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PLANO DE GESTÃO – 2011/2014 
 

I – IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA: 
 Nome da Escola: E.E. “Dr. Alfredo Cardoso” 
 
Endereço: 
 Rua Moraes Barros, nº 1884 
 Telefone: 3432-4859 / FAX: 3434-9993 
 Bairro Alto 

CEP: 13419-245 
Piracicaba – SP 
Diretoria de Ensino Região de Piracicaba 
E-mail: escolaalfredocardoso@gmail.com 
 

Ato de Criação e Instalação: 
 D.O.E. de 22/01/1925 
 Data da Publicação: D.O.E. de 24/01/1925 
 
Código da Unidade Administrativa: 1 
 Código CIE: 020977 
 Código FDE: 0533201 
 CNPJ/APM: 44814515/0001-09 
 Número de Área de Abrangência: 06 
 
Cursos Oferecidos: 
 Ensino Fundamental Regular – Ciclo I (1ª a 4ª) – Período Tarde – 13h às 17:30 

Ensino Fundamental Regular – Ciclo II (5ª e 8ª) – Período Tarde – 13h às 18:20 
 Ensino Médio Regular – Período Manhã – 7h às 12:20 
 Ensino Médio Regular – Período Noite – 19h às 23h 
 
Períodos e Horários de Funcionamento: 
 A escola funciona das 7h às 23h, atendendo três períodos: 
  Manhã – 7h às 12:20 
  Tarde – 13h às 18:20 
  Noite – 19h às 23h 
 No período da manhã funcionam  10 salas do Ensino Médio e 1 Sala de Recursos ( DI e 

DA) , assim distribuídas: 
   
  1ª séries (EM) A, B e C, D e E; 

2ª séries (EM) A , B e C; 
3ª série (EM) A e B; 
Sala de Recursos. 
 

 No período da tarde funcionam 2 salas de Ensino Fundamental (Ciclo I), 8 salas do En-
sino Fundamental (Cliclo II – 5ª a 8ª) e 1 Sala de Recursos, assim distribuídas: 

  
4º ano (EF) A; 
 5º ano  (EF) A;  
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 6º ano (EF) A e B; 
7º ano  (EF) A e B; 
7ª série (EF) A e B; 
8ª série (EF) A e B. 
Sala de Recursos. 
 

 No período da noite funcionam 7 salas do Ensino Médio, assim distribuídas: 
  1ª séries (EM) F e G; 
  2ª séries (EM) D e E; 
  3ª séries (EM) C, D e E. 
 
Equipe de Gestão: 
 Diretor: Sílvia Regina Gomes Takaki 
 Vice-Diretor: Inês Renata dos Santos Tanno 
 Professor Coordenador:  Daniel Wilson de Campos Alves; Maria Socorro da Silva Matos 
e Cristiane Regina dos Santos de Oliveira. 
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Recursos Humanos Disponíveis na Escola: 
 Núcleo de Direção: 
  1 Diretor 
  1 Vice-Diretor 
 Técnico-Pedagógico: 
  3 Professores Coordenadores 
 Técnico-Administrativo: 
  1 Gerente de Organização Escolar 
  7 Agentes de Organização Escolar 
 Técnico-Operacional: 
  5 Agentes de Serviço Escolar 
  2 Merendeiras (prefeitura Municipal) 
  1 Funcionária (Convênio APM/Prefeitura Municipal) 
 Corpo Docente: 
  50 Professores com sede de frequência e em exercício na unidade 
  4 Professores readaptados.  
 
B- Linhas Básicas do Projeto Pedagógico da Escola 

Nossa concepção de ensino/aprendizagem está pautada à luz dos Parâmetros Curricu-
lares (PCN) e fundamentada na ação/reflexão de uma aprendizagem significativa em que o 
aluno estabelece relações entre o que está aprendendo e as situações do seu dia-a-dia. O sen-
tido e o significado da aprendizagem são evidenciados durante toda a escolaridade, de forma a 
estimular nos alunos o compromisso e a responsabilidade com a própria aprendizagem. Essa 
concepção efetiva-se ao ampliarmos nossa visão e ação dos conteúdos para além dos concei-
tos e fatos, inserindo procedimento, valores, normas e atitudes, reafirmando a responsabilida-
de da escola com a formação ampla do aluno. 

