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           INTRODUÇÃO 
 

A escola enfrenta muitos desafios em um mundo em ebulição, com 

tantas transformações instantâneas, novos conceitos e descobertas. A 

sociedade deve cumprir seus deveres e conhecer e fazer valer seus direitos. E 

a escola mais do que nunca deve resgatar o seu papel. 

 

Para desenvolver um trabalho coletivo, é necessário que ocorra a 

democratização da gestão educacional. É necessário construir práticas 

organizacionais e pedagógicas que considerem e respeitem  as características 

individuais dos jovens que estão na escola. 

 

A escola deve ser um espaço de debate e construção, tendo como 

objetivo um trabalho coletivo de solidariedade onde se rompa com isolamento 

das pessoas. 

 

Este trabalho se propõe a analisar e discutir a escola e o contexto 

onde está inserida, buscando compreender o papel dela no cotidiano e assim 

encontrar caminhos e soluções. 

 

A equipe escolar necessita compreender a necessidade das 

avaliações externas e internas para que se reoriente, perceba a diferença entre 

o que a escola ensina e o que realmente o aluno aprende e o que ensinou e 

como ensinou. 

 

A capacitação de professores merece destaque e prioridade. “A 

qualificação do professor consiste em conhecer o mundo e ser capaz de instruir 

os outros a cerca dele, porém, sua autoridade se assenta na responsabilidade 

que ele assume por este mundo” (ARENT-1992). 

 

“Uma equipe bem sucedida é um grupo de muitas mãos, mas de 

uma mente.” (Bill Bethel) 
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 I. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

 

1. NOME: 

 

    Escola Estadual “Professor Hélio Nehring” 

    Endereço: Rua Escolástica Couto Aranha, nº 170 

    Bairro: São Jorge 

    Piracicaba  -  São Paulo 

    CEP: 13402-297 

    Telefone: (19) 3434-1197 / 3432-9020 (fax) / 3402-0340 (Comunitário)   

    E-mail: helionehring@ig.com.br 

    Ato Ofício de Autorização – Publicação 

    Decreto Estadual 14.523 de 26/12/1979 

    Publicação D. O. E. 27/12/1979 

    Código CIE: 037977 

    Código FDE: 053.320-5 

    Código UA: 46.4067 

    CNPJ/APM: 51.329.993/0001-80 

    Número de área de abrangência: 24 

    Diretoria de Ensino: Região de Piracicaba 

 

 

2. CURSOS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 

De acordo com as Normas Regimentais para as Escolas Estaduais 

(Parecer CEE 67/08), a  escola oferece os seguintes cursos de ensino na 

escola. 

 

 CURSO Atendimento HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Ensino Fundamental – Ciclo II 2ª a 6ª feira Das 7h00 às 12h20 e das 12h40 às 18h00 

Ensino Médio 2ª a 6ª feira Das 7h00 às 12h20 e das 19h00 às 23h00 

mailto:helionehring@ig.com.br
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 ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Em regime de progressão continuada, atendendo aos alunos do 

Ciclo II, com duração mínima de quatro anos, aos alunos com correspondência 

em idade/série e aos alunos que apresentam defasagem idade/série, mediante 

reclassificação. 

 

 ENSINO MÉDIO 

 

Em regime de progressão parcial de estudos e com duração mínima 

de 3 (três) anos, sendo a etapa final da educação básica propiciadora da 

capacitação para o exercício da cidadania e inserção no mundo do trabalho. 

 

Horário de Funcionamento / Turno 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

3. EQUIPE GESTORA 
 

 
 Dirigente Regional de Ensino: Fábio Augusto Negreiros 

 Supervisor de Ensino: Sebastião Ferreira 

 Diretora: Maria Regina Addad Ramiro 

 Vice-Diretora: Patrícia de Andrade Cavazani Furlan 

 Professor Coordenador do Ensino Fundamental: Valdemar de Camargo 

Filho 

 Professor Coordenador do Ensino Médio: Fabiana Avancini Stenico 

 Professor Coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica: Lígia Rochetto 

Fernando 

07h00min às 12h20min Manhã 

12h40min às 18h00min Tarde 

19h00min às 23h00min Noite 
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II – CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 
 

 
1. HISTÓRICO 
  
 
 
1.1 CRIAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

 
 
 

A Escola foi criada em  data de 26 de novembro de 1979. 
 
Situa-se no Bairro São Jorge, que por sua vez está localizado na 

região oeste da cidade de Piracicaba. 
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1.2. PATRONO 
 
 

Hélio Nehring nasceu em Piracicaba no dia 29 de maio de 1928, filho 

do Dr. Henrique Nehring e de Dona Noêmia Barbosa Nehring. 

 

Formou-se em Pedagogia pela Faculdade de Educação de 

Piracicaba em 17 de dezembro de 1970. Casou-se com Dona Ercília Sbravatti 

Nehring em 05 de julho de 1952, teve quatro filhos: José Hélio Nehring, Luis 

Cláudio Nehring, Edson Nehring e Silvia Regina Nehring. 

 

                   Iniciou sua carreira em 1952, na cidade de Santo Anastácio, no 

Grupo Escolar Rural de Ribeirão dos Índios. 

 

Em 1956, foi removido para o Grupo Escolar Rural Comendador 

Pedro Morganti, em Araraquara. Um ano depois foi nomeado diretor no Grupo 

Escolar Rural de Vila Alegrete, em Martinópolis. 

 

Em 1959, foi removido para o Grupo Escolar Antonio Furlan, em 

Charqueada. De 1967 a 1976 foi diretor de Grupo Escolar Dr. João Conceição, 

em Piracicaba, sua terra natal. 

 

Em 1978, foi removido para a EESG Agrícola Dr. José Coury, em 

Rio das Pedras, onde fez um excelente trabalho de reformas e inovações no 

ensino, disciplina e organização. 

 

Foi um homem muito inteligente, organizado, responsável, amigo e 

querido por muitas pessoas. 

