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I– IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

1.1 – CRIAÇAO – INSTALAÇAO – DENOMINAÇAO 

 

NOME: EE. “Dr. JORGE COURY” 

 

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ANDRÉ, 326. 

 

MUNICÍPIO: PIRACICABA / SP CEP: 13.400 – 850 

 

FONE: (19) 3422-7080 / 3420-5962/ 3435-3043 

 

E-mail: jorgecoury@ig.com.br/ e021179a 

 

SITUAÇAO: URBANA 

 

JURISDIÇÃO: COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO DE PIRACICABA 

 

CÓDIGO CIE: 021179 

 

CÓDIGO DA U. A: 43124. 

 

CÓDIGO DA FDE CONVÊNIO: 5157 

 

CÓDIGO DO PRÉDIO: 05.33.101 

 

CNP/JCRF: 48.660.963/0001 – 48 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

DECRETO LEI 6470 DOE de 31/01/61 

 

PARECER CEE 67/98 NORMAS REGIMENTAIS BÁSICAS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS 

 

1.2 – ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA: A escola ministra o Ciclo II do Ensino Fundamental, em 

Tempo Integral da 7h às 16h; Ensino Médio diurno ministrada das 7h às 12h20min, Ensino Médio 

regular e EJA, Ensino Médio no noturno , das 19h às 23h .  

 

1.3 – EQUIPE DE GESTÃO: 

 Diretor: Bernadete Osores Coelho 

 Vice-Diretor: Simone de Oliveira Morales  

Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental: Eny Maria da Silva  

Coordenador do Ensino Médio: Silvana Trevizan Marmo. 
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ESTRUTURA GERAL DA U.E. EM 2011 

 

 Número de períodos: 03 (três) 

1º Período: das 7h às 12h20  

2º Período: das 13h às 16h 

3º Período: das 19h às 23 h 

 

 Número de Classes: 34 (trinta e quatro) 

                                         18 manhã, 12 tarde e 04 noite 

 

 Número de alunos: 

1º Período: Ensino Médio e Fundamental: 653 

2º Período: Ciclo II do Ensino Fundamental: 412 

3º Período: Ensino Médio: 118 

 

 

II – CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

A. APRESENTAÇÃO DA ESCOLA 

 

 

BIOGRAFIA DO PATRONO 

 

Jorge Coury nasceu na cidade de Rio das Pedras, Estado de São Paulo, no dia 11 de outubro 

de 1911. Foi ele o quarto filho dos treze pelo casal Massud Coury (libanês) e Rosina Figurelli 

(italiana), que casaram no Líbano e imigraram logo depois para o Brasil.Sem olvidar sua terá natal, 

piracicabano tão sincero como os que mais pudessem ser, Jorge Coury, na sua curta, mas proveitosa 

existência, deu provas soberbas das suas excelentes qualidades  de inteligência, cultura, caráter e 

coração.Na sua infância, Jorge Coury viveu na sua cidade natal, onde freqüentou o grupo escola 

“Barão de Serra Negra” e matriculou-se em seguida, no colégio Arquidiocesano da São Paulo. Em 

1929, concluiu com brilhantismo o curso secundário e ingressou na Faculdade de Direito de São 

Paulo. Na academia do Largo de São Francisco onde se fez notar, pois seu espírito alegre e 

comunicativo, pela sua dedicação aos estudos, completou em quatro anos os cursos superiores. 

Eclodido com o Movimento Armado de 1932, Jorge Coury, que contava com vinte anos de idade, 

empolgado pelo ideal constitucionalista, alistou-se como soldado, no Batalhão “14 de julho”. 

Servindo na frente de Buri, conquistou no começo da luta o posto de cabo, e logo após, de sargento. 

Ao socorrer um adversário, foi preso, e este mesmo o salvou da morte certa, explicando aos 

companheiros da farda, que ele não era o responsável pelos ferimentos. Assim, ele foi removido para 

a Ilha das Flores e lá ficou até o termino da Revolução Constitucionalista. Bacherelou-se em ciências 

Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco (turma 1933).Iniciou  sua vida 

profissional em Piracicaba, onde a sua família, a muito tempo, já se achava  radicada. E com 
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contentamento passou a militar na policia local. Tendo sido eleito vereador na câmara municipal, e 

no magistério, selecionando durante dilatados anos, não objetivando horários ou proveitos pessoais, 

mas, exclusivamente interesses coletivos, ao bem estar de sua comunidade. A sua banca de 

advocacia, movimentadíssima, ocorriam de maneira especial, os humildes. É que a estes, mercê do 

seu espírito jovial e do seu coração generoso, ele atendia sempre, invariavelmente, Os seus trabalho, 

que, por sinal, era orientado por uma inteligência aguda e solida cultura jurídica. A 17 de julho de 

1951, quando em trânsito para Rio de Janeiro, onde iria cuidar de assuntos pertinentes e instalação de 

uma indústria em sua cidade natal, Jorge Coury faleceu, repentinamente em São Paulo.Os seus 

parentes e amigos, aproveitando a sua iniciativa, puderam levar adiante o empreendimento por ele 

ensaiado, o que trouxe inegáveis benefícios ao município de Rio das Pedras.Como homenagens que 

lhe receberam as respectivas municipalidades, nessa cidade existem um bairro e uma rua com seu 

nome, e na de Rio das Pedras uma praça publica. 

 

2.1. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

           Em outubro de 1961, por decreto nº 6470, foi criado o Ginásio Estadual do bairro da Paulista, 

atendendo aos reclamos da comunidade que delegou aos deputados Pacheco e Chaves, Dias Gonzaga 

e ao Dr. Jorge Coury, a incumbência de representá-la. 

 A escola, provisoriamente, funcionou em frente a igreja dos frades, em prédio cedido pelos 

capuchinhos, à rua Alferes José Caetano, sem número, enquanto se construía a atual edificação, na 

rua Joaquim André, 326. Atendia alunos do curso primário, o antigo ginasial e colegial, nome pelo 

qual até hoje é mencionado pelos habitantes da cidade. 

 Em 1963 passa a denominar-se Ginásio Estadual Dr. Jorge Coury, filho ilustre da cidade que 

muito se dedicou às causas sociais e no ano de 1965 a escola se instala no atual endereço. 

 Seu prédio é amplo e recebeu pouquíssimas alterações até o período atual, construída em 

terreno desapropriado de propriedade do Sr. João Pacheco e Chaves, sendo suas instalações dignas de 

aceitação por incluir dois laboratórios de ciências, ginásio de esportes cobertos com vestiários amplos 

e modernos. 

 Pelas instalações e prática educativa, teve sempre excelente aceitação, rivalizando pela 

excelência, com a Escola Sud Mennucci, considerada a mais tradicional da cidade. Sua fanfarra, 

equipes esportivas, feiras de ciências e grupo de teatro sempre ocuparam papéis de destaque na 

sociedade local. 
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2.2. CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE EM QUE A ESCOLA ESTÁ INSERIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escola situa-se próxima a Estação da Paulista, com fácil acesso de locomoção para os 

centros comerciais e suas Regiões Limítrofes são: Regionais 1,2,5 e 6 e Distrito de Ibitiruna. 

O bairro conta com ruas e avenidas pavimentadas, iluminação razoável, serviço de água e esgoto, boa 

sinalização de trânsito, crescimento horizontal acentuado e também com atividades comerciais 

diversas, prestação de serviço e algumas indústrias. 

  Os meios de transporte mais utilizado são os coletivos e os privados, sendo que  o sistema 

viário urbano atende parcialmente  a comunidade.A comunicação se dá através do correio, telefone e 

internet.  A população de um modo geral é composta por trabalhadores de todos os setores das 

atividades econômicas, predominando o setor Terciário (comerciantes, trabalhadores da construção 

civil, doméstica), muito diversificado dentro da história da ocupação do solo urbano. 
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As áreas mais próximas do centro apresentam uma expressiva população oriunda dos 

processos de imigração no início do século e as mais periféricas, uma população originária de 

migrantes (nordestinos e da zona rural) que envolve o processo de industrialização brasileira. 

O nível de escolaridade da maioria dos responsáveis pelo educando é fundamental incompleto 

e o lazer restrito a festas de paróquia, futebol de rua e parques de diversões. 

As atividades culturais, quando existem, são desenvolvidas por comunidades de bairros e pelas 

instituições assistenciais mantidas pela prefeitura municipal. 

