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I - Identificação da Unidade Escolar 

 I.1 - Identificação 

Escola Estadual: “Profª Dionetti Callegaro Miori” 

Ato de criação:  Decreto 51.547, de 06 de fevereiro de 2007 

Nova Denominação: Lei 14.135, de 14 de junho de 2010 

CNPJ da APM: 08.849.866/0001-83 

Código CIE: 297653 

Código UA: 30780 

Endereço: Rua Dr. Elias Rosenthal, 570 

Bairro: Água Branca 

Município: Piracicaba 

Telefones: 3411.3022 / 3426.0908 

e-mail: eedionetticmiori@gmail.com 

 

I.2 - Cursos Oferecidos em 2011 

Cursos em 
funcionamento 

Série / Ano 
Horários de 
atendimento 

Ato de 
autorização/criação 

(DOE) 

Ensino Fundamental 
Ciclo II  - 5ª, 6ª, 

7ª série 
12:20 às 17:40 

(tarde) 
Decreto 51.547, DOE 

07/02/2007 

Ensino Fundamental 
Ciclo II – 8ª 

série 
7:00 às 12:20 

(manha) 
Decreto 51.547, DOE 

07/02/2007 

Ensino Médio regular 1º, 2º, 3º ano 
7:00 às 12:20 

(manha) 
Resolução SE 54, DOE 

07/08/2008 

 

 

1.3 - Equipe Gestora 
 

 

Diretor de Escola: Vanessa Cristina Frassetto        

Vice-diretor: Luiz Eduardo de Lima Carlos  

Professor Coordenador do Ensino Médio:  Kátia Regina Parisoto L. Lopes 

Professor Coordenador do Ensino Fundamental: Esthel Cristina Ferraz  
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II – Caracterização da Unidade Escolar 

 II.1- Histórico de Criação 

A escola está localizada na Rua Dr Elias Rosenthal, nº 570, no Bairro 

Água Branca, em Piracicaba. Encontra-se funcionando desde 12/02/2007. As aulas 

se iniciaram com o prédio escolar semi-acabado e sua inauguração se deu em 

04.06.2007, com o nome de Escola Estadual Bairro Água Branca, sendo apenas em 

junho de 2010, modificado para Escola Estadual “Profª Dionetti Callegaro Miori”, 

através de escolha feita pelo Conselho de Escola e registrada na ata de 06/05/2009 

e homologada pela Lei nº 14135 de 14/06/2010 pela Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo e publicado no Diário 

Oficial. 

A construção da Escola neste bairro foi uma conquista da comunidade de 

seu entorno, principalmente do Jardim Oriente, pois as crianças dessa região eram 

transportadas para outras escolas, fato que a construção desta escola beneficiou 

muito esses alunos, essa construção foi possível graças ao convênio entre a 

Prefeitura e a Secretaria Estadual de Educação (FDE), com investimentos de mais 

de um milhão de reais. 

Os alunos são provenientes dos bairros: Água Branca, Serra Verde, Bela 

Vista e Jardim Oriente este é o de menor nível social e com as maiores carências 

nas áreas de saúde, educação e lazer.  

Atualmente atende alunos do Ciclo II – 5 ª a 8 ª séries e Ensino Médio, 

nos períodos manhã e tarde. 

Esta escola foi beneficiada com a cobertura da quadra logo após a sua 

construção, outro avanço conquistado por todos da comunidade, e da qual nossos 

alunos e a comunidade se beneficiam. 

A quadra desta escola é utilizada em parceria com a comunidade escolar, 

sendo que nos momentos que não esta sendo utilizada pelos alunos da escola, ela 

fica disponível a comunidade, assim como para o Programa Escola da Família.  

Existe a ausência de muros no entorno da escola, bem como a falta de 

telas de proteção nas janelas, estes fatos prejudicam a segurança escolar.  
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 Histórico do Patrono 

Nascida no município de 

Charqueada, em 02 de abril de 1947, filha de 

Maria Carmem Ciaramello Callegaro e Antonio 

Callegaro, Dionetti Callegaro iniciou seus 

estudos aos oito anos no “Grupo Escolar 

Antonio Furlan”, escola onde estudou até o 

ensino fundamental.  Porém, quando terminou 

a quarta série, se viu obrigada a interromper 

seus estudos por quatro anos, pois em sua 

cidade nenhuma instituição de ensino oferecia 

a continuidade do processo escolar. Aproveitou esse período para se dedicar ao 

aprendizado da música.  

Posteriormente, cursou o ensino médio na escola “José Abílio de Paula” 

na cidade vizinha, São Pedro. 

Formou-se pela UNESP de Rio Claro na faculdade de Licenciatura em 

Matemática. Logo em seguida iniciou-se na profissão, ministrando aulas em cidades 

da região de Piracicaba, onde passara a residir. Cursou diversas especializações em 

matemática e na área de informática, inclusive na Universidade Metodista de 

Piracicaba.  

