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INTRODUÇÃO 
 
 
“A principal finalidade da escola é a de formar cidadãos políticos/reflexivos, 

proporcionando-lhes condições de interpretar o mundo, estimulando-os a  construir 

saberes indispensáveis à sua inserção social, conscientes de seus direitos e 

deveres, capazes de identificá-los e defende-los em qualquer circunstância.” 

 
 
 
 
 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA: 

 

Denominação: E.E. “Prof.Affonso José Fioravanti”  

Endereço: Rua Eça de Queiróz, 2621 – Vila Monteiro – Cep: 13418-530 

Município:  Piracicaba/SP 

Telefone: (19) 3432-8177 – (19) 3434-92920 ( fax) 

e-mail: e909543a@see.sp.gov.br 

U.A: 77.207 

C.I.E.: 909543 

Código F.D.E.: convênio nº 04995;  código do prédio: 05.33.123 

C.N.P.J.: 55.355.705/0001-13 
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1.1 – FUNDAMENTO LEGAL 

 

Criação: Decreto nº 28/196 de 28/01/1988 – D.O. de 29/01/1988 

Instalação: Resolução SE nº 49 de 08/03/1988 – D.O. de 09/03/1988 

E.J.A. – Resolução nº 41 de 11/05/2001 – D.O. de 19/05/2001 

 

 

2 - CURSOS OFERECIDOS PELA ESCOLA (níveis e modalidades) 

 

Nível/Modalidade 

 

Organização Duração Regime 

Ensino 

Fundamental 

Ciclo II 

5ª a 8ª séries 
Anual 4 anos 

Progressão 

Continuada 

Educação de 

Jovens e 

Adultos 

Curso 

supletivo 

CicloII 

5ª a 8ª séries 

Semestral 2anos 
Progressão 

Continuada 

 

 

2.1 – TURNOS E PERÍODOS – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

PERÍODO HORÁRIO 

Manhã 7h00 às 11h30 – 2ª, 3ª e 5ª feiras 

7h00 às 12h20 – 4ª e 6ª feiras 

Tarde 13h00 às 17h30 – 4ª, 5ª e 6ª feiras 

13h00 às 18h20 – 2ª e 3ª feiras 

Noite 19h00 às 23h00 
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3- EQUIPE DE GESTÃO: 

 Diretor de Escola:   LÚCIA FREITAS COELHO 

 Vice-Diretor de Escola: MIRELA BETHIOL 

 Professor Coordenador:  LUÍS CARLOS GRANZOTTO 

 

II – CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

1 – BIOGRAFIA DO PATRONO – Prof. AFFONSO JOSÉ FIORAVANTI 

 

O Professor Affonso José Fioravanti nasceu em Piracicaba em 1º de fevereiro de 

1907, sendo seus pais Sr. João L. Fioravanti e Srª Marianinha. A. Fioravanti. 

Durante 64 anos de intensa e profícua atividade profissional, o Prof. Affonso José 

Fioravanti prestou inestimável e relevantes serviços na área da Educação. Seu 

currículo como educador é altamente significativo. 

Em 1924 formou-se Professor Normalista pela Escola Normal oficial de Piracicaba, 

contador pela Escola Técnica de Comércio “Cristovão Colombo” e cursou a 

Faculdade de Direito do Rio de Janeiro até o 4º ano. 

Foi professor e diretor das escolas primárias estaduais de Recreio, Godinhos, Água 

Santa. Exerceu com brilhantismo incomparável, o cargo de Professor de Economia 

Política e Administração Escolar na Universidade Metodista de Piracicaba, bem 

como na Escola Normal Oficial “Sud Mennucci” e Escola Técnica de Comércio 

“Cristovão Colombo”. 

Por diversas vezes, exerceu, em substituição o cargo de Diretor de Escola Normal 

Oficial “Sud Mennucci”, de Inspetor Escolar além de Orientador Técnico dos cursos 

do Serviço de Educação de Adultos e das Escolas Normais Livres em Piracicaba. 

Em 1932, seu ideal de justiça levou-o a se alistar nas Forças Constitucionalistas de 

São Paulo, onde apesar de eminente carência de recursos e provisões nos campos  
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de batalha, lutou para manter acesa a chama da esperança de justiça e liberdade 

que iluminava os Constitucionalistas de 1932. 

