, local para fixação de cartazes, carteiras e 
cadeiras adequadas para a idade dos alunos.      
      A escola conta com pátio, espaço coletivo utilizado para o momento do 
lanche dos alunos com mesas para merenda. Há ainda um palco utilizado para 
as apresentações programadas pelos professores. 
      A “Biblioteca”,espaço destinado a leitura e pesquisa escolar, passou a 
funcionar em duas salas no final do corredor externo com acesso a uma área 
livre onde foi construído um jardim “o espaço da leitura”. Nela encontramos um 
bom acervo direcionado à faixa etária atendida pela Escola. Possuem 
enciclopédias, livros didáticos e paradidáticos.  Para o melhor funcionamento 
da mesma o atendimento é feito por duas professoras readaptadas, uma para 
cada período. Todas as classes têm um horário fixo semanal para o uso da 
mesma. 
           Do pátio, também se tem acesso à cozinha que é o local em que se 
prepara a merenda. A cozinha conta com materiais necessários ao preparo de 
refeições bem como pessoal exclusivo para este serviço. É importante, porém, 
salientar a inexistência de uma dispensa para armazenar os alimentos. 
         Com acesso pelo pátio temos ainda duas salas: uma para Artes, onde 
possui mobiliário apropriado para aulas em grupos. Nesta sala ainda possui 
uma pia que facilita para trabalhos com tintas ou outros materiais. A outra sala 
ao lado é destinada para guardar materiais diversos usados nas aulas de 
Educação Física.       
         Conta ainda a escola com banheiros para uso dos alunos: feminino, outro 
masculino. Há ainda uma sala para armazenamento dos materiais de limpeza. 
          A quadra de esportes, que é totalmente coberta, fica nos fundos da 
escola e é amplamente utilizada nas aulas de Ed. Física.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO  - REGIÃO PIRACICABA  

EE. “PROF ALCIDES GUIDETTI ZAGATTO 
Rua Heraldo Angeli, s/nº - FONE 3422- 6855 –  Jardim Esplanada - CEP 13401-523- PIRACICABA – SP 

 
 
 
Recursos físicos e pedagógicos:  
 
          A escola conta com vários materiais pedagógicos, tais como: material 
dourado, jogos para alfabetização, alfabetos móveis de madeira e plástico, 
livros paradidáticos, livros didáticos e com os seguintes equipamentos: 01 tela 
retrátil (grande), 01 data show, 01 DVD, 03 TVs, 02 rádios, 01 scanner, 02 
impressoras a lazer, 01 impressora a jato de tinta, 05 computadores 
administrativos, 13 na sala da informática, 01na sala dos professores, 02 
geladeiras, 01 freezer, 01 fogão comum, 01 fogão industrial. 
 
Recursos Humanos:  
  
Núcleo de Direção:  
Diretor: Maria Regina Françoso Luccas 
Vice-diretor: Neusa Maria Stela Schiavuzzo 
Professor Coordenador: Isabel Cristina de Lima Veiga 
 
 
     Núcleo Técnico Administrativo 
      01 secretária designada; (agora Gerente de organização escolar) 
      03 Agentes de Organização Escolar; 
       02 Professoras readaptadas; (sendo responsável pelo espaço de leitura e 
pesquisa). 
 
       Operacional: 
        04 Agentes de Serviços Escolares 
        02 Prestadores de Serviço, contratados pelo Convênio APM/ Prefeitura; 
           
       Corpo docente: A escola conta com 22 professores Efetivos PEB I, 04 
OFAS, 02 Professores efetivos para a Área de Arte e 02 Professores efetivos 
para Educação Física. 
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III _ LINHAS BÁSICAS DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA: 

           
         “O Projeto da escola depende, sobretudo, da ousadia dos seus agentes, 
da ousadia de cada escola em assumir-se como tal, partindo da “cara” que tem, 
com o seu cotidiano e o seu tempo-espaço, isto é, o contexto histórico em que 
ela se insere. Projetar significa “lançar-se para frente”, antever um futuro 
diferente do presente. 
          “Projeto pressupõe uma ação intencionada com um sentido definido, 
explícito, sobre o que se quer inovar.” Moacir Gadotti 
 
