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 I-Identificação  da Unidade Escolar – 
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 A E.E. Profª Juracy Neves de Mello Ferracciú, mantida pelo Poder 

Público Estadual e administrada pela Secretaria de Estado da Educação, 

com base nos dispositivos constitucionais vigentes na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional e no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

mailto:juracyferra@ig.com.br


ministra o Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de 

Jovens e Adulto. 

1.1– Níveis e Modalidades de Ensino em 2011– 

 

Esta Unidade Escolar oferece os seguintes níveis, cursos e modalidades 

de ensino, de acordo com as Normas Regimentais para as Escolas 

Estaduais. [Parecer CEE 67/98]: 

 

 Ensino Fundamental – 

 

O ciclo II – da 5ª à 8ª série – é ministrado no período diurno – [manhã 

e tarde], em séries anuais e a carga horária de todos os componentes 

curriculares, previstos para a série, é distribuída ao longo de um ano 

letivo. 

 

Dentro dos ciclos do Ensino Fundamental, a forma de evolução escolar do 

aluno é de progressão continuada, regime de organização escolar 

prevista no L.D.B. e instituída, em São Paulo pela Deliberação CEE nº 

9/97. 

 

Autorização de instalação do Curso: Decreto nº 36.509, publicado 

no DOE de 25.02.93. 

 

 

 

 

 

 ENSINO MÉDIO – 

 

Autorizado para ser ministrado a partir de 2002, período diurno – 

[manhã], com duração mínima de três anos, e tem por objetivos a 

consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

Formatados: Marcadores e
numeração



Ensino Fundamental e a preparação básica para o trabalho e para a 

cidadania. Diferentemente do Ensino Fundamental, no Ensino Médio é 

adotado o regime de progressão parcial. Deste modo, o aluno que não 

obteve êxito em até três componentes curriculares poderá ser 

matriculado em série subseqüente, cursando concomitantemente esses 

componentes, com freqüência regular ou sob a forma de orientação de 

estudos. 

 

Autorização da instalação do Curso: Resolução SE 95 de 13/6/2002, 

publicado no DOE de 26/6/2002. 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 

 

Curso de Ensino Fundamental em Nível de Ensino Supletivo – EJA – 

[Ensino Médio], em regime de progressão continuada presencial, 

ministrado no período noturno, com duração de um ano e meio letivos e 

1200 horas. 

 

Autorização da instalação do Curso:Resolução SE nº 49/03 , 

publicado no DOE de 24/06/03 

 

II-  CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR                                           

Caracterização do Bairro e da cliente escolar – 

 

A escola está localizada em área residencial periférica formada pela 

junção dos bairros Jardim Noiva da Colina e Santa Isabel. 

 

Duas ruas asfaltadas ligam o Jardim Noiva da Colina ao Bairro Morumbi: 

rua – Segisfredo Paulino de Almeida e rua – José Riolando Theodoro. 

Recentemente, após muita luta da comunidade do bairro, abriu-se à 

continuidade da rua, ainda não asfaltada, Lázaro Gomes da Cruz que faz 

ligação com o Bairro Jardim Petrópolis. 



 

A população que circunda a Escola é pouco flutuante: são comerciários, 

funcionários, trabalhadores liberais e assalariados. 

 

A maioria dos moradores é proprietário do imóvel, conferindo certa 

estabilidade ao bairro. Sua comunidade é unida e está sempre voltada 

para a melhoria e para o progresso do mesmo. 

 

O bairro possui eletricidade, linha telefônica, rede de esgoto, água 

encanada, ruas asfaltadas. Há ainda padaria, mercearia, açougue, área de 

lazer com quadra de esportes. 

 

O bairro conta com um posto policial municipal, além da ronda da polícia 

militar e do pelotão escolar da polícia civil. Verificam-se poucos casos de 

roubos e os homicídios são raros. Percebe-se, porém, a preocupação dos 

moradores em relação aos freqüentadores da área de lazer, dizem que ali 

se encontram usuários de drogas e desocupados, principalmente ao 

anoitecer. 

 

Apenas uma linha de ônibus faz o trajeto do bairro. Esta linha [Jardim 

Noiva da Colina], é usada por vários de nossos alunos e funcionários, 

oriundos de bairros distantes sendo sua freqüência de 30 em 30 minutos, 

sendo o último percurso às 23:45 h, durante os dias úteis. 

