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Plano de Gestão 2011/2014 

 

I - Identificação da Unidade Escolar 

1 - Escola Estadual  Profª  Mirandolina de Almeida Canto  

Avenida Dois Córregos s/n .  Vila Prudente- Piracicaba-SP-  Cep -13.420-610 

Telefone  (0xx19) -34264062 /34269986 

E-mail: apmirandolina@yahoo.com.br  

Data da  Instalação : 01/02/ 1971 

Ato  Legal de criação da U.E:criada pela Resolução  SE  de 08/12/1970, publicado no DO de 

09/12/1970. 

Código CIE :020758 

Codigo FDE : 05.33.129 

U.A. :43.108. 

 

2 – Cursos oferecidos : Ensino Fundamental – Ciclo I em dois turnos : manhã das 07h00 às 12h00 

e tarde das 13h00 às 18h00. 

 

3 - Equipe Gestora: 

Diretor de Escola:--Rosa Cristina Magri.                                                                                                             

Vice-Diretor de Escola; Maria Ester   Travensolo  Lara.                                                                       

Professor Coordenador ; Mercedes Bertin. 

 

 

II - Caracterização da Unidade Escolar 

mailto:apmirandolina@yahoo.com.br
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 1 – Histórico  

 

A E.E. Profª Mirandolina de Almeida Canto situa-se no Bairro Vila Prudente , distante do 

centro da cidade   5Km; È  a única escola estadual de Ciclo I no bairro, por isto é muito  

importante para  a comunidade local e demais  bairros próximos . 

. 

O terreno onde a escola foi construída  pertencia ao Senhor  Francisco Prudente, que 

doou-o ao  governo do Estado de São Paulo ; onde foi erguido  o prédio e foi instalado o Grupo 

Escolar do Bairro  Piracicamirim.Através da Lei  de 14 de Julho de 1971 , passou a ter a 

denominação de E.E.P.G..Profª Mirandolina de Almeida Canto. 

 

A justificativa do nome para patrona ; deu-se pelo  reconhecimento  a uma grande 

educadora que diplomou aos 25 de novembro de 1919,na primeira  turma de professores 

normalistas  pela Escola Normal  Primária  de Piracicaba, hoje E.E.Sud  Menucci. 

 

A professora  Mirandolina  ingressou no magistério em, 03/08/1920,  lecionou  na 2ª 

Escola Feminina Distrital de Torrinha em  Brotas ; e no Grupo Escolar “Gustavo Teixeira´em São 

Pedro  e em 1938 foi comissionada na Delegacia Regional de Piracicaba.Hoje Diretòria  de Ensino 

da Região de Piracicaba, sendo  a efetiva no cargo  de auxiliar por volta de 1942. 

 

Em 22/08/49, foi aposentada  em decorrência  de um derrame cerebral ;após  28 anos , 6 meses  e 

oito dias de tempo de serviço , sendo  homenageada pelo  Prof. João Teixeira Lara, então 

Delegado de Ensino, destacando-a  como funcionária exemplar.  

 

2 - Clientela 

 

Os alunos tem idades entre 6 e 13 anos, sendo que 72 % dos alunos moram com os 

pais, sendo 59 % dos pais informantes são casados e 20 % possuem união estável 

,sendo que o restante deles são separados e/ou solteiros e viúvos. Apenas uma pequena 

porcentagem (30%) frequenta algum clube da cidade e quanto à religião, há 

predominância de católicos (54%) seguidos por evangélicos (33%) e as outras religiões 

perfazem um total de 13%. 

 

 

A situação econômica se apresenta assim: 20% das famílias recebem até R$ 850,00; 

32% têm uma renda familiar entre R$ 850,00 a R$ 1275,00 a 1,5% têm um rendimento 

maior que R$ 4250,00. Quanto à moradia, 27% possuem casa própria, 68% pagam 

aluguel e os demais, moram em casa de parentes ou estão pagando a casa própria. O 

número de moradores nas casas se concentra em 4 moradores (43%) e 3 pessoas (32%) 

e as variações para menos e para mais representam o restante. Os alunos que se 

beneficiam da merenda escolar representam 57% e os que trazem lanche são 43%. 
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Quanto ao fator cultural: a maioria dos alunos têm acesso à revistas, poucos são 