 

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA ESCOLAR 
   

As famílias de nossos alunos têm sua origem ligada à própria cidade e grande parte da 

clientela representa filhos de migrantes de diversos estados brasileiros como: Pará, Paraná, Minas 

Gerais etc.. Dedicam-se às atividades ligadas ao setor  terciário (comerciantes, domésticas ,pedreiros 

etc.),mas há também muitos desempregados que procuram atividades alternativas para sua 

sobrevivência. Partes dos nossos alunos possuem habilidades artísticas voltadas para música e 

trabalhos manuais.  Professam a religião católica e a evangélica, mantendo um estreito 

relacionamento comunidade-igreja. As características culturais diferenciadas de cada bairro e trazidas 

para a comunidade escolar pelos alunos destacam-se no momento da socialização devido a 

massificação cultural capitalista. Esses grupos vêem a escola como ponto de encontro / estudos e suas 

famílias como meio de ascensão social e formação de personalidade. 

           Nossa Escola abriga cerca de setecentos e setenta e um alunos, oriundos dos bairros adjacentes 

(Jaraguá, Paulicéia, Jupiá, Jardim Planalto, S. Jorge, Centro, Higienópolis, Serrote, Novo Horizonte, 

Anhumas, Santo Antônio, Santa Terezinha, Balbo, etc.), que identificam o trabalho como único meio 

de melhorar a qualidade de suas vidas.   

 

2.4. PRÉDIO ESCOLAR 
 

A escola possui dois blocos onde estão abrigadas as seguintes dependências: dezoito salas de 

aula, uma diretoria, uma sala de professores, uma secretaria, um pátio coberto, uma zeladoria, uma 

biblioteca, dois laboratórios, uma sala de computação, um almoxarifado, uma dispensa, uma cozinha, 

uma cantina, um ginásio poliesportivo, duas quadras sendo uma mirim, dois sanitários para 

funcionários, dois sanitários para professores e dezesseis sanitários para alunos (oito masculinos e 

oito femininos). Possuem também, bons equipamentos didáticos, retroprojetor, projetor de slides, 

vídeo cassetes, televisores, antena parabólica, projetor multimídia, notebook, aparelho de som, 

computadores para secretaria, biblioteca e sala de coordenação, jogos didáticos para diferentes 

disciplinas, assinaturas de jornal local e revistas semanais. 

 

PRÉDIO: 

  

 Próprio com 9.684 m
2 

com 5370 m
2
 construídos 

 Possuem 18 (dezoito) salas de aula comum, 02 (dois) laboratórios, 01(uma) biblioteca, 01 

(um) laboratório de informática, anfiteatro, ginásio de esportes. Além do corpo pedagógico, 

existe um corpo administrativo e a parte de vivência. Possui também duas quadras de esportes 

e uma pequena área gramada e arborizada. 
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 A merenda é servida no período da manhã, almoço às 12h20m e lanche no período da tarde; 

administrada por uma empresa terceirizada Nutriplus, incrementada por gêneros advindos do 

governo estadual. 

 

2.5. RECURSOS HUMANOS 

 

          Atuam na administração desta unidade escolar um diretor e um vice-diretor,   contando com o 

auxílio pedagógico de dois coordenadores pedagógicos que desenvolvem seus trabalhos junto aos 

alunos , professores e comunidade. 

           O corpo docente é constituído por 85 % de professores efetivos e 15% de Ocupantes de 

Função Atividade, tendo a maior parte deles sede de controle e freqüência nesta unidade de ensino. 

Os professores são licenciados, na sua maioria efetiva alguns mestres, outros mestrandos. A maioria é 

habilitado e qualificado, demonstrando um nível de desempenho satisfatório, correspondendo a tarefa 

de oferecer um ensino de qualidade. 

           O quadro técnico e operacional, conta com um secretário, um auxiliar na secretaria, um 

inspetor de aluno, três para serviços gerais sendo eles terceirizados pela empresa SET, um zelador, 

três funcionários contratados pelo Convênio Prefeitura APM, dois professores coordenadores atuando 

junto aos professores e dando suporte necessário para que a área pedagógica seja bem desenvolvida, 

uma professora readaptada que responde pela biblioteca e duas merendeiras, sendo que todos 

trabalham com empenho, agilidade e eficácia.  Conta também com Associação de Pais e Mestres e 

Grêmio estudantil atuantes. 

           A direção, coordenação, professores e funcionários, voltam-se para garantir um ensino de boa 

qualidade aos nossos alunos, sondando suas dificuldades e se empenhando em eliminá-las, 

oferecendo-lhes oportunidades para progredirem nos relacionamentos interpessoais e intelectuais, 

fazendo um trabalho diversificado e solidário. 

            

 

2.6. RECURSOS FÍSICOS E PEDAGÓGICOS 

 

Os recursos repassados pelos governos estaduais e federais, através da Secretaria Estadual e 

Ministério de Educação e Cultura, são usados para suprir as necessidades financeiras dos alunos na 

compra de materiais escolares, equipamentos de uso pedagógico, materiais de limpeza para 

conservação do prédio, sistema de água gelada no bebedouro dos alunos e materiais de escritório de 

uso geral para a secretaria. Trata-se de uma obra de grande porte. 

A escola EE. “Dr. Jorge Coury” é conveniada à F.D.E., via APM: Manutenção Preventiva e 

contratação de funcionários, subsidiados por convênio sob nº 5157. 

Recebe subsídios da Prefeitura Municipal de Piracicaba, na forma da Lei 5.890/06 para a contratação 

de dois funcionários. 

A manutenção do espaço escolar é subsidiada pelo Governo de São Paulo, convênio 

FUNDESP/APM, Lei 10.319 de 16/12/68 e FNDE/MEC, convênio 44.115/98, celebrado entre SE e 

FNDE/MEC para o Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. 

 A APM para a obtenção de recursos, conta ainda com a exploração da cantina, com recursos 

provenientes da promoção de eventos diversos: Festa Junina, Festa da Primavera, convertidos, em 

material didático/pedagógico objetivando otimização das condições de manutenção/incrementarão do 

processo ensino/aprendizagem. 
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 Os recursos são geridos de forma a suprir as diferentes demandas, dado que a edificação é 

antiga, exigindo constantemente reparos. Destina-se anualmente um numerário específico para 

cobertura de seguro. Necessidades apontadas pelos diferentes setores são apontadas em reuniões e 

atendidas dentro das possibilidades. Os recursos recebidos para a manutenção de prédio e 

implementação/manutenção das práticas pedagógicas não atendem às expectativas, assim, 

estabelecem-se, conjuntamente, as prioridades a serem destinados. 

 

B – LINHAS BÁSICAS DO PROJETO PEDAGÓGICO DA INSTITUIÇÃO 

 

 A educação pública de qualidade é produto do trabalho articulado de toda a comunidade 

escolar (diretores, equipe técnico-pedagógica, professores, funcionários, alunos e pais). O Projeto 

Pedagógico é a rota desenhada pela comunidade escolar, de forma coletiva e organizada, para 

orientar as práticas cotidianas e sustentar a ação da escola em um horizonte de tempo.  

O Projeto Pedagógico abrange não só os diversos aspectos do funcionamento interno da escola - 

currículo, planejamento, avaliação, organização e funcionamento da instituição - como os seus 

relacionamentos externos. É, desta forma, que ele funciona como antídoto contra a desarticulação e 

fragmentação tão danosas às práticas educativas.  

Cada escola convive com problemas diferenciados e o Projeto Pedagógico deve refletir a realidade de 

cada uma, bem como a visão de seus principais segmentos. 

A proposta educacional pautada na Lei 9394 de 20/12/96, acordada no capítulo II do Regimento 

Escolar e nos Parâmetros Curriculares Nacionais, objetiva formar o aluno para exercer a sua 

“cidadania”, de uma forma mais participativa, levando-o a uma maior compreensão de sua realidade 

econômica, política e social, numa perspectiva solidária, crítica, criativa e autônoma. 

 O objetivo é realizar a educação em três dimensões diferentes: 

 A dimensão cultural, que implica em propiciar experiências que contribuam para a compreensão 

e a inserção do aluno na herança histórica da humanidade, levando-o a compreender o seu papel e 

o meio que está inserido. 

 A dimensão política, que coloca a necessidade de compreensão dos direitos e deveres 

relacionados à sua condição de cidadão e exercício da cidadania. 

 A perspectiva da formação para o trabalho, que não se restringe à formação proficional 

especifica, mas coloca como necessária a compreensão do trabalho como instrumento de 

emancipação dos indivíduos e da sociedade. 

