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PLANO DE GESTÃO 
 
I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
 
Unidade Escolar: E.E. “JARDIM BOTÂNICO” 
End: Av Ângelo Franzin, 1120 - Jardim Botânico, CEP: 13520-000 São Pedro – SP. 
Fone: 34813567  
Email: secretaria.jardimbotanico@derpiracicaba.com.br 
U. A: 97164 
CIE: 496479 
FDE: 12.00.303 
N do censo da Escola:- 35496479 
CNPJ: 20.409.138/0001-56 
Decreto de criação nº: 60.223 de 12 de março de 2014 publicado no DOE de 13/03/14 
Ato de Instalação:  
Dependência Administrativa:- Estadual 
Cursos: Ensino Médio Integral 
Turnos: Integral 
Nº de turmas por turno:-  Integral             Total de alunos 
                 117                    117 
 
Horários de Funcionamento: 
Das 07h30min às 16h30min 
 
Equipe Gestora: Diretor: Lúcia Helena Corrêa Varella 
                           Vice-Diretor: Walkiria Nicolai  
                           Professor Coordenador Geral: Thiago Tavares de Souza 
          
   
II – CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

Muito conhecida por suas belezas naturais, a Estância Turística de São Pedro, 
localizada no interior de São Paulo, a 190 quilômetros da capital, repousa na encosta 
da Serra do Itaqueri, garantindo aos visitantes uma ótima opção de lazer, descanso, 
ecoturismo, turismo religioso e empresarial, gastronomia e esportes de aventura como o 
rappel, arborismo, cascading, trilhas para off-road e 4x4, voos de asa-delta e parapente 

Para acolher os visitantes com tantos atrativos, a cidade dispõe de uma enorme 
rede de hospedagem, sendo a terceira estância do estado com o maior número de 
leitos, desde os mais luxuosos hotéis, até as pousadas mais aconchegantes, simples e 
familiares. 

mailto:secretaria.jardimbotanico@derpiracicaba.com.br
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São Pedro é berço do Rio Jacaré-Pupira, e tem a área urbana cortada por dois 
ribeirões, o Pinheiro e o Samambaia e está a 580 metros do nível do mar, tendo a seu 
favor um clima ameno e agradável, que dura quase o ano todo.  

Grandes atrativos turísticos fazem da cidade um local onde qualquer visitante, de 
qualquer idade, desfrute de sua beleza. No Alto da Serra as cachoeiras chamam a 
atenção pelas quedas naturais, rodeadas de muito verde. É lá também que fica o 
penhasco Cruzeiro do Facão; a destilaria que produz a “Cachaça da Diretoria”; o 
antiquário “Villa Del Capo”; a Igreja Santo Antônio, que guarda uma relíquia do santo de 
Pádua doada pelo Vaticano, e certamente, um dos pontos mais belos da cidade, 
considerado um cartão postal: o Parque do Cristo “Aureliano Esteves”, onde o turista 
poderá apreciar a vista pelo alto e, em dias claros, enxergar cidades como Piracicaba 
e Rio Claro no horizonte. 

  
Atrativos culturais e históricos fazem diferença da estância. O Museu “Gustavo 

Teixeira”, que leva o nome de seu filho e poeta maior, mostra a história da cidade 
desde seus primeiros dias como “Pouso do Picadão”. No Boulevard “Dona Hermelinda”, 
a Feira de Artes e Artesanatos expõe o melhor da produção local. Já a Feira do 
Produtor expõe os melhores produtos hortifrutigranjeiros, queijos e doces artesanais. O 
Boulevard e a Feira do Produtor são atrações de todos os finais de semanas e feriados. 

  
Ainda na zona urbana, é possível fazer uma bela caminhada no Parque “Maria 

Angélica Manfrinato”, que oferece uma agradável paisagem com seu lago, quiosques, 
parquinho para as crianças, bancos à beira das sombras das árvores e desfrutar 
também de passeio de pedalinho. 

  
Durante o ano, muitos eventos fazem parte da programação da cidade. O 

tradicional Carnaval de rua, a encenação da Paixão de Cristo, a Mostra de Teatro, além 
das típicas quermesses, como a de São José, Santo Antônio e São Pedro, o Rodeio, 
o Encontro de Motociclistas e a Semana Gustavo Teixeira.  

  
A culinária local é uma atração à parte. Desde as lanchonetes, churrascarias, 

petiscarias e docerias, até a tradicional gastronomia com comida caipira como torresmo, 
leitão a pururuca, costelinha de porco e frango caipira, tudo servido em fogão à lenha. 
O doce de Jaracatiá, fruta típica da região, colhida apenas no mês de fevereiro, é a 
guloseima que o turista não pode deixar de experimentar. 

Grande parte da Educação oferecida na cidade está a cargo do Município. A 
rede estadual possui apenas três unidades na cidade. 

