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PLANO DE GESTÃO 2.011 / 2.014 
 
 
1- INTRODUÇÃO 
 

A Escola Estadual “Profª. Joanita Bianchi Bonsegno Carvalho”, localizada no 
município de São João de Iracema,  é uma instituição estadual de ensino que oferece 
Ensino Fundamental- Ciclo II e Ensino Médio, funcionando o ensino fundamental 
como escola de tempo integral e o Ensino Médio no período diurno- manhã. Essa 
instituição é de fundamental importância para a comunidade na qual está inserida, 
visto que para a maioria dos alunos é a única fonte de acesso ao conhecimento, 
cultura, lazer e desenvolvimento de princípios e valores.  

A equipe escolar compreende que o mundo em constante transformação 
requer sujeito consciente, preparado para resolver o problema, capaz de acompanhar 
a tríplice revolução da era contemporânea: científica, tecnológica e social. Acredita, 
ainda que, essa necessidade só será suprida por meio de educação que se construa 
permanentemente. Onde forme homens livres, preparados para o futuro incerto, 
capaz de viver com mais tolerância, mais inteligência e mais felicidade, ou seja, 
acreditam em uma educação que não vise apenas ensinamento de idéias, mas que 
também exercite a criatividade, o senso crítico, atitudes, valores e resgate a auto-
estima.  

Nessa perspectiva a equipe escolar busca em seu trabalho pedagógico o 
desenvolvimento global do educando pautando-se nos princípios éticos de liberdade, 
justiça, solidariedade, diálogo cotidiano, estimulando, incentivando e motivando as 
novas descobertas. As mesmas podem ser sistemáticos ou ocasionais, individuais ou 
coletivas, onde educador tem o papel de encorajar, mediar e intervir, criando 
situações que propicie a reflexão, ação e autonomia do educando frente às situações 
de aprendizagem e vivências. Para tanto, contempla um modelo pedagógico 
construtivista e interacionista, onde a interdisciplinaridade e a contextualização são 
as molas mestras para uma educação com caráter em organização em rede, pluralista, 
diversa, harmônica, flexível e processual, na qual a aprendizagem estabelece relação 
entre o conhecimento previamente construído pelos alunos. Por meio, da articulação 
de novos significados, ou seja, onde a interdisciplinaridade e a contextualização 
imprimem novos significados e relevância aos conteúdos escolares, visando o 
desenvolvimento de todas as potencialidades humanas com equilíbrio entre os 
aspectos cognitivo, afetivo, psicomotor e social, instrumentalizando o educando para 
um processo de educação permanente.    

Nessa concepção de ensino a avaliação é uma necessidade constante para 
tomada de decisão e mudanças, visto que os resultados da avaliação permitirão que 
se estabeleça um diagnóstico que dará condições à instituição decidir os rumos a 
serem traçados para que os objetivos sejam alcançados, tendo em vistas as metas 
estabelecidas pela equipe, bem como os pressupostos da LDBEN- Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional.  Assim, a avaliação será um balizador para aquilo que o 
aluno domina, para aquilo que lhe desperta interesse, para aquilo que ele ainda deve 
aprender. É também balizador para o professor que acompanhará o aluno na sua 
heterogeneidade, balizador também será para a melhoria das HTPC- Hora de 
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Trabalho Pedagógico Coletivo -  e do espaço escolar. Dessa forma a avaliação será 
diagnóstica e contínua reconhecendo aprendizagem como um processo em 
construção, dinâmico que requer reflexão e contínua elaboração; para tanto, a equipe 
lançará mão de várias formas de registro livro de ata, portfólio, fichas de observação, 
diário de bordo, debate entre os pares entre outros. 

 
2. IDENTIFICAÇÃO  E CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 
 

Nome: EE “Profª. Joanita Bianchi Bonsegno Carvalho” 
Endereço: Rua Sebastião Batista dos Santos, 580. 
Bairro: Centro 
Município: São João de Iracema 
Estado: São Paulo 
CEP: 15315-000 
Telefone (17) 3875-6175/ 3875-6258 
E-mail: e030727a@see.sp.gov.br 
Localização: Zona: Urbana 
Código CIE: 030727 
Código FDE: 09.16.702 
CNPJ: 49.585.599/0001-61 
Data da Instalação: 01/08/1952 – “Grupo Escolar de Vila Iracema” 
Cursos Oferecidos: 

 Ensino Fundamental -Ciclo II: Escola de Tempo Integral, das 
7h00 às 16h00. 

                    Ensino Médio:  diurno das 7h00 às 12h20 min. 
Equipe de Gestores: 

 Diretor de Escola Substituto: Luzia Aparecida de Abreu Lima da Silva 
 Vice-diretor: Edinéia Mendes Martins Rinaldi 
 Professora Coordenadora: Eliane Mendes Martins Prado 

 
2.1 – HISTÓRICO DA ESCOLA 
 

Em primeiro de agosto de 1952, instalou-se o “Grupo Escolar de Vila 
Iracema”, Município de General Salgado, criado por Decreto de 25/07/1952, 
publicado a 29/07/1952. 

Aos 26  de Outubro de 1968 foi inaugurado o atual prédio, sendo que os 
recursos humanos e materiais existentes foram remanejados. Permaneceu também a 
denominação anterior.  

Aos 23 de Agosto de 1974, a escola passou a denominar-se EEPG “Profª. 
Joanita Bianchi Bonsegno Carvalho”, conforme Lei nº. 356 de 22/07/1974, publicado 
em 23/07/1974. 

A denominação é uma homenagem à ilustre professora e diretora que durante 
alguns anos serviu dinamicamente à comunidade local, a Senhora Joanita Bianchi 
Bonsegno Carvalho. 