 

Faleceu aos 52 anos no dia 12 de setembro de 1980 e foi sepultado 

no Cemitério da Saudade. 
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Logo após o seu falecimento, mais precisamente em 19 de 

novembro de 1980, foi nomeado patrono da, até então, chamada EEPG do 

Bairro São Jorge, atualmente EE Prof. Hélio Nehring. 

 

Seu empenho pela educação reverteu nessa homenagem póstuma, 

da qual nos sentimos orgulhosos e felizes pelo fato. 

 
 
2. CLIENTELA 
 
 

Nossa Unidade Escolar está inserida em uma comunidade bastante 

carente de Piracicaba e os alunos residem nos bairros ao entorno da escola, 

são eles: São Jorge, Nova Suíça, Jardim Planalto, Kobayat, Paineiras, Vila 

Maria e Canta Galo. É importante destacar que os bairros não possuem uma 

infra-estrutura adequada, principalmente o bairro Canta Galo, apesar disso 

adquiriu uma grande melhoria com relação à iluminação, pavimentação e 

abastecimento de água. 

 

Muitos moradores e pais de alunos não tem uma profissão definida o 

que os obrigam a trabalhar em vários serviços temporários e informais. As 

famílias são atendidas pelos programas sociais do governo (bolsa família e 

passe escolar). Além de contar com programas municipais como PETI 

(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e o CASE (Centro de 

Atendimento Sócio Educativo). 

 

3. RECURSOS 

 

3.1. PRÉDIO ESCOLAR 

 

A escola foi criada em 26 de novembro de 1979, instalada 

provisoriamente nas dependências do salão de festas da Igreja do Bairro São 

Jorge, posteriormente construiu-se o primeiro prédio da escola na data de 29 
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de julho de 1980. Dando sequência a ampliação da escola foram construídas 

mais 09 salas de aula, inauguradas na data de 15 de junho de 1997. 

  

Hoje a escola funciona em um prédio com: 

    
 10 salas de aula; 

 01 sala de vídeo com acesso ao almoxarifado; 

 01 sala de leitura; 

 01 Secretaria; 

 01 Diretoria; 

 01 Sala de professores;  

 01 Copa dos professores;  

 01 Merenda;  

 01 sala de informática;  

 01 sala de recursos; 

 02 banheiros para alunos: 01 masculino, contendo 05 boxes e 01 

feminino, contendo 06 boxes;                        

 02 banheiros para professores: 01 masculino e 01 feminino; 

 01 quadra poliesportiva coberta; 

 Pátio coberto. 

   

3.2. RECURSOS FÍSICOS E PEDAGÓGICOS 

 

A escola possui uma sala de leitura, uma sala de vídeo e uma sala 

para Acessa Escola. 

A escola dispõe dos seguintes equipamentos: 

Amplificador de som; aparelhos de som; arquivos; armários; 

bebedouro elétrico; caixas de som (salas de aula); computadores; conjunto de 

mesas e cadeiras; conjunto de mesas para leitura; data show; DVD; estantes; 

fax; filmes; fogão industrial; forno de padaria artesanal; freezer; geladeira; 

impressoras; livros; lousas brancas; mapas; máquina de escrever; máquina 

fotográfica; materiais didáticos; materiais esportivos; mesas; mesas para 

reunião; microondas; notebook; telefones; TV; ventiladores. 
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3.3. RECURSOS HUMANOS: 

 

 Núcleo de Gestão: Diretor e Vice Diretor. 

 

 Técnico Pedagógico: Um professor coordenador do Ensino 

Fundamental, um professor coordenador do Ensino Médio e um 

professor coordenador de apoio à gestão pedagógica. 

 

 Técnico Administrativo: 01 gerente de organização escolar, 01oficial 

administrativo, 04 agentes de organização escolar e 02 contratados 

através do convênio APM/Prefeitura Municipal. 

 

 Operacional: 06 contratados através de empresa terceirizada, sendo: 03 

para a limpeza da escola, 03 para preparar e servir a merenda. 

 

 Corpo Docente: Aproximadamente 60 professores entre efetivos e 

ocupantes de função atividade, 02 professores responsáveis pela sala 

de leitura, 03 professores readaptados (apoio administrativo e 

pedagógico), 01 professor mediador e comunitário. 

 

 Estagiários: 03 alunos estagiários do Projeto Acessa Escola. 

 

 

3.4. RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMUNIDADE 

 

A Escola Estadual Prof. Hélio Nehring tem procurado valorizar a 

participação de todos no processo de gestão, priorizando as questões 

pedagógicas. Os funcionários buscam a qualidade no atendimento e em suas 

ações, principalmente na secretaria da escola, onde o trabalho é informatizado, 

otimizando a qualidade e o tempo de documentos solicitados. 
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 Alguns funcionários são moradores da própria comunidade que 

trabalham há muitos anos, criando um clima de compreensão e confiança 

nesse atendimento. 

O apoio, a cumplicidade e a valorização do profissional são 

necessários para que professores e funcionários sejam estimulados e se 

tornem seguros em suas ações. E todos, procuram participar de cursos de 

capacitação, partilhar o que aprenderam e utilizam esse conhecimento no seu 

dia a dia. 

A empresa, Aversa Motos, estabelecimento público como Posto de 

Saúde, estabelecimentos comerciais (serralheria, padaria, posto de gasolinas, 

mercados, entre outros) tem colaborado em eventos da escola, como festas 

diversas; oferece espaços para cursos como o de empilhadeiras (projeto 

Escola da Família); palestras sobre meio ambiente, profissões, drogas, etc.; 

vacinação e campanhas de saúde e preservação do próprio bairro. Possui 

também, parceria com a Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), 

através de duas professoras que realizam projetos de pesquisas e contribuem 

nas discussões das ATPCs. 

