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 PLANO DE GESTÃO – 2011/2014       
                        
                                                               

I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
 
ESCOLA ESTADUAL “COMENDADOR MARIO DEDINI” 
 
RUA: RICARDO PINTO CESAR, S/Nº - BAIRRO ALGODOAL – PIRACICABA / SP 

TELEFONE: (0XX19) 34215886 / (0XX19) 34217949 

FAX: (0XX19) 34215886 

CEP: 13.405 – 432 

E–MAIL: cmariodedini@gmail.com 

Código CIE: 048355 

Código UA: 60.988 

CNPJ: 47.767.892/0001 – 14 

Ato de criação: Criada pelo decreto 18.635 – DOE 01/04/1982 

Ato de instalação: Resolução SE 4 – DOE de 04/01/1986 

Patromínico: Decreto 24.538 – DOE de 27/12/1985 

 
 
 
ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA 
 

- Curso oferecido: Ensino Fundamental – Ciclo I 

- Turno: Manhã e Tarde 

- Período de Funcionamento: Manhã: 07:00h ás 11:30h 

                                                    Tarde: 13:00h ás 17:30h 

 
 
 
 
- Equipe de Gestão: 

Diretor: Maria Eugênia da Silva de Oliveira 

Vice diretora: Maria Josete Tondato Krahenbuhl 

Professora Coordenadora: Ângela Macari Siqueira Romani 
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II - CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
 
A) APRESENTAÇÃO DA ESCOLA 
 
Histórico: 
 
 

Em 1982 foi criada a EEPG do Bairro Algodoal (Decreto Governamental nº 18.635 
de 01/04/1982), e em 27/12/1985 conforme Decreto Governamental nº 24,538, passou a 
se chamar EE Comendador Mario Dedini, em homenagem ao industrial Mario Dedini, em 
reconhecimento a seu valor a grande estima em que era tido.  

Natural de Lendinara, Itália, nasceu em 23/09/1893. Veio para o Brasil e radicou – 
se em Piracicaba, onde instalou uma pequena oficina mecânica e carpintaria em Vila 
Rezende. As oficinas Dedini aumentaram e o seu nome ultrapassou as fronteiras 
nacionais e morreu em Piracicaba, em 28/02/1970. 
 
 
PRÉDIO ESCOLAR: 
 

No início, em 1982, a escola funcionou como escola de emergência, agrupada à 
EE Abigail de Azevedo Grillo, para atender a comunidade que se iniciava no Bairro 
Algodoal, bairro residencial, localizado na região periférica da cidade de Piracicaba. 

Em 1986, passou a ocupar o prédio recém construído para esse fim, onde 
funcionava atualmente, na Rua Ricardo Pinto Cesar, s/nº. 
  
RECURSOS FÍSICOS: 
 
09 Salas de aula 
01 Sala da diretoria 
01 Sala da coordenadoria pedagógica 
01 Sala da secretaria 
01 Sala ambiente de informática  
01 Sala de leitura 
01 Sala de arquivo morto  
01 Sala de almoxarifado 
01 Sala de recurso 
01 sala de Educação Física 
01 zeladoria 
01 cozinha – merenda 
01 Sanitário administrativo masculino 
01 Sanitário administrativo feminino 
01 Sanitários de alunos masculino 
01 Sanitários de alunos feminino 
02 Pátios cobertos 
01 Campo de futebol 
01 Quadra coberta  
01 Sala dos professores 
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RECURSOS MATERIAIS 
 
 
04 Computadores administrativos 
01 Aparelho de fax 
01 Televisor 29 “ 
01 Televisor 20 “ 
03 Rádios gravadores/CD 
01 Aparelho de som Sony 
01 Circuito interno de TV 
02 Geladeiras 
01 Frigobar 
01 Freezer 
01 Forno de padaria artesanal 
01 Fogão Industrial 
01 Fogão doméstico 
01 Aparelho de DVD 
01 Mesa de som 
Acervo de livros infantis  
  
 
RECURSOS HUMANOS 
 
 
01 Diretor 
01 Vice-diretora 
01 Professor Coordenador 
01 GOE 
03 Agente de organização escolar  
05 Agente de serviços escolares  
01 Zelador 
18 Professores de Educação Básica I 
02 Professores de Sala de Recurso 
02 Professores de Artes 
01 Professores de Educação Física 
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PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA  
 

O projeto político pedagógico da escola consiste em uma manifestação de 

aprendizagem num processo de construção coletiva numa atividade essencialmente 

humana na instituição escolar.  