Nomeado professor / inspetor concursado para o ensino de primeiro grau, assumiu o 

cargo em Presidente Prudente. Aposentou-se após 33 anos de laboriosa carreira. 

Mesmo depois de aposentado, continuou no exercício de suas funções educativas, 

como professor em diversas escolas de Piracicaba, tendo sido investido nas funções 

de diretor do antigo Colégio Piracicabano e posteriormente assessor da reitoria da 

universidade Metodista de Piracicaba, onde aos 80 anos de idade, ainda orientava 

sua equipe sobre temas de legislação escolar, área de sua especialidade. 

A vida do Prof. Affonso José Fioravanti é um exemplo da mais profunda dedicação à 

causa que abraçou durante sua existência: a educação. 

Em 1º de janeiro de 1988, em plena atividade profissional, cercado por todos os que 

o conheceram, o ilustre educador faleceu, deixando em todos uma saudade e um 

exemplo que deve ser cultiva e lembrado sempre. 

 

1.1 – LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ESCOLA. 

 

A Escola Estadual Professor “Affonso José Fioravanti”, está localizada no bairro Vila 

Monteiro, em Piracicaba, distante aproximadamente 6 Km do centro da cidade. O 

bairro iniciou-se com o loteamento da chácara do Sr. Antonio Monteiro, localizada 

entre as Avenidas: Independências; Piracicamirim e Carlos Martins Sodero, tendo 

como fundo o ribeirão do Piracicamirim. 

O bairro é residencial, entretanto possui atualmente micro indústrias e o comércio 

apresenta grande expansão com supermercados, lojas de material de construção, 

varejos, farmácias, livrarias, armarinhos, oficinas mecânicas, condomínios, terminal 

de ônibus e bancos. 

A escola é localizada ao lado de uma escola municipal onde atende alunos da pré-

escola. 
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2 – CLIENTELA 

 

A clientela predominantes dos nossos alunos é de filhos de pais trabalhadores, 

buscando melhoria financeira para poder suprir a família das necessidades básicas. 

Aproximadamente 50% das famílias dos alunos possuem casa própria, residem em 

sua maioria no próprio bairro ou em bairro próximos a escola, os que moram distante 

fazem uso do ônibus como meio de transporte. 

Em face da concepção de uma nova visão de família, onde todos lutam para 

sobreviver no mercado de trabalho, encontramos uma grande parcela de pais com 

jornada intensa de trabalho e em conseqüência filhos administrando quase que 

sozinhos a própria vida, com pouca orientação da família. Por essas e algumas 

outras razões elencadas adiante, os alunos vem comumente apresentando os 

seguintes comportamentos na escola: 

 Ausência de limites; 

 Descrença na justiça social; 

 Crescente aumento da indisciplina; 

 Aumento da agressividade; 

 O abandono dos estudos. 

Toda esta situação gera muitos conflitos dentro do espaço escolar, fato não tão 

alarmante em anos atrás, quando o ritmo de vida era outro e a família mais 

atenciosa e interessada nos estudos dos filhos. 

Levantamento realizado revelou que nossos alunos dedicam:  55%  dedicam menos 

de uma hora por dia aos estudos em casa e que 15% dedicam uma hora. 

Aproximadamente 25% deles nunca o fazem e 5% dedicam mais de 2 horas aos 

estudos. 

Um total de 70% declaram ter computador em casa,  55% fazem uso da internet e 

20% cursam inglês. 
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Por haver poucas escolas estaduais que atende a EJA – Educação de Jovens e 

Adultos de 5ª a 8ª séries nesta Diretoria de Ensino, a E.E. Prof. “Affonso José 

Fioravanti” recebe alunos oriundos de diversos bairros distante no período noturno, 

onde a demanda do noturno é em grande maioria de alunos trabalhadores, onde em 

raríssimas exceções ocorrem  conflitos de interesses, pois vêem na escola uma 

oportunidade de ascensão social e melhoria na qualificação profissional. 

Freqüentam as aulas com muito interesse e são bastante assíduos. 

As famílias carentes que nos procuram são orientadas e instruídas para procurar os 

serviços de natureza assistencial, como cesta básica, bolsa família, passe escolar 

gratuito para as famílias com baixa renda. Também orientamos para a procura dos 

serviços de natureza psicológica (quando é detectado ou suspeita de algum 

problema comportamental e de aprendizagem). 

