
1. INTRODUÇÃO 

O planejamento das atividades escolares é uma necessidade imperiosa, tendo em vista 
atingir os resultados da ação educacional previstos na legislação em vigor e especificamente, 
na LDB 9394/96. Dessa maneira, as atividades escolares devem ser objeto de reflexão por 
parte do coletivo da escola, incluída a comunidade e os próprios alunos. Dessa reflexão 
surgirão os caminhos a serem trilhados na ação educacional, materializados na forma de 
proposta pedagógica, planos de curso anuais e o plano de gestão escolar, sendo este 
elaborado para um período de consecução mais amplo, de quatro anos, incluindo todos os 
dados e informações, diretrizes e normas de trabalho pedagógico e administrativo. 
 

2. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

Criada como Ginásio Estadual em 1957, começou a funcionar em 1958 com 91 alunos. Em 
1961 já com 503 alunos passou a ser Colégio Estadual. Em 1964 passou a funcionar em 
prédio próprio localizado a Rua Barão de Valença, 518 no Bairro Vila Rezende na cidade de 
Piracicaba. 

 

2.1- Identificação 
 
Escola Estadual "Monsenhor Jerônymo Gallo " 
 



2.1.1- Localização 

Avenida Barão de Valença, 518 

Piracicaba-São Paulo 

CEP-13405-126 

Fone- 34210503/34131079 

e-mail- jeronymogallo@gmail.com 
 
2.1.2- Atos Legais 

Ato de Criação e Instalação: Lei 4.492/57 do dia 23/12/1957, publicado D.O.E. de São Paulo 
em 24/12/1957. 

Ato de Criação e Instalação do Curso Ensino Fundamental: Lei 4.492/57 do dia 23/12/1957, 
publicado D.O.E. de São Paulo em 24/12/1957. 

Ato de Criação e Instalação do Curso Ensino Médio : Resolução SE nº 11, de 27/01/1978, 
publicado D.O.E. de São Paulo em 01/22/1978. 



Ato de Criação e Instalação do Curso Ensino Médio EJA : Resolução SE nº 66, de 
07/07/2000, publicado D.O.E. de São Paulo em 15/07/2000. 

 

2.1.3- Códigos da Unidade Escolar 

CIE - 021064 
U.A. - 43127 
FDE - 6244 
Código do MEC – 35021064 

2.1.4- Jurisdição 

Diretoria de Ensino de Piracicaba- Região Piracicaba 

2.1.5- Modalidades de Ensino: Cursos e Ciclos 

A Escola oferece cursos de Ensino Fundamental no Ciclo II e Ensino Médio Regular, 
ministrados em 2 turnos, manhã e tarde. 

 



2.1.6- Direção 
 
Luciana Candido - Diretora de Escola; 
Rosa Maria Bragato Daniel - Vice-Diretora de Escola; 
 
2.1.7- Coordenação Pedagógica 
 
Vagner José Chiarini - Professor Coordenador. 

2.2- Escola e Comunidade 

A Escola Estadual Monsenhor Jerônymo Gallo, funcionando neste prédio desde 01 de março 
de 1964, localiza-se na cidade de Piracicaba, no Bairro Vila Rezende, a aproximadamente 2 
km do centro da cidade. Nas proximidades encontra-se a Igreja Matriz da Vila Rezende, o 
Hospital Fornecedores de Cana e o Complexo Turístico do Rio Piracicaba. A Escola está 
inserida no núcleo de bairro e circundada por residências e comércio.  
A escola atende alunos de diversos bairros da cidade,principalmente, da Vila Rezende, do 
Bairro Mário Dedini, Algodoal, Bairro Santa Rosa, Bairro Vila Industrial,  Bairro Santa 
Terezinha, Bairro do Parque Piracicaba, Bairro Bosques do Lenheiro e Centro da cidade. 
Além disso, recebe  alunos que vêm de outras unidades escolares do Ciclo I do Ensino 
Fundamental e boa parte dos alunos do Ensino Médio, também são provenientes de outras 
escolas do Ensino Fundamental do Ciclo II. Esses alunos chegam à escola através de 
diferentes linhas de ônibus, transporte fretado e transporte particular. 