 

ATUAÇÃO: A melhoria da qualidade de ensino realiza-se através de um empreendimento coletivo, 

em que a aprendizagem de todos necessita da habilidade de criar um clima de cooperação, respeito, 

diálogo e comprometimento. A escola será um organismo atuante na vida da sociedade. 

a) Melhorar o rendimento escolar: 

 Valorizando, ao máximo, o trabalho de educando; 

 Avaliando, em função de parâmetros pré-estabelecidos; 

 Levantando constantemente situações de aprendizagem; 

 Incentivando os alunos para as diferentes formas de linguagens; 

 Estimulando a autonomia do aluno em relações às suas próprias capacidades, interagindo de 

modo orgânico e integrado num trabalho de equipe e, portanto, sendo capaz de atuar em 

níveis de interlocução mais complexos e diferenciados; 

 Proporcionando de forma efetiva a recuperação paralela; 
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 Organizando, elaborando e reestruturando os planos de ensino. 

 

b) Democratizar o funcionamento da escola com: 

 Participação efetiva dos Conselhos de Classe/ Turmas e Conselhos de Escola; 

 Diálogo constante com os alunos sobre dinâmica escolar; 

 Participação da comunidade e de todos os segmentos da U.E. nas atividades escolares; 

 Desenvolvimento do senso de respeito e responsabilidade para com as pessoas e o ambiente 

que nos cerca; 

 Efetivando o plano de gestão de forma continua e flexível. 

 

 

PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA U.E./D.E. 

 

(PROJETO 1
o
): PREVENÇÃO TAMBÉM SE ENSINA  

OBJETIVO: Formar adolescentes multiplicadores para atuarem junto a seus pares na Unidade escolar 

através do conhecimento, buscando valorização da vida. 

PARCEIROS: SEE/FDE- APTA/ APM- D.E/CASVI 

COORDENAÇÃO: Coordenação/Professores/PCOP Ciências 

PERÍODO: Anual 

PÚBLICO: Ensino Fundamental e Médio 
  

 

(PROJETO 2
o
): CAÇA TALENTOS 

OBJETIVO: Destaque dos talentos evidenciados nas escolas, inseridos na comunidade.. 

COORDENAÇÃO: Direção/Coordenação 

PERÍODO: 2 meses 

PÚBLICO: Ensino Fundamental  
 
 

 

(PROJETO 3
o
): COMBATE A TUBERCULOSE 

OBJETIVO: Desenvolver a cidadania através da solidariedade. 

PARCEIROS: SE/ D.E. 

COORDENAÇÃO: Professor/Coordenação 

PERÍODO: Anual 

PÚBLICO: Ensino Fundamental e Médio  

 

(PROJETO 4
o
): COMBATE A DENGUE- decreto 41.724, 18/01/1997. 

OBJETIVO: Conscientizar a comunidade escolar da necessidade do combate ao mosquito da dengue 

evitando sua proliferação com a destruição dos criadouros . 

PARCEIROS: SEE/ Secretária Municipal da Saúde- D.E. 

COORDENAÇÃO: Professores/Coordenação 

PERÍODO: Anual 

PÚBLICO: Ensino Fundamental e Médio  

 

(PROJETO 5
o
): ARCELOR MITTAL BRASIL. 

OBJETIVO: A proposta na construção de idéias e conhecimentos nas atitudes e ações ambientais 

PARCEIROS: ARCELOR MITTAL BRASIL 
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COORDENAÇÃO: Professores/Coordenação 

PERÍODO: 3 meses 

PÚBLICO: Ensino Fundamental  

 

(PROJETO 6
o
): OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA 

OBJETIVO: Construção da lógica e raciocínio 

PARCEIROS: SEE 

COORDENAÇÃO: Professores/Coordenação 

PERÍODO: 3 meses 

PÚBLICO: Ensino Fundamental e Ensino Médio 

 

(PROJETO 6
o
): SALÃOZINHO DE HUMOR 

OBJETIVO: Despertar a criatividade e a percepção do mundo globalizado 

PARCEIROS: Prefeitura Municipal de Piracicaba/Secretaria da Ação Cultural/CEDHU 

COORDENAÇÃO: Professores/Coordenação 

PERÍODO: 3 meses 

PÚBLICO: Ensino Fundamental e Ensino Médio 

 

 

OBJETIVOS DOS CURSOS: 

a) Aumentar a capacidade de pensar dos alunos, formando  cidadãos conscientes, 

críticos, participativos, criativos, autônomos e integrantes do meio social em que 

vivem, buscando no diálogo a mediação de conflito e decisão coletiva;  

b) Fazer com que aprendam a aprender, a se comunicar e a interagir, a preservar o meio 

ambiente e a perceber que a realidade é construída por nós e, portanto pode ser 

transformada, utilizando-se de diferentes fontes de informação e recursos para adquirir 

e construir conhecimento; 

c) Propiciar aos alunos o domínio da língua, utilizando diferentes linguagens, valores 

sociais, julgando as conveniências de situações e estilo, reconhecendo características 

brasileiras nas dimensões sociais, materiais e culturais como meio de construção 

progressiva da identidade pessoal e racional e o sentido de brasilidade; 

d) Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como 

um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em 

relação a sua saúde e a saúde coletiva, desenvolvendo conhecimento ajustado de si 

mesmo e a confiança em suas capacidades, valorizando a pluralidade sócio-cultural 

posicionando-se contra discriminações; 

e) Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando 

seus elementos e interações, contribuindo para sua melhoria;  

f) Questionar a criatividade, formulando-se problemas, solucionando-os, usando o 

pensamento lógico e a criatividade, a intuição e a capacidade de análise crítica, 

solucionando procedimentos e verificando sua adequação.  
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METAS A SEREM ATINGIDAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

DIRETRIZES GERAIS EM RELAÇÃO A: 

 

- OBJETIVOS COMUNS DA AÇÃO DOCENTE. 

A ação dos professores deve estar voltada para a valorização do homem, buscando a 

compreensão das formas e das condições de como se organiza o trabalho na sociedade, contribuindo 

para que as relações sociais sejam sempre de igualdade, estimulando o diálogo.  

Deve-se estar atento para o processo de desenvolvimento físico, afetivo e emocional próprio 

de cada um, reconhecendo e respeitando para conviver com as diferenças de turmas de idade, de 

papéis, de funções, de idéias. Para isso, é necessário que as aulas valorizem a iniciativa, os avanços 

individuais e o crescimento coletivo. A postura de respeito mútuo deve ser uma constante, 

considerando-se o erro e as dúvidas como fatores altamente educativos.  

 

- METODOLOGIA, AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ALUNO.  
 

METODOLOGIA:  

A aquisição de conhecimento exige que se vá além da simples transmissão, colocando-se a 

questão de entender o processo de construção do conhecimento na relação entre aluno, professor e 

conteúdo de ensino. Busca-se a aprendizagem significativa, partindo daquilo que o aluno já sabe e 

aquilo que lhe faz sentido, para ampliar seu repertório, organizar e sistematizar dados novos, 

possibilitando-lhe uma compreensão mais orgânica do mundo e garantindo-lhe o acesso ao saber 

sistematizado e universal, de maneira crítica e transformadora.  

Considera-se o diálogo e a crítica como fundamentais no ensino, uma vez que a educação é um ato de 

conhecimento. Cria-se um clima de liberdade no processo ensino-aprendizagem, trabalhando sempre 

que possível o grupo, para uma maneira de integrar os alunos.  

 

 

AVALIAÇÃO: 

Será trabalhada sob três aspectos: diagnóstica, formativa e somática.  

- A avaliação investigativo-diagnóstica visa detectar dificuldades dos alunos, antes de 

propor novos conteúdos. Verifica sempre os pré-requisitos necessários à nova 

aprendizagem e, indica assim quais alunos deverão refazer as atividades oferecidas e 

quais deverão ser iniciadas nas novas noções e habilidade.  

- Avaliação formativa deverá ser praticada com freqüência, pois, quanto mais cedo se 

detectar uma falha, mais fácil será corrigi-la, reorientando, assim, a prática 

pedagógica.  

- Avaliação somática é o momento em que se verifica o final do processo, ou seja, se a 

aprendizagem e os comportamentos desejados foram ou não alcançados e em que 

medida os objetivos foram atingidos.  

Enfim, o professor coleta, analisa, sintetiza da forma mais objetiva possível, as manifestações das 

condutas (cognitiva, afetiva, psicomotora) dos educando.  
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Assim, a avaliação será utilizada como instrumento educativo e não como mera classificação e 

estigmatizarão; não será um instrumento de controle, mas fará parte do processo ensino-

aprendizagem. Ela norteia o êxito dos alunos e do professor.  