O papel da Educação no mundo contemporâneo coloca para a escola um 

horizonte amplo e diversificado. É preciso ter em vista uma formação de estudantes 

capazes de adquirir e desenvolver novas competências, em função de novos saberes que 

se produzem e que demandam um tipo de formação que possibilite lidar com novas 

tecnologias e linguagens, capazes de responder a novos ritmos e processos. 

É preciso garantir condições para que o aluno construa o conhecimento num 

processo de educação contínuo e permanente. 

A escola reafirma-se como um espaço de formação e informação que deve 

possibilitar o desenvolvimento de capacidades que permitam compreender e intervir nos 

fenômenos sociais e culturais e garantir que os alunos possam ter acesso e compreender 

o produto das culturas nacionais e universais.  

Atendendo a estes ideais e baseados nos artigos 2º e 3º da LDB 9394/96 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional), Parecer CEB/CNE nº 04/98 e Resolução 

CNE/CEB nº 02/98 (Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental), Indicação CEE nº 08/01 (Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Fundamental no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo) e nas premissas da 

Educação para o Século XXI da Unesco, a escola terá como princípios e diretrizes:  

▪ gestão democrática; 

▪ Interculturalidade no ambiente escolar; 

▪ Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

▪ pluralismo de idéias e apreço à tolerância; 

▪ garantia de qualidade do ensino oferecido; 

▪ valorização da experiência extra-classe; 

▪ visão integral do aluno para um trabalho abrangente que o leve aluno a aprender 

a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser; 

▪ criação de ambientes favoráveis a aprendizagem; 

▪ relação escola-comunidade a partir de uma gestão participativa. 
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Objetivos da educação escolar: 

A educação escolar, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 

Os objetivos do ensino convergem para os fins mais amplos de educação 

expressos na Lei 9.394/96 de 20 de dezembro de 2006. 

São objetivos da escola: 

 Garantir uma organização pedagógica do sistema como um todo   

▪ elevar sistematicamente a qualidade de ensino oferecido aos estudantes e 

formar; 

▪ formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres; 

▪ promover a integração escola-comunidade; 

▪ promover um ambiente favorável ao estudo facilitando o processo de ensino-

aprendizagem; 

▪ estimular nos alunos a participação e a atuação solidária junto à sociedade; 

▪ promover a formação continuada do professor através da tematização da prática; 

 

Diagnóstico da escola:  

 

Pontos positivos: 

▪ trabalho coletivo realizado pelos professores; 

▪ integração e união entre professores e equipe de gestão; 

▪ aspecto físico das classes e escola em geral; 

▪ respeito e acolhimento aos alunos; 

▪ melhoria do ensino-aprendizagem; 

 intervalo interativo. 

 

Pontos negativos: 

▪ alunos faltosos 
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▪ Pouca participação dos pais nas reuniões bimestrais; 

▪ Alunos com grande dificuldades de aprendizagem. 

 

 

Prioridades da escola  

▪ Alcançar êxito nas habilidades e competências dos alunos; 

▪ Elevar a participação da comunidade nos eventos e decisões escolares; 

▪ Promover mais eventos de lazer e cultura para a comunidade; 

▪ Desenvolver projetos com temas relevantes à formação dos alunos; 

▪ Reduzir o número de alunos faltosos 

▪ Incentivar os professores a participarem de cursos de formação; 

▪ Usar os A.T.P.C.s para tematização das práticas docentes e capacitações 

 
C – Descrição analítica dos principais processos de gestão 
 
1. Gestão de Resultados Educacionais 
 

Ano % de 
Aprovação 

% de Retenção % de abandono 

2010 92,5 7,5 0 

2011 93,98 5,45 0,57 

2012 91,77 4,75 3,48 

2013 98,42 0,32 1,26 
Planilha de dados gerais dos últimos 04 anos 

 
Os dados gerais de aprovação, retenção e abandono dos últimos quatro anos 

mostram que a escola busca a permanência com qualidade e sucesso escolar para todos 
os alunos e que uma maioria tem sido atendida.  

