
 I - Identificação e Caracterização da Unidade Escolar: 

 

1- Escola Estadual “Francisca Elisa da Silva” 

Endereço:  Rua Professor Armando Bergamin, 334 

Bairro:  Jardim Monumento, Piracicaba, SP 

CEP:  13.405-187 

        E-mail: Francisca123dasilva@hotmail.com 

Telefone: 3421-8780/ 3421-4558 

Como ato de criação tem o Decreto Governamental nº 11/01/1923. Instalação das escolas reunidas do porto em 

16/02/1923. Por Decreto em 26/03/1925 as escolas reunidas do porto foram convertidas em grupo escolar do 

porto. Em fins de 1932 passou a nomear –se grupo escolar “ Francisca de Castro” sendo corrigido o erro pelo 

decreto nº 36.183 de 28/01/1960 passando a denominar grupo escolar “ Francisca Elisa da Silva” 

Codigo CIE: 020886 

Codigo da FDE: 05.33.121 Covenio 733 

Codigo da UA: 43.117 

CNPJ: 48.846.596/001-71 ( APM ) 

2- A unidade escolar funciona com o curso de Ensino Fundamental , Ciclo I( de 2º ao 4º ano) e de Ciclo II ( 

de 6º ao 7º ano) de segunda a sexta deira das 7:00 as 17:30 em dois períodos: 

Manhã: 7:00 as 12:20 

Tarde: 13:00 as 17:30 

 

2014 

Manhã Nº de Alunos Tarde Nº de Alunos 

4º A 32 2º A 35 

5º A 35 3º A 32 

5º B 35 3º B 31 

6º A 33 4º B 29 

6º B 31 4º C 28 

6º C 29 5º C 34 

7º A 32 5º D 32 

7ºB 35   

7º C 33   

Total de Alunos:  295 Total de Alunos:  221 

Total de alunos na Escola: 516 

 

3- Equipe Gestora: 

Diretora: Neise DAlla Villa BAcchin 

Vice- Diretora:  Maria Leonor Lopes Nanzer 

Coordenadora: Magali Orlandini da Silva 

 

II- Caracterização da Unidade Escolar 

 

1- Historico: 

1.1 Criação: 

A 16 de fevereiro de 1923 foram instaladas as escolas Reunidas do Porto, nesta cidade, tomando posse e 

assumindo p exercício das mesmas as Professoras Lucinda Guimarães ( da Escola Mista Distrital do Enxofre), 

Helena Teixeira Mendes ( da Escola Mista Rural de Água Branca), Branca de Toledo Castanho( da Escola Mista 

Rural de Marins), Leonor da Silva Gomes( da 2ª Escola Mista Rural do Areião) e o Diretor Senhor Francisco Faria 

Neto. As escolas foram anexadas através de Decreto Governamental de 11/01/1923 e já no ano de 1924 ocuparam 

o prédio situado na esquina da Rua XV de Novembro com a Rua Antonio Corrêa Barbosa, de prioridade do 

Senhor Paulo Luiz Colognesi, alugada ao Estado. 

Em  1925, contando já com oito classe, por decreto de 26/03/1925, as Escolas Reunidas do Porto ficaram 

convertidas em Grupo  escolar do porto, a partir de 01/04/1925. Na direção do estabelecimento continuava o Sr. 

Francisco Faria Netto. 

Em fins de 1932 passou a nomear –se grupo escolar “ Francisca de Castro” sendo corrigido o erro pelo 

decreto nº 36.183 de 28/01/1960 passando a denominar grupo escolar “ Francisca Elisa da Silva”. 

mailto:Francisca123dasilva@hotmail.com


No dia 31 de dezembro de 1970, o Diario Oficial do Estado fez publicar o Decreto nº 52.597, que criava 166 

ginasios estaduais, figurando entre eles o Ginasio Estadual da Rua do Porto. Atendendo a Resolução SE, de 

02/03/71, publicada em 03/03/71, instalou-se GE do Porto, com alunos excedentes do Grupo Escolar Prof. Alcides 

Guidetti Zagatto, que passou a funcionar no predio do grupo escolar “ Francisca Elisa da Silva”. 

Pela Lei nº 14, publicada no D.O.E. de 15/07/1971, o ginásio estadual da rua do portopassou a denominar-se 

Ginasio Estadual “Prof. Manasses Ephrain Pereira”. 

Nos termos do artigo4º da Resolução nº 3 do senhor secretario da educação, de 28/01/1972, publicado a29/01, 

o grupo escolar “ Francisca Elisa da Silva” e o Ginasio Estadual “Professor Manasses Ephrain Pereira” integrou-se 

numa única unidade escolar. O ato de integração ocorreu a 21/02/1972, atendendo a nova lei de diretrizes e bases 

da educação- Lei 5.692. 

A partir de janeiro de 1976, nos termos do decreto 7400/75 e resolução SE nº 5, publicada no D.O. 13/01/76 e 

Resolução SE 23, publicado no D.O de 28/01/76, aprovado pelo parecer 990/76 do CEE, o estabelecimento voltou 

ao  patrimonico anterior, passando a denominar-se escola estadual de 1º grau “ Francisca Elisa da Silva”. 

Até 23/03/77, a escola ocupou o prédio da rua XV de novembro, n 124 e a partir de 24/03/77, por proposta do 

projeto de redistribuição da rede física, aprovada pela secretaria da educação, transferiu-se para o predio recém 

construído na rua Professor Armando Bergamin, n334, jardim monumento. 