 

Em relação aos serviços da área de saúde, o atendimento mais próximo 

fica no Bairro Piracicamirim, através do Posto de Saúde e do Pronto 

Socorro do Piracicamirim. 

 

A distância do bairro ao centro da cidade é de dez quilômetros e as 

Escolas Estaduais mais próximas são: E.E. João Guidotti e E.E. Profª 

Mirandolina de Almeida Canto. 

 



Analisando a clientela escolar, constatamos que: 

 

A maioria dos alunos do período diurno é proveniente do próprio bairro. 

 

A Escola recebe ainda, no período diurno, alunos dos bairros: Jardim 

Prezzotto, Morumbi, Jardim Petrópolis, Dois Córregos, Maracanã, Parque 

dos Sabiás, Jardim Elite, Santa Isabel, Vila Verde, CECAP II, Sol Nascente, 

Flamboyant, Vila Monteiro, Santa Cecília, Pompéia, Nova Pompéia, 

Alvorada, Alvorada I, II e III, Jardim Brasília, Jardim Oriente, Jardim 

Ipanema, Água Branca, Piracicamirim, Jardim Bandeirantes, São Simão, 

Caxambu, Jardim Potiguar, Vila Prudente. 

 

 

Perfil pedagógico dos alunos – 

 

Os alunos em geral  apresentam-se com noções de convívio social e 

higiene, pois refletem as boas condições em que vivem. São receptíveis à 

aquisição do conhecimento,  e os pais ajudam no acompanhamento 

contínuo da aprendizagem e incentivam-nos a participar do processo de 

reforço e recuperação, quando apresentam dificuldades e defasagens. 

 

Observa-se,  de forma genérica,  que os alunos que apresentam maiores 

defasagens no processo ensino-aprendizagem são filhos de pais com 

pouca escolaridade que não estimulam seus filhos no estudo diário. 

Geralmente, apresentam [desagregação] e conflito em família e até 

problemas de saúde foram apontados [visão, dentição, desnutrição, etc], 

que a escola busca continuamente dar orientação e os encaminhamentos 

necessários. 

 

Os alunos do período noturno (EJA) são trabalhadores domésticos, do 

comercio, braçais [pedreiros, serventes, pintores, mecânicos]. Seus 

conhecimentos são baseados nas necessidades do dia-a-dia; poucos tê, 



hábito de leitura, assistem muito à televisão e a filmes; as atividades de 

lazer resumem-se em brincadeiras dançantes no bairro, encontros em 

rodas de amigos, convívio familiar. Reúnem-se em grupos, com pessoas 

da mesma idade, geralmente. 

 

Na sua maioria, são adultos que já constituíram famílias e valorizam os 

estudos devido ao tempo em que não puderam freqüentar a escola em 

idade própria e a exigências do mercado de trabalho. 

  

Ainda falando em curso noturno, a modalidade EJA é a que apresenta 

maior índice de evasão, devido à distância da escola-trabalho, falta de 

interesse e dificuldade de aprendizagem. 

 

A freqüência do período noturno é considerada razoável, pois estão sendo 

respeitadas as características e necessidades dos alunos e têm-se 

garantido as condições para acesso e permanência na escola, apesar de 

que  o maior índice de evasão escolar se encontra neste período. 

 

 

Foi realizado um levantamento sócio-econômico na Escola e constatou-se 

que, em média: 

 

- O nível sócio-econômico é médio e médio-baixo; raros são os casos 

considerados miseráveis; 

- A renda familiar está entre dois a cinco salários mínimos; 

- A família é composta de dois a quatro filhos; 

- A profissão dos pais: serviços gerais, operários, metalúrgicos, 

marceneiros, domesticas, funcionários públicos, motoristas, balconistas, 

professores, comerciantes, mecânicos, escriturários e pequenos 

empresários; 

- Expectativa dos pais [alunos do curso diurno e noturno]: 

engajamento no mercado de trabalho; 



- Disponibilidade parcial das famílias na colaboração com a Escola: 

através da colaboração espontânea com a Associação de Pais e Mestres, 

reuniões e assembléias, serviços gerais, acompanhamento dos filhos na 

Escola e atividades extracurriculares. No que se refere à disponibilidade 

parcial da participação dos pais, nota-se que quanto menor o grau de 

instrução dos pais, maior a dificuldade em acompanhar a vida escolar de 

seus filhos, este só comparecem à Escola quando convocados pela 

Direção. 