assinantes de jornais e 38% têm acesso à internet em suas casas. A maioria dos alunos 

apresenta bom desempenho escolar e os que não têm um bom aproveitamento, 

geralmente apresentam como causas: faltas excessivas, pouca atenção dos familiares no 

acompanhamento das atividades escolares e/ou bloqueio emocional. Para os pais, o 

grau de satisfação que têm para com a escola se apresenta assim: 73% dos pais 

consideram a escola importantíssima, pois acreditam que a escola complementa a 

educação dos filhos, contribui para a cidadania, além de oferecer ensino e 

aprendizagem de qualidade. Os pais que desejam que os filhos façam um curso 

superior compreendem 90% dos entrevistados; que façam um curso profissionalizante 

7,5% e que terminem o Ensino Médio somente, são apenas 2%. 

 

Em relação à saúde: a maioria apresenta boa saúde, embora ocorram indisposição 

passageiras, doenças sazonais e problemas fono-articulatórios. Os casos mais graves se 

resumem em: Transtorno, Déficit de atenção e hiperatividade – TDH; aluno autista; 

deficiência visual não acentuada e aluno hemofílico. Alguns alunos apresentam 

deficiência intelectual e são atendidos na Sala de Recursos. Os alunos que praticam  

esportes equivalem a 30%, porém 70% dos alunos apenas participam das aulas de 

Educação Física na escola. Quanto à assistência medica, 43% possuem plano de saúde, 

4% apenas os filhos possuem e 53% utilizam-se do Sistema Único de Saude (SUS). 

 

3 – Recursos 

 

3-1 Prédio escolar 

 

A Unidade Escolar possui uma área total de 3000m², sendo que 2319,40 m² 

compreendem a área construída assim distribuída; 

 12 salas para aulas regulares 

 01 sala para Direção 

 01 Sala da Secretaria 

 01 sala de Informática e Biblioteca  

 01 sala dos Professores 

 01 sala de Recursos 

 01 Sala de Coordenação 

 02 Sanitários de professor feminino 

 02 sanitários de professor masculino 

 01 sala de almoxarifado 

 01 Cozinha de funcionários 

 01 Cozinha da merenda 

 01 despensa 

 06 sanitários de alunos masculino 

 08 sanitários de alunos feminino 
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 01 quadra poliesportiva coberta 

 01 pátio coberto 

 01 casa de zeladoria 

 

A escola também possui uma área descoberta usada para estacionamento  para 

professores e funcionários, duas caixas d’água alta e baixa, é arborizada com algumas árvores 

frutíferas e outras ornamentais e plantas de jardim. 

 

 

3-2 Recursos Físicos e Pedagógicos 

 

A Escola possui os seguintes equipamentos: 

 

 

 02 impressoras administrativas 

 08  computadores e 01 provedor- sala de informática 

 01 projetor com tela 

 02 computadores – sala de recursos 

 01 computador – sala dos professores 

 01 impressora Xerox – sala dos professores 

 01 TV 29’ – sala dos professores 

 01 impressora – sala de recursos 

 02 aparelhos de DVD 

 01 aparelho de som  Sony 

 02 microfones,  um da sala de Recursos e outro de uso geral 

 01 retroprojetor 

 01 notebook 

 02 caixas amplificadoras 

 05 rádios portáteis com CD 

 02 TVs 29’ e 21’ 

 03 computadores administrativos 

 03 mimeógrafos 

  

 

Materiais diversos; livros didáticos e paradidáticos; material dourado; jogos de xadrez, 

dama, dominó, escala cuisenare, ábacos, sólidos geométricos, calculadoras, discos de fração, 

globo terrestre, mapas, material esportivo, material de Artes (papel, tintas, cola e outros), filmes, 

dicionários. 