Acreditamos na formação do aluno leitor e escritos, o que exige que todo professor se-
ja professor de linguagem, utilizando variedade textual seja qual for o componente curricular, 
trazendo para a sala de aula situações reais e atuais com potencial de interesse dos alunos, 
como desafios para a resolução de problemas individuais e coletivos. 

Nossas ações se norteiam para a descoberta dos potenciais dos adolescentes, no de-
senvolvimento de diferentes capacidades: cognitiva, física, afetiva, de relação interpessoal, 
estética, ética, de inserção social, para aquisição de habilidades e competências, estimulando-
os em suas múltiplas inteligências. Assim os alunos são preparados para o processo de educa-
ção permanente, exigido pelas constantes inovações no mundo do trabalho, tendo como pila-
res, os sabores de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. 

 
C- Descrição analítica dos principais processos de gestão 
 Os eixos norteadores da equipe de gestão apontam para uma concepção de escola 
que, em equipe, busca equacionar com realismo seus problemas e suas possibilidades de in-
tervenção para favorecer a valorização do educador e o sucesso do educando. 

1- Gestão dos resultados educacionais 

A escola acredita em um trabalho educativo transformados, portanto, o foco 

principal de atuação dos profissionais da escola é o desenvolvimento do aluno. 

Promover e incentivar a reflexão e o debate de questões ligadas às dificuldades do 
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dia-a-dia, valorizar e motivas a participação dos profissionais da escola no projeto 

Pedagógico para garanti o seu compromisso e a avaliação de desempenho: 

 Fazer com que todos os professores fundamentem sua prática pedagógica 

a luz de um conhecimento teórico. Isso ajuda a diminuir a resistência dos 

professores às mudanças educacionais, levando em conta que não há mu-

dança sem reflexão. 

 Ampliar cada vez mais a ação voluntária, para desenvolver a corresponsa-

bilidade através do protagonismo juvenil. 

 Melhorar efetivamente a participação dos pais nos colegiados. Isto fortale-

ce e confere significado e legitimidade à gestão da escola. 

 Ampliar o papel educacional da escola para a comunidade, visando sua 

maior participação, inclusive através do projeto Família na Escola. 

 Promover parcerias com pessoas da comunidade para assessorar a com-

plementação da proposta Pedagógica e capacitação dos professores e ges-

tores. 

 Envolver através de capacitação os membros da equipe de apoio, eluci-

dando-os sobre sua importância no processo educacional e melhorando o 

relacionamento profissional e afetivo. 

 Reduzir a evasão e a retenção, principalmente no período noturno, na e-

ducação de jovens e adultos propiciando a reparação da dívida social para 

com uma clientela excluída, cuja apropriação da leitura e da escrita garan-

tirá uma vida com equidade social. 

A escola tem o objetivo de desenvolver o caráter educativo dos alunos visando 
promover a consciência e o respeito ao patrimônio público. 

Divulgar aos pais e comunidade os resultados das ações educacionais voltados 
para a aprendizagem dos alunos. 

Adotar mecanismos de monitoramento e avaliação da implementação do pro-
jeto pedagógico da escola, e propostos nos planos de melhoria para a realização do 
mesmo junto aos professores, alunos e pais. 

Os resultados escolares e frequência insatisfatória são anotadas no Conselho 
de Escola e decididas as providências que serão tomadas. Os responsáveis serão 
convocados e informados sobre as constatações e orientados para solucioná-las. 
Caso o fato não seja solucionado será encaminhado ao Conselho Tutelar. 

Promover a atuação de órgão colegiado, expressando comprometimento, ini-
ciativa e forte colaboração voltada para melhoria de aprendizagem dos alunos. 

2- Gestão Participativa 

 Definir cooperativamente, envolver a comunidade escolar na tomada de 

decisão visando a real participação de todos na construção da proposta 

Pedagógica. 