As famílias dos alunos com freqüência irregular são orientadas desde o começo do 
ano letivo. Caso o problema persista, convocamos os pais ou responsáveis e quando 
necessário encaminhamos ao Conselho Tutelar.  

Aos alunos com excesso de faltas por motivo de doença será oferecida a 
compensação de ausências. 

Temos melhorado o ensino a partir do acompanhamento e avaliação do processo 
de ensino aprendizagem, feitos diariamente, a partir de atividades que permitem ao 
professor identificar os avanços e necessidades de intervenção de cada aluno, 
mensalmente em avaliações e bimestralmente nos conselhos de classe. A partir deste 
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acompanhamento são tomadas decisões para reorientar atividades, reorganizar 
conteúdos e recuperar defasagens. 

As reprovações feitas ao final do Ciclo quando necessárias, são para garantir mais 
um ano de oportunidade e avanço para aqueles que tiveram um aproveitamento abaixo 
do necessário para seguir para o próximo Ciclo e cursá-lo com sucesso. Prova disso é 
que a estes alunos são oferecidos conteúdos, estratégias e avaliações diferenciadas dos 
demais alunos, pois entendemos que eles precisam complementar alguns conhecimentos, 
aprofundar outros e não apenas revê-los. 

 
 
Dados do desempenho no Saresp 2012 em Língua Portuguesa e Matemática 

nos 5º anos. 
 

 Desempenho Total de 
alunos 

Abaixo do 
básico 

Básico adequado Avançado 

Língua 
Portuguesa  

Nº alunos 5º 
anos  

74 17,6 38,2 35,3 8,8 

Matemática Nº alunos 5º 
anos 

74 22,7 37,9 30,3 9,1 

Dados do Saresp 2012  de 5º anos  
 

 
Os resultados do Saresp mostram que mais de 50% dos alunos apresentam  

desempenho satisfatório. Comparados aos resultados gerais da Diretoria de Ensino de 
Piracicaba a escola apresenta dados abaixo da média geral.  A meta para os próximos 
anos é aumentar as porcentagens significativamente nos níveis excelente e avançados. 

 
2. Gestão Participativa 

 
  

A – Análise da participação dos pais e da comunidade escolar na elaboração da 
proposta Pedagógica da Escola. 

 

 Democratização da gestão participativa como pratica de autonomia; 
 

 As expectativas dos pais em relação à escola são de uma forma geral, para 
que a escola esteja sempre em construção do processo ensino – aprendizagem e a 
melhoria da qualidade do mesmo. Os alunos que vem à nossa escola esperam encontrar 
aqui o conhecimento necessário para que possam continuar seus estudos em outra 
escola, com bases para um futuro melhor. 

 

 Através dos dados que temos para melhorar essas expectativas, a escola 
tem buscado criar novos canais para o aprimoramento desse processo, tais como: a 
formação de grupos de reforço; encaminhamento à Sala de Recursos que atende aos 
alunos com um grau mais acentuado de dificuldades. 

 
 

B – Participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar em seus 
órgãos colegiados e processo decisório da escola. 
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 A participação da comunidade escolar ainda não é na sua totalidade, temos 
alterado as formas e horários das reuniões e eventos para possibilitar uma presença 
significativa de pais. 

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

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

 No início do ano letivo são discutidas as normas legais e de convivência, 
com toda a comunidade escolar, e também são reforçados os direitos e deveres de todos, 
através de reuniões e circulares, para que todos tenham conhecimento dessas normas da 
escola e assim todos tenham consciência de que cada um fazendo a sua parte teremos 
uma escola de qualidade. 

 
 D – Socialização das Informações recebidas em reuniões/orientações técnicas, 

bem como ocorrências dos diferentes períodos, com a finalidade de redirecionar os rumos 
do cotidiano escolar. 