A Escola Estadual Monsenhor Jerônymo Gallo oferece para a comunidade: o Ensino 
Fundamental do Ciclo II, Ensino Médio. 
 

1. OBJETIVOS DA ESCOLA 
 

 
São baseados nos princípios da LDB, os seguintes  objetivos gerais da Escola: 
  
Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
 
Missão: ser uma escola de referência em qualidade prezando pelo desenvolvimento 
intelectual, emocional, físico e social, ajudando a construir, além da aprendizagem,os valores 
éticos e morais, garantindo ao aluno oportunidade do exercício da cidadania e preparando-os 
para o futuro sucesso no âmbito educacional, profissional, formação ética, bem como suas 
competências e habilidades. 
  
Visão: ser reconhecida como escola dinâmica, responsável pelo desenvolvimento pessoal e 
profissional dos alunos. 

Valores: respeito, diálogo, convivência e disciplina; estudo e reflexão; desenvolvimento da 
auto-estima, de seus talentos e de sua opção vocacional e profissional.  



 

2. METAS E AÇÕES DA ESCOLA 
 
São as seguintes as metas e ações da Escola: 
 
1. - buscar a elevação da qualidade de ensino e conscientizar o aluno para a construção da 
sua cidadania através de uma pedagogia diversificada e de projetos especiais; 
2. - oferecer ensino de qualidade, proporcionando oportunidades nos estudos de recuperação 
de forma contínua e paralela para superação das dificuldades encontradas durante o ano 
letivo; 
3.- diminuir em dez por cento ao ano, durante os quatro anos, os índices de retenção no 
Ensino Médio e evasão escolar no Ensino Fundamental e Médio; 
4.- fortalecer o envolvimento e interação da comunidade e de instituições parceiras, com 
vistas a uma participação mais ativa; 
5.- desenvolver avaliações centralizadas, baseadas nas avaliações mensais e bimestrais 
regulares e nas avaliações da recuperação contínua, a fim de retomar os conteúdos 
pertinentes; 
6.- promover habilidades artísticas, voltadas ao canto e às artes cênicas, através de 
atividades extracurriculares e projetos especiais em anexo; 
7.- aumentar o acesso às obras literárias disponíveis na Biblioteca “Guimarães Rosa” e a sala 
de informática; 
8.- desenvolver as habilidades e competências através do Currículo Oficial do Estado de São 
Paulo; 



Ações: 
 
1- valorizar os esforços individuais e aumentar a auto-estima dos alunos; 
2- conscientizar os professores, através de reuniões pedagógicas, da necessidade de 
encontrar caminhos adequados e prazerosos, dentro de uma pedagogia diversificada para 
que o processo ensino-aprendizagem seja proporcionado em um ambiente estimulador e 
agradável por meio de uma pedagogia centrada no aluno e não meramente conteudista; 
3- fortalecer e incentivar a presença dos alunos direcionados às aulas do Projeto de Estudos 
(recuperação paralela) através de reunião, comunicado aos pais e acompanhamento da 
freqüência; 
4- revitalizar as atividades do Grêmio Estudantil; 
5- conscientizar os docentes da importância da utilização do Currículo Oficial nas três 
modalidades de ensino adequado ao aluno; 
6- estimular a frequência dos alunos do Ensino Médio às aulas e diversificá-las através de 
palestras com profissionais especializados nas áreas, com os temas: DST, mercado de 
trabalho, consciência negra e outras sobre informações atuais, além de levá-los a perceber a 
necessidade de se apropriar dos conhecimentos adquiridos na Escola para que possam 
enfrentar um mundo globalizado onde a mudança através da ética se faz necessária; 
7- manter contato direto com a comunidade, através de murais, reuniões, festas e eventos 
comemorativos, a fim de construir uma relação onde os pais percebam a importância de sua 
participação na concretização de uma Escola de qualidade; 
8- administrar, com a participação de todos, professores, pais, funcionários e equipe gestora, 
as verbas recebidas, de forma eficiente e com transparência; 