 

 

RECUPERAÇÃO: 

A recuperação, paralela, é mais uma oportunidade de reflexão para o aluno, fornecendo-lhe 

elementos para avançar em sua compreensão. Tanto a recuperação como a avaliação irão fornecer o 

avanço do aluno no processo educativo.  

As atividades visando a recuperação realizar-se-ão de forma contínua e paralela. De uma 

forma contínua, ao longo do período letivo, no desenvolvimento de aulas regulares, sempre que 

forem constatadas as dificuldades de aprendizagem do aluno, conforme consta aos planos dos 

professores, via atividades/projetos especiais, envolvendo a identificação das deficiências do aluno e 

os conteúdos programáticos em que demonstrou insuficiência de aproveitamento, bem como suas 

causas e a seleção de estratégias para o desenvolvimento da recuperação. O Projeto de Estudos de 

Recuperação, Resolução SE 93, de 08/12/2009 e Instrução CENP nº1, de 11/01/2010, é oferecido aos 

alunos do Ensino Médio com o foco para retomada das competências e habilidades  não aprendidas  

busquem o acompanhamento e esclarecimento da defasagem. 

 

 TEMAS TRANSVERSAIS: 

O compromisso com a construção da cidadania pede necessariamente uma prática educacional 

voltada para a compreensão da realidade brasileira e dos direitos e responsabilidade em relação à vida 

pessoal, coletiva e ambiental. Nessa perspectiva foram incorporadas como temas transversais as 

questões como éticas, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e orientação sexual. Esses temas 

serão incorporados as áreas já existentes no trabalho educativo da escola.  

 

PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DO ALUNO NA ESCOLA: 

Intensificar o relacionamento entre professor e aluno, escola e comunidade; conscientes de 

que o aluno e professor integrados à escola, e devidamente estimulado terão resultados altamente 

positivos. Ao longo de todo período letivo, far-se-á a avaliação e revisão da utilização dos recursos 

disponíveis, sempre com objetivo de melhorar a integração do aluno na escola.  

 

 CRITÉRIOS ADOTADOS PARA O AGRUPAMENTO DE ALUNOS: 

O critério adotado para o agrupamento dos alunos é a faixa etária, com alguns casos 

analisados individualmente. A educação básica organiza-se em ciclos, regime de progressão 

continuada, que visa recuperar o aluno a cada dificuldade apresentada a analisar os avanços.  

O ciclo pressupõe a ordenação dos conhecimentos (conteúdos) em unidades de tempo maiores 

e mais flexíveis, de forma a favorecer o trabalho com os alunos de diferentes procedências e ritmos 

de aprendizagem.  

 

AÇÕES DE APOIO A FREQUÊNCIA REGULAR À APRENDIZAGEM: 

- Tornar a escola mais atraente, divulgando todos os eventos dos quais ela 

participa/desenvolve ao longo do ano letivo; 

- Selecionar e exibir filmes para recreação e apoio à aprendizagem; 

- Edição do Jornal Escolar, envolvendo assuntos internos, culturais, esportivos etc;  
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- Produzir teatro com os próprios alunos e, na medida do possível, trazer outros 

números teatrais para a escola;  

- Feira e gincana cultural, incluindo todas as classes e séries, com objetivo de mostrar 

todo o trabalho desenvolvido durante o ano nos diferentes componentes curriculares;  

- Participação em eventos culturais extraclasse; 

- Dinamizar o uso da biblioteca para pesquisa e recreação; 

- Promover excursões de lazer e apoio à aprendizagem, tais como: tratamento de água, 

lixo, Esalq, SESC, horto florestal de Tupi, Butantã, zoológico, represas hidrelétricas, 

museus e demais pontos turísticos;  

- Maior participação do grêmio escolar nas diversas atividades.  

A freqüência do aluno é aferida e registrada aula a aula e anotada em mapas semanais. 

Observando-se qualquer irregularidade, diariamente, via telefone, o responsável é notificado, bem 

como aquele que, por mais de três dias, não justificar  as ausências. Não sendo possível o contato 

telefônico, é usual o envio de carta ou telegrama, após o que, quinzenalmente enviam-se os registros 

ao Conselho Tutelar. 

 

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS: 

As equipes de direção e coordenação da escola farão o acompanhamento do desempenho dos 

profissionais através de reuniões sistemáticas. Estão previstas as seguintes reuniões pedagógicas 

com: 

-  O grupo de professores;  

-  Os agentes de organização e serviços escolares;  

-  O pessoal administrativo;  

-  Os professores  coordenadores.  

Fica estabelecido também que os entraves/problemas detectados serão abordados de imediato 

pela direção, ficando as reuniões destinadas apenas a uma abordagem geral a reorganização do que se 

fizer necessário. Essas reuniões constam do calendário escolar e dos H.T.P.C.s..  

 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DOS PRINCIPAIS PROCESSOS DE GESTÃO, SEUS 

DESAFIOS E RELAÇÃO ENTRE ESTES E OS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM DOS 

ALUNOS 

 

Gestão de Resultados Educacionais 

 

 O objetivo da equipe escolar é a promoção da formação integral do educando em função dos 

princípios éticos, estéticos e políticos, assim como a articulação entre as diferentes áreas do 

conhecimento nos aspectos indispensáveis da vida cidadã. O ambiente escolar favorece a amizade e o 

companheirismo. Há respeito e cordialidade entre as pessoas, promoção de passeios, visitas, 

participação de oficinas no SESC e exposições. Os professores e a equipe de gestão encarregam-se 

do desenvolvimento de atividades perpassadas pela necessidade de diálogos e negociações. 

 Os materiais adquiridos ou repassados pelas esferas governamentais estão organizados e 

disponíveis aos interessados.Fatores diversos são apontados como limitantes: os índices de 

freqüência às aulas, permanência, aprovação e aproveitamento escolar em relação aos resultados 

obtidos em anos anteriores, tais como: fatores sócio-econômicos da família, aprendizagem dos alunos 
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que ingressam nos sexto ano, na primeira série do ensino médio e transferidos ao longo do ano, 

afastamentos reiterados dos professores de determinados componentes curriculares, pouca relevância 

atribuída às tarefas escolares. Análises dos dados obtidos são feitas em reuniões pedagógicas, 

objetivando a reorientação das ações pedagógicas para as devidas correções. Há levantamento 

sistemático identificando causas de freqüência irregular para encaminhamentos pertinentes. O aluno é 

informado sobre como calcular sua freqüência mínima necessária;  os professores discutem, em geral, 

ao final do bimestre ou quando um fato lhe é notificado, repassando à coordenação/direção a 

informação para as providências cabíveis. De modo geral, a equipe escolar entende as justificativas 

apresentadas, providenciando a compensação das faltas nos períodos aludidos; é comunicada, via 

apresentação de documentos, “carteirinhas” aos professores das necessidades especiais nos alunos, 

propondo-se alternativas específicas a cada problema. Crianças em idade escolar do entorno 

freqüentam regularmente a escola. A equipe escolar é informada sobre o abandono e evasão 

bimestralmente. Muitas vezes não identificamos as causas da evasão pela impossibilidade de contato 

com o responsável ou aluno por motivo de mudança de endereço. Gravidez, necessidade de trabalho 

e baixos rendimentos obtidos na escola são causas comuns de abandono. A escola entra em contato 

assim que acusa a anormalidade, mas, em poucos casos obtém êxito.       

 Dados estatísticos fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do 

Ministério de educação ou SE sobre o desempenho da escola e da rede são afixados nos muros da 

escola. Os resultados aferidos e indicadores são discutidos em reuniões pedagógicas, delineando-se 

formas de sanar dificuldades/deficiências, norteando futuras ações. De modo geral, a equipe 

responsabiliza-se pelo aferido. A escola divulga resultados de aprendizagem em suas avaliações, 

gráficos afixados nos murais e boletins individuais. 

 A satisfação da comunidade é considerável, há índice positivo em relação ao trabalho 

desenvolvido na unidade escolar. A apuração de expectativas dos alunos e seus pais é obtido em 

forma de pesquisa no final do ano letivo, análise do aferido em provas, nas reuniões de pais e 

mestres, nas oportunidades em que se manifestam oralmente, nas entrevistas, convocações, no blog 

da escola, nos trabalhos desenvolvidos em salas de aula. 