 

Os alunos cujos pais se  encontram desempregados contam com a 

doação da Prefeitura de uma cesta básica mensal, observada a freqüência 

desses alunos e contando, ainda, com o passe de ônibus gratuito.                                                 

 

 

Caracterização de recursos físicos, materiais humanos – 

 

 FÍSICOS – 

 

O prédio da Escola foi inaugurado em abril de 1993, apresentando  em 

bom estado de conservação. A pintura em razoável estado de 

conservação; os ambientes das salas de aulas são limpos e com espaços 

adequados. Não há depredações ou pichações que venham a 

comprometer a conservação do patrimônio escolar. 

 

No aspecto geral, a Escola apresenta boas condições de higiene e, 

recentemente, passou por um processo de arborização que, no futuro, o 

concreto entrará em equilíbrio com o meio ambiente; deixando o visual 

da escola ainda mais bonito.  

São as dependências da Escola: 

 

Parte superior: 

 



- 08 salas de aulas com 50 metros quadrados cada; 

- 01 ampla sala  que é utilizado para sala de vídeo e TV; 

- 01 sala que funciona como central  dos livros didáticos e materiais 

didático-pedagógicos, utilizados por alunos e professores; 

- 01 sala de informática com 50 metros quadrados com 12 

microcomputadores ligados em rede. 

 

Parte térrea: 

 

- 01 cozinha e 01 despensa, utilizadas pela Merenda Escolar; 

- 02 vestiários para educação física [masculino e feminino]; 

- 01 biblioteca, bem equipada e bem freqüentada pelos alunos; 

- 01 sanitário para merendeiras e serventes; 

- 01 refeitório com mesas e cadeiras para os alunos merendarem; 

- 01 galpão coberto com bancos; 

- 01 cantina assumida pela A.P.M; 

- 01 arquivo morto; 

- 01 almoxarifado; 

- 01 sala de coordenação ; 

- 01 sala de recuperação/reforço; 

- 01 sala de professores; 

- 01 sala de diretoria; 

- 01 sala de segurança; 

- 01 sala para secretaria; 

- 02 sanitários administrativos [masculino e feminino]; 

- 01 quadra de esportes descoberta; 

- 01 casa para zeladoria [com 01 quarto, sala, cozinha, banheiro e área 

de serviço]; 

- 01 área já estabelecida caso haja necessidade de ampliação do 

prédio; 

- 02 sanitários amplos para alunos [masculino e feminino]. 

 



O mobiliário encontra-se em bom estado de conservação, com carteiras e 

cadeiras em quantidade adequada ao tamanho da sala. 

 

A secretaria está adequadamente equipada com armários, arquivos, 

mesas, dois microcomputadores. 

 

O espaço físico da Escola está organizado com a intenção de motivar os 

alunos para a aprendizagem. Há identificação em cada espaço da Escola 

[sala de aula, biblioteca, banheiros, etc] e tem-se tentado harmonizar  

esses espaços para que a Escola esteja bonita e aconchegante, 

fortalecendo assim a auto-estima dos alunos, tão necessária no processo 

ensino-aprendizagem. 

 

Nos corredores do andar superior e da parte térrea, estão colocados 

grandes painéis cuja finalidade é a exposição dos trabalhos feitos pelos 

alunos, e informações destinadas aos mesmos sobre concursos, 

vestibular, agenda cultural, etc. 

 

 Pedagógicos – 

 

Os materiais didático-pedagógicos, disponíveis na Escola e em perfeito 

estado, são utilizados pelo professor para dinamizar seu trabalho e 

enriquecer as atividades de ensino-aprendizagem, tornando o  processo  

mais dinâmico, prazeroso e eficaz. 

 

Muitos foram produzidos e/ou trazidos pelos próprios alunos e 

professores e há aqueles que foram adquiridos pela Escola através dos 

convênios estadual e federal como: 

 

- Livros didáticos, paradidáticos, livros de literatura infantil, juvenil e 

adulto, revistas, jornais; 



- Jogos, equipamentos [retroprojetor, vídeo, TV, aparelho de som, 

etc...], 

     CDs, CDs room, equipamentos para atividades experimentais 

[balança, 

     microscópios, etc...]. 