 

 

4. RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

4.1. INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

a) Fluxo Escolar 

 

 

 Taxa de  

aprovação 

(%) 

Taxa de 

reprovação 

(%) 

Taxa de  

Abandono 

(%) 

Taxa de distorção 

Idade/série 

EF EM EF EM EF EM EF EM 

2011 91 78,8 4,3 12,3 4,7 8,9 42 29 

2012 93,8 83,5 3,3 7,5 2,9 9 22 27 

2013 95,1 88 1,7 7,1 3,2 4,9 16 17 
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b) Desempenho Escolar 

 

1. IDEB  

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado 

pelo Inep em 2007 e representa a iniciativa pioneira de reunir num só indicador 

dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo 

escolar e médias de desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfoque 

pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala do Inep a 

possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem 

traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O indicador é 

calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo 

Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb – para as 

unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. O 

Ideb é calculado para cada uma das etapas de ensino e está definido entre 

valores de 0 a 10. 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROVA BRASIL 

 

A Prova Brasil é uma avaliação para diagnóstico, em larga escala, 

desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP/MEC). Tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino 

oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e 

questionários socioeconômicos. 

 

 

‘ 

8ª  

série 

2009 2011 2013 

Alcançado Meta Alcançado Meta Meta 

3,9 4,1 4,0 4,3 4,6 

http://www.inep.gov.br/basica/censo/
http://www.inep.gov.br/basica/censo/
http://provabrasil.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=13
http://provabrasil.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=13
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Nos testes aplicados, os estudantes respondem a questões de 

língua portuguesa, com foco em leitura, e matemática, com foco na resolução 

de problemas. No questionário socioeconômico, os estudantes fornecem 

informações sobre fatores de contexto que podem estar associados ao 

desempenho. 

As médias de desempenho nessa avaliação também subsidiam o 

cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

  

RESULTADO 

 2007 2009 2011 

8ª 

SÉRIE 

Língua Portuguesa 228,12 230,74 231,3 

Matemática 234,13 235,38 237,1 

 

 

3. SARESP 

 

O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 

Paulo – SARESP é uma avaliação externa em larga escala da educação 

básica, aplicada a cada ano desde 1996 pela Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo. Sua finalidade é produzir um diagnóstico da situação da 

escolaridade básica na rede pública de ensino paulista, visando orientar os 

gestores do ensino no monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da 

qualidade educacional. 

Distribuição percentual dos alunos nos níveis de proficiência 

 

RESULTADO 2010 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

NÍVEL 

RESULTADO (%) 

7º EF 9º EF 3ª EM 

INSUFICIENTE ABAIXO DO BÁSICO 27,3 25,4 40,2 

 

SUFICIENTE 

BÁSICO 55,5 58,8 35,5 

ADEQUADO 11,8 14,9 25,3 

BÁSICO + ADEQUADO 67,3 73,7 59,8 

AVANÇADO AVANÇADO 5,5 0,9 0 
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MATEMÁTICA 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

NÍVEL 

RESULTADO (%) 

7º EF 9º EF 3ª EM 

INSUFICIENTE ABAIXO DO BÁSICO 45,5 27,2 56,3 

 

SUFICIENTE 

BÁSICO 46,4 64,9 39,1 

ADEQUADO 8,2 7,9 4,6 

BÁSICO + ADEQUADO 54,5 72,8 43,7 

AVANÇADO AVANÇADO 0 0 0 

 

CIÊNCIAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

NÍVEL 

RESULTADO (%) 

7º EF 9º EF 3ª EM 

INSUFICIENTE ABAIXO DO BÁSICO 44,1 32,1 39,5 

 

SUFICIENTE 

BÁSICO 33,3 59,8 54,3 

ADEQUADO 18,9 7,1 6,2 

BÁSICO + ADEQUADO 52,3 67,0 60,5 

AVANÇADO AVANÇADO 3,6 0,9 0 

 

REDAÇÃO 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

NÍVEL 

RESULTADO (%) 

7º EF 9º EF 3ª EM 

INSUFICIENTE ABAIXO DO BÁSICO 10,7 25,5 15,5 

 

SUFICIENTE 

BÁSICO 13,6 17,4 28,8 

ADEQUADO 64,2 48,5 50,3 

BÁSICO + ADEQUADO 77,9 65,9 79,1 

AVANÇADO AVANÇADO 11,4 8,6 5,4 

 

 

RESULTADO 2011 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

NÍVEL 

RESULTADO (%) 

7º EF 9º EF 3ª EM 

INSUFICIENTE ABAIXO DO BÁSICO 19,4 16,1 52,7 

 

SUFICIENTE 

BÁSICO 42,6 64,5 27,5 

ADEQUADO 34,3 18,3 19,8 

BÁSICO + ADEQUADO 76,9 82,8 47,3 

AVANÇADO AVANÇADO 3,7 1,1 0 
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MATEMÁTICA 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

NÍVEL 

RESULTADO (%) 

7º EF 9º EF 3ª EM 

INSUFICIENTE ABAIXO DO BÁSICO 29,6 30,1 65,9 

 

SUFICIENTE 

BÁSICO 50,9 55,9 31,9 

ADEQUADO 19,4 14,0 2,2 

BÁSICO + ADEQUADO 70,4 69,9 34,1 

AVANÇADO AVANÇADO 0 0 0 

 

GEOGRAFIA 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

NÍVEL 

RESULTADO (%) 

7º EF 8ª EF 3ª EM 

INSUFICIENTE ABAIXO DO BÁSICO 11,4 18,3 24,4 

 

SUFICIENTE 

BÁSICO 36,2 39,8 32,1 

ADEQUADO 49,5 39,8 43,6 

BÁSICO + ADEQUADO 85,7 79,6 75,6 

AVANÇADO AVANÇADO 2,9 2,2 0 

 

 

HISTÓRIA 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

NÍVEL 

RESULTADO (%) 

7º EF 9º EF 3ª EM 

INSUFICIENTE ABAIXO DO BÁSICO 12,4 10,8 29,5 

 

SUFICIENTE 

BÁSICO 43,8 43,0 38,5 

ADEQUADO 41,9 46,2 32,1 

BÁSICO + ADEQUADO 85,7 89,2 70,5 

AVANÇADO AVANÇADO 1,9 0 0 

 

 

REDAÇÃO 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

NÍVEL 

RESULTADO (%) 

7º EF 9º EF 3ª EM 

INSUFICIENTE ABAIXO DO BÁSICO 46,3 20,8 10,6 

 