 Reconhecem a importância dos estudos, apreciam grandemente a oportunidade de 

convivência inerente. Os profissionais gostam do que fazem. A equipe escolar conhece a 

comunidade. Há a adoção de mecanismos de monitoramento e avaliação da implementação do 

projeto pedagógico da escola; planos de melhoria. A escola promove auto-avaliação da equipe 

escolar ao menos uma vez anualmente, dos alunos com maior freqüência. Sistematiza-se a análise de 

documentos diversos, relatórios dos CCS, freqüência dos pais em reuniões de forma a demonstrar-se 

o acompanhamento pedagógico. 

 

Gestão Participativa 

 

A – Análise da participação dos pais e da comunidade escolar na elaboração da Proposta 

Pedagógica da Escola. 

 

O cenário mundial de transformações provocadas pelo advento da globalização na economia e 

na sociedade, em geral, trouxe reflexos de mudanças, na esfera educacional no âmbito da América 

Latina, principalmente, nos países como Argentina, Chile e Brasil, que a partir da década de 90 vêm 

passando por um amplo processo de reformulação das políticas públicas e de modo especial das 
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políticas educacionais, que em sua estrutura de poder figura o Estado como sendo o principal 

mediador do processo.  

Uma das expressões dessas reformulações ocorridas nas políticas educacionais foi à criação 

da Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, que traz em seu bojo 

características marcantes que afetam diretamente as organizações escolares no que tange a estratégias 

de autonomia e flexibilidade, de planejamento e de ação educacional, entre outras. A LDB procura 

dar respostas desafiadoras aos questionamentos formulados pelas organizações escolares quanto ao 

seu papel e sua função enquanto instituição e espaço de saber, sobretudo quando advogavam por 

mais autonomia e recursos, por uma gestão democrática entre outras reivindicações. Essa lei, instituiu 

e legalizou a necessidade de participação, do docente no exercício efetivo de ações coletivas, dentre 

essas ações a proposta pedagógica. Com o intuito de buscar melhorias e cumprir a legislação 

pertinente, busca-se trazer os alunos e os pais, para participarem das decisões colegiadas sugeridas 

pela escola. Os temas são abordados pela Direção, APM ou Conselho de Escola e, de forma uníssona, 

tomamos a melhor decisão. 

Contamos com alguns professores muito comprometidos com a proposta da escola que 

demonstram conhecimento das Diretrizes e procuram socializar tais conhecimentos de forma a fazer 

com que aqueles que estão descrentes do sucesso do projeto, ao verem ações concretas realizadas em 

algumas oficinas, passem a se interessar e aos poucos a escola vai conseguindo o envolvimento de 

todos no trabalho coletivo. A direção percebe avanços, mas tem clareza de que o compromisso da 

comunidade educativa se ampliará quando forem colocadas em prática as ações de melhoria 

planejadas que envolvem inclusive redefinições dos Órgãos Centrais. 

 Todos os funcionários mantêm diálogo constante com os alunos e pais, apurando os fatos que 

demandam atenção para agir sobe eles. Em reunião de pais e alunos realizada em dezembro de 2010, 

houve uma dinâmica para avaliar o grau de satisfação dos mesmos com a escola. A direção realizou 

nesta reunião uma dinâmica entre pais e filhos que pretendia levantar os aspectos positivos e 

negativos da escola e do contexto social em que vivem. Os pais apontaram como positivos: a 

segurança que sentem ao deixar os filhos nessa Unidade Escolar para trabalhar e a ampliação da 

formação para o mundo do trabalho que os filhos recebem através das Oficinas. Como aspectos 

negativos, lembraram do esquecimento dos filhos de material escolar e das cotas diárias de 

alimentação (que contrariam certos hábitos alimentares dos adolescentes). 

 Os alunos apreciam as Atividades Esportivas e Motoras (onde se destaca o xadrez) e a Oficina 

de Arte. Um depoimento de um dos professores ilustra a satisfação em pertencer ao quadro docente 

desta escola. Nele o professor destaca a preocupação da direção em resolver os problemas e a 

admiração que causa pela forma que atua. Os professores participam ativamente da elaboração da 

proposta pedagógica e uma síntese é distribuída a toda comunidade. O grêmio estudantil decide 

enquanto membros do colegiado ou levam suas propostas, uma vez que é rotineira a proposição de 

atividades ou envolvimento do grêmio nas ações escolares ou eventos esportivos e culturais. 

 

B – Participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar em seus órgãos colegiados e 

processos decisórios da escola. 
 

 A escola oferece condições para o fortalecimento do Grêmio e/ou grupos de jovens. Há 

oficina de dança, torneios, Exposições dos trabalhos realizados nas oficinas, Caça- Talentos, 

concursos e atividades sugeridas e coordenadas pelos alunos, integrantes ou não do Grêmio 

Estudantil. O desenvolvimento de ações conjuntas é usual: SESC, SENAI, Votorantim, Arcelor 
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Mittal, Lions Club, Rotary, Sociedade São Vicente de Paula, Revista Veja e outras, no entanto, não 

ocorre financiamento de projetos, exceto a Revista “Veja” que disponibiliza dois exemplares por 

semana, nos últimos dois anos.  

 A avaliação incidirá sobre os aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros da atividade 

escolar, devendo ser realizada através de procedimentos internos, definidos pela Escola e externos, 

pelos órgãos supervisores. A avaliação interna, realizada pelo Conselho de Classe e Série em 

reuniões especialmente convocadas, terá como objetivo a análise, orientação e reformulação, se 

necessário, dos procedimentos pedagógicos, financeiros e administrativos. 

Terá como meta o aprimoramento da qualidade do ensino, sendo sustentada por 

procedimentos de observação e registros contínuos, para permitir o acompanhamento: 

- sistemático e contínuo do processo de ensino e do processo de aprendizagem, de acordo com os 

objetivos e metas constantes da Proposta Pedagógica e Plano de Gestão; 

- do desempenho da equipe escolar, dos alunos e dos demais funcionários, nos diferentes momentos 

do trabalho educacional. 

 

C – Divulgação do Regimento Escolar, das normas legais e de convivência, que orientam os 

direitos e deveres dos professores, funcionários, pais e alunos. 

 

As regras de convivência são claras, divulgadas e conhecidas. Os conflitos são resolvidos com 

base no diálogo para fazer valer o respeito pelo que o semelhante externo; equilíbrio e sensibilidade 

para ponderar sobre os dados/fatos e negociação e/ou encaminhamentos para a família. 

 As regras/legislações são divulgadas e conhecidas, atende-se a legislação e ao definido no 

Regimento Escolar, atendendo-se dentro do possível ao inusitado.O Regimento Escolar é entregue 

anualmente na primeira semana letiva e os alunos assinam o livro ata, concordando ou discordando 

de algum ponto do mesmo. Caso haja qualquer discordância, o ponto será levado ao Conselho de 

Escola, a APM e demais membros da Comunidade, para uma reavaliação. O aluno que fez o 

questionamento participa sempre da reunião, expondo seu ponto de vista e sendo ouvido por todos, 

chegando-se num acordo comum. Professores e funcionários recebem na primeira semana de 

planejamento, uma pasta com todas as regras e normas da escola, que são discutidas durante o 

Planejamento. A direção informa a comunidade sobre os acontecimentos da escola pelos murais, 

jornal e no site da Diretoria - Região de Piracicaba. 

 

D – Socialização das informações recebidas nas reuniões/orientações técnicas, bem como 

ocorrências dos diferentes períodos, com a finalidade de redirecionar os rumos do cotidiano 

escolar.  

As orientações recebidas em reuniões/orientações técnicas são lidas ou mesmo trabalhadas no 

HTPC, tendo sempre um tempo pré-determinado pelo PCP, para discussão e avaliação desses pontos. 

Frisa-se que os documentos são fixados na sala dos professores ou mesmo em quadro de avisos. Os 

assuntos diversos são tratados no dia-a-dia, celular, telefone, aos sábados e domingos e, muitas vezes, 

em reuniões extraordinárias. 

 

Gestão Pedagógica 

 

A – Avaliação das competências desenvolvidas pelas áreas do currículo, tendo como referência 

os PCN's. 
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Como todo processo de aprendizagem é um processo dinâmico, a avaliação não pode mais 

centrar-se na análise quantitativa de determinados parâmetros. A avaliação deve ser tratada como 

estratégia de ensino, promoção do aprendizado e deve assumir um caráter eminentemente 

informativo, favorecedor do progresso pessoal e da autonomia do aluno, integrado ao processo 

ensino-aprendizagem, para permitir ao aluno a consciência do seu próprio caminhar em relação ao 

conhecimento e permitir ao professor controlar e melhorar sua prática pedagógica.  