9- diagnosticar, analisar e refletir a situação de cada aluno no processo de aprendizagem em 
relação à programação curricular anual;  
10- desenvolver projetos que contemplem as habilidades artísticas com a finalidade de que o 
aluno seja participante ativo da comunidade escolar; 
11- estimular a participação de todos os alunos nas atividades extracurriculares para reforçar 
ou ampliar os conteúdos abordados em classe, deste modo, oportunizar o desenvolvimento 
prático do aprendido, auxiliando o grupo a desenvolver laços mais estreitos de amizade e 
companheirismo; 

12- capacitar os docentes, através de HTPCs, com palestras, dinâmicas de grupo, troca de 
experiências, além de estimulá-los a estar sempre em busca de novos conhecimentos e 
participar de cursos oferecidos pela SEE; 
13- conscientizar os docentes da importância do trabalho em equipe para obtenção de um 
funcionamento integral da Escola, construindo uma relação de trabalho baseado na ética e no 
respeito entre os pares; 
14- utilizar a biblioteca (estímulo à leitura), o laboratório de Ciências (descobertas científicas)  
e de informática de forma a estimular a aprendizagem e disponibilizar seu uso em todos os 
períodos de funcionamento da escola, além dos projetos especiais em anexo; 
15 - reorganizar os espaços físicos como ambientes pedagógicos e favorecer o acesso aos 
materiais didáticos e tecnologias; 
16- conscientizar os docentes do valor da avaliação e da recuperação contínua como 
parâmetro diário para um replanejar constante e não como medida de valor inexorável. 
 
 



8. PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 
A Proposta Pedagógica da E.E. Monsenhor Jeronymo Gallo é baseada na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional-LDB 9.394/96, na Constituição Brasileira, no Estatuto da 
Criança e do Adolescente e no Currículo Oficial do Estado de São Paulo. 
A E.E.Monsenhor Jeronymo Gallo  é um espaço institucional que tem por objetivo 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, para 
isso, oferecer práticas pedagógicas inovadoras em concordância com o Currículo Oficial.   
Assim, nossa proposta pedagógica contempla processos e práticas, com os quais buscamos 
permanentemente estar em consonância com o currículo e com base nos avanços e 
necessidades individuais dos alunos, através da avaliação interna e externa, análise, 
divulgação e utilização dos dados com os seguintes objetivos: 

 Realizar práticas de avaliação contínua e paralela, como um direito garantido aos 
alunos; 

 Registrar e analisar os dados, identificando necessidades e implementando melhorias; 

 Acompanhar e controlar a freqüência dos alunos; 

 Divulgar os dados resultantes da aprendizagem dos alunos e as ações para a 
melhoria do ensino; 

 Analisar os índices de satisfação dos alunos, pais, professores e funcionários da 
escola aumentando assim a auto-estima; 



  
Essa proposta se viabiliza e se concretiza, de um lado, através da estruturação e 
funcionamento acima explicitados, relativos à organização da equipe e garantia das 
possibilidades de um trabalho cooperativo e reflexivo. De outro lado, através de um currículo 
instituído pela SEE, constantemente revisado, o qual contempla conceitos, habilidades e 
atitudes de diferentes áreas do conhecimento na busca da construção do pensamento e da 
emoção humana, efeito das atividades e resultados finais, expressos por benefícios avaliados 
em relação aos objetivos e metas: 

 Discutir sobre o projeto pedagógico; 

 Acompanhar e avaliar esta proposta; 

 Buscar parcerias para enriquecimento do Currículo através de associações, 
empresas, profissionais; 

 Investir em ações conjuntas, solidárias, cooperativas e comunitárias, fortalecendo 
a ética. 

 Oferecer aulas de Atividades Curriculares Desportivas – ACD e outras, destinadas 
à prática das diferentes modalidades esportivas. 

 Propor uma relação do currículo escolar com diferentes manifestações culturais e a 
importância da utilização de equipamentos e bens culturais, públicos ou privados, 
como ferramenta para o desenvolvimento dos conteúdos curriculares. 

Enfim, a Escola tem por princípio a inclusão e a busca de ações que traduzam valores e 
atitudes de acolhimento e atenção a diferenças sociais, étnicas, religiosas, físicas, cognitivas 
e comportamentais de alunos, nas atividades regulares da escola. 