 A direção atuando enquanto articuladora dos vários segmentos da escola 

junto à comunidade, promovendo a integração e a participação da comu-

nidade na conservação de patrimônio físico. 
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 Envolver os membros do Conselho de Classe e Série, Conselho de Escola, 

APM, Grêmio Estudantil, com a finalidade de ampliar o grau de decisão e a 

socialização das informações, incluindo a divulgação do regimento Escolar, 

as Normas Legais e de Convivência que orientam os direitos e deveres dos 

professores, funcionários, pais e alunos. 

 Para garantir a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem propos-

tos no Projeto Pedagógico: ampliar o papel do educador como formador 

de opiniões e mediador do conhecimento; realizar a função social da esco-

la desenvolvendo valores, princípios e definindo os objetivos a serem atin-

gidos; propiciar oportunidades entre professores e a comunidade; estreitar 

as relações da escola com seu entorno. 

 Articular a participação dos diferentes seguimentos da comunidade escolar 

em seus órgãos colegiados nos processos decisórios da escola identifican-

do a necessidade de efetivar a participação para analisar dados obtidos e 

decidir as ações necessárias com o objetivo de melhorar e otimizar a parti-

cipação democrática na Unidade Escolar. 

 Ampliar o papel do educador sendo formador de opiniões e mediador do 

conhecimento; realizar a função social da escola desenvolvendo valores, 

princípios e definindo os objetivos a serem atingidos, propiciando as orien-

tações de ações conjuntas e articuladas no cotidiano escolar. 

 Nas reuniões de planejamento e replanejamento refletir sobre os resulta-

dos obtidos e promover a auto-avaliação das ações educacionais realiza-

das; analisar os sucessos e redirecionar as ações que não atingiram os ob-

jetivos propostos, elaborar os projetos interdisciplinares e transdisciplina-

res como ponto de partida para elevar o nível de aproveitamento escolar e 

o comprometimento dos alunos promovendo a auto-estima, o auto-

conceito e sentimento de pertencimento desta Unidade Escolar. 

 Promover a atuação de órgãos colegiados, expressando comprometimen-

to, iniciativa e forte colaboração voltada para melhoria de aprendizagem 

dos alunos: Grêmio Estudantil, Conselho de Escola, Associação de pais e 

Mestres. 

3- Gestão Pedagógica 

O projeto pedagógico é chave da gestão escolar. A cada ano ele deve ser revis-

to e, em alguns casos, reformulado. Só da prática surgem novas ideias, que por sua 

vez alimentam novas práticas e assim sucessivamente. 

Ressaltamos que este deve ser um produto coletivo onde todos os atores - ges-

tores, professores, funcionários, alunos, pais – participem e estejam realmente 

dispostos e comprometidos com a realização de um trabalho sério que envolve 

muita dedicação e muito esforço. 

Precisamos ter clareza que quanto mais abertura maior transparência e credi-

bilidade do processo e sua reconstrução. 
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Através da problematização pretende-se provocar o desequilíbrio no sentido 

de levar os atores do processo a um desafio de reflexão e de produção. 

Nossa proposta Pedagógica visa, junto ao educando: 

 Desenvolver suas capacidades: cognitivas, físicas, afetiva de relação inter-

pessoal, estética, ética, de inserção social, tendo como referência os qua-

tro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a viver com os ou-

tros, aprender a fazer e aprender a ser. 

 Ter acesso aos conteúdos curriculares como meio para aquisição e desen-

volvimento das competências e habilidades tendo como referência os 

PCNs. 

 Capacitar os professores para realizar o processo ensino e aprendizagem 

permanente atendendo a constantes inovações no mundo do trabalho. 

 Elaborar planos de ensino de acordo com a proposta pedagógica da escola 

e que leve em conta a realidade social-cultural. 

 Todo processo de organização, elaboração e execução do planejamento 

requer acompanhamento sistemático, a fim de que as distorções possam 

ser corrigidas. A avaliação permanente, entendida como um recurso de a-

primoramento dos diversos níveis de aprendizagem passa a ser um ato 

partilhado e construtivo. 

 A avaliação permanente redefine os rumos e decisões são tomadas com o 

objetivo de aprimorar a qualidade do ensino oferecido pela escola. 