O distrito de São João de Iracema foi elevado à categoria de município em 
30/12/1991, conforme Lei nº 7.664. 

mailto:e030727a@see.sp.gov.br
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A transferência de EEPG “Profª. Joanita Bianchi Bonsegno Carvalho” para 
EEPG “Profª. Joanita Bianchi Bonsegno Carvalho”, deu-se conforme Resolução SE. 
Nº. 13, de 29/01/1993, (DO de 30/01/1993, nos termos do Artigo 5º, Inciso III) e 
artigo 7º da deliberação CEE nº29/82. 

De acordo com o artigo 1º do Regimento Escolar, esta Unidade Escolar  passou 
a denominar-se EE “Profª. Joanita Bianchi Bonsegno Carvalho”. 

 
2.2 – ESCOLA E COMUNIDADE – CARACTERIZAÇÃO 
 
2.2.1- Recursos Físicos  
 A unidade escolar conta com 08 salas de aula,  01 sala do Acessa Escola, 01 

sala de professores localizada em espaço de passagem, portanto sem qualquer 
provacidade,  01 secretaria bastante pequena,  01 sala para  diretor e vice-diretor 
juntos, refeitório em área aberta, quadra coberta, 03 sanitários para alunos, sendo 1 
feminino, 1 masculino e 1 para deficientes físicos; 02 sanitários para 
professores/funcionários( masculino e feminino) insuficientes, com apenas 1 vaso em 
cada, cozinha, despensa, pátio coberto.  

Não há espaço adequado para Sala de Leitura, sala para a Professora 
Coordenadora, bem como não há Laboratório de Ciências, Sala de Vídeo,  Auditório, 
tampouco espaço adequado para reuniões de pais, do  Grêmio Estudantil e HTPC.  

Possui vários materiais pedagógicos que são utilizados para a melhoria da 
qualidade de ensino: 17 computadores conectados à internet (sendo que 13 deles 
estão na Sala do Acessa Escola), 01 aparelho data-show, 01 câmera fotográfica digital, 
01 filmadora, 01 scanner, 01 retroprojetor, 03 rádios, 02 microfones, 01 amplificador,  
02 aparelhos de DVD, 03 televisões de 29 polegadas, 01 balcão térmico, 01  mesa de 
pebolim, 01 mesa para tênis de mesa, acervo de livros, mapas cartográficos,  
calculadoras,  videoteca, acervo de livros didáticos e de literatura, bem como livros 
destinados à formação do professor.   

 
2.2.2 -  Recursos Humanos 
 
Os recursos humanos da unidade escolar trabalham em prol da excelência de 

ensino-aprendizagem e da qualidade no atendimento, assim visam o bem estar dos 
alunos e seu desenvolvimento global, bem como o bom relacionamento entre escola e 
comunidade. Esses recursos estão distribuídos da seguinte forma: 

 
 

2.2.2.1  -  NÚCLEO DE DIREÇÃO – 2.011 
DIRETOR DE ESCOLA:- 

- Valdir Cândido Ribeiro – Diretor de Escola – Efetivo – Afastado desde 2.009 
exercendo o cargo de Prefeito Municipal de São João de Iracema. 
- Luzia Aparecida de Abreu Lima da Silva – Diretora de Escola Substituta – 
Licenciada em Pedagogia – Designada a partir de 15/01/2009,  nos termos do artigo 
22  da LC. 444/85, combinado com a Res. 73/2003, alterada pela Res. 63/2004. 
 
VICE-DIRETORA DE ESCOLA:- 
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- Ednéia Mendes Martins Rinaldi – PEB II – Efetiva- Licenciada em Matemática, 
Biologia e Pedagogia. 

 
2.2.2.2. NÚCLEO PEDAGÓGICO- 2.011 
 
PROFESSORA COORDENADORA:- 
 
- Eliane Mendes Martins Prado – PEB II – Efetiva – Licenciada em Letras. 

 
 

NÚMERO DE PROFESSORES POR DISCIPLINA/ATUAÇÃO NA ESCOLA.- 
2011 

FORMAÇÃO 
DISCIPLINA 

 
EFETIV

OS 

 
O.F.A.  

TOTAL 

ATUAÇÃO 
NA 

DISCIPLIN
A 

ATUAND
O MAS 
NÃO 

HABILIT
ADO  

DISCIPLI
NA 

AFASTA
DOS 

L.PORTUGU
ESA 

03  
03 02  01 

INGLÊS 02 01 03 01  01 

MATEMÁTI
CA 

01 03 
04 03   

HISTÓRIA 01 01 02 02   

GEOGRAFIA 01 04 05 02  02 

ARTE 01  01 01   

CIENC.FIS.BI
OL. 

 01 
01 01   

EDUC. 
FÍSICA 

01  
01 01   

BIOLOGIA  01 01 01   

FISICA  01 01 01   

QUIMICA  01 01 01   

SOCIOLOGI
A 

 01 
01 01   

FILOSOFIA  01 01 01   

ENS.RELIGI
OSO 

 01 
01 01   

LEIT.PR.TEX
TO 

01 02 
03 03   

HORA DA 
LEITURA 

  
02 

 
02 

 
02 

  

INFORMÁTI
CA E. 

 01 
01 01   
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EXP.MATEM
. 

 02 
02 02   

ORIENT.E.P
ESQ. 

01 01 
02 02   

ATIV.ART. 01  01 01   

ATIV.ESPOR
T. 

 01 
01 01   

REFORÇO 
L.PORTUG. 

01  
01 01   

REFORÇO 
MATEMÁTI
CA 

 01 
01 01   

A.C.D.  01 01 01   

PEB  I 
(adidos) 

03  
03   03 

PROFs.reada
ptados 

 
01 

 
05 

 
06 

   

EDUCADOR 
UNIVERSIT
ÁRIO 

  
01 

 
01 

 
01 

  

       

 
 
2.2.2.3. NÚCLEO TÉCNICO OPERACIONAL: 
 
 

 
Nome do Funcionário 

 
CARGO/FUNÇÃ

O 

 
SIT. FUNCIONAL 

 
Cleusa de O.Carvalho Santos 

 
Secretária Esc. 