Índice Habitacional  
Zona Rural: 6.843  
Zona Urbana: 25.881 
Número de Habitantes: 32.724  
Índices Físicos e Geográficos 
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Clima: Seco  
Altitude: 580m  
Alto da Serra: 950m 
Temperatura Max.:  32º C.  
Temperatura Min.: 12º C. 
Índice Pluviométrico: 1.175,5 mil/ano 
Ventos Predominantes: Sudeste  
 

Topografia: zonas montanhosas, planícies e de baixadas. 
Ribeirões: Araquá, Jacaré, Pupira, do Meio, da Barra, Vermelho, Tabarana, Pinheiro e 
Samambaia (esses dois últimos cortam a cidade)  
Superfície: 596 km2 (24.710 alqueires ou 59.600 hectares) 
Limites: Norte: Itirapina e Torrinha Leste: Charqueada Oeste: Santa Maria da Serra 

Sul: Piracicaba 

A Escola se situa no Bairro Jardim Botânico, um bairro residencial com boa infra-
estrutura. Fica próximo ao Bairro Jardim Nova Estância e Jardim Mariluz,  distante do 
centro 1,5 Km. 

Próximo à escola temos a Escola Estadual Vicente Luís Grosso e o Centro 
Educacional Convívio. 

A construção da escola se deu em 2013. O prédio escolar conta hoje com 04 
salas de aulas, 01 sala de informática, 01 sala de leitura, 01 laboratório de Ciências 
adaptado, sala dos professores, sanitários administrativos masculinos e femininos, 
cozinha da merenda escolar, refeitório, secretaria, sala de direção coordenação, 01 
almoxarifado, 01 quadra coberta, estacionamento, sanitários para alunos masculino, 
feminino e 01 sanitário adaptado, e um amplo espaço aberto. O prédio escolar conta 
com uma jaqueira centenária e um pé de jambolão que embelezam o espaço. 

 
Os materiais pedagógicos que se encontram à disposição dos professores e 

alunos são: livros diversos didáticos, 02 aparelhos de Tv, DVD e computadores do 
Acessa Escola. Também recebemos materiais para os laboratórios. 
 

DA AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 
 
          O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem é realizado através de 
procedimentos externos e internos 
          A avaliação externa do rendimento escolar, a ser implementada pela 
Administração, tem por objetivo oferecer indicadores comparativos de desempenho 
para a tomada de decisões no âmbito da própria escola e nas diferentes esferas do 
sistema central e local. 

A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem, responsabilidade 
da escola, é realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como um de 
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seus objetivos o diagnóstico da situação de aprendizagem de cada aluno, em relação à 
programação curricular prevista e desenvolvida em cada nível e etapa da escolaridade. 

A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem tem por objetivo: 
          I – diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades; 
          II – possibilitar que os alunos auto-avaliem sua aprendizagem; 
          III – orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as 
dificuldades; 
          IV – fundamentar as decisões do Conselho de Escola quanto à necessidade de 
procedimentos paralelos de recuperação da aprendizagem,  de classificação e 
reclassificação de alunos; 
          V – orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos 
curriculares. 
          Os alunos são avaliados bimestralmente, através de 2 (dois) ou mais 
instrumentos com no mínimo uma avaliação individual escrita, trabalhos, pesquisas e 
observações direta de sua participação e desempenho nas atividades propostas, bem 
como da iniciativa de trazer materiais que contribuam com o processo pedagógico. 

 
Na avaliação do desempenho do aluno, os aspectos qualitativos prevalecem 

sobre os quantitativos. 
          Os critérios de avaliação estão fundamentados nos objetivos específicos de cada 
componente curricular, nos objetivos peculiares de cada curso e nos objetivos gerais de 
formação educacional que norteiam a escola. 
 
           Na avaliação do aproveitamento são utilizados, pelo professor, sendo um deles 
escrito e individual. 
          Os resultados das avaliações são registrados por meio de sínteses bimestrais e 
finais, em cada componente curricular. 
          Os resultados das avaliações são traduzidos em notas, na escala de 0 a 10, 
identificando o rendimento do aluno, na seguinte conformidade: 
          I – 0 a 4,0 – rendimento insatisfatório ( I ) 
          II – 5,0 a 10,0 – rendimento satisfatório ( S ) 

Satisfatório ( S ) indica que em função do rendimento escolar, o aluno é 
considerado apto a concluir ou progredir para uma próxima etapa de estudos. 

Insatisfatório ( I ) indica que o aluno apresenta dificuldades de aprendizagem 
necessitando de atividades de recuperação de estudos em determinados conteúdos ou 
etapa de aprendizagem, nesse caso o aluno pode progredir ou permanecer na mesma 
série conforme o regime adotado em cada curso. 
          Os Conselhos de Classe reúnem-se bimestralmente e no fim do ano letivo para 
analisar os resultados das atividades e decidir sobre a promoção, retenção ou 
encaminhamento dos alunos para estudos de recuperação. 