 A organização e a cooperação favorecem intervenções didáticas mais efi-

cazes e o acompanhamento dos alunos de forma diferenciada durante os 

percursos do processo na prática de uma avaliação realmente formativa. 

 Elaborar projetos com parcerias culturais com intuito de promover os alu-

nos e aumentar o sentimento de pertencimento da escola e consequente-

mente a autoestima deles. 

Foram indicados os projetos abaixo: 

 Resgate do Memorial da Escola 

 Parceria com o Museu Municipal de Piracicaba 

 Feira do Conhecimento: Exposição de experiências científicas, envolvendo 

todas as áreas do conhecimento 

 Parceria com Pinacoteca – Exposição de Arte 

 Prevenção ao Meio Ambiente: Reciclagem, lixo e aproveitamento, impor-

tância da preservação do meio ambiente, desenvolver hábitos de educação 

e respeito com o que vive. 

 Projeto Leitura: motivar e despertar o senso criativo dos alunos e desen-

volver o gosto pela leitura e aumentar o nível de participação do aluno e 

transformação de sua visão do mundo. 

 Projeto Gravidez Precoce, Aids, DST, alertar os alunos sobre doenças sexu-

almente transmissíveis. 
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 Agita São Paulo 

 Agita Galera 

 Challing Day 

 Vivendo na Prática 

 Valorização da Cultura Afro-descendente 

4- Gestão de pessoas 

As relações entre os servidores devem acontecer em clima cordial e de respei-

to, cooperação, harmonia e ética profissional. As decisões de trabalho e a divisão 

de tarefas deverão ser tomadas em reuniões específicas realizadas pelos professo-

res, funcionários e gestores de modo a contribuir efetivamente com o Projeto Pe-

dagógico. 

 A escola deverá constantemente buscar a melhoria da qualidade do processo 

ensino e aprendizagem através de práticas inovadoras com o objetivo de despertar 

o interesse dos alunos, melhorar a participação da comunidade escolar, estimular 

o desenvolvimento da gestão democrática, valorizando a iniciativa e experiências 

educacionais bem sucedidas e incentivar o aumento do compromisso dos gestores, 

professores e funcionários na implementação do Projeto Pedagógico. 

 A importância do comprometimento e do envolvimento da direção com o em-

basamento teórico e a bagagem pedagógica, com coordenadores articuladores do 

projeto da escola garantindo o espaço de formação continuada. Há necessidade de 

valorizar e motivar os profissionais da educação para a formação continuada, revi-

são e avaliação constantes do desempenho escolar. 

 A integração ocorrerá com a articulação entre todos os envolvidos fortalecen-

do o vínculo entre professor, aluno, pais e comunidade, dentro de um clima esco-

lar marcado pela organização, otimismo, atitudes positivas de professores, funcio-

nários de apoio e alunos. A articulação permite a participação de todos os profis-

sionais da educação na tomada de decisão, no replanejamento e encaminhamento 

das ações, na busca da qualidade. 

 A importância da ATPC tem como mote principal o trabalho coletivo e partici-

pação que pressupõe o envolvimento de todos no processo de reflexão e discussão 

sobre o cotidiano da escola visando a formação continuada do professor e elabo-

ração de projetos pedagógicos e encaminhamento educacionais. 

 Ainda que a construção coletiva envolva a prática democrática e o exercício do 

diálogo, visa uma liderança capaz de coordenar e dar curso às ações, portanto o 

Professor Coordenador mediará os conflitos e interesses que decorrem natural-

mente todo o processo da construção coletiva. 

 O trabalho coletivo não é uma tarefa fácil. É necessário superar barreiras, bus-

car a afinidade pessoal e profissional visto que deverá ser construída paulatina-

mente. 

5- Gestão de Serviços de Apoio, Recursos Físicos e Financeiros 

A escola deve buscar as estratégias para fortalecer o sucesso escolar dos alu-

nos, refletir sobre as prioridades que determinam as ações educativas. Também 
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devem ser cuidadas as relações que se estabelecem entre os gestores e a aplicação 

dos recursos, privilegiando, sempre que possível, as ações que facilitem o aprendi-

zado. Assim, na utilização dos recursos devem ser priorizadas as ações voltadas pa-

ra a manutenção da escola e de seus equipamentos básicos, com ênfase na ampli-

ação direta de suas potencialidades. 