Casou-se em 1980 com Américo Miori, com quem teve três filhos. Mudou-

se para Rio das Pedras, cidade de seu cônjuge, por alguns anos, e logo retornou a 

Piracicaba, onde continuou lecionando na rede pública e em escolas particulares. 

Em 1996 foi indicada e passou a desempenhar a função de Assistente Pedagógica 

da antiga Delegacia de Ensino de Piracicaba, hoje Diretoria, na área de matemática. 

Neste cargo, desenvolveu inúmeros projetos de capacitação de professores com o 

intuito de melhorar a qualidade do ensino público na região. 

Faleceu em 18 de junho de 1999, vitima de um acidente rodoviário, 

juntamente com outros professores, enquanto se dirigiam a um curso de Pedagogia 

na cidade de Amparo.  
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II.2 - Clientela 

A Escola atende no momento aproximadamente 654 alunos na totalidade, 

sendo 414 no Ensino Fundamental – Ciclo II, atendendo no período diurno, em dois 

turnos, manha e tarde. Atendemos mais 240 alunos do Ensino Médio, que funciona 

somente em um turno, no período da manhã.  

Esses alunos são provenientes, em sua maioria, dos Bairros: Água 

Branca, Jardim Oriente, Ary Coelho, Serra Verde e Bela Vista. 

A maioria dos pais dos alunos possui o mínimo de escolaridade o que 

influência os alunos a acharem que a educação não é tão importante, valorizando 

assim mais o trabalho.   

Para levantar o perfil e a identidade de nossos alunos fizemos 

levantamento de alguns dados e com base nos mesmos definimos as seguintes 

características: 

 Características: clientela homogênea no número de meninos e 

meninas matriculados, a faixa etária condiz com a série que estão cursando, salvo 

algumas exceções de alunos provenientes de outros estados ou por abandono 

escolar anterior, cuja idade de alguns é bastante discrepante.  

 Trabalho: a grande maioria das crianças não trabalha, muitos alunos 

são obrigados a cuidar de irmãos menores enquanto suas mães trabalham, e há 

também uma parcela de jovens, principalmente alunos do ensino médio, fazem 

alguns trabalhos para colaborar com as despesas de casa, mas sem registros, 

chamados trabalho informal. 

 Escolaridade dos pais: a predominância é dos semi-analfabetos, o 

que com certeza interfere no interesse e desempenho dos filhos, principalmente 

com os trabalhos e estudos extraclasses. 

 Renda Familiar: na maioria dos casos há vários familiares que 

trabalham, a renda familiar gira em torno de 1 a 4  salários mínimos, sem contar 

que há algumas famílias que sobrevivem apenas com o bolsa-familia.  

 Religião: Uma grande parcela dos alunos é evangélica e outros 

católicos, a maioria dos alunos tem alguma religião, muitas vezes não é por 
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vontade ou convicção própria, mas a própria família que lhes impõe de forma 

taxativa.    

 Tipos de moradia: Núcleos habitacionais novos, casas próprias 

financiadas, a maioria moram em casas de alvenaria, mas com acomodações 

pouco apropriadas para o número de moradores, são residências feitas pela 

prefeitura em parceria com a Endhap para urbanização de favela, caso do Jardim 

Oriente.  

A maioria das casas possui infra-estrutura sanitária básica (água, luz, 

esgoto e coleta de lixo) 

 Acesso a eletroeletrônico: a maioria dos alunos possui televisão, 

geladeira e aparelho de som. Uma minoria possui automóvel e aparelho de dvd. 

Especificamente sobre a TV, ficou s claro que a seleção de programas não 

acontece, tendo acesso a programas que não são aconselháveis para a faixa 

etária, e acesso a internet são poucos os que a possuem, porém uma grande 

parcela tem computador em casa. 

 Evasão: Em relação ao abandono, os alunos acabam por sair da 

escola para trabalhar, para cuidar dos irmãos menores, e muitos se mudam para 

outros estados. 

 Repetência: Não há um numero grande de retenção, os que  acabam 

sendo retidos o são por  excesso de falta, que acaba prejudicando  o 

desenvolvimento da aprendizagem.  E no caso do Ensino Médio por graves 

dificuldades de aprendizagem. 

Naturalidade: A maior parte são naturais da cidade e o restante são 

migrantes principalmente do Nordeste, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. 

Analisando-se os resultados apresentados dentro de um contexto, 

podem-se elencar alguns pontos positivos e negativos do perfil do nosso alunado. 

Pontos Positivos 

 A valorização da educação religiosa, por parte dos familiares, auxilia a 

função formativa da escola; 

 A necessidade do ensino formal como meio de acesso ao mundo do 

trabalho contribui para a permanência do aluno na escola; 
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 A pouca escolaridade dos pais possibilita que o nosso aluno atue como 

agente de informações na comunidade em que vive. 

