
PLANO DE GESTÃO  -  2011- 2014 

 

I- Identificação da Escola 

 

1- Escola Estadual “Dr. Prudente” 

 Localização: Praça General Carlos Machado Bittencourt s/nº 

 Bairro Cidade Jardim 

 CEP: 13400-770 

 Telefone/fax: 3402 3566 / 3432-4542 

          e-mail: e020862a@see.sp.gov.br 

          CIE: 020862  /  FDE: 05.33.108 / UA 43118 

 Piracicaba – S.P. 

 Diretoria de Ensino – Região Piracicaba 

 

2- Cursos, turnos e horários de funcionamento 

A Escola oferece o Ensino Fundamental, ciclo II em dois turnos diurnos: 

Manhã: 07h00 às 12h20 

Tarde: 12h45 às 18h05 

 

 II- Caracterização da Unidade Escolar 

 

1- Histórico 

a) criação 

A Escola foi criada pelo Decreto de 30 de abril de 1935 como Grupo Escolar 

“Dr Prudente”, com o nome primitivo de 7º Grupoi Escolar de Piracicaba” e 

instalada em 07 de maio de 1935, no prédio da Escola Normal, com seis 

classes transferidas do curso Primário da Escola Normal de Piracicaba.  

 

Aos doze dias do mês de outubro de 1.935, no prédio à Rua Santo Antônio, 10, 

em que residiu o saudoso dr. Prudente de Moraes Barros, primeiro Presidente civil da 

República, realizou-se a sessão solene de instalação do 7
o
. Grupo Escolar de 

Piracicaba. A casa foi adquirida e adaptada pela Prefeitura Municipal de Piracicaba. 

Por decreto em 9 de abril de 1.936, a Escola passou a ser denominada Grupo 

Escolar “Dr. Prudente”. 

Em 11 de setembro de 1.952 as classes iniciaram as aulas no antigo prédio da 

Rua Santo Antônio, 641. Nesse mesmo ano, no dia 12 de setembro, o Grupo  

passou a funcionar no novo prédio, à Rua José Pinto de Almeida, 394, em 2 turnos 

com 6 classes cada um. 

No dia 13 de fevereiro de 1.970, declarou-se instalado o Ginásio Estadual, 

localizado no bairro Cidade Jardim, criado pelo decreto lei 52.374, de 30 de janeiro de 

1.970 e publicado no D.O. de 31 de janeiro de 1.970. 

Aos 9 de março de 1.970 o Ginásio passou a denominar-se Ginásio Estadual 

“Dr. Luiz Gonzaga de Campos Toledo”. A partir de 28 de janeiro de 1.976, de 

acordo com a Resolução S.E. n. 23, publicada no D.O. de 28 de janeiro de 1.976, 

passou a denominar-se E. E. P. G. “Dr. Prudente”.  

Anos depois, a Escola passou a ser E.E.P.S.G. “Dr. Prudente”, conforme 

publicação no D.O. de 09/05/98. 



No entanto, com o parecer do Conselho Estadual de Educação (C.E.E.) n º 67/98 

de  18/03/98 e das Normas Regimentais da Secretaria de Educação, anexa ao Parecer, 

passou a denominar-se Escola Estadual “Dr. Prudente”. 

 

b- Clientela 

 

Nossos alunos são oriundos de mais de setenta diferentes e distantes bairros do 

município. São crianças e jovens que trazem para a U. E. diferentes experiências e 

modos de comportamento que, no início do ano letivo, com a chegada de novas 

turmas, têm dificultado um pouco o entrosamento. São alunos que por terem cursado 

diferentes escolas com metodologias de ensino variadas, trazem algumas dificuldades 

de adaptação e de aprendizagem.  
Pelos dados do levantamento sócio-econômico, podemos afirmar que nossos alunos 

pertencem a famílias que, em sua maioria, moram em casas próprias, possuem carros e aparelhos 

eletrodomésticos variados. Uma minoria assina revistas e jornais, assim como TV a cabo. Muitos 

são associados a clubes de lazer da cidade. Os alunos de maior poder aquisitivo e residentes na 

área mais central freqüentam cursos de inglês e computação. A maioria dos pais tem o Ensino 

Fundamental ou Médio completos. Um pequeno número possui curso superior. Exercem as mais 

diferentes profissões (pedreiro, policial, comerciante, advogado, dentista, cabeleireira, esteticista, 

donas de casa, professor, diretor de escola, funcionário público, enfermeira, padeiro, frentista de 

posto, engenheiro civil, agricultor, assistente social, empresário, contador, funileiro, terapeuta, 

caminhoneiro, segurança, etc..) 

