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I – Identificação da unidade escolar 
 
1. Escola Estadual “Honorato Faustino” 
 Endereça: Rua Edu Chaves, nº 914 
 Bairro: São Dimas 
 Município: Piracicaba – S.P. 
 CEP: 13.416-020 
 Fone: (19) 3433-0151 
 Fax: (019) 3433-0151 
 E-mail: e020898a@see.sp.gov.br 
 Criação: Decreto nº 24 – D.O.E. 25/10/1944 
 Autorização: 25/10/1944 
 Data de Instalação: 01/11/1944 
 Reorganização: Resolução SE nº 37 – D.O.E. 25/04/1996 
 Código CIE: 020.898 
 Código FDE: 05.333.114 
 Código UA: 43.119 
 

2. Curso oferecido: Ensino Fundamental – Ciclo I 
 Manhã: das 07h00 às 11h30 
 Tarde: das 13h00 às 17h30 
 

3. Equipe Gestora 
 Diretor: João Marcos Thomaziello 
 Professor Coordenador: Selma Aparecida Bugno Foltran 
 
 
II – Caracterização da unidade escolar 
 
1. Histórico: 

 O Grupo Escolar da Vila Progresso foi criado por Decreto em 24/10/44, mas foi 
instalado e teve iniciado seu funcionamento em 01/11/44. 
 Em 1945 recebeu o nome de Grupo Escolar “Honorato Faustino”. 
 Em 1972 foi transferido para outro prédio, no qual já funcionava desde 1970 outra 
escola, o Ginásio Estadual Professor Adolpho Carvalho, passando então a funcionar as 
duas escolas: “Grupo Escolar Honorato Faustino e Ginásio Estadual Prof. Adolpho 
Carvalho” de maneira integrada, no mesmo estabelecimento. 
 Em 1976 as duas escolas se transformaram numa só, Escola Estadual de Primeiro 
Grau Honorato Faustino (Resolução SE nº 23, de 27/01/76, publicada no D.O.E. de 
28/01/76) atendendo alunos de 1ª a 8ª série. 
 Em 1992, instalou-se o curso de 2º Grau, passando a denominar-se Escola Estadual 
de 1º e 2º Graus Honorato Faustino (Resolução SE nº 17, de 20/11/92). 
 Em 1996, com a reestruturação da rede de ensino da SEESP, passou a atender alunos 
da 1ª a 4ª série, denominando-se Escola Estadual de 1º Grau Honorato Faustino 
(Resolução Se nº 37, de 24/04/96). 
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 Em 1998, passou a denominar-se Escola Estadual Honorato Faustino (Parecer CEE nº 
67/98, de 21/03/98). 
 Atualmente a E.E. “Honorato Faustino” oferece o Ciclo I do Ensino Fundamental de 8 e 
9 anos. 
 
 Patrono: 

 O Dr. HONORATO FAUSTINO DE OLIVEIRA, nasceu em 17/02/1867, na cidade de 
Itapetininga e faleceu em 07/11/1948, aos 81 anos, na cidade de São Paulo. 
 Começou a lecionar aos 18 anos, em 1885, em sua terra natal. 
 Fez o Curso Normal em São Paulo e continuou o seu trabalho em Itapetininga até 
1897. 
 Em 1904 foi nomeado, por Decreto, Diretor da Escola Normal de Piracicaba (hoje E.E. 
“Sud Mennucci”) onde permaneceu por 24 anos, até 1928. Foi na sua direção que a 
Escola Normal de Piracicaba tornou-se uma das mais notáveis do Estado. Foi removido 
para a Escola Normal da Capital (Praça da República), onde ficou até se aposentar, em 
1930, após 45 anos de trabalho. 
 Além de professor foi compositor, musicista, poeta, tendo também se formado em 
medicina. Pouco clinicou mas, segundo se sabe, dava consultas gratuitas aos pobres. 
 Escreveu trabalhos pedagógicos, poesias e hinos escolares (inclusive o hino da nossa 
escola). 
 Deixou muitos materiais didáticos, por ele confeccionados, sobre geometria, aritmética, 
trabalhos manuais e desenho. 
 Por ter sido uma grande figura no meio educacional e pelo seu caráter altruísta foi 
homenageado, em 1945, passando o Grupo Escolar da Vila Progresso de Piracicaba a 
denominar-se Grupo Escolar “Honorato Faustino” (Decreto nº 14455, de 10/01/45, 
publicado no D.O.E. de 11/01/45). 
 Ao grande educador, nossas homenagens e nosso reconhecimento. 
 