 

3 –  RECURSOS: 

3.1 – FÍSICOS 

De propriedade do Estado, o prédio escolar é divido em dois blocos sendo de um 

lado composto por 6 (seis) salas de aula, uma pequena sala adaptada para 

biblioteca e deposito de material de limpeza.  

O segundo bloco, separa do primeiro por um jardim e duas passarelas, possui uma 

sala de aula, usada também para reuniões, uma sala de professores, uma sala para 

Direção (divide o espaço com a Vice e com a Coordenação Pedagógica), uma sala 

de informática pequena que comporta 6 computadores, uma secretaria, dois 

sanitários para professores e funcionários, dois sanitários para alunos 

(masculino/feminino), uma cozinha e um pátio coberto.  

Possui uma quadra poli esportiva coberta com arquibancadas de alvenaria e extensa 

área verde. 
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A escola também conta com uma casa destinada a zeladoria, contendo dois quartos, 

banheiro, cozinha e área de serviço. 

 

 

3.2 – RECURSOS PEDAGÓGICOS. 

 

A E.E. Prof. “Affonso José Fioravanti” possui os seguintes equipamentos/materiais: 

microcomputadores, notebook, data show, impressores, televisores, vídeo cassete, 

rádio, amplificador/cabeçote de som, aparelhos de telefone e fax, antena parabólica, 

caleidoscópio, kit de ciências, placa do corpo humano, globo terrestre, mapas físicos 

e políticos, Atlas geográficos, dicionários português e inglês, livros didáticos e 

paradidáticos, fitas de vídeo, DVD e Cd room, material dourado, etc. 

 

3.3 – RECURSOS HUMANOS: 

 

Administrativo / Pedagógico / Operacional e Corpo Docente: 

O módulo escolar é composto por: 

 01 - Diretor de Escola; 

 01 – Vice-Diretor de Escola; 

 01 – Professor Coordenador; 

 01 – GOE (Gerente de Organização Escolar) designado; 

 03 – Agente de Organização Escolar; 

 02 – Agente de Serviços Escolares; 

 01 – Serviços Gerais (Através do convênio firmado entre APM e Prefeitura 

Municipal de Piracicaba); 

 01 – Agente de Serviço Escolares (contratado pela Lei.1093/2009) 

No ano de 2011 contamos com o total de 28 professores (ativa e afastados) 
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3.4  – RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMUNIDADE: 

 

Próximo a Escola localiza-se a LBV – Legião da Boa vontade, onde alguns alunos 

em contra turno freqüentam aulas de computação. Há também uma pareceria com o 

Clube XV de Piracicaba onde os alunos freqüentam aulas de futebol; temos ainda 

uma ampla área de lazer da Prefeitura com aparelhos de ginástica, quadras de 

futebol, pista de skate e pista para caminhadas. 

 

 

4 – RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

4.4 – INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

 

1 -  a) Fluxo Escolar 

 

 

 Índice de aprovação Ensino Fundamental – Ciclo II - Regular 

 

 

ENS.FUND. 

CICLO  II 

REGULAR 

ENS.FUND.  

5ª a 7ª séries 

(%) 

ENS.FUND. 

8ª séries 

(%) 

ENS.FUND. 

T O T A L 

(%) 

2008 88,81% 71,67% 84,53% 

2009 92,32% 87,89% 90,99% 

2010 94,15% 89,88% 92,87% 
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 Índice de aprovação Ensino Fundamental – Ciclo II – E.J.A 

 

ENS.FUND. 

CICLO  II  

E.J.A 

ENS.FUND.  

4º TERMO 

 (%) 

ENS.FUND.  

T O T A L (%) 

2008 64,94% 56,88% 

2009 72,10% 64,61% 

2010 80,46% 79,71% 

 

 

- Os quadros acima demonstram porcentagem dos alunos aprovados nos 

respectivos anos discriminados, podendo observar a progressiva melhoria nos 

índices de aprovação na escola. 

 

 

b) Desempenho Escolar 

 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

 

Série / Ling.Port. 
2007 2009 

Alcançado Meta Alcançado Meta 

8ª série/ 

9º ano 
5,24% 4,6% 5,33% 4,7% 
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2 – PROVA BRASIL 

 

Série / disciplina  2007 2009 

8ª série / 

9º ano 

LING.PORT. 251,92 pontos 254,29 pontos 

MATEMÁTICA 262,59 pontos 265,54 pontos 

 

 

- Os quadros demonstram a meta programada e o índice alcançado pela 

Escola.  