 Há a divulgação e apropriação das diretrizes que orientam a organização da gestão e do 

currículo da escola básica entre docentes e demais funcionários, num primeiro momento, logo 

socializado aos pais e alunado. Os professores participam de todas as atividades de planejamento e 

avaliação das praticas educativas. No momento em que foi implantada a Escola de Tempo Integral, 

houve reuniões de planejamento com a participação de professores e funcionários. Aos pais e alunos 

foram dadas orientações individuais, visto que a insegurança era grande em função de ser um Projeto 

Piloto ainda não conhecido na cidade. 

 A direção da escola tem procurado estabelecer parcerias com as universidades,  para trabalhos 

de prevenção da saúde bucal e a UNIMEP, que atuará na capacitação de professores para  o uso de 

laboratórios e orientação vocacional aos alunos do Ensino Fundamental e Médio . 

 

B – Análise do acompanhamento das atividades pedagógicas desenvolvidas pela equipe docente, 

de modo a garantir a articulação das ações com a Proposta Pedagógica da escola. 

 O Educador deve avaliar, além dos Parâmetros, também o desenvolvimento das atitudes, que 

incluem questões como: o aluno procura resolver problemas pelos seus próprios meios? Faz 

perguntas? Usa estratégias criativas ou apenas as convencionais? Justifica as respostas obtidas? 

Comunica suas respostas com clareza? Participa dos trabalhos em grupo? Ajuda os outros na 

resolução de problemas? Contesta pontos que não compreende ou com os quais não concorda? 

Os resultados expressos pelos instrumentos de avaliação, sejam eles provas, trabalhos, postura 

de sala, constituem indícios de competências que devem ser considerados, e a tarefa do avaliador 

constitui exercício de interpretação de sinais, de indícios, a partir dos quais manifesta juízo de valor 

que lhe permite reorganizar a atividade pedagógica. 

   

C – Avaliação das estratégias utilizadas para verificar o compromisso dos professores com a 

aprendizagem dos alunos e articulação com as famílias e a comunidade. 

O aluno deve ser visto não só como um reprodutor passivo de conhecimentos adquiridos, e o 

professor não pode mais ser visto como o detentor do saber abstrato. O objetivo do 

compromisso/vinculo, deve ser o progresso do aluno no domínio dos conceitos, das capacidades e 

das atitudes, buscando um professor que interaja com o meio que o seu discente se encontra, 

disponibilizando-se para tratar de assuntos da realidade do mesmo.Questões pontuais são discutidas 

de forma ética, leal e aberta entre os envolvidos e consideramos o reconhecimento como forma ideal 

de incentivar novas propostas/ações/práticas de trabalho, além de renovar confiança na convivência e 

manter a harmonia.  A parceria mais valiosa que a escola pretende conseguir é com os pais dos 

alunos e para isto têm sido desencadeadas varias ações: apresentações dos alunos mostrando os 

trabalhos que vem sendo desenvolvido, convite à participação nas oficinas, que é acompanhado 

diretamente pelos gestores, além do atendimento individualizado aos pais.  

       Normalmente a comunicação e socialização de experiências aos alunos são feitas por intermédio 

dos professores. A escola mantém atualizado um livro de comunicados aos professores e estes 

divulgam aos alunos o que é relevante.A direção possibilita ainda espaços durante as reuniões 
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pedagógicas para troca de experiências e articulação entre as áreas que favorecem a adesão às ações 

comunitárias e cooperativas que acontecem não só na escola mas também na comunidade. 

 Os alunos não só recebem comunicação sobre as ações comunitárias como também são 

propostas em sala atividades que visam o resgate de valores e a atuação em ações cooperativas, 

perceptíveis, por exemplo, na ação de entrega de folhetos informativos à comunidade sobre  a 

importância da doação de sangue após discussão e reflexão do tema na escola. 

 Todas as ações de formação continuada promovidas pela SEE/Diretoria de Ensino são 

divulgadas aos professores e mobilizam-se os mecanismos necessários à participação e posterior 

socialização dos conhecimentos adquiridos. 

 As reuniões constituem-se em momentos privilegiados de integração entre alunos, pais e 

profissionais da escola, pois antes delas ocorrem apresentações artísticas dos alunos e esses 

momentos são de extrema emoção: as crianças sentem-se valorizadas e também aprendem a se 

respeitar mutuamente. A troca existente entre a comunidade enriquece o ambiente de aprendizagem. 

 

Gestão de Pessoas: 

 

A –  Avaliação das ações voltadas para a integração entre os profissionais da escola, pais e 

alunos. 

 

 Os professores e funcionários participam de reuniões de planejamento e replanejamento nas 

quais são estimulados a apresentar propostas de solução para os problemas vividos na escola.Tendo 

suas opiniões consideradas, sentem-se partes do processo e entendem que são importantes para a 

melhoria do trabalho realizado. 

 Os funcionários são chamados a participar nos passeios (atividades extraclasse) junto com os 

professores e alunos por dois motivos: há um reconhecimento de que são também educadores e 

podem contribuir naquela atividade e porque têm nesses momentos, oportunidade de ampliar seus 

conhecimentos e melhorar sua atuação profissional. 

 Outra forma de manter a motivação, encontrada pela direção da escola, são as homenagens 

que ocorrem ao longo do ano letivo por ocasião da Páscoa, Dia dos Professores, Dia do Funcionário 

Público, Dia das mães e no encerramento dos projetos. 

 Avaliar 100% dos profissionais atuantes na escola, de modo a utilizar os resultados para 

direcionar e redirecionar o trabalho realizado. 

 

B - Avaliação das ações de formação continuada em serviço e troca de experiências vivenciadas. 

 

A reunião é um instrumento fundamental, pois ela possibilita articular, socializar informações, 

discutir e tomar decisões. A definição dos objetivos é ponto positivo em nossas reuniões, temos bem 

claro onde queremos chegar, após as idéias colocadas, o espaço fica aberto para debater dúvidas que 

são coordenadas pelo líder, que conclui e faz uma  síntese das propostas e socializa para darmos 

seqüência ao nosso cotidiano .A participação de parceiros da escola em nossas reuniões e 

confraternizações,tem enriquecido muito as nossas ações. 

 Consciência por parte dos professores do diagnóstico preciso da realidade da clientela 

atendida nesta Unidade escolar como fator primordial pra realização de intervenções necessárias. 
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 São feitas divulgação do Registro Escolar e Normas Legais que orientam direitos e deveres de 

funcionários, pais e alunos no ato da matrícula. Em reuniões específicas por séries/turnos , retomadas 

em casos necessários. 

 

C – Avaliação de práticas de valorização e reconhecimento do trabalho da equipe escolar  

 

São feitas a divulgação do Registro Escolar e Normas Legais que orientam direitos e deveres 

de funcionários, pais,  alunos e professores.Os projetos são finalizados com entregas de diversos 

prêmios, ou certificados.A direção acolhe e recebe todos da comunidade escolar com muito carinho e 

respeito.Questões pontuais são discutidas de forma ética, leal e aberta entre os envolvidos e 

consideramos o reconhecimento como forma ideal de incentivar novas propostas/ações/práticas de 

trabalho, além de renovar confiança na convivência e manter a harmonia. 

 

Gestão de serviços de Apoio, Recursos Físicos e Financeiros 

 

A - Avaliação da prestação de serviços à comunidade, quanto ao atendimento, à atualização da 

documentação e escrituração da vida dos escolares.  
 

 A escola recebe as verbas anualmente, conforme o especificado às páginas 10 desde 

documento e busca formas para complementar os recursos, espaços e materiais para a melhoria do 

projeto pedagógico. 

 Os documentos escolares, principalmente de uso do professor, são adquiridos e 

disponibilizados de forma a garantir prática e eficiente utilização. A secretaria disponibiliza ao 

professor toda a documentação e registros devidamente atualizados, orienta os funcionários e 

responsáveis quanto a atualização dos dados referentes ao aluno (transferências e matrículas 

suplementares); controle de faltas dos professores; agendamento de eventuais com a comunicação 

sobre séries e seqüência de aulas e  anotações detalhadas sobre essas faltas. 

  Toda documentação do aluno (histórico escolar,declaração de estudante,ficha individual, boletim 

bimestral),  não gera nenhum custo para o aluno. O atendimento à comunidade é feito nos três 

períodos (manhã e tarde), sempre tendo um funcionário a disposição, na secretaria. É bom salientar 

que toda vida escolar do aluno  e do professor, são arquivados e organizados, em seu prontuário.  

 

B – Avaliação da utilização dos recursos didáticos disponíveis nos espaços pedagógicos da 

escola. 