 

 As informações e orientações técnicas são transmitidas para os 
professores nos ATPCs ou pelo livro de comunicados quando há urgência em sua 
comunicação. Quando necessário, também são feitas reuniões sucintas com os 
funcionários ou mesmo professores para que sejam repassadas essas informações e 
orientações técnicas.  É feita anualmente uma atualização de dados, para que haja êxito 
na disseminação das informações. 

 
 

3. Gestão Pedagógica 
 
 

Como o objetivo maior da escola é a aprendizagem do aluno, a gestão pedagógica 
está voltada para a melhoria do ensino-aprendizagem a partir da prática pedagógica do 
professor. 

 
 Os A.T.P.C.s, são usados para estudo, trocas de experiências, capacitações em 

serviço do EMAI, Ler e Escrever, tematizando a prática e considerado o momento 
primordial para adequação e aprimoramento dessa prática. 
A proposta pedagógica da escola prevê conteúdos selecionados de modo a 

ampliar a concepção de fatos e conceitos, passando a incluir procedimentos, valores, 
normas e atitudes visando a formação global do aluno, desenvolvendo capacidades que 
lhes permitam produzir e usufruir dos bens culturais, sociais e econômicos. 

Os Planos de Ensino são elaborados de modo que contemplem os objetivos do 
Ensino Fundamental trazido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e Projeto Ler e 
Escrever da SEE: 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental.  

 
O trabalho desenvolvido é sócio-interacionista o qual possibilita formas 

diversificadas de atividades em momentos individuais em duplas em grupos e 
coletivamente com materiais e ambientes adequados, conforme a atividade e seu 
objetivo. 
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O coordenador pedagógico faz o acompanhamento do trabalho docente através 
de visitas as salas de aula, acompanhamento de planos de aula e de ensino, orientando 
os professores através capacitação em serviço (ATPC) 

O compromisso com as famílias e comunidade inclui a divulgação sobre a 
qualidade do ensino,através de boletim de notas (SEE),informativos do SARESP e 
reunião de pais.  
 
4. Gestão de Pessoas 
 
 

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

 
A escola tem realizado eventos para a aproximação e integração entre pais, 

professores, alunos e funcionários, dentre os eventos, a festa junina, reunião de pais e 
mestres e outros eventos. 

 
B – Avaliação das ações de formação continuada em serviço e troca de 

experiências vivenciadas. 
 

Os professores em sua maioria participaram do curso Letra e Vida, o qual é de 
suma importância para uma escola de Ciclo I, pois é através deste e de outros cursos 
de formação continuada, que os professores tem melhorado a qualidade do ensino em 
nossa escola. 

Capacitação em serviço oferecidas pela PCNPs (núcleo pedagógico) e 
multiplicado pela professora Coordenadora. 

 
 

 5. Gestão de Serviços de Apoio, Recursos Físicos e Financeiros 
 

A – Avaliação da prestação de serviços a comunidade quanto ao atendimento, à 
atualização da documentação e escrituração da vida dos escolares. 

 
O atendimento a comunidade é feito de maneira satisfatória, os funcionários 

responsáveis por esse atendimento mantém toda a documentação atualizada, o que 
facilita a expedição de documentos. 

 
B – Avaliação da utilização dos recursos didáticos disponíveis nos espaços 

pedagógicos da escola 
 

 Sala de Vídeo: 
    Não temos uma sala específica de vídeo, a mesma funciona na sala de 
informática. 
 

 Sala de Leitura: 
      Apesar de termos os livros nas salas de aula (cantinho da leitura), temos 
também uma sala de leitura, com um bom número de livros infantis e outros 
títulos. 
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 Sala  de Informática: 
     Temos uma sala  de informática bem equipada, com 12 computadores. 

 
 
 
 
C – Preservação do Patrimônio escolar; espaços; instalações; equipamentos; 

materiais pedagógicos. 
 
 

O Projeto Preservação do Patrimônio, realizado pela escola, conscientiza os 
alunos sobre a importância de respeitar o seu espaço no escolar. 

A conservação do prédio, assim como materiais e equipamentos são efetuados 
com recursos recebidos pela SEE. 

 
 

 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. 