 A aplicação dos princípios da administração pública no cotidiano escolar, liga-

dos aos serviços de apoio, tem o objetivo de auxiliar o gestor na realização das a-

ções, na sua organização e na execução do trabalho na escola. 

 Dentro do princípio de legalidade fazer os encaminhamentos da prestação de 

contas nos prazos definidos por normal específicas; praticar os atos relativos aos 

gastos da Unidade Escolar com as normas de licitação vigentes. 

 Correspondem aos princípios da impessoalidade, buscar definir e escolher, em 

colegiado, as prioridades da escola e elaborar os planos, de acordo com o que for 

previamente tratado; fazer predominar as escolhas coletivas que atendam a maio-

ria e que tenham prioridade sobre as demais; realizar reuniões com a participação 

de toda a comunidade envolvida, para decidir as prioridades sobre a utilização das 

verbas recebidas e também para explicar a utilização dos recursos arrecadados e 

as despesas efetuadas. 

 Registrar todas as operações realizadas com os recursos, além de efetuar toda 

a documentação de prestação de contas, estando esta à disposição da comunidade 

escolar e de outros organismos responsáveis; apresentar aos responsáveis pela a-

provação das contas os dados sobre a utilização dos recursos financeiros públicos, 

atendendo assim os princípios da moralidade. 

 É importante que todas as ações realizadas possam ser divulgadas através da 

criação de um boletim mensal dos atos praticados com dinheiro público e privado, 

e efetuar o controle da aplicação dos recursos financeiros públicos e privados pos-

tos à disposição da escola. 

 Promover a participação da comunidade, convidar os pais para conhecer a es-

cola e mostrar as necessidades, os objetivos educacionais e motivando-os a parti-

cipar dos colegiados, dando sua contribuição e ajudando nos encaminhamentos de 

melhoria. 

 Construir ambiente participativo motivando e envolvendo a comunidade esco-

lar para integrar, socializar e estreitar a relação escola e família. Realizar promo-

ções e confraternização, promovendo a participação da comunidade escolar inter-

na e externa; conseguir a participação dos pais de forma agradável democrática e 

autônoma no processo ensino e aprendizagem, apoiando, fazendo críticas e dando 

sugestões e agilizando encaminhamentos. 

 Será colocado à disposição da comunidade escolar serviço ágil e atualizado de 

documentação, escrituração e informação escolar, devidamente organizados os 

registros, documentação dos alunos, diários de classe, estatísticas, legislação e ou-

tros. 



 

                                SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

                       COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR DO INTERIOR 

 DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO PIRACICABA 

E.E. “DR. ALFREDO CARDOSO” 
 

 

 

 

 A comunidade escolar terá acesso à documentação, escrituração e demais 

informações, à medida que solicitem ou quando convocados pela escola. 

 As reuniões pedagógicas e as reuniões de Conselho de Escola e da APM, 

serão registradas em atas específicas do Conselho de Escola e da APM. 

 Viabilizar a utilização apropriada das instalações, dos equipamentos e doa 

materiais pedagógicos existentes, para a implementação do projeto peda-

gógico. 

 Implementar o Projeto Pedagógico dentro das possibilidades, utilizando-se 

os equipamentos e os materiais pedagógicos existentes na Unidade Esco-

lar. 

 Promover ações que favoreçam a conservação, higiene, limpeza, manuten-

ção e preservação do patrimônio escolar, instalações, equipamentos e ma-

teriais pedagógicos. 

 Realizar projetos pedagógicos com o objetivo de promover a responsabili-

dade e formação de hábitos adequados nos alunos, para a utilização de 

equipamentos, materiais pedagógicos, manutenção e preservação do pa-

trimônio escolar. 

 Promover atividades extraclasse com parcerias sociais e culturais realizan-

do Projetos Interdisciplinares e Transdisciplinares incluindo as instituições 

educacionais municipais e empresas. 

 Disponibilizar o espaço da escola, nos fins de semana e período de férias, 

para a realização de atividades que congreguem a comunidade local, de 

modo a garantir maximização de seu uso e socialização de seus bens. 