Pontos Negativos 

 Os pais participam pouco da vida escolar dos filhos; 

 Alunos não possuem limites e a “droga” é muito presente na vida deles.  

 Baixa estima e agressividade faz com que o aluno faça enfrentamento 

em relação aos professores, a direção, as regras e até mesmo para com os 

colegas de classe.  

Temos um perfil definido de clientela, muito embora haja casos sofríveis 

de pobreza e consequentemente de desestrutura familiar e violência que com 

certeza influência o nosso dia a dia, mas que já não é mais tão predominante como 

anteriormente. 

II.3 - Recursos 

II.3.1 – Prédio Escolar 

A escola conta com prédio próprio, construído pela convênio com a 

Prefeitura de Piracicaba, com acompanhamento da FDE, em 2007. Ao entorno da 

escola, há plantações, de cana, trigo, também muito mato e entulho, o que traz 

muitos insetos para dentro da escola. 

Quando pulverizam as plantações ou fazem a queimada da cana ou do 

mato, tanto a fumaça, quanto o produto utilizado, “entram” dentro da escola que 

acabam prejudicando a saúde dos alunos e com isso fica difícil o bom andamento 

das aulas.   

A escola não possui muro, é aberto o que propícia a entrada de estranhos 

à qualquer hora. Aos fins de semana e a noite é utilizada para “namoros” e outras 

coisas...  

A escola foi construída em 01(um) bloco de dois andares, e as 

dependências são assim distribuídas:  

 
Térreo      Quantidade 
Sanitário (masculino)     01 
Sanitário (feminino)      01 
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Sanitários (funcionários)     02 
Sala do Grêmio      01 
Sala da escola da família     01 
Sala de recurso      01 
Cozinha       01 
Despensa (Merenda Escolar)    01 
Sala de Ed. Física      01 
Quadra de Esporte      01 
Secretaria       01 
Sala dos Professores     01 
Sala da Coordenação Pedagógica   01 
Sala da Direção e vice – direção    01 
Sala de Multimeios      01  
Elevador       01 
Sala de aula       03  

 
1º Andar: 
Biblioteca       01 
Sala de Informática      01 
Salas de aula      09 
Elevador       01 
Depósito       01 
 

As condições físicas de funcionamento são boas, muitas adaptações 

foram realizadas na escola, para um melhor funcionamento da parte pedagógica e 

administrativa, se tornando mais funcional e segura, como também o bom 

desenvolvimento do trabalho dos funcionários, que apesar do déficit dos mesmos, 

todos se empenham seja na parte administrativa, pedagógica e operacional, visando  

o melhor aproveitamento do rendimento escolar dos alunos. 

II.3.2 – Recursos físicos e Pedagógicos 

A escola apesar de estar situada em um bairro periférico e carente, e com 

os parcos recursos oferecidos pelo Estado, desenvolve um trabalho árduo com a 

comunidade e seus membros para possuir os mais diversos recursos materiais, 

principalmente os que envolvem a parte administrativa, pedagógica e recreativa. 

Está equipada com o mínimo necessário para o desenvolvimento das 

potencialidades dos alunos. 

 03 computadores que auxiliam no serviço administrativo  

 02 utilizados nos trabalhos pedagógicos  
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  01 computador (sala de recursos) 

 03 Impressoras (1 sala de recursos) 

 01 retroprojetor  

 01 aparelho de som  

 02 rádios mp3 (1 da sala de recursos) 

  03 televisores de 29 polegadas 

  02 de 20 polegadas  

 02 vídeos cassetes 

 05 DVD (1 sala de recurso) 

 01 Sala de informática com 05 computadores. 

Temos também um acervo de filmes em DVD, e documentários variados 

que são utilizados pedagogicamente conforme a Matriz Curricular do Estado de São 

Paulo. 

A biblioteca possui um espaço físico específico, com um acervo de 

aproximadamente 6.100 livros, em ambiente apropriado, que também é utilizada 

para o trabalho com o data show, multimídias e as vezes como laboratório de 

ciências biológicas, já que não há na estrutura para laboratório na Unidade Escolar. 

II.3.3 - Recursos Humanos  

Núcleo de Direção 

O núcleo da direção da Escola é o centro executivo do planejamento, 

organização, coordenação, avaliação e integração de todas as atividades 

desenvolvidas no âmbito da Unidade Escolar. Integram o Núcleo de Direção; o 

diretor da escola e o vice-diretor. 

Núcleo Técnico-pedagógico 

O núcleo técnico-pedagógico é composto por 02 (dois) Professores 

Coordenadores Pedagógicos, sendo um do Ensino Médio e o outro do Ensino 

Fundamental – Ciclo II e terá a função de proporcionar apoio técnico aos docentes e 

discentes, relativo a: 

I – Elaboração, desenvolvimento e avaliação da proposta pedagógica; 
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II – Coordenação pedagógica. 