 
 

 No início de cada ano letivo, é feita uma reunião geral, com pais, professores, 
funcionários, onde é explicado sobre cada recurso que recebemos e decide-se 
coletivamente quais são as prioridades e onde  serão aplicados os recursos recebidos.  
  Durante o ano letivo são realizadas outras reuniões para ratificar as decisões 
iniciais ou tomar outras quando necessárias. 
  As prestações de contas são colocadas a disposição, após a análise e a 
aprovação pelos órgãos responsáveis. 
 
 

E – Evidências/principais aspectos que tornaram a escola eficaz.  
 
 
A escola vem a cada ano aperfeiçoando sua prática e melhorando a qualidade dos 

serviços prestados e vários são os indicativos disto: 
   -           Capacitação em serviço do EMAI e Ler e Escrever. 

- Participação da comunidade: percebe-se que as famílias dos alunos tem 
liberdade e segurança para procurar os professores e direção para tirar 
dúvidas e obter informações. 

- Formação dos professores: os professores, em sua maioria, fizeram o 
Curso de Formação de Professores Alfabetizadores - Letra e Vida, 
participam de capacitações oferecidas pela DE ou externas e estão 
aprimorando suas práticas a partir das reuniões de A.T.P.C.s e estudos 
individuais; 

- Projetos: os projetos propostos são desenvolvidos e tem trazido 
resultados satisfatórios, atendendo as reais necessidades dos alunos. 

- Reuniões de A.T.P.C.s: as reuniões são preparadas e desenvolvidas de 
modo a discutir as práticas de sala de aula o que traz resultados positivos na 
prática coletiva. 
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III – OBJETIVOS DA ESCOLA 
 
 

A) Finalidade: 
 
 

A proposta educacional da escola, elaborada com a participação de todos, tem 
como finalidade: 
 
 

 Garantir ao aluno oportunidade de acesso, ensino com qualidade e 
permanência com sucesso; 

 Valorizar as experiências extra-escolares, atendendo as necessidades e 
expectativas da comunidade; 

 Trabalhar a sensibilidade do educando e de sua família, desenvolvendo a 
valorização da vida e do meio ambiente, inclusive do espaço físico escolar; 

 Buscar o trabalho coletivo dos segmentos da comunidade escolar envolvidos 
no processo de ensino-aprendizagem, tendo como centro da atenção o aluno, 
seu aprendizado e sua progressão; 

 Inserir o aluno no mundo das relações simbólicas (ciência, arte, etc) de forma 
que ele possa produzir e usufruir os conhecimentos, bens e valores culturais. 

 
B) Objetivos: 

 
 
 Para construir uma educação com objetivos voltados para a qualidade do ensino-
aprendizagem, ressaltamos a importância de: 
 

 Desenvolver a auto-estima da equipe escolar, respeitando a individualidade de   
cada um; 

 Diminuir os índices de reprovação ao final do Ciclo e evasão; 

 Melhorar a qualidade do ensino e os índices de desempenho nas avaliações 
externas (Saresp); 

 Desenvolver o cooperativismo e o espírito de  solidariedade; 

 Conscientizar e trabalhar os valores éticos e morais; 

 Valorizar a convivência dos alunos; 

 Estabelecer relações de aprendizado entre as diversas áreas de 
conhecimento. 

 
 
 

C) Definição de metas e ações a serem desencadeadas: 
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  Para que os objetivos propostos sejam atingidos, a escola estabelece as metas e 
as ações ao longo de cada ano letivo. 
 

 Será desenvolvido um trabalho de sensibilização junto aos alunos e seus pais, 
sobre o valor dos estudos e a função social da escola; 

 Para redução dos índices de evasão escolar, serão usados os mecanismos da 
escola, ou seja, convocação dos pais via carta, não havendo solução do 
problema será encaminhado ao Conselho Tutelar do município; 

 Para a melhoria nos índices de reprovação serão montados grupos de estudo 
e recuperação, onde os alunos farão um estudo mais aprofundado a partir de 
suas dificuldades. Podendo também participar da sala de recursos, após 
avaliação os alunos com dificuldades especiais. 

 A escola realizará um projeto de valorização da vida, através de, histórias, 
teatro e música. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