SUFICIENTE 

BÁSICO 41,4 37,0 60,0 

ADEQUADO 12,1 40,4 29,5 

BÁSICO + ADEQUADO 53,5 77,4 89,4 

AVANÇADO AVANÇADO 0,2 1,8 0 
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RESULTADO 2012 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

NÍVEL 

RESULTADO (%) 

7º EF 9º EF 3ª EM 

INSUFICIENTE ABAIXO DO BÁSICO 36,1 31,5 42,7 

 

SUFICIENTE 

BÁSICO 41,0 61,3 38,5 

ADEQUADO 19,7 7,2 17,1 

BÁSICO + ADEQUADO 60,7 68,5 55,6 

AVANÇADO AVANÇADO 3,3 0 1,7 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

NÍVEL 

RESULTADO (%) 

7º EF 9º EF 3ª EM 

INSUFICIENTE ABAIXO DO BÁSICO 50,0 45,0 53,8 

 

SUFICIENTE 

BÁSICO 34,4 47,7 40,2 

ADEQUADO 15,6 7,2 6,0 

BÁSICO + ADEQUADO 50,7 55,5 46,2 

AVANÇADO AVANÇADO 0 0 0 

 

 

CIÊNCIAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

NÍVEL 

RESULTADO (%) 

7º EF 9º EF 3ª EM 

INSUFICIENTE ABAIXO DO BÁSICO 43,1 40,7 60,7 

 

SUFICIENTE 

BÁSICO 30,2 44,4 33,0 

ADEQUADO 23,3 13,3 6,3 

BÁSICO + ADEQUADO 53,4 57,4 39,3 

AVANÇADO AVANÇADO 3,4 1,9 0 
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REDAÇÃO 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

NÍVEL 

RESULTADO (%) 

7º EF 9° EF 3ª EM 

INSUFICIENTE ABAIXO DO BÁSICO 19,4 24,9 7,2 

 

SUFICIENTE 

BÁSICO 30,9 38,7 22,6 

ADEQUADO 46,5 32,2 64,6 

BÁSICO + ADEQUADO 77,4 70,9 87,2 

AVANÇADO AVANÇADO 3,2 4,2 5,6 

 

 

MÉDIA 2010 

 

TOTAL DE ALUNOS PRESENTES NO 1º DIA DE AVALIAÇÃO 

 

7º EF 9º EF 3ª EM TOTAL 

110 114 87 311 

 

 

 LÍNGUA PORTUGUESA MATEMATICA CIÊNCIAS  

 7º EF 9º EF 3ª EM 7º EF 9º EF 3ª EM 7º EF 9º EF 3ª EM 

ESCOLA 195,6 231,6 266,5 205,9 245,3 269,9 212,4 242,4 280,3 

 

 

 MÉDIA 2011 

 

TOTAL DE ALUNOS PRESENTES NO 1º DIA DE AVALIAÇÃO 

 

7º EF 9º EF 3ª EM TOTAL 

108 93 91 292 

 

 

 LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA GEOGRAFIA HISTÓRIA 

 7º EF 9º EF 3ªEM 7ºEF 9º EF 3ªEM 7º EF 9º EF 3ªEM 7º EF 9º EF 3ªEM 

ESCOLA 201,5 236,1 251,8 218,0 249,6 261,4 228,6 242,6 264,4 222,7 246,9 251,7 



 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

E.E. PROF. HÉLIO NEHRING 

 
 

   

 MÉDIA  2012 

TOTAL DE ALUNOS PRESENTES NO 1º DIA DE AVALIAÇÃO 

7º EF 9º EF 3ª EM TOTAL 

124 111 117 352 

            

 

  

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

MATEMÁTICA 

CIÊNCIAS E CIÊNCIAS 

DA NATUREZA 

7º EF 9º EF 3ª EM 7º EF 9º EF 3ª EM 7º EF 9º EF 3ª EM 

RESULTADO 192,5 219,2 262,0 203,7 237,6 271,3 213,3 243,5 265,9 

 

 

4. IDESP 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP) é um indicador de qualidade. Na avaliação de qualidade das escolas 

feita pelo IDESP consideram-se dois critérios complementares: o desempenho 

dos alunos nos exames do SARESP e o fluxo escolar. O IDESP tem o papel de 

dialogar com a escola, fornecendo um diagnóstico de sua qualidade, 

apontando os pontos em que precisa melhorar e sinalizando sua evolução ano 

a ano. 

 

 

RESULTADOS 2011 

 

 Indicadores de desempenho Indicador 

de 

desempenho 

Indicador  

de 

Fluxo 

 

IDESP 

2011 

Língua 

Portuguesa 

Matemática 

9º ano EF 3,4763 2,7957 3,14 0,9065 2,85 

3ª série EM 2,2343 1,2090 1,72 0,7852 1,35 
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EVOLUÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS DE 2011 

 NÚMERO DE 

ALUNOS 

AVALIADOS 

PROPORÇÃO  

DE ALUNOS 

AVALIADOS 

PARCELA 

CUMPRIDA DA 

 META ESCOLAR 

9º ano EF 93 50,54 

35,01 3ª SÉRIE EM 91 49,46 

TOTAL 184 100,00 

 

 

METAS 2012 

 IDESP 2011 IDESP 2012 

9º ano EF 2,85 3,04 

3ª SÉRIE EM 1,35 1,53 

 

 

 

 RESULTADOS 2012 

 

 Indicadores de desempenho Indicador 

de 

desempenho 

Indicador  

de 

Fluxo 

 

IDESP 

2008 

Língua 

Portuguesa 

Matemática 

9º ano EF 2,5227 2,0713 2,30 0,9386 2,16 

   3ª série EM 2,5923 1,7377 2,17 0,8317 1,80 

 

 

 

EVOLUÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS DE 2012 

 

  

IDESP 2011 

 

IDESP 2012 

 

METAS 2012 

PARCELA 

CUMPRIDA DA 

META (IC) 

9º ano EF 2,85 2,16 3,04 0,0 

3ª SÉRIE EM 1,35 1,80 1,53 120,0 
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PARCELA CUMPRIDA DA META DE 2012 + ADICIONAL POR QUALIDADE 