Núcleo Administrativo 

O Núcleo Administrativo, composto pelo Gerente Administrativo (antigo 

secretário), 02 agente de organização escolar, sendo que possuímos a defasagem 

de 5  agentes de acordo com o novo módulo.  

Núcleo Operacional 

O Núcleo Operacional, composto pelos Agentes de Serviços Gerais, que 

no momento é terceirizado pela empresa ALIVIC com duas funcionárias que fazem a 

limpeza, a Nutriplus responsável pela merenda escolar possuí duas funcionárias e a 

alimentação já vem pronta para os alunos. Também possuímos duas funcionárias 

pagas pela APM, a qual recebe recursos da Prefeitura Municipal para o pagamento 

das mesmas, que nos auxiliam diretamente com os alunos, devido a defazagem do 

módulo de agente. 

Corpo Docente 

  NOME Disciplina  Obs.  

ADRIVANIA MARIA V. HONORIO afastada Língua Portuguesa Titular de Cargo 

ANA RAQUEL MONTEIRO RIZZO licença Inglês 
 

ANA TERESA ANGELI DE SOUZA Língua Portuguesa Titular de Cargo 

ANTONIA VALERIA PIZOL GRIGOLIN afastada Sala de Recursos Titular de Cargo 

BERNADETE DE LOURDES B. DAMASCENO afastada Língua Portuguesa 
 

CAROLINA ROCHA HARDER Sociologia 
 

CELIA REGINA ANGELI FELIX Readaptada PEB I 

DALBERTO MATRAIA Matemática Titular de Cargo 

ELISABETE SABINO Biologia Titular de Cargo 

ELISANGELA SILVIA MARTINS Língua Portuguesa 
 

ESTHEL CRISTINA FERRAZ afastada Inglês Titular de Cargo 

FÁTIMA DE ANDRADE RODRIGUES CARVALHO 
Química e Projeto 

Reforço 
licença 

FELIPE ROGÉRIO O. GRANJA ciencias 
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FERNANDO SERGIO SACCONI Professor Mediador 
 

IRENE MARIA QUEIROZ PEIXOTO CARNEIRO 
Língua Portuguesa 

e Reforço  

ISABEL CRISTINA A. BRAGAIA Língua Portuguesa 
 

IVANI VIEIRA Arte 
 

JOCELI AP. A. CORREA DE CAMPOS Matemática 
 

JOSÉ ROBERTO NEGRISOLO Leitura ESCOLA DA FAMILIA 

JOSELENE DE ARRUDA Geografia Titular de Cargo 

JOSIANE APARECIDA DA SILVA Matemática 
 

JUSTINA MÁRCIA PORTO Historia 
 

KAREN CRISTINI DONI licença Matemática Titular de Cargo 

KÁTIA REGINA PARISOTTO LOPES E LOPES afastada Língua Portuguesa Titular de Cargo 

KELEN MANTUAN CARDEAL DE GODOY Geografia Titular de Cargo 

MARCELA DA SILVA SAVIO Ciências e Química Titular de Cargo 

MARCIA REGINA F. BATELOCHE Língua Portuguesa Titular de Cargo 

MARIA ANGÉLICA SPIRONELLO Artes 
 

MARIA APARECIDA JOSÉ TAVELA FASCIROLI Historia Titular de Cargo 

MARIA ISABEL GONÇALVES Língua Portuguesa 
 

MARIA PAULA XAVIER Inglês 
 

MARLY MACEDO DE JESUS PebI Sala de Recurso 

MARTA APARECIDA JUSTINO GOES Educação Física 
 

MATILDE BERNARDO D. DE PAULA licença Matemática Titular de Cargo 

MIRIAM FIGUEIREDO RAMOS Artes 
 

OSMAR ALVES SANTANA JUNIOR Filosofia 
 

PAULO JOSÉ MARQUES DA COSTA Matemática Titular de Cargo 
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RENATA MARICONI FEDATTO Matemática 
 

ROSA MARIA DEL MASSA afastada Historia Titular de Cargo 

SANDRA GONÇALVES FERREIRA Educação Física Titular de Cargo 

THAISA PIRES Língua Portuguesa 
 

THIAGO EDUARDO TOMIETTO afastada Ciências Titular de Cargo 

WILSA AP. GOMES VASCONCELLOS licença Ciências 
 

YACIENI OLIVEIRA E SILVA FERREIRA licença Artes Titular de Cargo 

 

II.3.4 - Recursos Disponíveis na Comunidade 

Econômicos 

O bairro é asfaltado, abastecido pela rede municipal de água e esgoto - 

SEMAE, por energia elétrica - CPFL. 

O bairro é servido por um Varejão, organizado pela Prefeitura Municipal e 

conta com um pequeno comércio em expansão. 