 

  Os materiais disponíveis para o uso das atividades pedagógicas, sempre passam por 

manutenção e em alguns casos substituídos para atender a nossa comunidade. O espaço                     

físico da escola não comporta sala de vídeo, sendo substituída por três carrinho de ferro , que 

transporta o vídeo e a televisão para as salas de aula.A sala  de informática é bem utilizada pelos 

alunos e conta com contínua manutenção, contamos com um anfiteatro esteticamente atrativo e 

equipado. 
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C – Preservação do patrimônio escolar; espaços; instalações; equipamentos; materiais 

pedagógicos. 

 

A escola conta com os funcionários para manter a limpeza diária e manutenção. Os 

professores desenvolvem projetos voltados para a conscientização e a preservação do prédio escolar e 

sua limpeza. 

A instalação  elétrica da escola, por ser muito antiga causa muitos  problemas e queimando 

ventiladores e outros equipamentos.Os materiais pedagógicos, são guardados e utilizados sempre que 

o professor solicita, através de agendamento organizado pela coordenação. 

 

D – Aplicação dos recursos financeiros da escola, planejamento, acompanhamento, prestação 

de contas e avaliação do uso dos recursos financeiros, considerando a Proposta Pedagógica e os 

princípios da gestão pública. 

 

Reunião com o Conselho de Escola e APM, para discutir todos os bens adquiridos pela escola, 

após apresentação do balancete, e afixado no mural da escola.  

                                                                                              

E- Evidências / principais aspectos que tornaram a escola eficaz. 

 

Ao planejarmos a implementação do processo de auto-avaliação nesta Unidade Escolar, 

começamos os trabalhos pela avaliação diagnóstica local, buscando os dados da ficha sócio-

econômica do SARESP 2005 e dos relatos dos professores, pais e funcionários.Abordamos, em 

seguida ,a avaliação processo educacional, refletindo sobre o cotidiano escolar e buscando descobrir 

como ocorre o envolvimento de todos da escola, de forma contínua e coletiva. Essa avaliação possui 

um caráter formativo muito forte. A outra modalidade trabalhada foi a avaliação de resultados, 

analisando-se o processo de ensino-aprendizagem dos alunos por meio de levantamento e análise de 

dados acerca da evasão escolar e aprovação. 

As três modalidade trabalhada são complementares e os resultados não podem ser reduzidos 

apenas a tabelas, precisamos interpretar os dados e utilizá-los para as reformulações que forem 

necessárias e para a implementação de processos educacionais e/ou administrativos que deram certo, 

a fim de conseguir a melhoria real da escola e por conseqüência das suas atribuições.                                                                                        

 

III – OBJETIVOS DA ESCOLA 

 

       A escola, tendo como base os Parâmetros curriculares, busca tecer e fortalecer os laços de 

solidariedade, amizade, respeito, e cooperação, elementos que acredita essencial para a construção de 

uma consciência social crítica, solidária e democrática, e que busque a renovação permanente e a 

transformação das relações entre homens da sociedade. 

 

A- Finalidade/ Missão  

 

●   Contribuir para desenvolver a criatividade, o senso crítico, a organização e a 

responsabilidade do aluno, pois ele deve ser o protagonista no processo, através das aulas 

participativas, nos trabalhos em grupos, no uso de recursos diversos; 
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●  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 da realidade; 

●  Melhorar a qualidade do ensino, motivando e efetivando a permanência do aluno na Escola, 

evitando a evasão; 

 

●  Criar mecanismos de participação que traduzam o compromisso de todos na melhoria da 

qualidade de ensino e com o aprimoramento do processo pedagógico, promovendo a 

integração escola-comunidade; 

 

●  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.escola-comunidade; 

 

●  Contribuir para desenvolver a criatividade, o senso crítico, a organização e a 

responsabilidade do aluno, pois ele deve ser  o protagonista no processo,através das aulas 

participativas, nos trabalhos em grupos, no uso de recursos diversos; 

 

●  Visar a melhoria do processo de aprendizagem e resultados; através das aulas diversificadas, 

projetos que a escola desenvolve, passeios culturais que são promovidos; 

 

●  Proporcionar um ambiente favorável ao estudo e ao ensino, estimulando os alunos a 

permanecerem na escola e ampliarem sua cultura, além de obterem aprendizagem fora do 

ambiente escolar; 

 

● Permanência dos alunos na escola com efetiva aprendizagem e chegada ao final do percurso 

com sucesso; 

 

● Fortalecimento das relações escola -  família ;através das convocações aos pais para que 

participem das reuniões ordinárias e extraordinárias; 

 

●  Promover a interdisciplinaridade; através dos projetos que a escola desenvolve, bem como da 

leitura de paradidáticos que as disciplinas trabalharão e temas propostos e as oficinas; 

 

●  Fazer da escola espaço de novos conhecimentos para seu alunado e também para os 

educadores que tenham compromisso com a educação e o crescimento do indivíduo como um 

todo. 
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B- Objetivo/Visão  

 

 

●  Aumento da promoção satisfatório nas 5ª e 8ª séries do Ciclo II do Ensino fundamental; 

 

●  Conscientização e implantação da cidadania e da dimensão política; 

 

●   Envolvimento e interação da comunidade, com vistas a uma participação ativa; 

 

●   Diminuição da evasão nos primeiros anos do Ensino Médio; 

 

●  Adequação da elevação da qualidade de ensino; 

 

●  Unificação de linguagens didáticas; 

 

●  Envolvimento dos  docentes com as normas regimentais e disciplinares. 
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III – OBJETIVOS DA ESCOLA 

DEFINIÇÂO DE METAS E AÇÕES A SEREM DESENCADEADAS 

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS - PLANILHA DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ESCOLA –Ano 20011 

 

Prioridade ou Problema 

 

Objetivos 

 

Metas ou Resultados esperados 

 

Ações 

 

Índice elevado de evasão 

e reprovação. 

 

Assegurar a freqüência 

escolar. 

Garantir que 100% dos alunos com 

excesso de faltas sejam atendidos e 

assistidos ao longo do ano letivo. 

FREQÜÊNCIA ESCOLAR 

Contato freqüente com a família e, se 

necessário Conselho Tutelar e Vara da 

Infância e Juventude. 

Promoção de eventos culturais e esportivos. 

Resultados do 

aproveitamento bimestral 

de cada classe pouco 

divulgados. 

Divulgar os resultados 

bimestrais de cada classe 

e Utilizar tais resultados 

para propor ações de 

melhoria nas dificuldades. 

Gráficos e planilhas comparativas 

divulgada, analisadas e consideradas 

para ações de melhoria durante os 

quatro bimestres do ano letivo. 

TRANSPARÊNCIA DE RESULTADOS, 

USO DOS RESULTADOS, 

REGISTRO E ANÁLISE DO RENDIMENTO 

ESCOLAR 

Desenvolver gráficos e planilhas comparativas por 

disciplina para evidenciar os rendimentos e divulgá-

los. Utilizar estes resultados para promover ações de 

melhoria. 

Relação escola – 

comunidade ainda pouco 

desenvolvida. 

Ampliar a relação escola 

– comunidade. 

Todos os segmentos  ouvidos 

semestralmente por meio de seus 

representantes e  suas críticas, 

sugestões e elogios devidamente 

considerados de forma positiva. 

SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE 

Avaliar a escola sistematicamente, 

objetivando dimensionar o nível de 

satisfação de pais, alunos, funcionários e 

comunidade. 

 

GESTÃO PEDAGÓGICA - PLANILHA DE AÇÕES PARA  MELHORIA DA ESCOLA –Ano 2011 
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Prioridade ou Problema Objetivos Metas ou Resultados 

esperados 

Ações 

 

Pouca utilização do acervo 

pedagógico pelos professores. 

 

 

 

Observação de procedimentos 

metodológicos de leitura e 

escrita pouco eficazes 

utilizados pelos professores. 

 

 

Acervo literário pouco 

utilizado. 

 

Melhorar continuamente o 

rendimento e sucesso 

escolar com ações 

pedagógicas. 

 

 

Ampliar o empréstimo dos 

livros da sala de leitura. 

 

Ampliar a utilização dos 

materiais pedagógicos 

existentes na escola em virtude 

da capacitação em serviço 

oferecida. 

 

Capacitar 100% dos professores 

da U.E. quanto a procedimentos 

metodológicos bem como 

monitorar a aplicação dos 

mesmos. 