 

 

3 – IDESP – ( Saresp e fluxo escolar) 

 

Boletim da escola 

 

Evolução e cumprimento das Metas do IDESP 

 

 

8ª série 

9º ano 

Alunos 

avaliados % 
META 

Resultado 

obtido 

Parcela 

cumprida 

2007 100% - o -  3,22 - o - 

2008 100% 3,33 3,21 0% 

2009 100% 3,32 3,41 120% 

2010 100% 3,53 3,97 120% 

2011   4,12   
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Distribuição por níveis de desempenho – IDESP 

 

 

Ano/série Disciplina 
Abaixo do 

básico 
Básico Adequado Avançado 

2008 
Ling.Port. 18% 47% 29% 7% 

Matemática 20% 59% 16% 4% 

2009 
Ling.Port. 14,75% 55,74% 22,95% 6,56% 

Matemática 15,87% 68,25% 14,29% 1,59% 

2010 
Ling.Port. 7,46% 47,76% 40,30% 4,48% 

Matemática 13,43% 62,69% 20,90% 2,99% 

 

 

3.1 – Análise dos resultados 

 

 

Pelos dados podemos analisar que a Escola cumpriu a meta estabelecida 

superando nos dois últimos anos o índice programado. 

Sobre a distribuição por níveis de desempenho (IDESP) podemos observar que 

houve diminuição progressiva ao longo dos três anos nos níveis: abaixo do 

básico; aumento progressivo no nível adequado. 
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 III – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

Para desenvolver suas ações a Escola Estadual Professor “Affonso José Fioravanti”, 

tem como concepções filosóficas: 

 

 ESCOLA – Espaço organizado para a formação humana, ética e cultural do 

individuo. Hoje está estabelecido o regime de Progressão Continuada adotado 

para o Ensino Fundamental prevista na Constituição de 1988, incorporada 

pela LDB e instituída pelo Estado de São Paulo, pelo Conselho Estadual de 

Educação – CEE (Deliberação nº 09/97) e adotada pela Secretaria de Estado 

de Educação – SEE, a Progressão Continuada permite a organização da U.E. 

em ciclos de estudos, o que favorece a construção do conhecimento do 

indivíduo respeitando o seu ritmo de aprendizagem. 

A escola pretende ao ensinar, desenvolver as competências e habilidades 

necessárias para a formação do cidadão responsável, crítico e ciente de seu 

papel na sociedade, promover também a integração do educando na rede 

tecnológica e cultural da atualidade, oferecendo-lhe condições que 

potencializarão a capacidade individual. Inserir na realidade dos alunos a 

aprendizagem dos conteúdos, para abranger um universo maior na 

construção do conhecimento, seguindo o Currículo do Estado de São Paulo. 

Esforçar-se ao máximo para garantir todos os recursos disponíveis, que 

proporcionem ao aluno o desenvolvimento cognitivo e social.  

A escola também é compreendida como um espaço social, de interações 

entre os indivíduos que a frequentam e a comunidade adjacente.Tem como  
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função criar condições de estudo e de reflexão contínua sobre as 

experiências acumuladas, redefinindo as metas, os pontos de chegada e 

revendo a metodologia do trabalho. 

 

 ALUNO – Um ser em formação, com saberes acumulados que devem ser 

levados em consideração,  e respeitado por todos os educadores envolvidos 

no processo de aprendizagem, assimilando o conhecimento de acordo com o 

seu desenvolvimento bio-psico-social. Portanto, a avaliação deve ser 

diagnóstica, para o acompanhamento do processo ensino / aprendizagem, 

além da necessidade de aulas criativas e estimulantes. 

 

 CURRÍCULO – Entende-se de maneira mais restrita o rol de disciplinas, 

conteúdos e conceitos específicos necessários para promover o 

conhecimento. Deve ser flexível e estar adequado à realidade do indivíduo e 

garantir o desenvolvimento das habilidades e competências mínimas para a 

vida. Obedecendo aos princípios da progressão continuada. Sendo assim 

prevê a flexibilidade para a progressão de aprendizagem. 