DE 2012 DA ESCOLA 

 

 NÚMERO DE 

ALUNOS 

AVALIADOS 

PROPORÇÃO  

DE ALUNOS 

AVALIADOS 

PARCELA 

CUMPRIDA DA 

 META ESCOLAR 

9º ano EF 111 48,68 

61,58 3ª SÉRIE EM 117 51,32 

TOTAL 228 100,00 

 

 

METAS 2013 

 

 IDESP 2012 IDESP 2013 

9º ano EF 2,16 2,3 

3ª SÉRIE EM 1,8 1,91 

 

  

 

RESULTADOS 2013 

 

 Indicadores de desempenho Indicador 

de 

desempenho 

Indicador  

de 

Fluxo 

 

IDESP 

2013 

Língua 

Portuguesa 

Matemática 

9º ano EF 2.4563 2.281 2.37 0.9543 2.26 

3ª série EM 1.964 1.3387 1.65 0.8828 1.46 

 

 

EVOLUÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS DE 2013 

 

  

IDESP 2009 

 

IDESP 2010 

 

METAS 2010 

PARCELA 

CUMPRIDA DA 

META (IC) 

9º ano EF 2.16 2.26 2.3 71.43 

3ª SÉRIE EM 1.8 1.46 1.91 0 
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PARCELA CUMPRIDA DA META DE 2013 + ADICIONAL POR QUALIDADE 

DE 2013 DA ESCOLA 

 

 

 NÚMERO DE 

ALUNOS 

AVALIADOS 

PROPORÇÃO  

DE ALUNOS 

AVALIADOS 

PARCELA 

CUMPRIDA DA 

 META ESCOLAR 

9º ANO EF 114 50,44%  

56,21 3ª SÉRIE EM 112 49,56% 

TOTAL 226 100,00 

 

METAS 2014 

 

 IDESP 2013 IDESP 2014 

9º ANO EF 2.26 2.43 

3ª SÉRIE EM 1.46 1.59 

 

 

 

4.2. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

A) Descrição e análise dos principais facilitadores para obtenção de resultados 

na série histórica do SARESP e do IDESP: 

 

 Intensificação no uso de diferentes recursos tecnológicos como: sala de 

informática, DVD, data show, etc. 

 

 Trabalho intensificado com alunos que apresentam dificuldades através dos 

professores auxiliares (PA). 

 
 

 Recuperação contínua na sala de aula, preparação de material diferenciado 

para os alunos com  dificuldade de aprendizagem. 
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 Livros didáticos enviados para a escola de acordo com a primeira opção dos 

professores. 

 

 Boa conservação predial e clima de cordialidade entres os atores envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

 Estímulo continuado dos alunos à leitura, desenvolvendo cronograma para 

participação semanal dos mesmos na Sala de Leitura com atividades 

elaboradas pelo professor coordenador da Sala de Leitura e pelos professores 

de Língua Portuguesa. 

 

 Valorização do discente enquanto ser humano. 

 

 Trabalho diferenciado com material específico sobre o SARESP aplicado em 

todas as classes que participarão das avaliações externas. 

 

 Reflexão, pela equipe escolar, dos resultados obtidos no SARESP e IDESP, 

traçando novas ações, buscando o sucesso da aprendizagem. 

 
 Reunir mensalmente com alunos para autoavaliação. 

 
 Projeto leitura/escrita. 

 
 Investir no acervo da escola. 

 
 Capacitar os professores auxiliares e apoio no preparo de atividades 

significativas. 

 
 Montagem de banco de dados de atividades por ano de disciplinas. 

 
 Realizar Sarespinho periodicamente. 

 
 Trabalhar a competência leitora e escritora em todas as disciplinas. 
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B) Descrição e análise dos principais dificultadores na obtenção de resultados 

na série histórica do SARESP e do IDESP: 

 

 Falta do hábito da leitura pelos alunos, apesar do incentivo. 

 

 Ausência de muitos pais no acompanhamento do processo ensino e 

aprendizagem dos alunos. 

 

 Abandono dos alunos da escola para trabalhar, ou que se evadem por 

problemas sociais graves. 

 

 Frequência irregular de alguns alunos. 

 
 

 Internet com conexão muito lenta na sala de informática. 

 

 Falta de professores eventuais em todas as áreas. 

 
 

 Aulas pouco atrativas e/ou descontextualizadas. 

 

 Desinteresse de muitos alunos pela aprendizagem. 
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III PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

 

1. PRINCÍPIOS E VALORES 

 

 

A E.E. Prof. Hélio Nehring, embasada na LDBEN, tem como 

princípios de trabalho formar o aluno para o exercício da cidadania educando-o 

para a solidariedade e liberdade, fazendo-o conhecer os valores para a 

formação de um cidadão, preparando-o para a sociedade e para o trabalho. 

Art. 2º - LDBEN:   

 

 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

 

O Projeto Político Pedagógico dessa Unidade Escolar tem como 

objetivo principal o art. 3º LDBEN: 

 

 

Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

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

pensamento, a arte e o saber, pluralismo de idéias e concepções 

pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância; valorização 

do profissional da educação escolar, gestão democrática do ensino 

público, garantia do padrão de qualidade; valorização da experiência 

extra-escolar; vinculação entre educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais; valorização do corpo discente através da atuação do 

Grêmio Estudantil conforme rege a legislação, promovendo eventos 

que propiciem o envolvimento dos alunos no processo educativo. 
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1.1.  VALORES DA ESCOLA 

 

 

A partir dos princípios da educação, segundo a legislação em vigor, 

que preza pelo pleno desenvolvimento do educando, preparando-o para o 

exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, nossa escola tem como 

valores: 

 

 

Bom relacionamento: Almejamos e incentivamos o bom 

relacionamento entre todos da equipe escolar, bem como com a clientela da 

escola (alunos) e a comunidade que a cerca, a fim de manter um ambiente 

saudável e agradável para todos. 

 

 

Colaboração: A escola busca manter sempre um espírito de 

colaboração, no qual há uma disposição de todos, alunos, professores e toda a 

comunidade escolar em uma ajuda mútua, conforme as necessidades que 

possam surgir. 