 

O aluno que interage com uma maior diversidade de recursos/materiais 

pedagógicos têm mais condições de estabelecer  relação entre o 

conhecimento escolar,  sua vida e o mundo. Com isso, as aulas se tornam 

mais interessantes tanto para os alunos como para os professores. 

 

A biblioteca é local de consulta, pesquisa e estudo; um ambiente de 

aprendizagem. É lá que o aluno pode ampliar o conjunto de informações 

de que já dispõem, aprofundar assuntos que estão sendo discutidos em 

classe, procurar outras de seu interesse. 

 

Na biblioteca ficam os livros de referência, disponíveis para consulta ao 

conjunto da escola. Nela estão os livros e revistas que trazem 

informações sobre as diversas áreas de conhecimento, e os vários 

componentes curriculares se enriquecem através de uma mesma fonte. 

 

O acervo da escola vem sendo ampliado e atualizado. 

 

Os alunos são incentivados pelos professores a freqüentar a biblioteca em 

compatibilidade de horário entre as pesquisas e as aulas. Assim, 

professores e alunos aproveitam o que a biblioteca tem de melhor a 

oferecer – o prazer de buscar e descobrir e o atendimento este sendo 

assumido pelos professores. 

 

 

O laboratório de informática está sendo freqüentado por alunos e 

professores, a partir da capacitação que a Secretaria da Educação está 



oferecendo ao corpo docente. E nesses primeiros passos, com aulas mais 

motivadoras, sentiu-se que os estudos dentro do laboratório melhoram 

bastante a relação professor-aluno. Sendo assim, o educador passa a ser 

um mediador do conhecimento e o aluno o protagonista do próprio saber. 

 Humanos – 

 

O corpo docente é formado, em sua maioria, por PEB II/Efetivos, 

habilitados, sendo sua maioria removidos para esta Unidade Escolar em 

2007.  

A grande parte deles são docentes comprometidos com a educação, 

possuindo competência técnica e compromisso público. 

 

Procuram sempre o trabalho cooperativo e interdisciplinar. 

Constantemente, fazem reflexões sobre a sua prática docente e percebe-

se entre seus pares, um clima amistoso e cordial que se estende a outros 

segmentos da Escola. 

 

No geral, são pré-dispostos a mudanças e apresentam perfil inovador, 

pesquisador e transformador. São professores que estão dispostos a 

construir o conhecimento em parceria com o aluno, assumindo postura de 

mediador na maior parte do tempo. 

 

Finalizando, são docentes engajados para o sucesso da proposta 

pedagógica da Escola. A grande dificuldade são as ausêmcias constamtes  

de alguns docentes, mas esse fator tem sido trabalhado em HTPC e 

planejamento. 

 

Em relação aos demais funcionários, a maioria reside no próprio bairro. 

Desenvolvem suas atividades há anos nesta Unidade Escolar, são 

comprometidos com o projeto da escola, assíduos e envolvidos com a 

rotina diária, atuando como educadores. O tratamento respeitoso aferido 

aos alunos, pais e membros da comunidade que freqüentam ou utilizam 



os serviços da escola é quesito primordial, e sempre lembrado nas 

reuniões realizadas com os segmentos da Unidade Escolar. 

 

Dois  profissionais de manutenção, contratados através de convênio 

Prefeitura/APM, reforçam a equipe de apoio. Estes também têm auxiliado 

a Escola bastante para atingir o sucesso do projeto pedagógico. 

III-Linhas Básicas do Projeto Pedagógico 

 

 

A partir do diagnóstico da escola, a equipe escolar, através da gestão 

democrática, elegeu os objetivos a serem atingidos através de ações 

concretas, etapas e recursos necessários para a implementação das ações 

e a avaliação daquilo que a equipe escolar se propôs a realizar. 

