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I – Identificação e caracterização da unidade escolar 

 

 1-E.E. “EDSON  RONTANI” 

 Código CIE : 350.308 

 Código  da  U.A : 91.986 

Endereço: Rua  Olívia Antonicella Zanin s/n  –Bairro Altos de Piracicaba – CEP: 13.412-276 

Telefone-Fax: 3423-2182 / 3421-0423 

Bairro: Altos do Piracicaba 

Município: Piracicaba (SP) 

 

2-Curso oferecido pela Escola: 

 

Ensino Fundamental – Ciclo II ( 5ª à 8ª série )  

Período de funcionamento: 

 Manhã: 07h  às 12h. 

 Tarde : 13h  às 18 h 

Secretaria de Estado da Educação 

Coordenadoria de Ensino do Interior 

Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba 

 

3-Equipe  Gestora: 

Diretora Efetiva da  Escola 

Maria Aparecida Rolim Everaldo- RG nº4.151.861 

 

Vice- diretor : 

Regina  Pinato Venzel – RG nº6.959.216 

 

 Professora  Coordenadora 

Lucileila  Bilharvas Poletto.- RG nº25.439.018 
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II - Caracterização  da  unidade  escolar 
1- Histórico : Patrono, localização: 

Criação: Decreto nº 53.635, de 18 de Janeiro de 2.008 – DOE 24/01/2008. 

Denominação : E.E. “Edson Rontani”, conforme Lei nº 14.117 de 04, publicada no 

D.O. de 05/ 06/ 2010. A  E. E. “Edson  Rontani” está localizada à Rua Olívia 

Antonicella Zanin, s/nº, no Bairro Altos de Piracicaba, em Piracicaba (SP). Encontra-

se funcionando desde 18/02/2008. 

     
           

2- Clientela :. 

A Escola abriga, no momento, aproximadamente, 600 alunos no Ensino 

Fundamental – Ciclo II, sendo atendidos no período diurno em dois turnos. 

A construção da Escola nesse bairro foi uma conquista da comunidade de seu 

entorno. Os bairros abrigam uma população, relativamente carente,  compreendendo 

os bairros do Mario Dedini , Bairro Vila Industrial, Altos de Piracicaba, Bosques dos 

Lenheiros. 

            O Patrono da Escola, o  piracicabano Edson Rontani (* Piracicaba, São 

Paulo, 23 de março de 1933 - † 24 de fevereiro de 1997) foi o editor do primeiro 

fanzine brasileiro sobre histórias em quadrinhos publicado em 12 de Outubro de 1965 

na mesma cidade cidade onde nasceu.
[1]

 Trabalhou em jornais e fez capas para as 

revistas Batman e Superman da editora EBAL.
[2]

 

Edson Rontani foi o editor do primeiro fanzine sobre histórias em quadrinhos que 

recebeu nome de "Ficção" (Boletim do Intercâmbio Ciência-Ficção Alex 

Raymond)
[1]

, editado em 1965 na cidade de Piracicaba. O fanzine era composto por 

textos informativos e uma lista de produções brasileiras de quadrinhos desde 1905. 

Foi em 12 de outubro de 1965 que o desenhista criou o primeiro fanzine nacional 

sobre histórias em quadrinhos. Na época, produções independentes e manufaturadas 

como esta não eram denominadas fanzines, tanto que o Ficção foi lançado com o 

nome de boletim informativo para amantes das histórias em quadrinhos. 

Em setembro de 1965, Edson Rontani usou de sua habilidade de desenhista e uma 

máquina de escrever para lançar o Ficção que teve duração de pouco mais de 12 

edições. A impressão era feita em mimeógrafo à tinta. Nele, foram divulgadas 

curiosidades sobre personagens de histórias em quadrinhos, dentre eles, Batman e 

Superman; editoras da época (Rio Gráfica Editora e EBAL); e publicações nacionais 

como O Lobinho e O Tico Tico entre outras. 

Rontani catalogou nas edições deste fanzine tudo o que era de seu conhecimento pois 

até esta época não havia sequer um levantamento das revistas em quadrinhos 

publicadas ou quais editoras foram fundadas no país. Como colecionava revistas 

desde sua infância, ele as estudava e guardava dados históricos para dividir com 

outros colecionadores estes conhecimentos. 

A tiragem dos primeiros fanzines era de 600 cópias distribuídas pelo Correio entre 

colecionadores de revistas em quadrinhos. Nos arquivos deixados por Rontani, 

constam fichas de destinatários dos fanzines os nomes de José Mojica Marins (o "Zé 
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do Caixão"), Gedeone Malagola, Adolfo Aizen, Mauricio de Sousa, Jô Soares, Lyrio 

Aragão e outros desenhistas ou aficionados em quadrinhos. 