 
Efetiva -Afastada junto ao 
T.R.E. 

 
Helena Maria Pereira do Prado 

 
Ag.Organ.Esc. 

 
Efetiva- Designada Secret. de 
Escola 

 
Ludmila F.Domingues Pereira 

 
Ag.Organ.Esc. 

 
Efetiva 

 
Raquel N.dos Santos Paulino 

 
Ag.Organ.Esc. 

 
Efetiva 

 
José Claudinei de Lima 

 
Ag.Orga.Esc. 

 
A.C.T. 

Neusa Antonia do Prado  Auxiliar de Serv. 
 
ACT 

 
Adelaide Martins da Costa 

 
Ag.Serv.Esc. 

 
Efetiva 

 Insp.de Alunos  
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Célia do Carmo Tosta Func.cedido pela 
Pref.Municipal 

 
Célia Mendes de Maria 

Merendeira 
 
Func.cedido pela 
Pref.Municipal 

 
Creuzeli Barbosa da Silva 

Merendeira 
 
Func.cedido pela 
Pref.Municipal 

 
Otília Tazinafo de Souza 

Merendeira 
 
Func.cedido pela 
Pref.Municipal 

 
Virlei Augusto Torres 

Merendeira 
 
Func.cedido pela 
Pref.Municipal 

 
Luiz Pereira de Souza 

Braçal 
 
Func.cedido pela 
Pref.Municipal 

 
Marilena Moreira da 
S.Sobrinho 

Insp.Alunos 
 
Func.cedido pela 
Pref.Municipal 

 
Rosieli Dias de O.Silva 

Aux.serviços 
 
Func.cedido pela 
Pref.Municipal 

 
Leidiane David S. Silveira 

 
Auxiliar de 
serviços 

 
Contratada pela Empresa 
Altitec 

 
Sirlene Cristina  

 
Auxiliar de 
serviços 

 
Contratada pela Empresa 
Altitec 

 
Denis 

 
Estagiário 

 
Sala do Acessa Escola 

 
Gabriel 

 
Estagiário 

 
Sala do Acessa Escola 

 
2.2.2.4- ZELADORIA 
 
A  escola conta com uma casa para zelador, construída em  56,2 metros quadrados, 
composta de sala, cozinha, banheiros e dois dormitórios. É ocupada pela funcionária 
da unidade escolar Neuza Antonia do Prado, Auxiliar de Serviços, há 
aproximadamente 24 anos. 
 

2.2.3 – A  CLIENTELA    
      
A clientela da Escola Estadual  “Profª. Joanita B. B. Carvalho”, inserida num 

município de pequeno porte não difere muito da realidade dos outros alunos da 
região, visto que a população economicamente ativa está empregada, em sua 
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maioria, no setor primário da economia, principalmente nas grandes lavouras de 
cana-de-açúcar que emprega mais durante a safra, deixando boa parte desempregada 
durante uma parte do ano. 

Muitos pais enfrentam jornada de trabalho extensa fora do município, com 
pouco tempo dedicado ao convívio familiar o que tem contribuído para a ausência de 
limites, falta de estrutura familiar e falta de participação ativa na vida escolar do 
filho, gerando conflitos no convívio social e na sala de aula.   

A unidade escolar, para muitos, é a única fonte de acesso à cultura, ao 
conhecimento, lazer e desenvolvimento de valores/princípios como: justiça, 
dignidade, respeito mútuo, solidariedade, ética. Assim, apesar dos problemas 
enfrentados pela comunidade, a escola tem um importante papel na vida dos seus 
alunos, pois os pais transferem para a escola as expectativas de uma nova vida com 
melhores oportunidades. 

Com base no questionário respondido por pais de alunos que fizeram a 
Avaliação do Saresp em 2.010 – 6ª e 8ª séries - EF. e 3ª séries – EM – foram obtidas 
algumas informações relevantes sobre a clientela e o trabalho desenvolvido pela 
escola. 
    

 
a- A escola me dá informações claras sobre o que ensina ao meu filho. 

Concordo-    53%                    Concordo em parte    37% 
Discordo -       5%                    Não sei –   5% 

 
b- Eu entendo o que os deveres de casa de meu filho pedem.  

Concordo-      36 %                  Concordo em parte      51% 
Discordo         5%                     Não sei        8% 

 
c- A escola é valorizada pela comunidade. 

Concordo-      61%                   Concordo em parte-    33% 
Discordo-       5%                     Não sei-    1% 
 

d- Eu ajudo meu filho a estudar em casa.  
Concordo-   45%                      Concordo em parte-   41% 
Discordo-    12%                      Não sei              2% 

 
e- A escola sempre faz reuniões com os pais para informar sobre os filhos. 

Concordo-        98,5%              Discordo      1,5%  
 
 
f- Eu considero que os professores são muito capazes. 

Concordo-      59%                  Concordo em parte-     37% 
Discordo        4% 

 
 
g- Meu filho se sente seguro na escola.  

Concordo-     49%                   Concordo em parte-     33% 
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Discordo-      10%                   Não sei-        8% 
 

h- Participação na vida escolar do filho. 
 
Participou Reuniões de pais-                    52% 
 
Conversou com o filho sobre a escola-    52% 
 
Conversou com  professores do filho-     62% 
 
Acompanhou as tarefas de casa-              27% 
   
Outras formas-        16% 
Não participou-       1,5% 
 
i- Grau de escolaridade do pai. 
 