  

- Reverter os fatores da freqüência irregular às aulas dos alunos do EJA 

e encaminha-los para projeto de recuperação de faltas/conteúdo com 

flexibilidade; 

 

- Participação efetiva dos diferentes segmentos da comunidade escolar 

em seus órgãos colegiados, estimulando a todos a se engajarem na 

analise dos problemas emergentes e no projeto pedagógico da escola; 

- Eventos de lazer e cultura com a participação de alunos, pais e 

professores e pessoal de apoio e criação do grêmio estudantil; 

- Preparo de aulas motivadoras para evitar o tédio dos alunos, 

utilizando sistematicamente os espaços pedagógicos e os materiais e 

equipamentos disponíveis; 

- Incentivo à leitura e a produção de texto através da 

interdisciplinaridade e projetos destinados a este fim; 

- Conscientizar os docentes faltosos da necessidade do seu 

compromisso com a educação e com a comunidade escolar e fortalecer os 

laços professor-aluno; 



- Estar presente efetivamente no cotidiano e eventos da comunidade 

extra-muro escolar, promovendo a integração escola X comunidade; 

- Incentivar os pais a participar da vida escolar de seus filhos para que 

alcancem a aprendizagem do sucesso; 

- Direcionar o processo ensino-aprendizagem para desenvolver as 

habilidades e competências dos educandos a partir de projetos semestrais 

direcionados à prática interdisciplinar; 

- Motivar a equipe escolar [direção, professores e funcionários] a 

participar de cursos para a melhoria da qualidade de ensino. 

- Propiciar formação continuada dos professores em HTPC, tendo como  

objetivo central a resolução de problemas do cotidiano escolar e incentivo 

à pesquisa das novas tecnologias que podem ser aplicadas em sala de 

aula e para comunidade escolar. 

 

Para conquista destes objetivos, lutaremos para tornar a Escola um 

centro de cultura e formação de cidadãos e a integração entre os 

envolvidos no processo educativo se faz necessária, contando com o 

apoio e a participação dos pais e/ou responsáveis, visando sempre à 

alavanca do sucesso em prol do aluno. 

 

Algumas ações a Unidade Escolar já proporciona para tornar o ambiente 

mais agradável e favorável à aprendizagem: 

 

- Música no intervalo; 

- Teatro; 

- Horta comunitária; 

- Torneios esportivos; 

- Momento da poesia; 

- Apresentação de trabalhos em todo o espaço escolar. 

 

É nossa meta fazer com que o ambiente escolar se torne cada vez mais 

prazeroso e para isso almejamos: 



 

 

- Ornamentar o espaço verde; 

- Um telão para eventos; 

- Bancos de cimento na área verde. 

- Pintura no prédio, tornando-o mais acolhedor; 

A proposta pedagógica desta Unidade Escolar é aparentemente simples,  

mas contempla a vertente educacional que a escola segue, priorizando 

formação global ao aluno atrelada aos  princípios de ética, cidadania, 

interpretação lógica dos fatos e acontecimentos, mesclando teoria e 

prática. Damos ênfase ao protagonismo juvenil e esforçamo-nos para que 

o aluno seja autor de seu próprio aprendizado, tendo o professor como 

orientador que dá suporte. 

 

A direção, composta por uma diretora efetiva no mesmo cargo e escola 

desde 1998 (Nádia Naira Sarruge dos Santos) e um vice-diretor, prof. 

Felipe Calori,  na função desde 2009. O professor coordenador do Ensino 

Fundamental Fabio Usberti  desempenha a função desde 2008. A 

professora coordenadora do Ensino Médio, Silmara Pires Nasatto 

desempenha a função desde 2009.  O núcleo técnico-pedagógico procura 

trabalhar  de maneira integrada e harmoniosa com os demais núcleos da 

escola. 

 

 RESULTADOS EDUCACIONAIS 

A- Avaliação do trabalho desenvolvido pela Escola 

 

ÍNDICES 
INTERNOS       

  APROVADOS REPROVADOS EVADIDOS 

2008 89,10% 3,40% 4,50% 

2009 90,50% 4,10% 5,30% 

2010 89,10% 5,70% 5,20% 

 



IDESP 2008 2009 2010 

9º ANO 3,3 3,32 2,74 

3º E. M 3.0 2,04 2,15 

IDEB 2007 2009   

9º ANO  4,4 5.0   

Fonte: Prodesp 

 Ao analisar a tabela, notamos aumento substancial nos índices de 

reprovação quando comparados aos anos anteriores. Após discutirmos os 

números mostrados pelos conselhos finais dos três últimos anos, e os 

resultados do IDESP e IDEB, estamos desenvolvendo as  seguintes 

práticas , percebemos a necessidade de melhorias para atingirmos uma 

educação de qualidade. Para tanto, redefinimos nossa proposta 

pedagógica e reelaboramos nosso plano de ação. 