A região é carente de recursos médicos, tendo somente um posto de saúde. 

Para tratamento dentário a população utiliza do CÉU e a Faculdade de Odontologia 

que oferece uma assistência preventiva para os alunos da escola, sendo este 

atendimento restrito às crianças. 

Recursos Culturais 

Muito pouco é oferecido pelo Centro Comunitário para o bairro, sendo o seu 

maior agente cultural a própria escola. 

Há também o Case, projeto da prefeitura que trabalha com os alunos no 

período diverso da escola, com o intuíto de tirar as crianças da rua. 

Possui muitas igrejas pentecostais, evangélicas que contribuem com uma 

parcela na orientação espiritual, moral e familiar. 

Recursos de Lazer 

São praticamente inexistentes no bairro, há apenas a quadra da escola, e aos 

fins de semana o projeto escola da família que acontece no espaço da escola e 

atualmente o núcleo de informática. 
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Não há recreação para crianças e jovens. Neste sentido, a escola cumpre 

com seu papel na comunidade, desenvolvendo um projeto de recreação e educação 

física aos sábados aos alunos e à comunidade, obtendo excelentes resultados. 

 Atualmente foi inaugurada outra quadra coberta, campo de areia, parquinho, 

sendo que estão construindo um novo centro comunitário. 

II.4 - Resultados Educacionais 

II.4.1- Indicadores de desempenho   

Fluxo Escolar 

SÉRIE/ANO TOTAL DE 
MATRÍCULAS 

TRANSFERIDOS EVADIDOS RETIDOS APROVADOS 

EF      

5º série 155 13 2 01 139 

6 série 106 13 4 01 88 

7série 124 10 7 01 105 

8serie 110 9 5 0 96 

TOTAL 495 45 18 03 428 

EM      

1ª série A 96 17 5 18 56 

2ª série 55 4 2 17 32 

3ª série 15 5 0 0 10 

TOTAL 166 26 7 35 98 

TOTAL GERAL 661 71 25 38 526 

 

 

Ensino fundamental Ciclo II 

 Taxa de 

Aprovação % 

Taxa de 

Reprovação % 

Taxa de 

abandono % 

Taxa de distorção 

idade/série % 

2008 85,6 5,8 8,6 15,5 

2009 92,4 7,6 0 13,0 

2010 96,2 0,7 3,1 10,8 
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ENSINO MÉDIO 

 Taxa de 

Aprovação % 

Taxa de 

Reprovação % 

Taxa de 

abandono % 

Taxa de distorção 

idade/série % 

2008 47,8 34,8 17,4 20,5 

2009 73,8 26,2 0 16,4 

2010 70,0 25,0 5,0 12,1 

Desempenho Escolar 

IDEB/ Prova Brasil  

Escola Brasil 
  8ª série EF 

 
Estado  SP Escola 

IDEB   2007 3,5 4,1 3.0 

IDEB 2009 3,7 4,3 4,1 

 

PROVA BRASIL 

Não foi realizada nesta Unidade Escolar 

 

IDESP 

 

 
IDESP 
2007 

META 
2008 

IDESP 
2008 

META 
2009 

IDESP 
2009 

META 
2010 

IDESP 
2010 

META 
2011 

IDESP 
2011 

Ensino 
Fundamental 

- CICLO II 
1,16 1,27 1,87 2,00 2,54 2,68 2,44 2,63  

Ensino 
Médio 

- - - - - - 0,52 0,62  

 

II.4.2 - Análise dos resultados:  

Como exposto acima, a clientela escolar pertence a uma classe social mais 

baixa e a prioridade para eles é o emprego, seja o qual for, há um trabalho sendo 

feito, com muito êxito no sentido de conscientizar os alunos que sem o estudo o 

trabalho não progride, muito menos eles como seres humanos e cidadãos. 

Por causa do conceito deles, o índice de evasão da escola e o número de 

transferências são superiores, procuram estudar a noite para poderem trabalhar 

durante o dia, ou acabam por abandonar a escola.  O ano de 2010 foi bem típico na 

questão do 3º Ensino Médio, pois alguns dos alunos abandonaram a escola em 

detrimento a emprego, sendo que outros se transferiram para o noturno em função 
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do emprego. Aliado ao problema de falta de professores (licença médica) o  

rendimento escolar  foi extremamente baixo. 

Lembramos que esses alunos vieram pra essa escola, quando foi criada, com 

uma baixa estima, pois foram discriminados por morarem no bairro periférico e 

praticamente coagidos a vir para a nossa escola.  Em seguida mesmo sem a escola 

ter condições de trabalhar com o ensino médio, este foi implantado, com isso a 

indisciplina transformou-se em um sério problema, aliado a falta de professores da 

área, melhorou muito através de um trabalho persistente e intensivo para levantar a 

auto-estima e o rendimento escolar, assim como a concepção da importância do 

estudo.  