 

 

Coexistência entre as diferenças: Buscamos um ambiente escolar 

onde haja o respeito entre todos, independente das diversidades individuais 

quanto às ideias, formação, classe social, etnia, orientação sexual ou religiosa. 

 

 

Comprometimento: Trabalhamos no sentido de tentarmos sempre 

fazer nosso melhor, abraçando os desafios do dia a dia escolar, 

comprometidos com o bom aprendizado e formação do aluno. 
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2. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
 
 
 

Entendemos que a escola, principalmente a pública, é um espaço 

democrático dentro da sociedade atual, possibilitando ao aluno o 

desenvolvimento do pensamento crítico, contextualizando informações e dando 

caminhos para que o aluno conquiste sua autonomia em busca do 

conhecimento. Além disso, a escola desempenha importante papel na 

sociabilidade dos jovens e adolescentes, sendo um espaço para a difusão 

sócio-cultural dos mesmos. A função básica da escola é garantir a 

aprendizagem de conhecimentos, habilidades e valores necessários à 

socialização do indivíduo. Nesse sentido, cabe a escola formar cidadãos 

críticos, reflexivos, autônomos, conscientes de seus direitos e deveres, 

capazes de compreender a realidade em que vivem e preparar seus alunos 

para participar da vida econômica, social e política do país, de forma a 

contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. 

 
 

2.1 PROGRAMA ESCOLA DA FAMILIA 

 

 

O Programa Escola da Família tem atingido o seu maior objetivo que 

é de aproximar-se da comunidade.  Dentre os inúmeros projetos destacamos: 

panificação, artesanato, grafite, empilhadeira, atividades desportivas, entre 

outros. 

Pela unidade escolar passam aproximadamente 500 pessoas por 

final de semana. O Programa procurou fazer parcerias com empresas para 

fortalecer as ações desenvolvidas e atrair cada vez mais a comunidade. 

O Programa Escola da Família é um projeto idealizado pelo Governo 

do Estado de São Paulo e, em nosso caso particular, atendeu a um anseio da 

comunidade local, que não possui um centro comunitário ou um lugar onde 

possam ser desenvolvidas atividades diversas de lazer e cultura. 
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Todos os que por aqui passam nos finais de semana, tem a 

preocupação de manter e preservar esse espaço de entretenimento e ao 

mesmo tempo, de conhecimento. 

A equipe responsável pelo desenvolvimento das atividades é séria e 

preocupada em atender aos pedidos locais, buscando sempre pela primazia 

desse atendimento. 

 

3. MISSÃO DA ESCOLA 

 

Nossa escola tem como missão propiciar a formação plena de 

nossos alunos como cidadãos, assegurando sua permanência e sucesso 

escolar através de uma educação de qualidade, na qual além dos conteúdos, 

sejam exercitados o respeito, a tolerância e a convivência com as diferenças, 

buscando ações transformadoras para preparar o aluno para a sociedade e 

mercado de trabalho.  

Temos como missão também desenvolver as habilidades e 

competências necessárias para que nossos alunos desenvolvam suas 

potencialidades, preparando-os para o exercício da cidadania, tornando-os 

cidadãos conscientes, éticos, responsáveis, zelando pelo cumprimento dos 

seus direitos e deveres. 

 
 

 

4. VISÃO DE FUTURO 

 

   A Escola pretende realizar o trabalho construindo três pilares – 

eficácia, segurança e responsabilidade, para poder estreitar os laços de 

confiança e credibilidade perante a comunidade, abrindo espaços para 

discussões e a realização de atividades significativas com oportunidades para 

todos.  
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O objetivo da nossa escola é proporcionar a todos os alunos um 

ensino de qualidade e prazeroso através do desenvolvimento de projetos que 

trabalhem ética, diversidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual, 

trabalho e consumo consciente, fazendo do currículo um espaço de construção 

de conhecimento e aprendizagem, e da escola um espaço efetivamente 

inclusivo, ampliando os horizontes e as premissas democráticas e cidadãs. 

 

 

5. OBJETIVOS DA ESCOLA 

 

 Proporcionar ao educando o domínio de competências que 

permitam a plena participação do individuo, enquanto cidadão, nas múltiplas e 

complexas atividades exigidas pela vida moderna. 

 

 Proporcionar experiências que possibilitem a compreensão e a 

inserção do individuo na sociedade, isto é, perspectiva cultural, que exige 

compreender os direitos e deveres da cidadania. 

 

 Pesquisar informações que colaborem para a construção e 

elaboração da formação para o trabalho, decorrente do desenvolvimento 

cultural e político da própria sociedade moderna, que deve ser incorporado ao 

processo educacional. 

 

 Reinventar a prática docente através de capacitação e reflexão 

dessa prática, para que a metodologia utilizada pelo professor vise à qualidade 

do processo educativo. 

 

 Compreender que o trabalho educacional através da Proposta 

Pedagógica própria, permitindo que, dialeticamente, produzam-se as 

transformações necessárias, partindo sempre da critica a proposta, da proposta 

à ação e da ação  à uma nova critica. 
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 Exercer coerentemente o exercício da autonomia, que implica no 

desenvolvimento de um processo de ações coletivas voltadas à uma Proposta 

Pedagógica que atenda à toda a comunidade escolar. 

 

 Promover a formação de uma cidadania consciente e democrática 

baseada em uma organização administrativa que pratique o espírito crítico e 

democrático de gestão, como componente central na renovação da prática 

pedagógica a ser desenvolvida. 

 
 Assegurar aos educandos a igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola, garantindo-lhes o padrão de qualidade no 

ensino. 

 

 Desenvolver ações de capacitação do pessoal, atendendo aos 

princípios norteadores da escola, constituindo-se efetivamente em espaço de 

difusão de informações, possibilidade de estudo, troca de experiências entre 

educadores, aquisição de novas bases para o ensino, incorporação dos 

avanços da ciência e do domínio de novas tecnologias. 