O instrumento utilizado para levantamento de dados revela também a 

expectativa das famílias em relação ao futuro dos filhos: esperam que a escola 

proporcione formação necessária para atingir objetivos diversos, desde o acesso à 

Universidade, Cursos Profissionalizantes ou apenas uma base para a busca do 

aperfeiçoamento necessário, exigido cada vez mais pelo mercado de trabalho. Por sua 

vez, a expectativa do aluno não difere da dos pais: tem como objetivo a conclusão dos 

estudos e sua inserção no mercado de trabalho em bases mais vantajosas. 

 Os alunos têm assegurados seus direitos fundamentais dispostos na Constituição 

da República, bem como dos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

 Devido a carência financeira dos alunos, não há contribuição junto à APM. 

 

 

III- Projeto Político Pedagógico  

 

1- Princípios:  
O ensino é ministrado observando-se, principalmente, os princípios 

estabelecidos na Constituição Federal, enfatizando:  

 

          a) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

 b) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 

a arte e o saber. 

 c) Pluralismo de idéias e concepções pedagógicas. 

 d) Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 

 e) Garantia do padrão de qualidade. 

 f) Valorização da experiência extra- escolar. 



 g) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

  

Para a garantia do padrão de qualidade haverá um processo de ensinar, aprender, 

avaliar e recuperar, a fim de oferecer possibilidade de progresso contínuo. 

 A valorização da experiência extra-escolar será sempre considerada e haverá 

vínculo entre educação escolar, trabalho e práticas sociais.  

 

2- Função Social da Escola 

Considerando seu papel na sociedade contemporânea, a equipe escolar se 

propõe oferecer possibilidades para que o alunado adquira conhecimentos a fim de 

exercer sua condição de cidadão, de acordo com a Constituição Federal de 1988. Para 

tanto, a escola procurará atingir um padrão de qualidade que supra as desigualdades, 

incentivando o cumprimento dos deveres e assegurando os direitos, sob a égide da 

ética e da justiça, procurando desenvolver no aluno o senso crítico, criativo, ético e 

reflexivo, através de aulas motivadoras e textos adequados. 

 

3- Objetivos da Escola: 

mediação intencional entre o aluno e o conhecimento, com pretensões de: 

 Formar cidadãos críticos, éticos, conscientes, politizados e capazes de participar de 

forma transformadora na sociedade; 

 Integrar os componentes curriculares, buscando identidade quanto à visão de 

mundo; 
 

 Buscar integração entre pais e escola na formação dos alunos alertando os 

responsáveis sobre valores recomendáveis transmitidos pelos órgãos de comunicação; 

 Contribuir para construção de uma sociedade mais digna, justa, dinâmica, 

cooperativa, integrada e consciente; 

 No período noturno (EJA): dar relevância a qualidade do ensino para suprir o 

mercado de trabalho; 

 Aumentar o índice de rendimento e aprovação no SARESP ou em outras avaliações 

de aprendizagem; 

 Todas as disciplinas deverão incentivar à leitura e interpretação de textos, 

desenvolvendo também o espírito crítico dos discentes; 

 Realizar projetos interdisciplinares, fazendo com que os educandos tenham um 

maior interesse e participação nas aulas; 

 Garantir igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

 Atender o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas. 

 Incentivar a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber. 

 Buscar respeito à liberdade e apreço à tolerância. 

 Garantir o padrão de qualidade. 

 Buscar integração entre pais e escola na formação dos alunos alertando os 

responsáveis sobre valores recomendáveis transmitidos pelos órgãos de comunicação; 

 Contribuir para construção de uma sociedade mais digna, justa, dinâmica, 

cooperativa, integrada e consciente; 



 No período noturno (EJA): dar relevância a qualidade do ensino para suprir o 

mercado de trabalho; 

 Aumentar o índice de rendimento e aprovação no SARESP ou em outras avaliações 

de aprendizagem; 

 Todas as disciplinas deverão incentivar à leitura e interpretação de textos, 

desenvolvendo também o espírito crítico dos discentes; 

 Realizar projetos interdisciplinares, fazendo com que os educandos tenham um 

maior interesse e participação nas aulas; 

 

 

 

 

 
 