 
DOS CURRÍCULOS 
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O currículo do Ensino Médio conta com uma base nacional comum e uma parte 
diversificada, observada a legislação específica. 
          Os quadros curriculares especificando os componentes do currículo, sua 
distribuição por séries e respectiva carga horária bem como seu tratamento 
metodológico integram o Plano de Gestão da Escola. 

 
DOS NÍVEIS, CURSOS E MODALIDADES DE ENSINO 

 
          A Escola em conformidade com seu modelo de organização ministra: 
          I – Ensino Médio, com duração de 03 ( três) anos em regime integral. 

 
III – LINHAS BÁSICAS DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA 
 

A E.E. Jardim Botânico, autorizada por Decreto de criação nº: 60.223 de 12 de 
março de 2014 publicado no DOE de 13/03/14, localizada à Av.Ângelo Franzim, 1120, 
bairro Jardim Botânico, município de São Pedro, jurisdicionada à Diretoria de Ensino 
Região de Piracicaba, atende a 117 alunos  do Ensino Médio em regime integral e 
atualmente conta com 02 gestores, 05 funcionários, 11 professores e 01 Coordenador 
Pedagógico Geral e tem como instituições  auxiliares a Associação de Pais e Mestres 
(eleita em 06/04/2014), Conselho de Escola (eleito em 12/02/2014), Grêmio Estudantil 
(eleito em 30/04/2014) e orienta-se pelos princípios de: autonomia, colaboração, 
participação, igualdade de oportunidades, inclusão social, os quais orientam a Proposta 
Pedagógica descrita abaixo: 
 
MISSÃO DA ESCOLA 

 

A Escola assume a missão do Programa de Ensino Integral de “ser um núcleo formador 

de jovens primando pela excelência na formação acadêmica; no apoio integral aos seus 

projetos de vida; seu aprimoramento como pessoa humana; formação ética; o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” 

 

VISÃO DE FUTURO DA ESCOLA:  
 
Ser reconhecida até 2030, como escola de referência na excelência acadêmica e 
formação de jovens solidários e protagonistas, aptos a continuidade dos estudos, a 
atuação crítica junto a comunidade. 
 

DIREITO DE ESTUDAR NA E.E. JARDIM BOTÂNICO 

“Todos os alunos, de 14 a 18 anos de idade que concluíram o Ensino Fundamental, a 

partir da 1ª série até a 3ª série do E.M, ainda que tenham-se evadido no ano anterior e 

não tenham se matriculado em outra Unidade Escolar, filhos de moradores do bairro 
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onde está localizada a  escola desde que não estejam matriculados em nenhuma outra 

Unidade Escolar, alunos que solicitaram transferência para esta Unidade Escolar desde 

que haja vagas remanescentes, alunos de qualquer origem étnica, alunos portadores 

de necessidades educacionais especiais, independentemente das convicções religiosas 

e políticas, opções sexuais, condições sócio-econômicas, consideradas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, Matrizes Curriculares Estaduais, Premissas e Príncipios do 

Ensino Integral ,Normas de Convivência e Regimento Escolar” 

 

PRINCÍPIOS DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL ADOTADOS PELA ESCOLA 

O Programa Ensino Integral foi concebido levando-se em consideração as 
demandas decorrentes de pesquisas, avaliações, bem como resultado de experiências 
educacionais atualmente desenvolvidas no Brasil e em diferentes países. A partir de 
estudos iniciais foram identificadas as condições de sucesso dessas experiências e as 
adaptações necessárias foram incorporadas ao modelo. 

 Desse modo, na concepção do Programa Ensino Integral para se garantir um 
salto de qualidade da educação de jovens e adolescentes a ampliação da jornada 
escolar é uma estratégia fundamental para viabilizar metodologias que deverão elevar 
os indicadores de aprendizagem dos estudantes em todas as suas dimensões. 

 Como consequência, o tempo de dedicação dos profissionais segue como 
importante fator para que, nesse maior tempo para o ensino, os docentes e demais 
profissionais possam atender plenamente os alunos nas suas diferentes expectativas e 
dificuldades na medida em que, com melhores condições de trabalho se amplia a 
presença educativa dos docentes e o desenvolvimento do conhecimento e habilidades 
dos alunos. E, em decorrência desse maior tempo de dedicação ao ensino, a equipe 
escolar pode ampliar as melhores condições para o cumprimento do currículo, 
enriquecendo e diversificando a oferta das diferentes abordagens pedagógicas. Tempo 
aplicado também para o aprimoramento da formação dos profissionais, para o 
desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino e de abordagens de 
avaliação e recuperação da aprendizagem dos alunos. 
 