Não estudou -   3% 
 
Ensino Fundamental- 1ª a 4ª s. incompleto-    31% 
 
Ensino Fundamental- 1ª a 4ªs. completo –        9% 
 
Ensino Fundamental- 1ª a 8ª s.incompleto-     14% 
 
Ensino Fundamental- 1ª a 8ª s. completo-        19% 
 
Ensino Médio Incompleto-       9% 
 
Ensino Médio Completo-        15% 
 
Ensino Superior Completo-     00 
 
j- Grau de escolaridade da mãe. 
 
Não estudou-    00  
 
Ensino Fundamental- 1ª a 4ª s. incompleto-       27% 
 
Ensino Fundamental- 1ª a 4ªs. completo –           9% 
  
Ensino Fundamental- 1ª a 8ª s.incompleto-        13% 
 
Ensino Fundamental- 1ª a 8ª s. completo-          11% 
 
Ensino Médio Incompleto -          16%      
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Ensino Médio Completo-              20% 
 Ensino Superior Completo-            4% 
 
23- Renda familiar. 
 
Até R$ 850,00 –                           33% 
De R$ 851,00 a R$ 1.275,00-       28% 
De R$ 1.276,00 a R$ 2.125,00      16% 
De R$ 2.126,00 a R$ 4.250,00-       6% 
Mais de R$ 4.250,00 –                   00 
 Não sabe/não quer responder-      17%     

 
2.2.4. A COMUNIDADE 
 
O município de São João de Iracema possui cerca de 1.780                     

habitantes,  sendo 1.452 na zona urbana e 328 na zona rural. A fonte de renda  das 
famílias está centrada na agricultura, corte de cana-de-açúcar, comércio local de 
pequeno porte, funcionários da prefeitura municipal. 

O município oferece Sala do Acessa São Paulo, Ginásio de Esportes, Campo de 
Futebol, Casa do Trabalhador, Creche, Escola Municipal de Educação Infantil, Escola 
Municipal de Ensino Fundamental- Ciclo I, Unidade Básica de Saúde. Existe apenas 
uma Escola Estadual oferecendo Ensino Fundamental- Ciclo II e o Ensino Médio. 

O comércio local é de pequeno porte oferecendo: 01 supermercado, 02 
mercearias, 02 padarias, 02 farmácias, 02 lojas, 01 restaurante/sorveteria, 03 bares, 01 
açougue, 05 salões de beleza. Há um Posto de Atendimento Bancário e uma Agência 
de Correios. 

Existe 01(uma) igreja católica e 04(quatro)  igrejas evangélicas. 
A vida social da comunidade é ativa, havendo diversas e freqüentes promoções 

de bailes, jantares, quermesses e  passeios.  
 
2.3.  ANÁLISE DO PROCESSO EDUCACIONAL 
 

                A gestão escolar, numa perspectiva democrática, tem características e 
exigências próprias. Para efetivá-la buscamos observar procedimentos visando o 
envolvimento, o compromisso e a participação das pessoas. 
              O modo democrático de gestão abrange o exercício do poder sendo 
necessário e recomendável incluir os processos de planejamento, a tomada de 
decisões e a avaliação dos resultados alcançados. 
              Segundo Freire (1987, 1985, 1992), a escola deve desenvolver a prática de ver, 
escutar - falar, indagar- discutir e agir, exercitando o permanente “processo de 
tornar-se”(1992, p.91). Ele insiste no fato de que precisamos estabelecer o diálogo de 
forma contínua com os que nos cercam para poder aprender-ensinar juntos. 
              Sendo assim procuramos fortalecer os procedimentos de participação da 
comunidade escolar e local, descentralizando os processos de decisão e dividindo 
responsabilidades, através do envolvimento de todos os segmentos. 
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                Neste processo de construção coletiva, ajustes e intervenções se fazem 
necessários. Neste sentido anualmente realizamos o processo de Avaliação 
Institucional, o qual tem por objetivo o autoconhecimento da instituição e a 
formulação de subsídios ou elementos para a tomada de decisões, tendo como 
finalidade principal a melhoria da escola. 
              Para se obter a participação coletiva é distribuído ao final do ano letivo 
questionários para pais, professores, alunos e funcionários, utilizando-se o método 
de amostragem no segmento alunos e pais. A seguir é realizada a tabulação das 
respostas dos questionários e a socialização   feita nos dias de Planejamento no início 
do próximo ano letivo, quando todos juntos procuram  identificar as causas dos 
insucessos, com discussão e levantamento das ações  a serem realizadas.  
 
2.3.1.  GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS    
 
 
                   A Avaliação Institucional apontou que a Escola precisa investir mais na 
capacitação dos professores e na conscientização dos pais quanto à necessidade da 
sua participação na vida escolar dos seus filhos.  Os resultados dos rendimentos dos 
alunos apontam para a necessidade de se trabalhar arduamente as habilidades não 
dominadas, as quais foram detectadas na Avaliação SARESP e as avaliações internas 
da escola. 
                 Estas defasagens têm servido de parâmetros para o planejamento e a 
orientação dos projetos e atividades a serem desenvolvidos pela equipe pedagógica; 
através de algumas experiências percebeu-se que o desenvolvimento de projetos 
interdisciplinares favorece o envolvimento de todos, tanto alunos como professores, 
os quais se interessam e se esforçam mais havendo em conseqüência melhores 
resultados no processo ensino-aprendizagem. 
                 A equipe de gestão tem desenvolvido trabalho incessante junto aos pais e 
comunidade escolar no sentido de conscientizá-los sobre a necessidade da freqüência 
e da assiduidade, o que por ser uma escola com um número pequeno de alunos e  
localizada numa cidade igualmente pequena, este contato é bastante facilitado, pois a 
maior parte das famílias residem próximas à Escola. 
                 O Conselho Tutelar muito tem auxiliado junto aos casos de abandono e 
freqüência irregular, que geralmente são motivados por mudanças constantes das 
famílias em busca de trabalho e sobrevivência, como também pelo descompromisso 
de alguns pais acostumados ao assistencialismo.  
                 A Escola adotou um sistema de anotação diária dos alunos faltosos  numa 
ficha semanal. Assim, ao final de cada semana a Direção tem em mãos as ocorrências 
e os alunos que faltaram naquela semana, podendo chamá-los para uma conversa e 
também seus responsáveis, caso haja necessidade. 