As disciplinas estão organizadas em áreas afins, de forma a garantir a 

interdisciplinaridade. Cabe à escola, também viabilizar através das disciplinas 

o desenvolvimento de temas ligados à cidadania, ética e valores como 

respeito à questão ambiental, à pluralidade cultural e os cuidados com a 

saúde e higiene.  

 

três dimensões curriculares: 

 

 HUMANA – Conhecer o sujeito do processo ensino / aprendizado e suas  
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características humanas e estabelecendo  uma ligação afetiva, um clima de 

amizade e empatia para a construção do conhecimento.  

 

 
 

 TÉCNICA – Refere-se ao domínio que o profissional necessita para 

desenvolver os temas referentes a sua área de atuação. Não se trata de 

métodos pré-estabelecidos definitivos, mas sim construídos através do bom 

censo profissional e do domínio de  conhecimento, percebendo a realidade e  

o interesse do grupo diversificando assim as atividades. 

 

 POLÍTICA – Exige o posicionamento do professor frente à realidade que o 

cerca. Agir corretamente dentro da ética estabelecida em sociedade. Implica 

saber que conteúdos priorizar e a maneira de abordá-los frente ao grupo de 

alunos.  

 

 

Gestão Participativa 

 

Definimos cooperativamente o Projeto Político Pedagógico, função, valores, 

princípios e objetivos da escola, como orientadores de ações conjuntas e articuladas 

no cotidiano escolar. 

O Conselho de Escola e APM (Associação de Pais e Mestres) têm norma de 

funcionamento e seus membros recebem orientações sob à luz da legislação, sendo 

que a tomada de decisões e seu nível de desenvolvimento ocorrem sempre com as 

participações desses colegiados. 

Verificamos a atuação dos órgãos colegiados expressando comprometimento, 

iniciativa e colaboração voltada para  a melhoria da aprendizagem. 
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O cumprimento do planejamento é acompanhado pela equipe de gestão, mas não 

totalmente pela comunidade. 

Nas HTPCs, a prática educacional é confrontada visando a melhoria da 

aprendizagem, conteúdos sócio culturais. Problemas de indisciplina e baixa auto 

estima são detectadas e trabalhadas pela equipe gestora. 

 

 

As informações são passadas a todos de maneira transparente e as decisões são 

rápidas e precisas. 

As normas de convivência são elaboradas entre professores, alunos, direção e 

funcionários. A equipe gestora,  juntamente com professores e alunos, procuram 

resolver casos de indisciplina e brigas que surgem no ambiente escolar, através do 

diálogo, negociação, convocando responsáveis e através de advertência oral e 

escrita  sempre seguindo o Regimento Escolar e o ECA. 

Despertamos nos nossos alunos o espírito de solidariedade, respeito e colaboração 

para com o próximo, através de campanhas de arrecadação de alimentos e 

agasalhos. 

 

Gestão Pedagógica 

 

Princípios da organização curricular: 

- Currículo é cultura. 

- O currículo deve ser referido a competências. 

- O currículo tem como prioridade as competências leitora e escritora. 

- O currículo deve articular as competências para aprender. 

- O currículo é contextualizado no mundo do trabalho. 
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Buscamos sempre manter nosso trabalho pedagógico atualizado, visando um 

currículo com estratégias inovadoras com metas alcançáveis cujos resultados são 

analisados tendo como o objetivo a melhoria da aprendizagem. 

Trocamos idéias e práticas positivas as quais servem de apoio e estimulo aos menos 

experientes. Alguns professores realizam projetos paralelos para melhoria da prática 

pedagógica, visando a elevação  da auto-estima de seus alunos, envolvendo-os e 

propiciando condições necessárias para despertar o interesse nas aulas. Para isso, 

os docentes utilizam-se de materiais didáticos diferenciados, tornando suas aulas  

mais movimentadas e participativas, promovendo a aprendizagem que ocorrem em 

contextos diversos (sala de aula, excursões, pesquisa, entrevista, leituras, 

experimentações...) 

Durante o transcorrer do ano letivo identificamos as dificuldades de aprendizagem e  

desenvolvemos ações pedagógicas diversificadas para minimizar o baixo 

desempenho de alguns alunos. 