- Valorização das realizações do alunado com o objetivo de elevar-lhes 

a autoestima e a eliminação da recriminação quando o aluno malogra nas 

avaliações; 

- Aulas dialogadas, que permitam a efetiva e organizada participação 

nas atividades de sala de aula; 

- Trabalho em grupo, (PROFESSOR COMO ORIENTADOR) no qual os 

alunos possam desenvolver um trabalho de descoberta e enfatizem-se os 

espírito de companheirismo e solidariedade, com a participação de todos; 

- Introdução de alunos monitores, que possam auxiliar o professor na 

orientação dos que apresentam dificuldades na aprendizagem de 

determinados conteúdos; 

- Desenvolvimento de habilidades, ou seja, capacidade de os alunos 

transferirem conhecimentos para situações novas e cotidianas. 

- Ação comum dos professores em relação ao trabalho em sala de aula 

com base num documento consensual, ouvido pais e alunos, no qual se 

levará em consideração: 

- Postura de professores e alunos em sala de aula, 

- Apoio da direção como suporte da ação conjunta. 
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- Estabelecimento da interdisciplinaridade [entendida como uma forma 

de integrar os professores no trabalho coletivo] desenvolvido a partir: 

 Da coordenação entre as disciplinas, 

 Da permanente troca de informações sobre os conteúdos 

desenvolvidos durante os bimestres nas HTPCs, afim de que todos saibam 

o que está ocorrendo nas aulas de outras disciplinas, 

 Da realização de Seminários proferidos pelos professores 

mensalmente abordando temas facilitadores em sala de aula; 

 Do Estudo do Meio, 

 Da introdução dos temas transversais nos planos de curso. 

 

Etapas: 

 

- Trabalho  de Recuperação Paralela, a fim de que se possa trabalhar 

as defasagens apresentadas nos diagnósticos dos professores, no início 

de cada semestre; 

- Recuperação contínua e  intensiva ao fim de cada bimestre em aulas 

normais; 

- Preparo de aulas nas quais o professor crie estratégias motivadoras 

tanto for possível para evitar o tédio dos alunos; 

- Utilização sistemática do laboratório de informática, biblioteca e dos 

materiais e equipamentos disponíveis. 

-Sobre o planejamento dos conteúdos integrados: 

 Esboço do Plano Anual de conteúdos a ser desenvolvido nas 

horas de atividades livres dos professores, conteúdos esses os mais 

próximos possíveis da realidade e cotidiano dos alunos; 

 Elaboração de plano bimestral de trabalho no qual todos farão 

a exposição sintética dos conteúdos de sua disciplina a ser desenvolvido 

no primeiro bimestre, objetivando encontrar os pontos de contato entre 

as disciplinas a fim de levar o aluno a compreender a unidade do 

conhecimento [em casa e nas HTPCs]; 
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Temas transversais – integração dos temas aos planos de curso, 

orientação sexual, combate às drogas e à violência, preservação do meio 

ambiente, ética, em todas as disciplinas. 

 

Recursos – 

 

- Aulas práticas com os compostos físico-químicos necessários a 

elaboração de experiência; 

- Laboratório de informática, softwares existentes para os professores, 

que saibam operar os computadores; 

- Vídeos, livros adquiridos e existentes na biblioteca e demais materiais 

didáticos e de laboratório a serem adquiridos com verbas do Estado e 

APM. 

- Provenientes da APM [se necessário]; 

- Proposta Curricular do Estado de São Paulo; 

- Parâmetros Curriculares e Temas Transversais. 

 

Avaliação – 

 

Segundo o estabelecido pela Escola e contido em seu Regimento. A 

avaliação dos alunos é tarefa desta Unidade Escolar, cabendo ao SARESP 

avaliar externamente, oferecendo novos elementos para a melhoria da 

qualidade de ensino. 

 

Discussões mensais nas HTPCs sobre a meta, reunindo direção, 

professor-coordenador, corpo docente e pessoal de apoio e 

administrativo. 