       A unidade escolar “Profª. Joanita B. B. Carvalho” na busca de fornecer 
formação integral ao educando, bem como assegurar o acesso, a permanência e 
qualidade do ensino para todos, avalia sistematicamente os resultados educacionais 
obtidos em avaliações internas/ externas e pesquisas sobre seu funcionamento, 
redirecionando as ações, desencadeando estratégias para alcançar os objetivos e 
metas traçados. 
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As escolas do Estado de São Paulo, desde o ano de 1998, têm sofrido grandes 
transformações e com a unidade escolar Profª. Joanita B. B. Carvalho não é diferente, 
o que exige da comunidade escolar reflexão sobre os aspectos positivos e negativos 
dessas mudanças, tornando-os objetos de estudos e capacitações constantes para toda 
a equipe escolar. 

Desde 2006, implantou-se a Escola de tempo Integral (ETI), onde os alunos do 
Ensino Fundamental passaram a ter nove aulas diárias, sendo seis aulas no 
Currículo Básico e cinco aulas de Atividades nas Oficinas Curriculares. Essa nova 
proposta exigiu da equipe desencadeamento de ações capazes de envolver todos os 
segmentos, que além de proporcionar apreensão de conhecimentos, possibilita a 
apropriação de valores pessoais e profissionais para o exercício da ética e da 
cidadania, ou seja, a formação integral do Educando. Essas conquistas vinham sendo 
sedimentadas por uma equipe escolhida por perfil, porém o ano de 2010, com 
mudança no sistema de atribuição houve uma alternância grande no quadro, o 
processo já incorporado pelos antigos professores, precisou ser reiniciado com os 
novos que nunca tiveram aulas em ETI, não conheciam as diretrizes que nem sempre 
são aceitas pelo profissional. 

 O Ensino Médio em 2007 começou ser ministrado no diurno e gradativamente 
atendendo a demanda, em 2009, deixou de existir no noturno.  

O SARESP é uma das fontes diagnóstica mais importante dessa unidade 
escolar, aliadas aos cálculos do IDESP, tornaram pontos de reflexão e 
redirecionamento da prática pedagógica. Como pode-se observar a seguir o 
resultado do Ensino Fundamental ciclo II e do Ensino Médio sofreram oscilações 
significativas:  

 
 
 
 
 

 
IDESP 2008 8ª série 3ª EM 

ESCOLA 3,02 1.45 

COORDENADORIA 2.78 2.12 

DIRETORIA 3.45 2.75 

ESTADO 2.60 1.95 
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IDESP 2009 8ª série 3ª EM 

ESCOLA 4.13 4.06 

COORDENADORIA 3.09 2.15 

DIRETORIA 3.90 2.75 

ESTADO 2.84 1.98 

 

IDESP 2010 8ª série 3ª EM 

ESCOLA 2,88 3,24 

COORDENADORIA 2,75 2,01 

DIRETORIA 3,44 2,64 

ESTADO 2,52 1,81 

 
 

 
Como pode-se perceber a escola apresenta oscilações no desempenho que 

reflete a turma, os desafios de cada ano, fatores internos e externos que influenciam 
nesse desempenho, porém também revela algumas falhas em relação ao trabalho 
didático pedagógico desenvolvido que precisam ser identificados, repensados e 
superados para que haja avanço constante.  Acompanhando os resultados das 
esferas diretoria, CEI e Estado, também percebemos uma queda em 2010, e algumas 
oscilações em menores escalas. 

IDESP 2007 8ª série 3ª EM 

ESCOLA 4,29 1,81 

COORDENADORIA 2,19 1,19 

DIRETORIA 3,92 2,43 

ESTADO 2,54 1,41 
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Ao analisarmos o gráfico das distribuições dos alunos entre os níveis fica 
nítido a falta de equidade no avanço dos alunos tanto no Ensino Fundamental 
quanto no Ensino Médio. Em Matemática demonstram conhecimentos de acordo 
com o nível básico, poucos se encontram no adequado e raros no avançado; em 
Português difere apenas no ensino médio que há 56% dos alunos no nível adequado, 
em contrapartida não há alunos de nível avançado em nenhum componente, o que 
ocorre no ensino fundamental que apresenta 5% no avançado. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estes resultados requerem um trabalho mais elaborado e consistente visando 
assegurar aos alunos do ensino fundamental e médio aprendizagem de qualidade, 
por meio de ampliação de atividades escolares significativas e contextualizadas para 
que não estacionem em um nível, ao contrário avancem dentro do ciclo, por meio de 
um trabalho intensivo em relação a recuperação contínua. Dessa forma a unidade 
escolar promoverá um ensino democrático, participativo e inclusivo, que além de 
cumprir metas como propostas pelo IDESP, tenha um ensino de qualidade e cumpra 
seu papel social na formação de cidadão autônomo e transformador. 