 Localização: 

 O primeiro endereço foi Rua José Ferraz de Camargo esquina com a Rua João 
Sampaio, no atual Bairro São Dimas (onde hoje funciona o COC). 
 A transferência para o prédio atual, Rua Edu Chaves, 914, ocorreu em 1972. 
 

2. Clientela: 

 A escola, além de crianças do próprio bairro, atende em grande número crianças 
provenientes de outros bairros, tais como: Santa Rosa, Monte Alegre, Vila Independência, 
Jardim Brasília, Alemães, São Judas e Jardim Europa. 
 

3. Recursos: 

 3.1 Prédio escolar: construído em 1970, conta atualmente com: 10 (dez) salas de aula, 
sendo que 08 (oito) funcionam como sala de aula mesmo , 01 (uma) como Sala de 
Vídeo e 01 (uma) como Sala de Arte; 01 (uma)  Biblioteca; 01 (uma) Sala de 
Informática; 01 (uma) Sala de Coordenação; 01 (uma) Diretoria; 01 (uma) 
Secretaria, 01 (uma) Sala de Professores e 01 (uma) Sala de Reuniões. 
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 3.2 Recursos físicos e pedagógicos: móveis das salas de aula (armário, mesa e 
cadeira para professores e carteira/cadeira para alunos), móveis da parte 
administrativa (armários, arquivos, mesas e cadeiras), televisão, DVD, rádio 
gravador com CD, computadores administrativos e pedagógicos, quadra de 
esportes com cobertura, copiadora, data-show, máquina fotográfica, notebook, 
livros didáticos do PNLD, livros do aluno, mapas mundi, globos terrestres, letras 
móveis e cartazes de tabuada do Programa Ler e Escrever.  

 

 3.3 Recursos humanos: a Escola conta com um Diretor, um Professor Coordenador, 
dois  Agentes de Organização Escolar (um atendendo a Secretaria e um atendendo 
os alunos), um Oficial Administrativo, dois funcionários contratados pelo Convênio 
Prefeitura Municipal / APM e dois funcionários de empresa de serviços terceirizada.  

  O corpo docente é composto por 14 professores e um Interlecutor de Libras.  
 

 3.4 Recursos disponíveis na comunidade: Igreja Santa Cruz e São Dimas, Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Clínica São Dimas e Centro Comunitário 
São Dimas. 

 
 
4. Resultados educacionais: 
 
 4.1 Indicadores de desempenho: 
 
 a) Fluxo Escolar 
 

Ano Taxa de 
aprovação (%) 

Taxa de 
reprovação (%) 

Taxa de 
abandono (%) 

Taxa de 
distorção 

idade/série (%) 

2008 98,80 1,20 0 0 

2009 99,38 0,62 0 0 

2010 98,56 1,44 0 0 

 
 
 b) Desempenho Escolar 
 

1.  IDEB 
  

2005 2007 2009 

alcançado meta alcançado meta alcançado meta 

  6,0  6,6 6,2 
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2.  PROVA BRASIL 
  

Disciplina 2005 2007 2009 

Língua 
Portuguesa 

 211,73 217,32 

Matemática  229,11 249,17 

 
3.  SARESP 
 

Disciplina 2008 2009 2010 

Língua 
Portuguesa 

209,2 220,7 218,8 

Matemática 220,1 228,4 218,3 

 
4.  IDESP 
 

2007 
2008 2009 2010 

alcançado meta alcançado meta alcançado Meta 

5,09 5,18 5,18 5,81 5,27 5,38 5,87 

 
 

4.2 Análise dos resultados: 
 

 À medida que a escola consegue se visualizar nos resultados obtidos, bem 
como fazer um diagnóstico de suas práticas pedagógicas, busca rever ou manter as 
ações em direção a melhores desempenhos. 

A nossa escola vem alcançando resultados positivos superiores aos da diretoria, 
estado e município. 

O IDEB está além da projeção chegando próximo as expectativas previstas para 
2030. 

Uma das ações para melhoria é estudar as Matrizes de Referência para Avaliações 
que são determinantes na busca das proficiências desejadas para cada série/ano e que 
servem como diretrizes para elaboração das avaliações externas. Esse estudo é feito 
para que se possa elaborar um Plano de Ensino que venha ao encontro dessas matrizes 
assim como esteja em consonância com as Expectativas de Aprendizagem que fazem 
parte das Orientações Curriculares do Estado de São Paulo. Utilizamos alguns momentos 
do Planejamento Anual, que é feito no início do ano letivo, alguns horários de HTPC e 
quando necessário o replanejamento que ocorre após o recesso escolar. 
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No “Dia de Reflexão do Saresp” trabalhamos especificamente no entendimento dos 

números que são apresentados nos Boletins do Saresp de anos anteriores, nos dados do 
SAEB e do IDESP, onde estão colocadas nossas metas. 