 

AÇÕES COMPLEMENTARES 

 trabalho interdisciplinar ao longo do ano letivo, com momentos 

específicos para discussão e apresentação do plano de ensino de 

cada professor para o grupo docente; 



 uso de diferentes metodologias e recursos didáticos em sala de 

aula, reforçando sempre o uso da sala de informática, biblioteca, 

sala de vídeo e frisando a necessidade do planejamento de aula 

para que essas ações sejam contempladas; 

 Elevação do nível de desempenho dos alunos que se encontram 

em processo de alfabetização; 

 Preparação para  vestibular e concurso gerador de emprego 

 Formação continuada do professor para atingir tais objetivos 

Destacamos em 2011 as seguintes ações nesse sentido: 

 contato com os professores da E.E. Mirandolina, escola de onde 

são oriundos a maior parte dos nossos alunos da 5ª série. Esse 

contato possibilitou encontrar as maiores dificuldades dos alunos e 

descobrir metodologias para saná-las,  

 A partir da  avaliação diagnóstica  feita em todas as séries do 

Ensino Fundamental para detectar os alunos com maiores 

problemas de alfabetização. A professora de Língua Portuguesa, 

que também tem experiência em alfabetização se colocou à 

disposição para  fazer atendimento individualizado aos alunos 

mais críticos em um de seus horários da HTPC. 

 A professora do Projeto de Recuperação Paralela tem contato 

semanal com os professores na HTPC para desenvolver suas 

atividades em suas aulas e possuí curso Letra e Vida, além de 

experiência como alfabetizadora. 

 O HTPC está transformado, oferecendo capacitação ao professor 

duas vezes ao mês em momentos diferentes: a)  Através da Ong 

Casvi, que atua com projeto sobre Diversidade Sexual enfocando 

temas pertinentes a educação como: saúde, preconceito, família, 

sexo e seus desdobramentos e participa do HTPC oferecendo 

mini-cursos divididos em 9 módulos; b) Seminários mensais, 

elaborados e ministrados pelos próprios professores com temas 

pertinentes à prática educacional.. 

 Formação de grupo de trabalho entre os professores que 

pesquisam as exigências dos vestibulares públicos e privados, 



além dos concursos atuais, e informam aos alunos durante as 

aulas a aos demais colegas em HTPC. 

 Plantão de dúvidas destinado à todos os alunos em um horário de 

HTPC, com a presença de, no mínimo, um professor de  cada área 

do conhecimento. 

 Entregar  aos professores de cada série, os conteúdos trabalhados 

bimestralmente ( retirados do plano de ensino anual), propiciando 

a visualização para todos dos conteúdos do bimestre e permitindo 

agilidade para  o trabalho interdisciplinar. 

 

A Progressão continuada tem sido discutida entre os professores da E.E. 

Juracy, com intuito de articular a prática pedagógica ao cotidiano dos 

alunos, e esclarecer aos pais sobre as vantagens e desvantagens dessa 

política de ensino.  Para que os objetivos da progressão continuada 

sejam alcançados, é imprescindível o acompanhamento dos pais em 

casa, o estudo diário, a realização das atividades propostas pelos 

professores, o incentivo a pesquisa, a leitura e, especialmente, a reflexão 

do professor acerca da avaliação como forma de traduzir o aprendizado 

do aluno e obter caminhos para estimular seu aperfeiçoamento. 

  

 

Projeto Político Pedagógico 

Princípios 

Ser espaço físico, pedagógico, político e cultural de formação de sujeitos de 

plena cidadania e de consciência crítica, capazes de produzir e compartilhar 

os conhecimentos, transformando-os em aprendizagem concreta e 

viabilizadora que venha a favorecer o crescimento social da comunidade 

escolar. 

Função Social da Escola 

Educar partindo do principio: Prática-teoria-prática, em busca da 

construção de uma sociedade justa, igualitária, vivenciadora de valores e 

conhecimentos socialmente úteis, almejando o desenvolvimento integral 



do ser humano, sujeitos do contexto social e capazes de transformar o 

ambiente em que vivem. 

Missão 

Formar cidadãos conscientes que aprendam  a falar, a ler, a calcular, 

confrontar, dialogar, debater, sentir, analisar, relacionar, celebrar, saber 

articular o pensamento e o seu próprio sentimento, sintonizados, com a sua 

história da luta pela terra, ou seja, cidadãos conscientes e capazes de 

interagir na sociedade.  

A proposta de educação de nossa escola tem ênfase em três aspectos 

importantes na questão da metodologia de ensino: temas geradores; prática- 

teoria-prática; e participação coletiva.  
 