 
 
2.3.2 -  GESTÃO PARTICIPATIVA 
         
                 Ao avaliarmos o ano anterior com a participação de todos os professores e 
funcionários da escola foram levantados os pontos positivos alcançados e 
reflexivamente foram detectados os pontos passíveis de melhora, procurando-se 
através do planejamento reduzir a distância entre o real e o ideal. Ao final ficou claro 
para todos que a escola que sonhamos e queremos não é apenas fruto de leis que 
criam novas formas de funcionamento, mas é também fruto do nosso compromisso 
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com um projeto de sociedade e de educação obtidas também na nossa ação concreta 
do dia-a-dia.  
                  Entendemos que a comunidade deve integrar-se aos projetos da escola, a 
qual deve abrir-se a ela, fazendo parcerias que envolvam responsabilidade, 
compromisso e confiança. Nesta busca de parceiros temos encontrado apoio no 
Conselho Tutelar, o qual tem nos auxiliado com aqueles alunos faltosos e com 
famílias descomprometidas; com a Unidade Básica de Saúde local que tem 
proporcionado assistência especializada aos alunos . A Prefeitura Municipal também 
tem sido parceira valiosa fornecendo mão-de-obra na manutenção e conservação do 
prédio escolar. 
             À parte de socialização e divulgação de informações em nossa Escola é feita 
através de  Livro de Comunicados e também utilizando painéis de avisos instalados 
no pátio, no hall de entrada e na sala dos professores. Também nos utilizamos das 
Reuniões de Pais e Mestres, dos HTPC.s. e de jornais de circulação regional  para os 
devidos e necessários momentos de comunicações e socializações. 
             À Escola compete o papel de ensinar ser autônomo e responsável e o ser 
humano traz dentro de si a vontade de gerar vida, de aplicar seus talentos, 
conhecimentos e tempo em prol de algo ou alguém; ninguém consegue se realizar 
vivendo isoladamente. Não há separação entre o viver e o aprender, entre a escola e a 
comunidade. Neste sentido a Escola tem incentivado os alunos a assumir a sua 
parcela de responsabilidade social, desenvolvendo a educação comunitária que vai 
além dos muros da escola. 
             O Grêmio Estudantil é um órgão de instância legítima de representação 
estudantil. Em nossa escola temos a preocupação de acompanhar estes alunos de 
perto, orientando e apoiando para que em sua prática, eles consigam efetivamente 
tornar realidade os objetivos de defender os interesses coletivos do alunado, garantir 
o desenvolvimento educacional e pedagógico, e incentivar a construção de uma 
sociedade democrática, justa e solidária.  
              A equipe de gestão entende que na atualidade não se pode mais pensar em 
uma gestão centralizada e autoritária; buscamos assim constantemente caminhos que 
favoreçam a construção de uma convivência democrática na escola, pautada pela 
discussão e decisão coletiva, envolvendo o mais possível os colegiados: Associação 
de Pais e Mestres e Conselho de Escola. 
                Mesmo assim temos sentido dificuldades para envolver os pais na 
participação dos órgãos colegiados e processos decisórios da Escola, pois os mesmos 
não estão acostumados a participar, dar opiniões, serem ouvidos.  
               Assim, desde o ano de 2.010 a Escola formou o Conselho de Pais 
Representantes paralelo ao Conselho de Alunos Representantes, na tentativa de 
conscientizá-los da importância da sua participação nas decisões da escola; este 
Conselho é convidado a participar ativamente na vida da escola através dos 
Conselhos de Classe e de reuniões periódicas com  a Direção. 

 
2.3.3 -  GESTÃO PEDAGÓGICA 
         
            A conquista de um ensino por excelência que estimule o desenvolvimento 
global do aluno tem sido a principal meta da escola, orientada sempre pelos 
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resultados das avaliações internas e externas, buscando sempre conhecer os avanços 
e as dificuldades dos alunos, traçando ações no coletivo, objetivando a melhoria 
contínua do rendimento e do sucesso escolar. 

Nesse sentido os docentes são estimulados à capacitação continuamente, com 
a aprendizagem de novos métodos, a construção de estratégias de verificação e 
comparação de hipóteses na construção do conhecimento, o desenvolvimento do 
espírito crítico para facilitar a criatividade. Ou seja, buscar dinâmicas de ensino que 
favoreçam não só o descobrimento de potencialidades do trabalho individual, mas 
também, do trabalho coletivo, por meio de projetos interdisciplinares e 
contextualização que  garantam as condições para que o aluno construa instrumentos 
que o capacitem para um processo de educação permanente.     

As reuniões de HTPC têm espaço reservado para atualização contínua dos 
docentes, através de estudo dos fundamentos legais que regem a educação brasileira, 
livros, textos e artigos que versam sobre método, estratégia e avaliação, bem como 
permitir a troca de experiências, debates sobre avaliações externas e internas.  Este 
espaço também é utilizado para desenvolver  ações que visam atender o aluno em 
sua individualidade respeitando o tempo e ritmo de cada ser, através de aulas de 
reforço para aqueles alunos que têm apresentado maiores dificuldades na 
aprendizagem. Para tanto, a avaliação contemplada é a diagnóstica, contínua e 
formativa, onde a qualidade sobrepõe à quantidade, onde há um comprometimento 
do coletivo com o desenvolvimento integral do aluno. 

Nessa perspectiva a unidade escolar conta com profissionais comprometidos 
com processo pedagógico, que consideram os princípios de inclusão, as necessidades 
diferenciadas ou especiais dos alunos.  Buscando garantir o acesso, a permanência e a 
qualidade de ensino. 