 

 

100% dos alunos atendidos em 

horários específicos para 

empréstimos e devoluções de 

livros, bem como a divulgação 

e propaganda dos mesmos pelos 

professores das classes. 

 

PLANEJAMENTO DA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA, 

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA 

Utilizar a avaliação diagnóstica como 

indicador. 

Maximizar os HTPCs, capacitando o 

professor  quanto a: 

-Diferentes procedimentos metodológicos 

de leitura, escrita; 

 

-Incentivo ao uso de materiais pedagógicos 

adequados: mat.dourado, retroprojetor, 

sólidos geométricos, entre outros. 

 

Desenvolvimento dos projetos pedagógicos 

priorizados pela equipe no planejamento 

2007. 

 

Acompanhar e avaliar de forma sistemática, 

o projeto “Hora da Leitura”. 

 

Solicitação de O.T. específica com ATP de 

Matemática nos HTPCs. 
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Sala de informática não 

utilizada devido aos 

equipamentos que não 

funcionam. 

Promover o aproveitamento 

da sala de informática com 

projetos específicos. 

Utilizar 100% dos 

computadores em projeto que 

atenda as necessidades de 

grupos de alunos ao longo do 

ano letivo. 

Buscar junto a Diretoria assessoria técnica 

para o bom funcionamento dos mesmos. 

 

Alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 

 

Promover a aprendizagem 

de alunos  

com dificuldades. 

 

100% dos alunos que 

apresentam dificuldades 

específicas de leitura, escrita e 

matemática atendidos na 

recuperação contínua e/ou 

paralela. 

MONITORAMENTO DA 

APRENDIZAGEM 

Organizar, acompanhar e avaliar 

sistematicamente os alunos encaminhados 

para o projeto de reforço escolar, bem como 

a atuação do professor. 

Auxiliar no desenvolvimento da 

recuperação contínua ,  visitando a sala de 

aulas e relatando o desenvolvimento das 

atividades para posterior intervenção. 

Capacitar os professor em suas necessidades 

específicas em horários alternativos de 

forma individualizada. 

 

Pouco conhecimento a respeito 

das necessidades especiais dos 

alunos com 

 

Atender de forma mais 

específica os alunos 

portadores de necessidades 

educacionais especiais. 

 

100% dos alunos com 

necessidades especiais 

atendidos devido a estudos e 

sensibilizações realizadas ao 

longo do ano. 

INCLUSÃO COM EQÜIDADE 

Trabalho periódico com o tema inclusão, 

oferecendo recortes de materiais diversos 

como: vídeo, livros, CD de libras, PCN de 

educação especial. 
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GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO - PLANILHA DE AÇÕES PARA  MELHORIA DA ESCOLA –Ano 2011 

Prioridade ou Problema 

 

Objetivos Metas ou Resultados 

esperados 

Ações 

 

Verbas insuficientes para o 

atendimento dos alunos. 

 

Atender as necessidades da 

escola, buscando formas 

alternativas para criar e 

obter recursos, espaços e 

materiais complementares 

para a melhoria do projeto 

pedagógico. 

 

 

Otimizar as oportunidades 

de obtenção de recursos 

extras para ampliar os 

recursos financeiros. 

 

GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

 

Promover eventos com o auxílio da equipe 

escolar e comunidade para angariar fundos e 

pleitear doações. 

 

Documentos escolares, 

principalmente de uso do 

professor, nem sempre 

atualizados e disponibilizados 

de forma a garantir prática e 

eficiente utilização. 

 

Disponibilizar ao professor 

toda a documentação  e 

registros devidamente 

atualizados. 

Atender de forma mais 

eficaz o professor eventual. 

 

100% da documentação 

atualizada e disponibilizada 

aos professores durante 

todo ano letivo. 

 

 

DOCUMENTAÇÃO E REGISTROS 

ESCOLARES 

 

Orientar funcionários responsáveis quanto a 

atualização dos dados referentes ao aluno 

(transferências e matrículas suplementares); 

controle de faltas dos professores; agendamento 

de eventuais com comunicação sobre séries e 

seqüência de aulas; anotações detalhadas sobre 

essas faltas. 

Aprimorar a verificação do documento “Vida 

Escolar” no Ciclo II. 
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GESTÃO PARTICIPATIVA - PLANILHA DE AÇÕES PARA  MELHORIA DA ESCOLA –Ano 2011 

 

Prioridade ou problema 

 

Objetivos 

 

Metas ou Resultados 

esperados 

 

Ações 

 

Pouca participação 

Dos órgãos colegiados. 

 

Otimizar a colaboração dos 

órgãos colegiados, com 

maior iniciativa e 

comprometimento dos 

participantes nas decisões 

concernentes a atuação dos 

mesmos. 

 

Obter a participação de 100% 

dos membros dos colegiados e 

associações, trabalhando para a 

melhoria da Unidade Escolar. 

 

ATUAÇÃO DOS COLEGIADOS E 

ASSOCIAÇÕES 
Sensibilizar por meio de   reuniões de pais sobre a 

importância da efetiva participação  dos membros 

dos colegiados e da APM. 

Estimular o fortalecimento da atuação solidária dos 

membros em todos os eventos proporcionado pela 

Unidade Escolar. 

Acompanhar as atividades do Grêmio Estudantil. 

Professores, funcionários e 

comunidade pouco 

preocupados com a realização 

de um  efetivo planejamento 

para o bom andamento da 

Unidade Escolar. 

Avaliar de forma 

participativa os aspectos 

positivos e negativos do ano 

passado, estabelecendo 

prioridades para o ano 

vigente de maneira 

consciente e comprometida. 

Motivação de 100% do corpo 

docente, funcionários, 

representantes de alunos e pais 

para avaliação periódica dos 

planos executados em 2006 e 

redirecionados em 2007. 

AVALIAÇÃO PARTICIPATIVA 

Avaliar os planos de ação elaborados para 

2006 e reformula-los para 2007. 

 

Balancetes pouco divulgados. Dar ciência a pais e 

comunidade, divulgando em 

todas as reuniões e afixar 

em locais estratégicos todos 

os balancetes relativos aos 

gastos da escola. 

Ciência de 100% dos pais 

freqüentes nas reuniões 

escolares, bem como alunos , 

professores e funcionários sobre 

as verbas e sua utilização. 

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

Disponibilizar em local de fácil acesso e 

divulgar em reuniões bimestrais  os 

balancetes para prestação de contas junto a 

comunidade. 
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GESTÃO DE PESSOAS - PLANILHA DE AÇÕES PARA  MELHORIA DA ESCOLA –Ano 2011 

 

Prioridade ou problema 

 

Objetivos 

 

Metas ou Resultados esperados 

 

Ações 

 

Promover a avaliação de 

desempenho dos profissionais 

da escola semestralmente. 

 

Aprimorar o trabalho em 

todos os segmentos, 

utilizando os resultados 

avaliativos. 

 

Avaliar 100% dos profissionais 

atuantes na escola, de modo a 

utilizar os resultados para 

direcionar e redirecionar o trabalho 

realizado. 

 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Realização de avaliação do desempenho 

do professor e demais profissionais. 

 

Consciência por parte dos 

professores do diagnóstico 

preciso da realidade da 

clientela atendida nesta 

Unidade Escolar como fator 

primordial para realização de 

intervenções necessárias. 

 

Sensibilizar o professor 

sobre as diversas formas de 

violência existentes além da 

violência física. 

Estimular e Intensificar o 

trabalho com “ valores”. 

 

Corpo docente 100% ciente do 

diagnóstico da realidade escolar e 

sensibilizado quanto as formas de 

violência que permeiam os lares e 

demais espaços de convivência. 

 

DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL, 

Sensibilização dos professores  sobre as 

reais condições, necessidades dos alunos 

nas diferentes dimensões: pedagógica, 

cultural e social. 

Trabalho sistemático com “valores” e 

boas relações interpessoais. 

Utilização do vídeo “Artigo 2º” como 

recurso para abordar as diversas formas 

de violência  que o aluno pode sofrer. 
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Garantir maior informação ao 

corpo docente, discente e pais 

quanto as normas de 

convivência e regras que 

imperam nesta unidade escolar. 

 

Melhorar o nível de 

organização da escola por 

meio da observância dos 

direitos e deveres de cada 

pessoa que interage neste 

espaço. 

 

Atingir 100% de pais e 100% de 

professores na divulgação de 

normas. 

 

OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E 

DEVERES 

Fornecer a cada professor da U.E. as 

normas de convivência institucional da 

escola. 

Divulgar aos pais e alunos as normas de 

convivência da escola em reuniões 

específicas. 
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