  Proposta Pedagógica  
 
          “A Proposta Pedagógica sempre parte do que já existe na escola e 
propõe outros significados á sua realidade. Em função disso, ela se torna, ao 
mesmo tempo, um dever e um direito da escola: 
          Um dever por se tratar do elemento responsável pela vida da escola em 
seu tempo institucional. 
          Um direito porque, por meio dele, a escola consolida sua autonomia e 
os seus vários atores podem pensar executar e avaliar o próprio trabalho” 
(2001,Progestão, Mód. III , pág. 33). 
          A Proposta Pedagógica Educacional pautada na Lei 9394 de 20/12/96, 
acordada no Capítulo II do Regimento Escolar e nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, adota a linha construtivista e baseada na teoria sócio interacionista 
da aprendizagem significativa, objetiva formar o aluno para exercer sua 
"cidadania" de uma forma mais participativa, com uma maior compreensão de 
sua realidade econômica, política e social, numa perspectiva solidária, crítica, 
criativa e autônoma. Com o objetivo de realizar a educação em três dimensões 
diferentes: 

 A dimensão cultural, que implica em propiciar experiências que contribuam 
para a compreensão e a inserção do aluno na herança histórica da 
humanidade, levando-o a compreender o seu papel e o meio em que está 
inserido; 

 A dimensão política, que coloca a necessidade de compreensão dos 
direitos e deveres relacionados à sua condição de cidadão e exercício da 
cidadania; 

 A perspectiva da formação para o trabalho, que não se restringe à formação 
profissional específica, mas coloca necessária à compreensão do trabalho 
como instrumento de emancipação dos indivíduos e da sociedade, 
conseguido através do domínio pleno da leitura e escrita. 

 
 
Atuação 
        A melhoria da qualidade de ensino realiza-se através de um 
empreendimento coletivo, onde a aprendizagem de todos necessita da 
habilidade de criar um clima de cooperação, respeito, diálogo e 
comprometimento. A escola será um organismo atuante de vida na sociedade. 
 
a) Melhorar o rendimento escolar: 
- Valorizando ao máximo, o trabalho do educando; 
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- Avaliando, em função de parâmetros pré-estabelecidos; 
- Levantando constantemente a necessidade de propor novas situações de 
aprendizagem; 
- Incentivando os alunos para as diferentes formas de linguagem; 
- Estimulando a autonomia do aluno em relação às suas próprias 
capacidades, interagindo-se e integrando-se num trabalho de equipe e, 
portanto, sendo capaz de atuar em níveis de interlocução mais complexos e 
diferenciados; 
- Proporcionar, de forma efetiva, a recuperação paralela; 
- Organizar e elaborar planos de ensino. 
- Acompanhamento individualizado com professores (da sala e ofas) 
 
b) Democratizar o funcionamento da escola com: 
- Participação efetiva dos Conselhos de Classe/Turmas e Conselho de 
Escola; 
- Diálogo constante com os alunos sobre a convivência na comunidade 
escolar, respeito pelas pessoas, pelos bens públicos, a vida e o meio ambiente; 
- Participação da comunidade e de todos os segmentos da U.E. nas 
atividades escolares, mostrando o trabalho realizado pela equipe escolar bem 
como faze-los perceber a necessidade da integração familiar, do 
acompanhamento dos estudos e da necessidade de freqüência às aulas; 
- Desenvolver o senso de respeito e responsabilidade para com as pessoas e 
o ambiente que os cerca; 
- Combater constantemente a evasão e evitar a repetência; 
- Proporcionar a seqüência do aprendizado e a interdisciplinaridade; 
- Proporcionar ao educando acesso à informação de meios de prevenção às 
drogas, as DSTs e como evitar a gravidez precoce; 
- Efetivar o plano escolar de gestão contínua e flexível. 
 