       
2.3.4. GESTÃO DE PESSOAS 
    
                 Na gestão escolar a comunicação é um dos aspectos mais relevantes e 
complexos, visto que a comunidade escolar é composta por pessoas com 
personalidades distintas e capacidades de percepção diferenciadas. 
                 Um grupo se transforma em uma equipe quando consegue criar um 
espírito de trabalho coletivo, no qual as diversidades pessoais não se constituem em 
entraves, mas se transformam em riquezas que as unem e se complementam na 
busca de objetivos comuns. 
                 Na Escola um dos grandes desafios da gestão democrática consiste em 
promover uma convivência harmoniosa entre os indivíduos que nela atuam, de tal 
forma que as distâncias e as diferenças individuais sejam atenuadas pelo respeito 
mútuo, pelo espírito de trabalho coletivo, complementando-se na busca de objetivos 
comuns. Na tentativa de criar canais adequados de comunicação e interação temos 
procurado construir um clima satisfatório entre as pessoas, pautando nossas ações 
pelo respeito ao outro, estando sempre abertos ao diálogo e à crítica construtiva.  
                Mensalmente, na última terça-feira do mês, após a HTPC é realizada uma 
confraternização para homenagear os aniversariantes daquele mês e, ao final de cada 
semestre letivo uma reunião festiva entre todos que trabalham na Escola favorecendo 
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um ambiente harmonioso e agradável, visando fortalecer os laços da boa convivência 
cultivada no dia a dia, através da valorização do trabalho de cada um.                          
             Bimestralmente, nas reuniões de Conselho de Classe/Série, são realizadas 
reuniões de avaliação para os encaminhamentos necessários ao bom desempenho 
dos trabalhos, tanto no âmbito pedagógico visando a melhoria do rendimento do 
aluno, como no âmbito administrativo. 
              Sempre que necessário, os funcionários do núcleo operacional são reunidos 
com a direção para avaliações e direcionamentos através do diálogo, focando o 
sucesso do todo, que é a escola. 

 
 

2.3.5  GESTÃO DE SERVIÇOS E APOIO, RECURSOS FÍSICOS E FINANCEIROS 
         

A escola conta com uma equipe de funcionários que prestam serviços nesta 
unidade escolar já há alguns anos, o que proporciona conhecimento da comunidade e 
da realidade local. Assim, as ações relativas ao atendimento ao público são realizadas 
com  presteza, carinho e respeito. Quanto à vida escolar e vida funcional de alunos, 
funcionários e professores, estas  encontram-se regularizadas e as demandas  
atendidas.  Há disponibilidade de material, de equipamentos em boas condições de 
uso e conservação, sendo os professores orientados e incentivados a  utilizá-los de 
maneira eficiente.  

As instalações da escola, sob uma visão geral, são instisfatórias. As 
dependências administrativas são pequenas e insuficientes; a secretaria está instalada 
numa sala bastante  pequena (13,6 m2) onde os três funcionários são obrigados a se 
acotovelarem para se movimentar dentro dela. A sala de direção também pequena 
(13,6 m2) é dividida entre a diretora e vice -diretora. A professora coordenadora não 
tem uma sala onde possa se reunir com professores para orientação, ou para seu 
próprio estudo. 

Não existe uma sala ampla para realizar reuniões, sendo  nestes casos 
realizadas no páteo, o que é um complicador pois além de não haver  privacidade há 
ainda muito barulho.   

Outra grande necessidade da escola é ampliação dos banheiros dos 
funcionários, pois há apenas um(01) vaso feminino e um(01) vaso  masculino, o que 
tem provocado problemas especialmente nos intervalos de aulas que são apenas de 
vinte minutos. 

A Direção tem reinvindicado a construção de mais uma sala para ser utilizada 
como Sala de Leitura, uma vez que hoje a Sala de Leitura ocupa uma sala de aula e 
temos uma classe funcionando numa pequena sala com apenas  12(doze)  metros 
quadrados. Para o próximo ano, 2.012, se não houver construção de mais uma sala a 
Sala de Leitura terá que ser desativada pois  que aquele espaço terá que abrigar mais 
uma classe.  

Os serviços de limpeza são terceirizados e têm funcionado à contento. 
 A administração quanto aos recursos financeiros provenientes de convênios,  
se faz mediante  ações de planejamento, acompanhamento e avaliação mediante a 
participação do Conselho de Escola, membros das APM e da equipe escolar, nos 
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processos consultivos e decisórios da aplicação e distribuição adequada dos mesmos, 
com transparência nos procedimentos administrativos e financeiros.  
 São realizadas promoções, para criar o obter recursos, espaços e materiais 
complementares, necessários à realização do trabalho pedagógico. 

Os recursos financeiros se originam a partir de Convênios FDE/APM , 
FNDE/MEC e aqueles repassados por Adiantamento pela Diretoria da Ensino. São 
destinados a reparos e manutenção do prédio, aquisição de materiais de consumo e 
permanente, sendo este úçltimo permitido apenas na verba do FNDE-MEC, recebida 
uma vez ao ano.  A prestação de contas é feita diretamente ao Órgão Fornecedor 
através de relatório, contando sempre com a consulta e deliberação do Conselho de 
Escola para sua aplicação. 

 A direção da escola presta contas à  Diretoria de Ensino  e FDE dos gastos 
realizados, através dos processos de prestação de contas dentro do prazo 
determinado; aos pais e à comunidade através de balancete com exposição nos 
murais da escola e nas reuniões de pais e mestres com a leitura e explicação a 
respeito das verbas e despesas anuais (balancete anual da APM) de acordo a 
Proposta Pedagógica e os princípios da Gestão Pública.  

Quanto à utilização dos recursos didáticos disponíveis e dos espaços 
pedagógicos da escola como Sala de Leitura e Sala do Acessa Escola, estes são 
utilizados de forma satisfatória , pois existe um cronograma com agendamentos 
pelos professores, por exemplo quanto à retirada de livros ou para aulas na Sala do 
Acessa Escola. 

Quanto à conservação, manutenção do prédio e suas instalações são realizadas 
atividades em sala de aula, principalmente nas Oficinas Curriculares, através do 
projeto Preservando o Meio Ambiente e Valorizando a Escola. 

 
3 . PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA   
 

                                                                                        
O Projeto Político Pedagógico da escola não é um 
documento que reflete desejos e grandes palavras. 
Ele se torna um “lugar” da memória de uma 
realidade que é construída dia a dia. Um “lugar” no 
qual se pensa no caminho que está sendo feito a 
partir da reflexão indagadora do conhecimento que 
é gerado na prática. O PPP não se transforma, 
assim, em um documento: é uma parte da vida da 
escola e uma proposta “real” para continuar 
melhorando e aprendendo.  
(Hernandez, 2000 In.) Revista Pátio, n.25, p.11, 2003 
 

    JUSTIFICATIVA 
 

 Considerando que vivemos em mundo em constante transformação que requer 
um cidadão consciente preparado para resolver problemas, capaz de acompanhar as 
mudanças do mundo moderno a E.E. Profª Joanita B B Carvalho alicerçada no que 
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dispõe LDB, ECA, Constituição Federal, currículo Oficial do Estado de São Paulo e as 
Diretrizes da Escola de Tempo Integral pauta a sua Proposta Pedagógica em uma 
educação que se construa permanentemente. 