Acreditamos que o trabalho é continuo e paciencioso, que o conceito sobre a 

escola, esta mudando para melhor ano a ano, há os altos e baixos, porém esse ano 

a uma parte dos professores são efetivos, com compromisso com a escola, o que 

nos leva a ter a certeza de melhores rendimentos futuros.  

 

III - Projeto Político Pedagógico da Escola                                                                                            

O trabalho pedagógico em grupo, sistemático, cria entre a equipe escolar um 

clima de co-responsabilidade, um compromisso permanente com a qualidade do 

ensino. Só assim a escola terá condição de encontrar sua personalidade e cumprir 

seu papel: informar e formar.  

 “Metas a gente busca, caminho a gente acha, desafio a gente enfrenta, 

vida a gente inventa, saudade a gente mata, sonho a gente realiza!!!” (Anônimo) 

 III.1 -  Princípios ou Valores: 

Princípios ou Valores que são idéias fundamentais em torno das quais se 

constrói a escola e representam as convicções dominantes, as crenças básicas, 

aquilo em que a maioria das pessoas da escola acreditam e direcionam as ações  

contribuindo para a unidade e a coerência do trabalho.  Os valores que são a base 

de nossa escola são:  

 Excelência: Buscamos a qualidade incessantemente em tudo que 
fazemos em nossa escola. 
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  Inovação: Incentivamos a busca de soluções criativas e inovadoras na 
solução dos desafios. 

 Respeito: Respeitamos a dignidade, a individualidade, e os direitos de 
cada pessoa em nossa escola. 

 Participação: Trabalhamos em equipe, com forte senso de 
comprometimento e solidariedade.  

 

III. 2 - Função Social da Escola 

Considera-se a importância de uma educação geral, suficiente ampla, com 

possibilidade de aprofundamento em determinada área de conhecimento. A escola 

tem como função proporcionar e desenvolver no aluno o domínio dos próprios 

instrumentos do conhecimento, considerado como o meio e como fim. Meio, 

enquanto forma de compreender a complexidade do mundo, desenvolver 

possibilidades pessoais e profissionais, para se comunicar. Fim, porque seu 

fundamento é o prazer de compreender, de conhecer, de descobrir. 

O aumento dos saberes que permitem compreender o mundo favorece o 

desenvolvimento da curiosidade intelectual, estimula o senso crítico e permite 

compreender o real, mediante a aquisição da autonomia na capacidade de discernir. 

Aprender a conhecer garante o aprender a aprender e constituir o passaporte 

para educação permanente, na medida em que fornece as bases para continuar 

aprendendo ao longo de sua vida. 

III. 3 - Missão 

Nossa escola tem por missão contribuir para a constante melhoria das 

condições educacionais da sociedade, visando assegurar uma educação de 

qualidade aos nossos alunos, num ambiente de responsabilização social e 

individual, participativo, criativo, inovador e de respeito ao próximo. 

III. 4 - Visão de Futuro 

Seremos uma escola reconhecida em todo o território nacional pela 

excelência de nossas práticas educativas, pelo trabalho participativo, comprometido, 

criativo e inovador de nossa equipe, e pelo respeito dispensado aos nossos alunos, 

pais e colaboradores. Nossa meta é ter uma escola em que o aluno sinta o prazer de 
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estudar, que haja uma comunidade escolar integrada e dinâmica e que os alunos 

tenham perspectiva de futuro profissional e pessoal.  

III. 5 - Objetivos da Escola 

Após reflexão e análise cuidadosa de dados e informações, definiu-se os 

seguintes objetivos estratégicos, ligados aos Resultados, ao Ensino Aprendizagem e 

à Gestão de processos. 

 O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo 

 O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 

 O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 
e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.. 

 A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 

 Integração do Programa escola da Família com as atividades regulares da 
semana. 

      
METAS 

 Diminuir a indisciplina em, no mínimo, 30% 

 Diminuir a retenção Ciclo II e Ensino Médio  em 10%  

 Elevar a conservação do patrimônio e dos materiais didáticos em 30% 

 Elevar a conservação dos materiais didáticos em 20% 

 Cultivar a afetividade 

 Elevar a aprendizagem em 15%  

 Melhorar as práticas pedagógicas da Escola  

 Aprimorar  o gerenciamento da escola. 

 Diminuir a progressão parcial em 7% 

 Incentivar a realização de tarefas em casa com participação dos responsáveis 
em 20% 

 Diminuir as ausências diárias de alunos em 5% 

 Elevar a interdisciplinaridade e integração entre as disciplinas em 10%. 

PRIORIDADES 

● Formar alunos críticos e conscientes  para atuar como cidadãos na 
sociedade. 

● Orientar os alunos quanto à formação do desenvolvimento de hábitos e 
atitudes e valores que os tornem conscientes da necessidade das metas a serem 
atingidas, como:  através da leitura, ter maior desenvoltura no saber falar e a 
hora adequada para falar; saber ouvir, cumprimentar e se despedir, agradecer e 
respeitar.  