 Planejar, acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros da es-

cola, levando em conta as necessidades do projeto pedagógico os princí-

pios da gestão pública e a prestação de contas à comunidade. 

 Realizar o planejamento e a avaliação dos recursos financeiros pelo Conse-

lho de Escola; Associação de Pais e Mestres, de acordo com as necessida-

des para implementar o projeto pedagógico e a divulgação da prestação de 

contas para a comunidade. 

I – OBJETIVOS E METAS DA ESCOLA: 
 
A- Finalidade Da Escola 
 Além dos previstos em lei a escola tem como objetivo: 

 Garantir aos alunos o sucesso, a permanência e a progressão continuada 

nos estudos; 

 Desenvolver hábitos e atitudes comportamentais que os tornem responsá-

veis e conscientes; 

 Oportunizar o conhecimento e a prática de atitudes que os levem a um 

bom relacionamento humano, melhorando a qualidade das interações in-

terpessoais; 
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 Desenvolver o senso de responsabilidade e criatividade, o amor à família, 

ao próximo, ao meio ambiente, incluindo o espaço escolar. 

A escola tem como meta: 

 Que o aluno conheça e explore o ambiente, sinta as pessoas e suas funções 

no espaço físico, e consequentemente se integre; 

 Que os pais reconheçam sua importância no papel que podem desempe-

nhar para o crescimento educacional dos filhos e recuperem sua compe-

tência educadora. 

 Que a rebeldia dos alunos se transforme em comportamentos construti-

vos, fortalecendo a aprendizagem através do respeito mútuo, da solidarie-

dade e da responsabilidade. 

B - Objetivos 
 Através dos Parâmetros Curriculares nacionais, a escola deve estabelecer os objetivos 
e implantar um ensino de qualidade, além de estimular o aluno: 

 A vontade de conhecer e desenvolver o hábito de leitura, o hábito de estu-

do diário, o gosto pela pesquisa e pelo conhecimento; 

 O bom relacionamento humano e uma vida saudável, que são desenvolvi-

dos através dos temas transversais; 

 A participação, a autonomia e a reflexão; 

 O interesse pelos seus deveres, suas obrigações e seus direitos para exer-

cerem a cidadania. 

C- Definição de Ações 
 

Ações Responsável Cronograma Previsão 

Elaborar Planos de Ensino de acordo com a 
Proposta pedagógica que levam em conta a 
realidade sócio-cultural. 

Direção 
Coordenação 
Professores 

  

Desenvolver atividades contextualizadas com 
o objetivo de promover aprendizagem signifi-
cativa que levem o aluno a elaborar hipóteses 
e experimentá-las. 

Coordenação 
Professores 

  

Montagem de turmas de reforço a partir das 
dificuldades dos alunos e não seriadas. 

Coordenação   

ATPC planejada para a formação continuada. Direção 
Coordenação 

  

Elaboração de portfólio dos alunos e dos pro-
fessores. 

Coordenação 
Professores 

  

Promover a funcionalidade do Laboratório de 
Informática. 

D.E. 
Direção 

  

Promover a capacitação dos alunos para se-
rem monitores e ajudarem os professores nas 
dinâmicas das salas. 

D.E. 
Direção 
Coordenação 

  

Reforma do banheiro dos alunos e a realiza- APM   
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ção de eventos para custear os gastos. Direção 
Professores 
Alunos 
Funcionários 

Restaurar parede do pátio, fazer tratamento 
para umidade, infiltração e pintura. 

Direção 
APM/CE 

  

 
D- Metas e ações a serem desenvolvidas 
 

Metas Ações 

Melhorar a estrutura física da quadra de es-
portes; reaproveitar o espaço lateral do ter-
reno inclinado; construir vestiários, arquiban-
cadas e quadra coberta.  

Recursos através da Prefeitura Municipal, 
SEE, comunidades e parcerias com empresas. 

Garantir o aspecto quantitativo e qualitativo 
da política educacional atendendo toda a 
demanda escolar. 