Gestão de Resultados Educacionais 
 
     A gestão de Resultados Educacionais acontece, em função de se propiciar 
a formação integral dos nossos alunos, assegurando o acesso, a permanência 
e o sucesso da sua aprendizagem. 
     O acesso a escola é garantido mediante o Artigo 5º da LDB 9394/96: “O 
acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer 
cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária [...], acionar o poder 
público para exigi-lo.” 
     O sucesso escolar e a permanência na escola são garantidos através da 
Progressão Continuada e de um ambiente favorecedor que estabelece vínculos 
de amizade entre  alunos, professores, funcionários e comunidade em geral. 
Toda a Unidade Escolar está  envolvida, de modo a proporcionar a 
aprendizagem, o diálogo, a negociação, o bom entendimento, ética, 
solidariedade 
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A- Avaliação dos Resultados Obtidos pela Escola. 
 
Utilização dos dados para reorientar as atividades. 
 

FLUXO ESCOLAR- DADOS DA UNIDADE ESCOLAR 

ANO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 Aprovados Reprovados Abandono 

2008 95,55 4,45 0 

2009 97,85 2,15 0 

2010 95,52 4,48 0 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS ALUNOS NOS NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA 

4ª Série do Ensino Fundamental 

Classificação Nível Rede Estadual Diretoria de Ensino Escola       

 
  2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Insuficiente Abaixo do básico 26,7 20,9 19,8 22,5 18,2 15,3 26,5 18,6 13,2 

Suficiente 
Básico 41 37,2 39,3 37,9 33,5 33,7 37 37,8 38,2 

Adequado 25,8 31,6 31,1 28,9 34,8 35,8 24,9 32,6 40,1 

Avançado Avançado 6,5 10,3 9,8 10,6 13,5 15,2 11,6 11 8,6 

Matemática 
 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS ALUNOS NOS NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA 
 

4ª Série do Ensino Fundamental 
 

Classificação Nível Rede Estadual Diretoria de Ensino Escola 
 

 
  2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Insuficiente Abaixo do básico 39,1 30,3 29 33,5 28,5 20,9 40,1 35,1 26,8 

Suficiente 
Básico 37,3 39,3 37 36,5 37,9 35,5 35,4 41,4 34,6 

Adequado 19,4 24 25,7 23,2 26,1 30,8 19,3 19 24,8 

Avançado Avançado 4,2 6,3 8,2 6,8 7,5 12,8 5,2 4,6 13,7 
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    Os dados do SARESP, os resultados das avaliações bimestrais e os dados 
constantes dos mapas das classes, são utilizados também como forma de 
reorientar as atividades. 
 
       Análise Sistemática dos Resultados das Avaliações dos Alunos. 
 
      Utilização dos dados para replanejar e corrigir rumos. 
      Semanalmente são feitas coletas dos alunos, não alfabéticos, utilizando 
palavras do mesmo campo semântico e para os alfabéticos, utilizamos 
produção de textos e os dados obtidos, passados para o Mapa da Classe, 
esses dados são utilizados para direcionar e redirecionar as atividades do dia-
a-dia da sala de aula e do Projeto de Recuperação. 
       Nos HTPCs e nos Conselhos de Classe são discutidas as dificuldades e as 
possíveis soluções para superar os problemas encontrados, fazendo sempre 
os encaminhamentos necessários, como: recuperação contínua e paralela, 
conversa com os pais e se necessário encaminhamento a outros profissionais 
 
B-Identificação das Razões e Freqüencia Irregular às aulas 
 
       Medidas adotadas para regularizar a freqüência/faltas 
        Através do controle diário, os alunos são acompanhados  em relação a 
sua freqüência.Quando observado duas faltas consecutivas é entrado em 
contato com a família para conhecimento do motivo da ausência, através de 
contato telefônico. 
       Adotamos as medidas previstas no ECA, Lei 8.069/90, Informando aos 
pais o rendimento e freqüência escolar dos alunos.  
     Há freqüente conscientização dos pais/responsáveis, sobre os prejuízos das 
faltas para o aluno, em seu processo de aprendizagem, nas reuniões de pais e 
nos horários de atendimento nos mesmos nos dias de HTPC. 
 