● Estimular a realização de tarefas de casa diárias. 

● Trabalho intensivo com as turmas que realizarão o SARESP. 
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● Cuidar do ambiente em que estudam, para criar um laço de afetividade com o 
patrimônio escolar  

● Conscientizar as famílias da importância de sua participação na vida escolar 
de seus filhos, incentivando-os nas tarefas escolares e a gostar da escola, 
pretendendo assim aumentar a aprendizagem  e  diminuir  o abandono escolar. 

● Convites de capacitadores pedagógicos para enriquecimento das reuniões de 
HTPC. 

● Elevar  a auto-estima de professores e funcionários. 

● Deixar sempre disponível livros,  materiais e recursos pedagógicos para uso 
em sala de aula. 

● Participação: de alunos nos Conselhos. Participação dos  professores na 
elaboração da HTPC, com textos, notícias e troca de experiências  

● Organizar torneios interclasses para socialização. 

● Realizar mais atividades culturais extraclasse. 

● Trabalho  mais intensivo com livros paradidáticos e caderno do aluno  ;    
recuperação contínua e reforço para  Ciclo II e  Ensino Médio, 

● Retomada das habilidades e competências para atingir o final do ciclo com 
sucesso. 

● Incentivar pesquisas  com  uso de tecnologias audiovisuais. 

● Desenvolver atividades diversificadas e interdisciplinares,  integralizando as 
disciplinas,para que a escola seja um dos lugares mais atrativo  para os  alunos 
para  elevar a aprendizagem. 

● Análise sistemática dos índices de desempenho da escola (SARESP,IDESP) 
 

GESTÃO DE PESSOAL 

A escola trabalha com grupos heterogêneos. Muitas vezes a convivência 

entre os participantes fica comprometida em decorrência de uma falta de 

comunicação e falta de entendimento sobre os fatos. 

Por isso, é necessário que as normas sejam muito bem definidas pelo 

coletivo, se tornando hábitos e condutas adquiridas através da rotina. A 

materialização dessas normas está sistematizada no Regimento Escolar, cujas 

diretrizes encontra-se neste Plano de Gestão e na Proposta Pedagógica da Unidade 

Escolar. 

O cotidiano escolar apresenta às vezes situações conflitantes, que se 

repetem e que demandam decisões rápidas. A Equipe Gestora fundamentada nas 

normas regimentais e nos aspectos legais deverá tomar decisões rápidas com base 
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nos princípios e normas estabelecidas pelo grupo, para estabelecer um clima de 

confiança e ajuda mútua. 

A gestão participativa deve criar condições para alcançar suas metas, 

concretizando a sua função social, bem como: promoção a cidadania, 

desenvolvimento pleno e o sucesso de todos os envolvidos no processo educacional 

Para que a gestão de serviços e recursos na escola ocorra de forma 

organizada, torna-se necessário ter-se clareza da sua função social, da sua missão, 

dos objetivos estratégicos que precisam se desenvolvidos a fim de que o plano de 

ação assegure o sucesso da escola. 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

Democracia supõe a convivência e o diálogo entre as pessoas que pensam 

de modo diferente e querem coisas distintas. Este aprendizado implica na 

capacidade de discutir, elaborar e aceitar regras coletivas, para superar obstáculos, 

por meio do dialogo e da construção de propósitos comuns. Na escola, esta 

participação coletiva busca mobiliza forças para a elaboração da proposta 

pedagógica com bases e fundamentos na convivência democrática. 

Tanto na sociedade quanto na escola ao participarmos do processo de 

planejamento e tomada de decisão, estamos exercendo o direito e o dever de 

cidadãos construindo e vivenciando o espaço de cidadania. 

No processo de gestão democrática onde as crianças, os jovens e os adultos 

passam a serem sujeitos e aperfeiçoam para promover a participação e o direito 

democrático da convivência cidadã entre seus pares. Ocorre através da participação 

em reuniões periódicas e regulares entre seus pares, com objetivo de garantir o 

acompanhamento e a participação nas deliberações a serem adotadas para 

promover o crescimento, desenvolvimento e o exercício democrático. 

A escola e o sistema de ensino estão inserido dentro da comunidade,  suas 

propostas de trabalho deverão refletir as circunstancias,  as convivências e o 

compromisso da comunidade. 
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A comunidade, representada pelos pais e alunos deverão participar 

ativamente das ações da escola através do Conselho de Escola, APM e Grêmio 

Estudantil. 

CONSELHO DE ESCOLA 

A participação da comunidade escolar ocorre através das reuniões do 

Conselho de Escola para deliberar sobre os Projetos, as Ações e as Metas da 

escola que ocorrem bimestralmente ou nas reuniões extraordinárias mediante 

convocação da Equipe Gestora. 