Rontani tinha paixão pelos quadrinhos chegando a passar por suas mãos mais de 170 

mil exemplares de histórias em quadrinhos. Possuiu juntos ao mesmo tempo cerca de 

74 mil exemplares. Foi desenhista artístico e lecionava desenho em seu Instituto 

Orbis, situado no centro de Piracicaba. Sua memória é perpetuada até hoje pelo Jornal 

de Piracicaba com a publicação semanal da coluna "Você Sabia?", que ele editou de 

1982 a 1997, ano em que faleceu.
[2]

 A coluna foi reeditada pelo Jornal de Piracicaba 

de 2002 a 2009, através de seu filho Edson Rontani Júnior. Aposentou-se como 

desenhista técnico da Secretaria Estadual de Agricultura. 

Faleceu em Piracicaba em 1997, em sua homenagem foi criada a "Sala Edson 

Rontani" no Teatro Municipal Dr. Losso Netto" em Piracicaba em 1998. Possui uma 

rua com seu nome no bairro Água Branca e em junho de 2010 a Assembléia 

Legislativa do Estado de São Paulo denominou a escola do bairro Altos do Piracicaba 

como Escola Estadual Edson Rontani. 

                   3-Recursos: 

  3.1: Prédio  escolar: 

 O prédio escolar foi entregue à comunidade em 2008, e,  possui dez (10) salas 

de aulas, banheiros para os alunos, masculino e feminino, cozinha, despensa para 

alimentos, pátio coberto, elevador,  sala para o Programa Escola da Família,  três (3) 

salas para recuperação pedagógica , Sala de Informática, Sala de Leitura, Sala de 

Vídeo( uma das salas de aula, que foi adaptada, para tal uso), quadra coberta 

poliesportiva, sala para os professores, banheiros administrativos (masculino 

feminino), hall de entrada, sala da direção, sala da vice-direção, sala da coordenação, 

e, secretaria.                    

              

3.2 :Recursos  pedagógicos : A Escola Estadual Edson Rontani, 

possui notebook, data show, kit multimídia na sala dos professores, TVs 

(quatro), DVD, rádios toca CDs (três) acervo de CDs, DVDs relativo às várias 

disciplinas, Livros Pedagógicos para uso dos professores. 

 

  3.3: Recursos humanos : além do núcleo da direção, a Equipe Gestora 

conta com uma secretária efetiva, três agentes de organização escolar , uma professora 

readaptada que nos auxilia na secretaria, duas agentes de serviços escolares, que são 

terceirizadas  pela firma  ALIVIC (de Americana) , contando, também, com 46 

(quarenta e seis) docentes. 

 

  3.4: Recursos disponíveis na comunidade : SESI, Restaurantes, 

Supermercados, Igrejas ,sorveterias, farmácias, postos de Saúde, lojas  diversas  

(vestuário, agropecuária, papelarias), praças,  campos de futebol e quadra de skate. 
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4- :Resultados  educacionais : 

 

 

  4.1.Indicadores  de  desempenho 

 

  a) Fluxo  Escolar 

 

 

      Em  2008 -  500 alunos  

matriculados. 

      Em  2009 -  558 alunos  

matriculados 

      Em  2010 -  585 alunos  

matriculados. 

 

 

 b) Desempenho  Escolar 

 

 1.IDESP  por  disciplina: 

 

  

  

   

                2008 

Alcançado        

             2009           

Alcançado         

             2010 

Alcançado       

      8ª    LP             2,64         

    M          2,30    

 

       

             2. IDESP    Geral: 

 

 

                 2008 

     

             2009           

         

             2010 

       

      8ª 2,15 

    

2,36 1,71 

 

 

 

 

 3. PROVA   BRASIL: 

 

 

                              Língua Portuguesa                                      Matemática 

    5ºano      9º ano           5º  ano           9º ano 
Média das Escolas 

Estaduais  do Brasil 
186,2 239,7 207,1 242,9 

Média das Escolas 

Estaduais de São 

Paulo 

189,4 240,3 212,9 242,8 

 

 

 

 

   Taxa  de  

Aprovação  

    (%) 

  Taxa  de 

Reprovação 

    (%) 

  Taxa  de 

Abandono 

      (%) 

    2008      91,8%      2,8%      5,4% 

    2009      95,7%      2,1%        2,2% 

    2010      90,6%      6,3%      3,1% 
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4.NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA POR DISCIPLINA-PROVA BRASIL E  IDEB 