A avaliação externa deve ser compreendida como mais um instrumento que está a 
serviço da escola. Os dados precisam ser contextualizados e compreendidos por todos 
aqueles que vivem a educação escolar: políticos, gestores, professores, pais e alunos. 

À medida que os resultados vão sendo entendidos conseguimos perceber falhas e 
acertos em nossas práticas pedagógicas, para que nossos alunos avancem. 
 

III – Projeto Político Pedagógico 
 
1. Princípios e valores:  

 Nossos princípios estruturam-se em torno de: 

 Excelência, pois buscamos a qualidade em tudo que fazemos na escola; 

 Inovação, pois incentivamos a busca de soluções criativas e inovadoras nas 
resoluções dos desafios; 

 Respeito, pois respeitamos a dignidade e o direito de cada pessoa em nossa escola; 

 Participação, pois trabalhamos em equipe com censo de comprometimento em prol 
da melhoria da qualidade da escola pública. 

Os valores passados e vivenciados pela escola, tais como: solidariedade, cooperação, 
responsabilidade, respeito às diferenças culturais, étnicas e de sexo, repúdio a qualquer 
forma de discriminação e preconceito, são atitudes e compromissos indispensáveis à 
vivência numa sociedade democrática. 
 
2. Função social da escola: 

 Formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, conscientes de seus direitos e 
deveres, com competência de mudar para melhor sua realidade, participando da vida 
econômica, social e política do país. 
 
3. Missão: 

 Contribuir para a melhoria da escola pública e da educação da sociedade, assegurando 
qualidade aos nossos alunos, num ambiente de responsabilidade social e individual, 
participativo, criativo, inovador e de respeito ao próximo. 
 

4.  Visão de futuro: 

 Sermos reconhecidos pela excelência de nossas práticas educativas e pelo respeito 
dispensado aos nossos alunos, pais e colaboradores. 
 

5. Objetivos da escola: 

 Elevar o desempenho dos alunos nas avaliações externas, tais como: Saresp e Prova 
Brasil; 
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 Praticar uma gestão democrática visando o bom desenvolvimento do aluno e o bem 
estar dos profissionais que atuam na escola; 

 Criar condições para que todos os alunos desenvolvam suas capacidades e 
aprendam os conteúdos necessários para a vida em sociedade; 

 Permitir ao aluno exercitar sua cidadania a partir da compreensão da realidade, para 
que possa contribuir em sua transformação;  

 Buscar novas soluções, criar situações que exijam o máximo de exploração por parte 
dos alunos e estimular novas estratégias de compreensão;  

 Atuar no sentido do desenvolvimento humano e social tendo em vista sua função 
maior de agente de desenvolvimento cultural e social na comunidade, a par de seu 
trabalho educativo;  

 Conseguir que todos os alunos ao final de cada ano letivo, obtenham a competência 
necessária sobre o conteúdo desenvolvido possibilitando que todos possam cursar o 
ano subseqüente com segurança e domínio do que foi desenvolvido;  

 Reduzir ao índice zero a retenção através de um trabalho consciente e de alto nível 
de qualidade;  

 Suprir as necessidades tecnológicas da escola através de equipamentos que levem 
os alunos a ter maiores oportunidades de pesquisas e estudos.  

 
 6. Plano de ação: 

 6.1 Aspectos que demandam atenção: 

  Competência leitora e raciocínio lógico matemático para resolução de problemas. 
 
 

 6.2 Detalhamento do plano de ação: 
 

Meta Ação Responsável Cronograma 

Todos   os   alunos 
alfabetizados   ao 
final   do  3º  ano 

 Recuperação 
contínua 

 Projeto de Estu-
dos de Recupe-
ração Paralela 

 Professor  da 
classe 

 Professor  do 
Projeto  

 Diariamente 

 2 horas 
semanais  

Atingir  e/ou  ultra-
passar  meta  pro-
posta pelo Saresp 
e Prova Brasil 

Aplicação de simu-
lados     confeccio-
nando após a reali-
zação  do  mesmo 
planilha de acertos 
e erros possibilitan-
do  visualizar  com 
maior   clareza  a 
defasagem     da 
aprendizagem dos  
conteúdos    exigi-
dos. 

 Professor Coor-
denador 

 Professor  da 
classe 

 Bimestralmente 
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 6.3 Acompanhamento e avaliação do processo: 
 
  O processo de aprendizagem será acompanhado com avaliações periódicas, para 
que se possa intervir no momento seguinte em que aparecerem as defasagens.  
 