 

3-3 - Recursos Humanos 

 

A Equipe da Unidade Escolar é formada por: 
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a) Núcleo de Direção: 

Diretora de Escola: Rosa Cristina Magri 

Vice- Diretora de Escola: Maria Ester Travensolo Lara 

 

b) Núcleo  Técnico: 

Professora Coordenadora Pedagogica:Mercedes Bertin 

 

c) Núcleo Administrativo: 

Secretario de Escola: Luis Cláudio de Matos Fugolin 

Agente de Organização Escolar: Lourdes Bernadete Secamilli Silva 

 Liane Aparecida de Oliveira Motta  dos Santos 

Nathalia Fernanda Travensolo 

Laurita Ivete de Miranda Rodrigues (readaptada) 

 

d) Núcleo Operacional 

Agente de Organização Escolar: Benedita Valdivia Trevisan da Silva 

Agente de Serviços Escolares: Maria Elenice dos Santos Scoton 

Nidia Lúcia Pereira 

 

Convênio APM/Prefeitura Municipal 

Serviços Gerais: Pedro Andrade da ASilva 

Rosangela do Carmo Ferraz 

 

Merendeira Terceirizada: Rogeria Aparecida Soares da Costa 

Zeladora:Maria da Conceição Mendes dos Santos 

Corpo Docente: atual 

 26 professoras de Educação Básica- (PEBI) efetivos 

 04 professoras  de Educação Básica (PEBII) efetivos 

 02 professoras ACTs categoria F 

 

 

 

 

3-4 – Recursos disponíveis na comunidade 

 

A escola está situada num bairro misto, com uma grande porcentagem de estabelecimentos 

comerciais como: supermercados, farmácias, lojas e roupas e calçados, açougue, padarias e outros 

.Encontram-se próximo à escola o Terminal de Integração Piracicamirim , o 6º Distrito 

Policial,Pronto Socorro, Igreja, Correio e Bando do Brasil. Também a comunidade ainda se 

beneficia de creche e escola fundamental Ciclo II e Ensino Médio.  

 

4-Resultados Educacionais 
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4-1 . Indicadores de Desempenho 

 

A) Fluxo Escolar 

 

 Taxa de 
Aprovação (%) 

Taxa de 
Reprovação 
(%) 

Taxa de 
Abandono (%) 

Taxa de 
Distorção 
Idade/Série  

 EF EF EF EF 

2008 99,16 2,84   

2009 96,69 3,37   

2010 97,80 2,80   
 

 

b) Desempenho Escolar 

 

1- IDEB 

 

  2005 
 

 
alcançado 

 
Meta 

 
alcançado 

 
Meta 

4ª LP  5,5 + 6,0 5,7 

 M      

 LP      

 M      
 

2.PROVA BRASIL 

  2005 2007 2009 

4ª LP  192,67 207,24 

4ª M  215,58 236,43 

8ª LP    

8ª M    
 

3-SARESP 

 

 UNIDADE ESCOLAR  

ANO LEITURA/ESCRITA MATEMÁTICA 

2008 4.69 4.48 

2009 5.14 4.62 

2010 4.32 4.54 
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4-IDESP 

EVOLUÇÃO E CUMPRIMENTO DE METAS 

ANO IDESP METAS PARCELA CUMPRIDA 

2008 4,45 4,56 8,3% 

2009 4,71 4,57 120% 

2010 4,30 4,83 11% 
 

 

4-2-Análise dos Resultados 

 

 

O resultado das ações educacionais objetivando a aprendizagem dos alunos, são divulgadas e 

discutidas no Planejamento, nos HTPCs, em reuniões pedagógicas reunião com pais e no dia a dia, 

em sala de aula, para que as medidas necessárias possam ser adotadas, visando a regularização da 

freqüência, replanejamento, reorientação das atividades e correção dos rumos a serem tomados, 

definindo novas metas baseadas no que foi discutido ou ratificando as já existentes. Dentre as 

medidas estão: 

 Contatar a família para justificar as ausências e esclarecer sobre a importância da 

assiduidade; 

 Modificar o modo de passar o conteúdo; 

 Diversificar materiais; 

 Procurar, juntamente com os familiares soluções para disciplina e melhorar 

comportamento, ótimos aliados para obter bons resultados no ensino 

aprendizagem; 

 Fornecer atividades de compensação de ausências, esclarecendo à família que tanto 

o professor é responsável em disponibilizar as atividades referentes ao período da 

ausência, quanto os familiares de zelar para que o aluno execute-as e 

comprometer-se em devolvê-las ao professor. 