Existe o comprometimento dos professores com o aprendizado dos alunos, tanto por 

ações em seus planos de trabalho como pelas articulações com as famílias / 

comunidade escolar. 

Realizamos inovações e projetos de melhoria da prática pedagógica da escola, que 

resultem na formação integral dos alunos, estimulando-os em atividades coletivas, 

envolvendo-os  em atividade que provocam tomadas de decisões e de 

enfrentamento direto com a situação problema. 

Durante reuniões e no transcorrer das aulas, os professores em sua maioria 

abordam abertamente temas relacionados à inclusão e aceitação das minorias. 

Temos alunos portadores de necessidades educacionais especiais sendo visto e 

aceito pelo conjunto da escola como fato normal e corriqueiro. 

É realizada a organização de turmas, horários e atividades extra-classe a partir de  
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critérios pedagógicos, de modo a assegurar a qualidade do ensino e a favorecer a 

aprendizagem dos alunos. 

 

Gestão de Pessoas 

 

Os docentes e funcionários desta Unidade Escolar são muito compromissados e 

estão motivados e envolvidos com a escola como um todo. 

A equipe de Gestores tem procurado estimular e apoiar as ações de formação 

continuada e também elevar a auto-estima dos profissionais. Em sua grande 

maioria, os docentes têm passado por capacitações de cursos para aprimorar o 

trabalho pedagógico em sala de aula. Existe uma troca de experiências e os 

mesmos desenvolvem atividades conjuntas. Os projetos desenvolvidos pela escola 

contam com a participação de todos. 

Existe integração entre os profissionais da escola e os alunos, porém temos tido 

dificuldades para agregar um número maior de pais a participarem efetivamente em 

todos os segmentos da escola. 

O Regimento Escolar, assim como as normas legais e convivência foram 

amplamente discutidas, e reforçam as ações voltadas para melhoria da qualidade de 

ensino. 

No trabalho de Gestão nesta U.E., mantermos a todos bem informados sobre as 

decisões e procedimentos das situações que ocorrem na escola, solicitando-lhes 

sugestões e opiniões. 

Promovemos dinâmicas e ações para desenvolver equipes e lideranças, mediar 

conflitos e favorecer a organização dos segmentos escolares, em um clima de 

compromisso ético e solidário. 

É desenvolvido nas HTPCs dinâmica com os professores buscando desenvolver e 

mediar os conflitos, ainda  apresentamos falhas e devemos nos envolver de maneira 

mais diversificadas neste item para adquirirmos um melhor aproveitamos das  
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lideranças, ressaltando o compromisso de todos. Procuramos informar a todos os 

segmentos da escola sobre a legislação, diretos e deveres. 

 

Gestão de Serviços de apoio, recursos físicos e financeiros 

 

Mantemos o registro das avaliações e documentações de alunos, diário de classe, 

estatísticas, vida funcional de professores e alunos regularizados. 

O serviço prestado pela escola em relação ao atendimento ao público tem se 

desdobrado para que seja realizado da melhor maneira possível, uma vez que com a 

aposentadoria, ingresso e remoção de funcionários e professores ocasiona 

alterações na rotina e modificações em funções, cada nova situação tem que ser 

pensada e repensada acabando por desmembrar outro setor para dar o apoio 

necessário. 

A comunidade escolar tem conhecimento dos Projetos desenvolvidos pela escola, 

bem como otimização do uso dos recursos materiais e financeiros que a escola 

dispõe. A utilização dos equipamentos e materiais pedagógicos encontra-se em 

boas condições de uso, porém devido ao pouco espaço físico sua utilização diária 

fica comprometida. 

Valorizamos continuamente a manutenção e preservação do patrimônio escolar, 

assim como a conservação, higiene e da limpeza em todos os ambientes. 

Buscamos formas alternativas para criar espaços, obter recursos e materiais 

complementares para melhor realizar o trabalho pedagógico. 

Disponibilizamos o espaço da escola nos finais de semana e período de férias para 

a realização de atividades que congreguem a comunidade local, de modo a garantir 

maximização de seu uso e socialização dos seus bens. 

A aplicação dos recursos financeiros é planejada e avaliada quanto sua real 

necessidade. Sua utilização é discutida democraticamente entre APM, Conselho de  
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Escola e professores para ser investida nas necessidades prioritárias da escola. É 

apresentada a comunidade a prestação de contas. 

 