 

 

6. PLANO DE AÇÃO 

 

Nossa meta é trabalhar o entusiasmo de todos os alunos, 

acrescentando conteúdos ou subsídios de modo a estimular o desenvolvimento 

das competências e habilidades, proporcionando uma educação à altura de 

seu tempo, utilizando a tecnologia a serviço da educação, articulando as 

competências de aprender com o mundo do trabalho e garantir uma base 

comum de conhecimentos com base na leitura e escrita. 

Além do conhecimento e do desenvolvimento de diversas 

habilidades e competências nossa Proposta também dá ênfase ao saber 

conviver, exercer a cidadania e cuidar do meio ambiente, portanto mais que 
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conteúdos isolados, destacamos as competências que são guias eficazes para 

educar para a vida. 

 

 

6.1. ASPECTOS QUE DEMANDAM ATENÇÃO 

 

6.1.a. EVASÃO - Principais motivos de evasão:  

 

 A clientela recebida, em sua maioria, pertence a bairros próximos a 

escola, onde a necessidade de inserção do aluno no mercado de trabalho se 

faz necessária, um dos motivos da evasão – aluno trabalhador. 

Outro fator importante a ser destacado é a ausência dos pais no 

acompanhamento da vida escolar do filho. Pais trabalhadores que saem de 

manhã e só retornam à noite do trabalho e não conseguem manter 

regularidade da freqüência do aluno na escola, por mais que a escola busque 

informar e acompanhar esse aluno. 

Há também o aluno com problemas sociais sérios, seja em relação 

ao núcleo familiar ou próprio, como drogas, gravidez  precoce, prostituição 

entre outros, que faz com que o aluno abandone a escola e a família não 

consiga inseri-lo novamente. 

 

  

6.1.b. RETENÇÃO - Principais motivos de retenção: 

 

 Alunos com grande defasagem nos conteúdos, que não 

alcançaram sucesso ao longo do ciclo, apesar dos esforços despendidos em 

função do sucesso da aprendizagem; 

 

 Falta da participação dos responsáveis na vida escolar do aluno, 

cobrando responsabilidade e dedicação aos estudos e frequência na 

Recuperação Paralela; 
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 Infrequência ou frequência irregular nas aulas de Recuperação 

Paralela oferecidas pela escola; 

 
 Excesso de faltas ao longo do ano letivo; 

 

 Desinteresse do aluno pela própria aprendizagem. 

 

 

 

6.2. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO 

 

 
METAS 

 

 
ESTRATÉGIAS 

 

 
AÇÕES 

 

 

1) Melhorar o 
índice IDESP 
da escola em 
30%. 

Acompanhamento do 
aproveitamento dos 
alunos dos 7º e 9º anos 
do Ensino Fundamental 
e 3º ano do Ensino 
Médio. 

a) Análise bimestral dos índices ABAIXO DO BÁSICO por 
sala e disciplina, com enfoque nas disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática, com reflexão-ação a serem 
desenvolvidas visando sanar as dificuldades de 
aprendizagem. 

b) Utilizar as avaliações aplicadas em sala de aula, (diárias, 
semanais, bimestrais), como indicadores da 
aprendizagem dos conteúdos. 

c) Convocar responsáveis para ciência quanto ao 
rendimento do aluno com índice insatisfatório para em 
parceria com a escola buscar soluções para o sucesso 
na aprendizagem. 

Semana de simulado e 
provão para alunos de 
todos os anos do Ensino 
Fundamental e Médio. 

a) Aplicar bimestralmente provas em uma semana 
destinada para esse fim, buscando envolver o aluno com 
o estudo dos conteúdos. Também aplicar simulado do 
SARESP levando em conta as competências e 
habilidades mínimas para o sucesso do aluno. A 
devolutiva deve ser dada ao aluno sanando eventuais 
dificuldades. 

Motivação dos alunos de 
todos os anos do Ensino 
Fundamental e Médio 
com aulas diferenciadas. 

a) Utilizar novas tecnologias para diversificação das aulas: 
DVD, Internet, Sala de Informática, Data show, sala de 
leitura e espaços diferenciados para as aulas. 

b) Oferecer aos alunos oportunidade de participação em 
concursos, seminários, oficinas de teatro, música, jogos; 
saraus, tornando o aluno autor de sua aprendizagem. 

Superação de 
dificuldades através das 
aulas de Recuperação 
Paralela. 

a) Garantir a indicação de alunos com dificuldades não 
superadas para as aulas de Recuperação Paralela, 
através de contato freqüente do PC com o professor do 
currículo de Língua Portuguesa e Matemática. 

 

b) Garantir a freqüência dos alunos indicados nas aulas de 
Recuperação Paralela. Controle da frequência do aluno, 
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através do diário do professor da Recuperação e das 
informações fornecidas por esses. 

2) Diminuir  o 
índice de evasão 
em 10% 

Controle da freqüência 
dos alunos. 

a) Através do acompanhamento contínuo da freqüência do 
aluno através do Livro de Ocorrência da sala e contato 
com professores, identificar alunos faltosos logo que o 
problema se inicie. 

b) Encaminhar bimestralmente relação de alunos com 
problemas de faltas ao Conselho Tutelar para orientação 
e providências do responsável. 

c) Ligações e visitas periódicas à residência do aluno para 
sanar problemas de faltas, através de conversa e 
formalização de Termo de Responsabilidade, evitando 
que o problema persista. 

Participação da família 
na vida escolar do aluno 
de todos os anos do EF 
e EM. 

a) Convocar responsáveis para ciência quanto ao 
rendimento do aluno com índice insatisfatório para em 
parceria com a escola buscar soluções para o sucesso 
na aprendizagem. 

3) Diminuir o 
índice de 
retenção por 
aproveitamento 
e faltas em 10% 

Acompanhamento do 
aproveitamento do 
aluno. 

a) Análise bimestral dos índices ABAIXO DO BÁSICO por 
sala e disciplina, com reflexão-ação a serem 
desenvolvidas visando sanar as dificuldades de 
aprendizagem. 