 
 

ANO  IDESP  META  META ATINGIDA  PORCENTAGEM  

2007  3,14     

2008  3,14  3,29  3,35  120%  

2009  3,35  3,51  3,73  120%  

2010  3,73  3,88  4,29  120%  

2011  4,29  4,43    
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   Os casos de freqüência irregular, as providências tomadas são: informar aos 
responsáveis sobre as faltas do aluno, e, no caso de não tomarem as devidas 
providências, a Escola comunica (via oficio) ao Conselho Tutelar. 
               A escola está adotando o sistema de valorização da freqüência, 
colocando em evidência os alunos 100%. 
 
 
Gestão Participativa 
 
     Em nossa Unidade Escolar, a Gestão Participativa acontece com a real 
participação dos Colegiados: Conselho de Escola, APM, onde há um alto grau 
de socialização de informações relativas aos diversos interesses escolares e 
comunitários.  
 
     A- Análise da participação dos pais e da comunidade escolar na 
elaboração da Proposta Pedagógica da Escola. 
 
           A construção coletiva da Proposta Pedagógica da Escola: foi feita 
paulatinamente, pois a participação da comunidade ainda é tímida, contamos 
com apoio de um questionário respondido pelos pais. 
          As expectativas dos pais e dos alunos com relação à escola: para eles, 
ela é de fundamental importância, pois ainda vêem essa instituição como único 
meio de conseguir a ascensão econômica e social dos seus filhos. 
         Utilização dos dados para melhorar o atendimento dessas expectativas: 
ao realizarmos as reuniões e o atendimento aos pais, são colocados à Escola 
que, em sua maioria tem atendido aos anseios dos pais em relação à suas 
expectativas e que os casos em que os dados não são os esperados a escola 
está buscando formas para superação das dificuldades. 
 
 
 
 
     B- Participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar em 
seus órgãos colegiados e processos decisórios da escola. 
      
       Identificação das razões da participação ou não da comunidade escolar; 
Constata-se que mais ou menos 30 % da comunidade, não comparecem à 
escola por diversas razões: em função do trabalho que exercem; outros não 
dão valor à vida escolar de seus filhos; alegam falta de tempo. Conclui-se, 
dessa forma, que os que participam, comparecendo aos convites feitos pela 
escola, sendo mais ou menos 70%, estão preocupados com a vida escolar de 
seus filhos. 
        Utilização dos dados para melhorar/aperfeiçoarem a participação: Os 
dados obtidos nas avaliações internas e externas, socializadas com a 
comunidade, incentiva a melhor participação dos mesmos. 
 

 
 



     SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO  - REGIÃO PIRACICABA  

EE. “PROF ALCIDES GUIDETTI ZAGATTO 
Rua Heraldo Angeli, s/nº - FONE 3422- 6855 –  Jardim Esplanada - CEP 13401-523- PIRACICABA – SP 

 
C- Divulgação do Regimento Escolar, das normas legais e de convivência, 
que orientam os direitos e deveres dos professores, funcionários, pais e 
alunos. 
 
      Verificação do nível de conhecimento desses documentos: O Regimento 
Escolar, normas legais e de convivência, não são amplamente divulgados pela  
 
 
equipe gestora aos docentes, funcionários, pais e alunos. Isso verificado 
através dos questionários. 
 
     D- Socialização das informações recebidas nas reuniões/orientações 
técnicas, bem como ocorrências dos diferentes períodos, com a 
finalidade de redirecionar os rumos do cotidiano escolar. 
 
      Levantamento do índice de disponibilização das informações e 
entendimento por parte dos usuários; Através de reuniões de HTPC,  de 
reuniões com a Equipe Gestora e reuniões de Pais. 
      Utilização dos dados para atualizar e melhorar a disseminação das 
informações: procuramos no dia a dia, avaliar como estão sendo repassadas 
essas informações e seu entendimento, para corrigir eventuais falhas.  
 
Gestão Pedagógica 
 
     Avaliação do currículo, da aprendizagem do aluno e sua formação 
geral. 
  
A- Avaliação das competências desenvolvidas pelas áreas do currículo, 
tendo como referência os PCNs e as expectativas de aprendizagem por 
ano/série 
 
       Identificação das formas de registro, dos critérios de avaliação e utilização 
dos dados para aprimoramento do processo de avaliação. 
 