Através de Projetos: aquisição de equipamen-
tos de suporte pedagógico: TV, DVD, som. 
Promover a articulação da comunidade para 
discutir as ações que visam à melhoria da 
qualidade de ensino, a redução das ausências 
e o baixo aproveitamento escolar a fim de 
envolvê-los neste processo. Atividades de-
senvolvidas na biblioteca com incentivo à 
leitura. Projetos de Reforço/Recuperação 
Contínua e Paralela. 

Garantir a permanência do aluno inibindo as 
ausências para a redução de evasão e reten-
ção dos alunos matriculados. 

Através de Projetos: Recuperação/Reforço 
Paralelo; Estatuto da Criança e do Adolescen-
te Lei 80; Amigos da Escola; Excursões; Pro-
mover reuniões com os pais para envolvê-los 
nas ações de melhoria e aprendizagem. 
  

Formar hábitos disciplinares a fim de trans-
formar a rebeldia em comportamentos cons-
trutivos, fortalecendo a aprendizagem atra-
vés de estudos, respeito mútuo, solidarieda-
de e responsabilidade. 

Através de Projetos: Cotidiano; ECA Lei 80; 
Construção de valores. 

Melhorar a saúde, higiene pessoal e do ambi-
ente escolar. 

Através de Projetos: Higiene Bucal; Fonoau-
diologia; Respire bem sem fumar; Prevenção 
também ensina; Prevenção do Patrimônio; 
Amigos da Escola.  

Oferecer aos alunos a oportunidade do traba-
lho coletivo. 

Através de Projetos: Inserir os alunos nos 
eventos, na convivência, no ambiente esco-
lar, estimulando o diálogo, o respeito e a 
solidariedade. 
 

Resgatar a confiança do aluno através dos 
temas Transversais estimulando-os a apren-
der com autonomia intelectual e do pensa-
mento crítico, através de um trabalho coleti-

Através de Projetos: Cotidiano; Leitura; Cultu-
ral; Reforço/Recuperação Continuada Parale-
la. 
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vo entre professores, alunos, direção e pais. 

Proporcionar condições de integração da 
família e da comunidade no trabalho educati-
vo desenvolvido pela escola que os pais reco-
nheçam a importância do seu papel no cres-
cimento educacional dos filhos e recuperam a 
responsabilidade educativa. 

Através de Projetos: Recuperação/Reforço; 
Registro das ações através de gráfico; Portfó-
lios; Articulação para a participação dos pais 
e da comunidade nas ações culturais e de 
lazer promovida pela escola. Promover ativi-
dades técnicas para valores, normas e atitu-
des. 

Valorizar a vida em todos os aspectos. Através de Projetos: Prevenção também en-
sina; Higiene bucal – Odonto da Prefeitura; 
Fonoaudiologia; Respire bem sem fumar – 
APM; Parcerias com Comunidade/CRAS. 

Melhorar postura metodológica do corpo 
docente e administrativa. Que os professores 
e funcionários da escola se concretizem de 
que o respeito e o afeto para com os alunos 
são armas necessárias e fundamentais para a 
solução dos problemas educacionais. Que 
todos os funcionários e professores traba-
lhem numa unidade usando a mesma lingua-
gem, em busca dos mesmos objetivos que é o 
sucesso. 

Através de Projetos: Conscientização à parti-
cipação de cursos, palestras oferecidos pela 
D.E. Participação nos projetos e capacitações 
da D.E. Constante avaliação e retomada das 
ações do cotidiano para melhoria do proces-
so. Nos ATPCs. 

 

IV – PLANO DE CURSO 
 
 De acordo com as Normas Regimentais para as Escolas Estaduais (Parecer CEE 67/98), 
a Escola oferece a Educação Básica: Ensino Fundamental organizado em dois ciclos (Ciclo I – 1ª 
a 4ª séries e o Ciclo II – 5ª e 8ª séries), Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos – EJA. 
 Dentro dos ciclos no Ensino Fundamental, a forma de evolução escolar do aluno é a de 
progressão continuada, regime de organização escolar previsto na LDB e instituído pela Delibe-
ração CEE 9/97. No Ensino Médio e na EJA é adotado o regime de progressão parcial. 