 

 

LÍNGUA  PORTUGUESA ( CIE; 350308 ) 

 

 

                   6ª EF                  8ª EF 

Abaixo do básico           < 150               <200 

Básico           175  a < 225            200 a <275 

Adequado            225 a <275            275 a < 325 

Avançado            >= 275             >=325 

 

 

 

Distribuição percentual dos alunos nos níveis da escola da Prova Brasil  e  SARESP: 

 

 

6ªEF 1,6 7,3 16,9 24,2 26,6 11,3 9,7 2,4 0,0 

8ª EF 0,0 4,9 14,7 21,6 27,5 17,6 7,8 4,9 1,0 

 

MATEMÁTICA 

 

 6ª EF 8ª EF 

Abaixo do básico <200 <225 

Básico 200 a <250 225ª < 300 

Adequado 250 a < 300 300 a <350 

Avançado >= 300 >=350 

 

 
Distribuição percentual dos alunos nos níveis da escala da Prova  Brasil  e  SARESP : 

 

 

6ª EF 0,0 6,5 16,9 23,4 33,1 12,9 7,3 0,0 0,0 

8ª EF 0,0 0,0 0,0 20,6 32,4 22,5 16,7 6,9 1,0 

 

 

CIÊNCIAS  E  CIÊNCIAS  DA  NATUREZA : 

 

 6ª EF 8ª EF 

Abaixo  do  básico <200 <225 

Básico 200 a < 250 225 a <300 

Adequado 250 a < 325 300ª < 350 

Avançado >325 >= 350 

 

 

Distribuição percentual dos alunos nos níveis da escala do  SARESP : Escola  

 
6ª EF 4,8 7,3 12,1 17,7 12,9 19,4 13,7 6,5 2,4 1,6 1,6 0,0 
8ª EF 1,9 1,9 10,6 20,2 17,3 21,2 10,6 8,7 4,8 1,9 0,0 1,0 
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4.1 Análise  dos  resultados –  

 

 A EE. “ Edson Rontani”, neste ano de 2011, apresenta-se com baixo 

IDESP  e  a Equipe  Gestora  e seus  Docentes, estão  trabalhando, intensamente,  

para a reversão  desse  quadro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 L. Port. Matem. I. Desemp. I. Fluxo IDESP/2010 

5º ano- EF      

9º ano- EF 2,1567 1,6013 1,88 0,9094 1.71 

      

 

              

 

   METAS     DE      2010 

 

 

 IDESP/2009 IDESP/2010 METAS/2010 PARC. 

CUMP.META 

5º ANO-EF     

9º ANO-EF 2,36 1,71 2,50 0,00 

 

   

  

 

III – PROJETO  POLÍTICO  PEDAGÓGICO  DA  EE. “EDSON  RONTANI”;                          

 

 

“ O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO  DA  ESCOLA  É  O  

ORDENADOR, O NORTEADOR  DA  VIDA  ESCOLAR”(J. C. LIBÂNEO). 

 

Ao delinearmos o projeto  político pedagógico de  nossa Escola, pensamos  no 

enfrentamento dos desafios que a sociedade nos apresenta.Toda escola deve ter 

definida para si mesma e para sua comunidade escolar, uma identidade e um conjunto 

orientador de princípios e normas que iluminem a ação pedagógica cotidiana.  Tal  

ferramenta  delineia as metas educacionais e  define caminhos para um processo 

ensino/aprendizagem de qualidade, podendo medir se os resultados foram atingidos , 

bem como avaliar o próprio desempenho . 

Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir  e sonhar.. a 

esse conjunto denominamos PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO ( propostas de 

ações, visando a formação de cidadãos conscientes, críticos , responsáveis, que um dia 

atuarão na sociedade). Tudo realizado de forma organizada, visando especialmente o 

processo de ensino e aprendizagem. 
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A educação ao longo da vida baseia-se em quatro pilares (JACQUES 

DELORS): aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender 

a ser. 
APRENDER A CONHECER, o que também significa aprender a aprender, 

para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a 

vida; 

APRENDERR A FAZER, a fim de adquirir, não somente uma qualificação 

profissional, mas de uma maneira mais ampla, competências que tornem a pessoa apta 

a enfrentar numerosas situações  e  a  trabalhar em equipe; 

APRENDER A CONVIVER, o que proporcionará  a compreensão do outro e a 

percepção das interdependências- realizar projetos comuns e pra gerir conflitos , 

respeitando o pluralismo de idéias, compreensão mútua e da paz; 

 

APRENDER  A  SER, para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à 

altura de agir com cada vez maior capacidade de autonomia, de discernimento e de 

responsabilidade pessoal.  