        Os registros das avaliações propostas pelos professores orais e escritas 
são feitas nos diários de classes, nos semanários, nos “lençóis” do Conselho 
de Classe/série e nas pastas onde constam as coletas mensais dos alunos e 
os mapas das classes. 
      
 
      Avaliação: 
 
      Será trabalhada sob três aspectos: diagnóstica, formativa e somativa. 
      Avaliação investigativo/diagnóstica visa detectar dificuldades dos alunos, 
antes de propor novos conteúdos. Indica quais alunos deverão refazer as 
atividades oferecidas, quais deverão ser iniciadas nas novas noções e 
habilidades e quais serão encaminhadas para o Projeto de Recuperação 
Paralela. 
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   Avaliação formativa deverá ser praticada com freqüência, pois, quanto mais 
cedo se detectar uma falha, mais fácil será corrigi-la, reorientando assim a 
prática pedagógica. 
     Avaliação somativa é o momento em que se verifica o processo, ou seja, se 
a aprendizagem e os comportamentos desejados foram ou não alcançados. 
      Enfim, o professor coleta, analisa, sintetiza da forma mais objetiva possível, 
as manifestações (cognitivas, afetivas, psicomotoras) dos educandos, que é 
feita utilizando diferentes instrumentos: exposição oral, provas objetivas e 
dissertativas, trabalhos em grupos, pesquisa, etc 
    
   Assim, a avaliação será utilizada como instrumento educativo e não como 
mera classificação e estigmatização; não será um instrumento de controle, mas 
fará parte do processo ensino-aprendizagem. Ela norteia o êxito dos alunos e 
do professor possibilitando a mudança de práticas pedagógicas. 
 
 
B- Análise do acompanhamento das atividades pedagógicas 
desenvolvidas pela equipe docente, de modo a garantir a articulação das 
ações com a Proposta Pedagógica da escola. 
 
          Identificação da coerência entre as ações realizadas e a Proposta 
Pedagógica bem como a utilização desses dados para corrigir rumos; 
 
           Todas as ações realizadas pelos profissionais da escola estão de 
acordo com a Proposta Pedagógica da escola e conseqüentemente com os 
PCNs. Nos Conselhos de Classe/série as metas são analisadas, revistas e 
redirecionadas. 
 
C- Avaliação das estratégias utilizadas para verificar o compromisso dos 
professores com a aprendizagem dos alunos e articulação com as 
famílias e a comunidade. 
 
         Desenvolvimento de ações para fortalecer o compromisso/vínculo entre o 
aluno e o professor. 
 
          A equipe docente trabalha no sentido de fortalecer os vínculos com os 
alunos, realizando uma troca de informações, travando uma relação dialógica, 
no dia-a-dia da sala de aula, procurando conhecer suas particularidades para 
assim conquistar sua confiança e trabalhar com a heterogeneidade da classe. 
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Gestão de Pessoas 
 
            Avaliação do compromisso dos gestores, professores e 
funcionários com a Proposta Pedagógica e do desenvolvimento de 
equipes e lideranças; valorização e motivação de pessoas; formação 
continuada e avaliação do desempenho. 
 
   
Gestão de Pessoas 
 
            Avaliação do compromisso dos gestores, professores e 
funcionários com a Proposta Pedagógica e do desenvolvimento de 
equipes e lideranças; valorização e motivação de pessoas; formação 
continuada e avaliação do desempenho. 
 
 
A- Avaliação das ações voltadas para a integração da escola pais e 
alunos. 
 
          Identificação das ações para fortalecer o vinculo entre alunos e o 
professor e desses com a comunidade. 
 
          A equipe docente trabalha no sentido de fortalecer os vínculos com os 
alunos e a comunidade, realizando uma troca de informações, travando uma 
relação dialógica, através dos cadernos de comunicado escola/pais, dos 
horários do atendimento aos pais nos HTPCs e nas Reuniões de Pais. 
 
     B – Avaliação das ações de formação continuada em serviço e troca de 
experiências vivenciadas. 
 
         Utilização dos resultados para melhorar o trabalho desenvolvido em 
HTPC e outros momentos da escola. 
 