GRÊMIO ESTUDANTIL 

Os alunos se organizam através do Grêmio Estudantil na promoção da 

integração entre seus pares, pais, professores e comunidade escolar. 

Através do Grêmio os alunos promovem momentos de lazer, cultura e 

esporte através da música, danças, teatro, jogos esportivos e passeios culturais. 

Criando um espaço de participação democrática e coletiva no ambiente escolar. 

 

III .6 Plano de Ação 

PLANO DE AÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E  MÉDIO 

Responsáveis::  Corpo docente e Gestores 

Cronograma:   Durante o ano letivo. 

Vários fatores influenciaram para que o IDESP 2010 do Ensino Médio fosse 

um dos mais baixos, e um deles foi a evasão, acabamos tendo no final do ano 

somente 9 alunos freqüentes no 3º  EM, e totalmente desmotivados, alunos que 

durante muitos anos foram “empurrados” e com uma realidade social difícil, em que 

precisavam trabalhar, para eles e a família o estudo não era tão necessário assim. 

Esses alunos foram enviados para a nossa escola com uma auto-estima muito 

baixa, recebida da escola anterior e com a concepção de que haviam sido 

mandados para a nossa escola porque eram o “lixo”, uma situação difícil, que 

através de um trabalho foi amenizada, porém não sanada. Tivemos muitos 

problemas com falta de professores da área para substituir os titulares de cargo 

afastados por licença médica, entre outros afastamentos, com isso foram 

prejudicados também na parte pedagógica. 
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Porém esse ano de 2011 preparou 10 primeiras ações que tendem a motivar 

os alunos e professores e com isso melhorar o IDESP e também a parte pedagógica 

da escola, as ações estão abaixo elencadas, assim como alguns registros dos 

projetos já em desenvolvimento. 

1. Gráficos comparativos 
2. Controle de evasão 
3. Reuniões com os pais dos alunos sempre que necessário além da 
reunião bimestral 
4. Trabalho intensivo com os professores, assistindo aula, trazendo 
material diversificado colaborando também com as aulas lúdicas e com 
intertextualidade, orientando-os em casos necessários. 
5. Aula pratica de Química 
6. Atividades extracurriculares, trabalhando o conteúdo da Proposta 
Pedagogia do Estado de São Paulo, como pesquisas, passeios, 
seminários, projetos, encontros de grupos de estudo. 

a) Simulado: Revisão de conteúdo, lista de exercícios, leituras de 
textos complementares. 
b) Semana de Provão: Preparar o aluno para que ele possa fazer 
as varias provas (Saresp, Brasil, Enen) com tranqüilidade e 
desenvolver o hábito de se ter que opinar resolver exercícios em 
situações diversas.  
c) Colaborar com o professor providenciando subsídios para as 
aulas diversificadas. 
d) Aluno monitor 
e) Recuperação paralela e intensiva 

7. Procurar e informar os professores sobre cursos e projetos que 
colaborem com a vida profissional e também o trabalho a ser desenvolvido 
na escola. 
8. Reforço e recuperação constante  assim como a paralela. 
9. Incentivo aos alunos do 3º E. M para fazerem o ENEM 
10.  Incentivo e contatos para que os alunos do 3º EM cursem o cursinho 
pré vestibular Municipal 
 
Projetos 
Passeios externos: 

  ESALQ, Projeto Profissões 
 Museu Prudente de Moraes, Pinacoteca Municipal: Projeto Cultura é 
currículo 
 Palestra de CIEE e SEMTRE (Instituto Paula Souza e Cosan) 
 ETECs e Fatecs 

 
 Projetos Internos 

  Utilização da Biblioteca incentivando a leitura e a pesquisa 
   Pesquisas que envolvam o uso do acessa escola. 
 Show de talentos em parceria com o Ensino Fundamental  
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 Semana da Literatura com exposições, confecções de livros e teatros 
de peças de literatura 
 Confecção e exposição de instrumentos de danças ( Capoeira, etc..) 
 Trabalhando o Bullying 
 Projeto Sexualidade  ( DST, Gravidez na adolescência) em conjunto 
com  o  Posto Médico do Bairro Serra Verde. 
  Higiene corporal, pessoal, em parceria com o Posto Médico do Jardim 
Oriente 
 Projeto da FOP (Faculdade de Odontologia de Piracicaba) em conjunto 
com a USP (Universidade de São Paulo) 
 Projeto da Votorantim em conjunto com a Fibria 
 Educação e limpeza na hora do lanche. 
 

“Fomos um dia o que alguma educação nos fez. Estamos sendo, a 

cada momento de nossa vida, o que fazemos com a educação que praticamos 

e o que os círculos de buscadores de saber com os quais nos envolvemos 

está continuamente criando em nós e fazendo conosco”. (BRANDÃO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 