A proposta pedagógica da EE. “Edson Rontani”, será desenvolvida numa 

abordagem social, tendo como eixo central a construção humana : 

 Oportunizar a apropriação  ativa e crítica do conhecimento 

científico historicamente produzido e acumulado pela humanidade; 

 Valorizar os aspectos da formação moral e emocional do 

INDIVÍDUO o desenvolvimento e atividades esportivas e culturais; 

 Colocar em prática o modelo sócio construtivista, com intervenções 

na aprendizagem, tendo como suporte o “CURRÍCULO” da 

Secretaria de Estado da Educação e cadernos suporte dos alunos, 

dando ênfase à participação do aluno;  

 Criar um ambiente acolhedor, sustentado pelo diálogo, cooperação 

e participação, já que o aluno é o nosso bem maior. 

O diagnóstico que fazemos de nossa Unidade Escolar consiste, basicamente 

em: comunidade escolar complexa, constituída de uma grande diversidade de 

alunos, quando nos deparamos com uma grande falta de estrutura familiar, o 

que provoca : indisciplina, falta de comprometimento com os estudos e 

principalmente, dificuldade dos docentes ministrarem suas aulas . 

Nossas metas: 

 Cada professor, deve iniciar seu trabalho diário com o exercício da 

cidadania, bem como com  metas “ligadas” à incorporação de 

habilidades e por meio dos conteúdos mínimos significativos . Esse 

trabalho implicará na reflexão do docente sobre o planejamento dos 

conteúdos com base no diagnóstico realizado.  

 

 Dentre as metas essenciais a serem estabelecidas pelo coletivo, será 

relevante  que se ressalte que toda aula deverá  ter começo, meio e fim 

para se obter uma aprendizagem concreta dos conceitos básicos dos 

conteúdos,  por meio de estratégias motivadoras, que  levem o aluno a 

se interessar pelo que está sendo ministrado.Buscará elevar o nível de 

aprendizagem de acordo dom as possibilidades e ritmo de cada grupo 

de alunos em todas as disciplinas ( meta importantíssima e 

inegociável).   

 Respeitar a capacidade, o potencial e a individualidade do aluno; 
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 Contribuir para a formação de cidadãos capazes  e habilitados para 

uma vida social de sucesso; 

 O conteúdo a ser ensinado deve ser significativo para a vida do aluno, 

de forma a incluir o saber conviver, saber fazer, saber ser  e saber 

aprender; 

 Proporcionar ao máximo a participação de pais e alunos nos processos 

educacionais; 

 Realizar parcerias com entidades educacionais, como USP (ESALQ) 

,UNIMEP, APAE, dentre outras; 

Nossas  ações: constituem, basicamente, em proporcionar aos nossos alunos o 

entendimento de que os processos de ensino e de aprendizagem favorecem a 

integração dos conhecimentos tecnológicos, científicos, filosóficos, éticos ,  

morais,  estéticos e espirituais. 

 

Avaliação do Projeto:  cabe ao professor a responsabilidade de avaliar, 

diariamente, seus alunos e seu desempenho em sala de aula, nas atividades 

...Avaliar é inclusivo, por ser diagnóstico, tendo por objetivo subsidiar a 

permanente inclusão do educando no processo educativo, buscando sempre um 

nível mais satisfatório, mais pleno , mais saudável.... a  avaliação subsidia 

sempre a tomada de decisão para reorientar as novas ações, constituindo 

assim: AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO ( a verdadeira  PRÁXIS – LUCKESI).  

 O  PROJETO  PEDAGÓGICO deve ser avaliado permanentemente, e, dentro 

da realidade de nossa escola, esses momentos deverão se concretizar nas 

H.T.P.Cs. . Assim, verificar, psso a passo, se os objetivos a que todos se 

propuseram, estão sendo alcançados, o que garantirá o sucesso de nosso 

Projeto Pedagógico. 

Nossa  comunidade escolar é  composta  por  alunos provenientes de alguns 

bairros, tais como: Bairro Mário Dedini e  Vila Industrial – recebemos  alunos 

oriundos de algumas unidades municipais, entre elas: EMEFs “ BENEDITO  DE 

ANDRADE”e “OLÍVIA CAPRÂNICO” , e no decorrer do ano letivo, recebemos 

alunos de outras localidades, mas é preciso ressaltar que constituem matrículas 

suplementares. 

 