 

III – Projeto Político Pedagógico 

 

1 – Princípios ou valores: 

1 – Princípios e Diretrizes da Escola ( baseados nos artigos 2º e 3º da LDB, no Parecer CEB/CNE 

15/98, indicação CEE-08/2001 e nas Premissas da Educação para o século XXI da UNESCO) 

Garantia de: 

a) Gestão democrática do ensino público. 

b) Acesso e permanência do aluno na escola. 

c) Pluralismo de ideias e apreço à tolerância. 

d) Ensino de boa qualidade. 

e) Integração do aluno portador de necessidades especiais na escola. 

f) Bom relacionamento entre escola e comunidade. 

g) Boas condições que permitam ao profissional da educação desenvolver práticas eficientes. 
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h) Ambiente propício à boa convivência da comunidade escolar, baseado no respeito, na 

solidariedade, na cooperação e liberdade com responsabilidade. 

 

2 – Função Social da Escola: possibilitar aos alunos a inserção na sociedade como cidadão, 

com plena consciência do papel que desempenha respeitando as diferenças, sendo agente 

de mudanças compreendendo que tem a sua parcela de responsabilidade enquanto ser 

humano cidadão.      

3 -  Missão:     

Nossa escola tem por missão trabalhar constantemente para melhorar as condições 

educacionais da sociedade, oferecendo educação de qualidade aos nossos alunos, 

propiciando um ambiente favorável à aprendizagem, ao respeito às diferenças e 

estimulando suas capacidades criativas e sua participação na sociedade. 

 

4 – Visão de Futuro : pretendemos que nossa escola seja exemplo de Instituição  de Ensino 

,resultado de uma equipe comprometedora e inovadora, responsável pelo preparo de alunos 

com base sólida de apredizagem, princípios e valores que farão a diferença em todos os 

setores da sociedade em que atuarão. 

 

 

5 – Objetivos da Escola 

 

  Elevar o desempenho acadêmico dos alunos ; 

 Melhorar o relacionamento entre escola/comunidade; 

 Garantir a permanência de alunos indisciplinados na escola ( entende-se como alunos 

indisciplinados, aqueles que já frequentaram varias escolas e foram convidados a ir para 

outras U.Es); 

 Garantir a recuperação efetiva a todos os alunos com defasagem na aprendizagem; 

 Garantir a assiduidade de todos os professores, funcionários e alunos ; 

 Assegurar suporte aos alunos e professores da classe de PIC. 

 

 

 

6 – Plano de Ação 

Para garantir os objetivos da escola propomos as seguintes ações 

 

6.1 Aspectos que demandam atenção 

1. Desempenho acadêmico  

2. Relacionamento escola/comunidades; 

3. Assiduidade 

 

 

 

6.2 - Detalhamento do Plano de Ação 
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META AÇÃO RESPONSAVEL CRONOGRAMA 

Alfabetizar 100% 
dos alunos ao final 
do Ciclo I 

 Recuperação 
continua e 
paralela 

 Parceria com 
famílias 

 Encaminhar 
alunos para 
especialistas 

 
 
 
 

 Professores, 
equipe gestora 

 
 
 

  A cada ano 
letivo 

 Ter todas as 
famílias dos 
alunos 
como 
parcerias da 
escola 

 Promover 
reuniões 
bimestrais  

 Abrir espaço 
para famílias 
virem a escola 
conversar sobre 
assuntos 
pertinentes aos 
alunos 

 Convite à 
comunidade 
para participar 
de eventos 

 
 
 

 Equipe Gestora 
e professores 

 
 
 

 Por todo o 
ano letivo 

 
 

 Diminuir as 
faltas 

 

 Conscientizar 
professores da 
dificuldade de se 
encontrar 
professores 
substituto, 
através de 
reuniões e 
estudos de casos 

 Reuniões com 
funcionários 
para mostrar os 
transtornos que 
suas faltas 
causam ao bom 

 
 
 

 Equipe Gestora 
 
 
 
 

  Equipe Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Durante o 
ano todo 
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desempenho do 
trabalho escolar  

 Contatar 
familiares para 
saber os motivos 
das ausências 
(pessoalmente 
por 
carta,telefone) 

 Informar ao 
conselho tutelar 

 

 

6.3 - Acompanhamento  e avaliação do processo 

 

 Observações diárias; Registros; Orientações; 

 Encontros periódicos em HTPC, CCS – CE – APM – reuniões de Pais e Mestres 

 

 

a) Avaliar mudanças de atitudes 

b) Avaliar resultados 

c)  Retornar ações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