Superação de 
dificuldades através das 
aulas de Recuperação 
Paralela. 

a) Garantir a indicação de alunos com dificuldades não 
superadas para as aulas de Recuperação Paralela, 
através de contato freqüente do PC com o professor do 
currículo de Língua Portuguesa e Matemática. 

b) Garantir a freqüência dos alunos indicados nas aulas de 
Recuperação Paralela. Controle da frequência do aluno, 
através do diário do professor da Recuperação e das 
informações fornecidas por esses. 

Controle da freqüência 
do aluno. 

a) Através do acompanhamento contínuo da freqüência do 
aluno através do Livro de Ocorrência da sala e contato 
com professores, identificar alunos faltosos logo que o 
problema se inicie. 

b) Encaminhar bimestralmente relação de alunos com 
problemas de faltas ao Conselho Tutelar para orientação 
e providências do responsável. 

c) Ligações e visitas periódicas à residência do aluno para 
sanar problemas de faltas, através de conversa e 
formalização de Termo de Responsabilidade, evitando 
que o problema persista. 

Participação da família 
na vida escolar do aluno. 

a) Convocar responsáveis para ciência quanto ao 
rendimento do aluno com índice insatisfatório para em 
parceria com a escola buscar soluções para o sucesso 
na aprendizagem. 
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GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

 

Nº DA 
META 

META  QUANTIFICAÇÃO PERÍODO DE 
CONSECUÇÃO 

 

ESTRATÉGIA(S) 

1 Melhorar o índice 
IDESP da escola.  

30% Ano todo 1. Acompanhamento do 
aproveitamento dos alunos dos 7º e 
9º anos do Ensino Fundamental e 
3º ano do Ensino Médio. 

2. Semana de simulado e provão para 
alunos de todos os anos do Ensino 
Fundamental e Médio. 

3. Motivação dos alunos de todos os 
anos do Ensino Fundamental e 
Médio com aulas diferenciadas. 

4. Superação de dificuldades através 
das aulas de Recuperação 
Paralela. 

2 Diminuir o índice 
de evasão. 

10% Ano todo 1. Controle da freqüência dos alunos. 

2. Participação da família na vida 
escolar do aluno de todos os anos 
dos Ensinos Fundamental e Médio. 

3 Diminuição o 
índice de retenção 
por 
aproveitamento e 
faltas. 

10% Ano todo 1. Acompanhamento do 
aproveitamento do aluno. 

2. Superação de dificuldades através 
das aulas de Recuperação 
Paralela. 

3. Controle da freqüência do aluno. 

4. Participação da família na vida 
escolar do aluno de todos os anos 
dos Ensinos Fundamental e Médio. 
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6.3. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

 

Ações da escola realizadas para equacionar/resolver o problema da evasão:  

 

Há um acompanhamento próximo da freqüência escolar do aluno através de: 

 

 livro de ocorrência da sala de aula, onde buscamos resolver as 

ausências logo que são apontadas como frequentes;  

 

 diário de classe do professor, que informa a coordenação tão logo 

detecte o problema de ausências; 

 

 convocação dos pais/responsáveis pelo aluno a comparecer à 

escola pontualmente e bimestralmente. Quando os pais comparecem à 

Reunião de Pais, tomam ciência através da Ficha Individual do aluno;  

 

 informação ao Conselho Tutelar e Promotoria da Infância e 

Juventude, quando o Conselho Tutelar intima pais a comparecerem no Tutelar 

juntamente com um representante da escola buscando resolver as ausências; 

 

 Troca do período em que o aluno estuda, visando atendê-lo para 

que não haja evasão. 

 

Ações da escola realizadas para evitar a retenção: 

  

 Intensificação da cobrança para participação dos alunos nas aulas 

de Recuperação Paralela para superação de dificuldades encontradas em sala 

de aula regular; 
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 Controle intensivo da frequência do aluno, através dos 

instrumentos apontados acima, tanto nas aulas regulares quanto na 

Recuperação Paralela; 

 
 

 Convocação e ciência dos pais sobre faltas e aprendizagem dos 

alunos que apresentam desempenho abaixo do básico; 

 

 Conscientização do aluno quanto à sua assiduidade nas aulas e 

atividades propostas ao mesmo. 

 

 

7. PLANO DE ESTÁGIO PARA O ENSINO MÉDIO 

 

 

Resolução SE – 40, de 8-9-2009:  

 

 Uma das finalidade da nova concepção do ensino médio consiste 

no desenvolvimento das competências necessárias à compreensão dos 

fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos e na 

adaptação do aluno às novas formas de organização de trabalho; 

 

 Como ato educativo de preparação para o mundo do trabalho, o 

estágio curricular do aluno do ensino médio, integra a proposta pedagógica da 

unidade escolar, compondo o itinerário formativo de educando; 

 

 O estágio dos alunos do ensino médio, matriculados nas unidades 

escolares da rede estadual de ensino, compõe obrigatoriedade como um ato 

educativo que visa à preparação do aluno para o mundo produtivo e sua 

adaptação às novas formas de organização de trabalho; 
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 O estágio curricular de o ensino médio caracterizar-se como uma 

oportunidade de complementação curricular aberta ao aluno do ensino médio, 

em caráter optativo, que tem como objetivos: 

 

I – assegurar ao aluno à vivência no mundo empresarial de 

experiências profissionais e ou cultural imprescindíveis a uma vida 

cidadã; 

 

II – valorizar a experiência profissional e o estudo não formal; 

 

III – refletir sobre a realidade vivenciada no mercado de trabalho; 

 

IV – desenvolver valores, postura ética e responsável e aptidões 

para uma vida produtiva. 

 

 Considera-se como apto à realização do estágio o aluno frequente 

e matriculado em curso do ensino médio e que contar, no mínimo, com 16 

(dezesseis) anos completos, na data de inicio do estágio; 

 

 Independentemente da natureza do estágio, a carga horária das 

atividades a serem realizadas, não poderá exceder a 06 (seis) diárias e 30 

(trinta) semanais; 

 

 Termo de compromisso a ser firmado entre o aluno ou seus 

responsáveis, quando for o caso, e a parte concedente de estágio, sendo a 

unidade escolar a parte interveniente que é uma das obrigações a serem 

assumidas.   

 