 

1.2: Patrono 

         Francisca Elisa Matoso, assim era seu nome de solteira, nasceu em São Roque, Estado de São Paulo, a 24 de 

fevereiro de 1843. Seus pais eram fazendeiros na primitiva Vila da Constituição (Piracicaba) e, por ocasião de seu 

nascimento, sua mãe Dona Emerenciana Matoso encontrava-se na casa de seus pais, em São Roque. 

         Aos 16 anos de idade contraiu núpcias com o Sr. Manoel Antonio da Silva, de origem portuguesa, e dessa 

união nasceram 11 filhos dos quais 03 faleceram quando menores.  

         Dona Francisca Elisa da Silva aconselhada por um parente, Professor Nápoles, em 1871, iniciou em São 

Paulo um Curso de Formação de Professores Públicos, que seriam nomeados pelo governo, pois até então os que 

militavam o magistério pertenciam às escolas particulares. 

          D. Francisca Elisa da Silva freqüentou o curso que era de 03 meses, e graças ao seu arrojo e entusiasmo foi 

aprovada e diplomada em fins de 1872. 

         Apresentada a lista das escolas vagas ou criadas, escolheu a Escola do Bairro Alto, localizada no Largo da 

Santa Cruz. Nesta cidade, em sua própria residência, iniciou brilhante carreira no Magistério Paulista que teve 

como tônica principal a dedicação extrema aos seus alunos, sempre transmitindo-lhes coragem, entusiasmo e 

patriotismo, pontos marcantes na personalidade da Patrona deste Estabelecimento de Ensino. 

           Nossa patrona era dedicada e cumpridora de seus deveres, exigente, porém ponderada em seus atos. 

          Depois de alguns anos de trabalho no Bairro Alto, a sua escola foi transferida para a Rua XV de Novembro, 

próximo a Rua do Porto, onde completou seu tempo como professora, 29 anos de lutas em prol do Magistério. 

Aquela figura respeitosa de mestra, de baixa estatura, cabelos castanhos e ondulados, foi contemplada por 

brilhante inteligência e firmeza de atos. Foi a primeira professora formada e nomeada pelo estado, em Piracicaba, 

aposentando-se a 09/12/1901. 

          Com a certeza do dever cumprido e distribuindo ainda a mesma felicidade e alegria de viver, Francisca Elisa 

da Silva viu filhos, netos e bisnetos crescerem e se destacarem nas mais diversas atividades. Residindo por longos 

anos a Rua XV de Novembro, onde hoje é a sede do I.N.S.S., veio a falecer a 12/09/1918, sempre muito querida e 

respeitada por seus conterrâneos que por ela se sentem justamente orgulhosos. 

 

2-  Clientela: - A Escola atende a alunos de 6 (seis) a 10 (dez) anos de idade. 

          O nível sócio-econômico de nossa comunidade bem como o nível cultural caracteriza-se como sendo de 

classe média, sendo que o grau de instrução apresentado varia do Ensino Médio ao Nível Superior.  Boa parte dos 

alunos que concluem a 4ª série do ciclo I, passam a estudar em escolas particulares. 



         Os pais dos alunos são profissionais liberais, industriários, funcionários públicos, autônomos e operários. O 

número de filhos por família varia de 02 a 03. Em sua maioria nossos alunos concluem o Nível Médio, sendo que 

boa parte chega a freqüentar o nível superior. Valorizam os esportes, as artes, a dança, eventos culturais e os 

eventos de confraternização. 

           Os alunos de maneira geral apresentam bom estado de saúde e na sua maioria possuem convênio médico. 

          Os pais estão atentos ao nível de aprendizado de seus filhos, participando ativamente na comunidade 

escolar. 

3- Recursos 

3.1. Prédio escolar: 

A construção do prédio foi concluída no ano de 1977 e a escola estadual de 1º Graus “ Francisca 

Elisa da Silva” foi transferida para o atual prédio em 24/03/1977. 

 

            

 

 



 

 

- Possui também outros materiais diversos pedagógicos como: livros didáticos e paradidáticos, 

calculadoras, mapas, materiais dourado, jogos de xadrez e damas, dominó, escala cuisenaria, 

ábacos, sólidos geométricos, discos de fração, globo terrestre, dicionários, filmes, materiais 

esportivos e materiais de artes. 

3.3. Recusos humanos: 

A equipe da unidade escolar é formada por:  

a)Nucleo de direção:  

Diretor de escola: 1 

Vice- diretor de escola: 1  

b) Núcleo técnico: 



Coordenador pedagógico: 1 

c) Nucleo administrativo: 

secretario de escola: 1 

Agente de organização escolar: 4 

Professoras readaptadas: 3 

d) Nucleo Operacional: 

Zeladora 1 

Serviço terceirizado: 2 

e) Corpo docente atual: 

16 professores de educação básica I efetivos 

15 professores de ducação básica II efetivos 

4 professores ACT categoria F 

4 professores categoria O 

 

4- Resultados educacionais: 

4.1 indicadores de desempenho 

a) Fluxo escolar 

 Taxa de 
Aprovaçã0 
(%) 

Taxa de 
Reprovação 
(%) 

Taxa de 
Abandono 
(%) 

Taxa de 
distorção 
Idade/séria 
(%) 

 EF EF EF EF 

2008 95.83 4,17 0 0 

2009 94,62 5,38 0 0 

2010 97,28 2,72 0 0 

 

b) Desempenho  Escolar 

 1. IDEB 

 

 

 



 

 



 

 

 



 



 



 



 



 