           O coordenador participa, constantemente, de Orientações Técnicas que 
posteriormente são repassadas nas reuniões de HTPCs e as trocas de 
experiências são feitas através de conversa entre os mesmos e com uma hora 
semanal de HTPC, exclusivamente, com essa finalidade. 
 
     C – Avaliação de práticas de valorização e reconhecimento do trabalho 
da equipe escolar. 
 
        Implementação de práticas regulares de valorização das pessoas e 
incentivo a elas, no sentido de melhorar a qualidade do ensino. 
 
         A equipe de Direção e Coordenação da Escola fará o acompanhamento 
do desempenho dos profissionais através de reuniões sistemáticas, com o 
grupo de professores, com os agentes de organização e serviços, bem como 
com o pessoal administrativo. 
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   Fica estabelecido também que os problemas detectados serão orientados 
pela direção, ficando as reuniões destinadas apenas a uma abordagem geral a 
reorganização do que se fizer necessário. 
       Contamos também com o apoio por parte da Supervisão Escolar e da 
Oficina Pedagógica, se preciso for, para atender as necessidades da equipe de 
professores. 
       Incentivamos nossos professores a participarem dos cursos oferecidos 
pela oficina pedagógica, no intuito de atualização e capacitação dos mesmos, a 
qual está obtendo resultados tanto na procura como no retorna da prática em 
sala de aula. 
         As práticas regulares são feitas através de elogios nos diários de classe 
dos professores, de forma constante nas reuniões, enaltecendo o trabalho 
desenvolvido, observando os progressos obtidos pela equipe, valorizando-os 
no intuito de melhorar a qualidade de ensino. 
 
 
 
Gestão de Serviços de Apoio, Recursos Físicos e Financeiros; 
 
     Avaliação do atendimento ao público, da manutenção do prédio, dos 
equipamentos, bem como da utilização e da aplicação dos recursos 
financeiros. 
 
 A- Avaliação da prestação de serviços à comunidade, quanto ao 
atendimento, à atualização da documentação e escrituração da vida dos 
escolares e a transparência na utilização dos recursos financeiros. 
     
 
 
Os profissionais que trabalham na secretaria são capacitados interna e 
externamente para uma prestação de serviço adequada. A atualização e 
escrituração da vida escolar são atualizadas regularmente. 
  
 B_ Avaliação da utilização dos recursos didáticos disponíveis nos 
espaços pedagógicos da escola. 
 
- Sala ambiente – não temos; 
- Sala de vídeo – funciona com TV, DVD e VÍDEO, atendendo na própria sala 
de aula ou na sala de HTPC 
- Biblioteca – espaço físico composto de 2 salas, com grande acervo de livros 
de Literatura infantil e de apoio aos professores, sendo que os alunos obtêm o 
empréstimo de livros paradidáticos, contando inclusive com um acervo de   
DVDs. 
- SAI- Funciona com 13 computadores e todos os alunos fazem uso dos 
mesmos, conforme as necessidades das professoras que podem contar com o 
apoio de um agente de organização escolar. 
- Laboratório – Não temos; 
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 C – Preservação do patrimônio escolar; espaços; instalações; 
equipamentos; materiais pedagógicos. 
 
          Descrição de ações que favoreçam a conservação, manutenção e a 
utilização pela comunidade. 
          A escola trabalha com conscientização freqüente e normas de 
convivência construídas coletivamente. 
 
 
D- Avaliação da aplicação dos recursos financeiros da escola, 

planejamento, acompanhamento, prestação de contas e avaliação do 
uso dos recursos financeiros, considerando a Proposta Pedagógica e 
os princípios de gestão pública. 
   Identificação de ações que contribuam para a transparência dos 
procedimentos. 

 

 Realiza-se, inicialmente, um Plano de Gastos com a APM; 

 Reuniões com os colegiados: Conselho de Escola, APM; 

 Reuniões com toda a Equipe Escolar; 

 Orientações com a Supervisão da escola, com a seção de Planejamento 
e da seção de Finanças da Diretoria de Ensino. 

 
 
 E- Evidências/ principais aspectos que tornaram a escola eficaz. 
 
     O trabalho em equipe e o comprometimento de toda a comunidade escolar 
são responsáveis pelo sucesso desta U.E.  
 