Portanto, diante da necessidade de consolidar uma educação básica de 
qualidade é necessário enfrentar esses desafios, entre eles a ampliação da jornada 
escolar dos alunos que têm sido um objetivo perseguido por educadores e diversos 
sistemas de educação no mundo. 

 Com esse objetivo a nossa escola foi inserida no Programa de Ensino Integral  
para propiciar aos nossos alunos, além das aulas que constam no currículo escolar, 
oportunidades para aprender e desenvolver práticas que irão apoiá-los no planejamento 
e execução do seu Projeto de Vida. Não apenas o desenho curricular dessa escola é 
diferenciado, mas também a sua metodologia, o modelo pedagógico e o modelo de 
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gestão escolar, enquanto instrumento de planejamento, gerenciamento e avaliação das 
atividades de toda comunidade escolar.  

 Assim, temos o Regime de Dedicação Plena e Integral que estabelece a atuação 
dos profissionais por 40 horas semanais para que a equipe escolar possa fazer frente 
às exigências do modelo, permitindo maior proximidade com alunos e comunidade 
escolar. 

No Programa Ensino Integral os educadores, além das atividades tradicionais do 
magistério, têm também como responsabilidade a orientação aos alunos em seu 
desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional. Com a dedicação integral à 
unidade escolar, dentro e fora da sala de aula, espera-se do professor iniciativas que 
operacionalizam seu apoio social, material e simbólico à elaboração e realização do 
projeto pessoal e profissional do aluno, ações que o ajudem a superar suas dificuldades 
e atividades que o energizem para buscar o caminho de seus ideais.  

A E.E. Jardim Botânico tem como aspectos pedagógicos:  
1) jornada integral de alunos, com currículo integrado; 
 2) escola alinhada com a realidade do jovem, preparando os alunos para realizar 

seu Projeto de Vida e ser protagonista de sua formação;  
3) infraestrutura com salas temáticas, sala de leitura, laboratórios de ciências e 

de informática; 
 4) professores e demais educadores em Regime de Dedicação Plena e Integral 

à unidade escolar e;   
5) ênfase na pré-iniciação científica dos alunos. 
 No Programa Ensino Integral, há quatro princípios educativos fundamentais que 

adotamos para orientar a constituição das metodologias, sempre como referência a 
busca pela formação de um jovem autônomo, solidário e competente. São estes os 
quatro princípios: - A Educação Interdimensional, A Pedagogia da Presença, Os 4 
Pilares da Educação para o Século XXI e o Protagonismo Juvenil.  

Para operacionalização desse modelo pedagógico a escola tem: currículo 
integralizado e diversificado, com matriz curricular flexível e as aulas e atividades 
complementares se desenvolverão com a participação e a presença contínua dos 
estudantes, professores e equipe gestora em todos os espaços e tempos da escola. 

As bases para a formulação do Modelo encontram-se fundamentalmente 
ancoradas na visão de ser humano e de sociedade que emana Artigo 2º da Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB 9394/96) e do Artigo 3º da Constituição Federal. 

O grande diferencial deste modelo é a oferta das condições para elaboração de 
um Projeto de Vida. Trata Protagonismo Juvenil como um dos princípios educativos que 
sustenta o modelo e que se materializa nas suas práticas e vivências.  

A educação proposta neste modelo tem como objetivo principal desenvolver 
jovens autônomos, solidários e competentes, com oferta de espaços de vivência para 
que eles próprios possam empreender a realização das suas potencialidades pessoais 
e sociais.  

Diante das oportunidades que surgem no seu cotidiano escolar, os jovens 
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deverão ser capazes de compreender as exigências da sociedade contemporânea com 
a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências e habilidades 
específicas asseguradas a partir das ofertas das condições para construção dos 
projetos de vida dos seus alunos, realizados por meio da excelência acadêmica, da 
formação para valores e da formação para o mundo do trabalho.  

Para formar um jovem autônomo, solidário e competente, é preciso conceber 
outros espaços educativos onde o jovem seja tratado como sendo fonte de iniciativa, 
liberdade e compromisso.  
O Protagonismo Juvenil é um dos princípios educativos que sustentam o modelo. O 

Projeto de Vida é simultaneamente o foco para onde deve convergir todas as ações da 

escola e a metodologia que apoiará o estudante na sua construção 

. 

 
IV - PLANO DE AÇÃO: 
 

A E.E. Jardim Botânico avaliará seu Projeto Pedagógico anualmente, dentro do 

processo de realização da Avaliação Institucional da Escola e dos parâmetros de 

avaliação do Programa de Ensino Integral, tendo em vista as Metas e Resultados 

Esperados estabelecidos pela Secretaria de Educação e também outras demandas que 

a escola necessitar de atenção. 

Em 2014, podemos sintetizar o Plano de Ação da nossa Escola no quadro abaixo: 
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