Para tanto, o trabalho pedagógico primará pelo desenvolvimento global do 
educado pautando-se nos princípios éticos de liberdade, justiça, solidariedade, 
diálogo cotidiano, estimulando, incentivando e motivando as novas descobertas, 
onde a interdisciplinaridade e a contextualização imprimirá novos significados e 
relevância aos  conteúdos escolares, visando o desenvolvimento de todas as 
potencialidades humanas com equilíbrio entre os aspectos cognitivo, afetivo, 
psicomotor e social, instrumentalizando o educando para um processo de educação 
permanente. 

 
OBJETIVOS: 

 Promover aprendizagem significativa respeitando o ritmo de cada aluno. 
 Exercitar a criatividade, o censo crítico e a autonomia do aluno. 
 Formar cidadãos livres, preparados para o futuro capazes de conviver com 

mais tolerância e mais inteligência. 
 Visar não apenas idéias, mas também valores, atitudes, inclusão e resgate a 

autoestima. 
 Preparar o sujeito consciente preparado para enfrentar os problemas e capaz 

de acompanhar a tríplice revolução, científica, tecnológica e social. 
 Buscar e fortalecer a integração entre escola e comunidade. 
 Promover a formação continua da equipe escolar. 

 
      Procedimentos 
 Execução do currículo oficial da SEE. 
 Realização de recuperação paralela e continua; atendimento individualizado e 

monitoria. 
 Planejamento, preparação, organização e execução de atividades 

diversificadas e projetos que instiguem os protagonistas. 
 Encorajamento, mediação e intervenção de forma motivadora criando 

situações que propiciem a reflexão, a ação e a autonomia dos educando frente a 
situações de aprendizagem e vivências. 

 Realização de reuniões periódicas com pais dos alunos com problemas de 
aprendizagem. 

 Utilização de reuniões bimestrais de pais e mestres para divulgar as ações 
realizadas – expor trabalhos escolares e apresentação (dança, teatro, música, poesia, 
etc...). 

 Realização de estudos em HTPC e participação nos cursos oferecidos pela SEE 
e busca de apoio dos PCOPs. 

 
 Avaliação: 

 
A avaliação será Diagnostica e continua reconhecendo a aprendizagem como 

um processo em construção, dinâmico que requer reflexão e intervenções junto ao 
aluno, auxiliando o professor a repensar a própria prática. Onde o professor lançará 
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mão de várias formas de registro: livro de Conselho de Classe e Série; Deliberação 11; 
portfólio; caderno de HTPC entre outras. 

 
3.1. OBJETIVOS DA ESCOLA 
 

A escola deve exercer um papel humanizador e socializador, segundo a LDB, 
de acordo com a diretriz da Escola de Tempo Integral deve também realizar um 
trabalho que potencialize a formação integral de seus educandos para desenvolver 
habilidades e competências que possibilitem a construção do conhecimento e dos 
valores necessários à conquista de cidadania plena. Para tanto, é preciso levar em 
conta aquele que aprende e aquele que ensina criando um espaço de criação e 
recriação das relações que se estabelecem no cotidiano escolar.  

Diante dessa realidade são objetivos desta unidade escolar, além dos previstos 
na LDBEN 9394/96 referentes à educação escolar e previstos no Estatuto, Plano de 
Carreira e Remuneração do Magistério Público: 

 
 Construir uma escola onde a prioridade seja a aprendizagem do aluno, 

qualidade de ensino, bem como o desenvolvimento integral dos educandos. 
 Desenvolver uma escola participativa, onde haja integração entre os membros 

de sua equipe e comunidade escolar. 
 Conquistar um clima estimulante para alunos, professores e comunidade. 
 Valorizar as experiências educacionais. 
 Diminuir a evasão e a retenção dos alunos  

 
4. METAS E AÇÕES DA ESCOLA 
(Planilha Anexa: Planilha de Prioridades da Escola) 

 
5. PLANOS DE CURSO – Ensino Fundamental e Ensino Médio 

 
5.1- Objetivos do Ensino Fundamental – Ciclo II 

 
       Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do Ensino 
Fundamental que os alunos sejam capazes de: 

 Compreender a cidadania como participação social e política, assim como 
exercício de direitos e deveres políticos, civil e social, adotando, no dia-a-
dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio a injustiças, 
respeitando o outro e exigindo de si o mesmo respeito; 

 Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 
situações sociais, utilizando o diálogo para mediar conflitos e  tomar 
decisões coletivas; 

 Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, 
materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção 
de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país; 

 Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sócio cultural brasileiro, 
bem como os aspectos sócios culturais de outros povos e nações, 
posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças 
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culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras 
características individuais e sociais; 

 Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 
identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo 
ativamente para melhoria do meio ambiente; 

 Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de 
confiança em suas capacidades efetivas, física, cognitiva, ética, estética, de 
inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na 
busca de conhecimento e no exercício da cidadania; 

 Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos 
saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo 
com responsabilidade em relação à sua saúde e a saúde coletiva; 

 Utilizar as diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica, 
plástica e corporal como meio para produzir, expressar e comunicar suas 
idéias; 

 Saber utilizar diferentes fontes de informação e recurso tecnológico; 
 Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los. 

 

 Realizar análise linguística, considerando sua importância na leitura e 
escrita dos gêneros “crônica” e “letra de música”; 

 Reconhecer os vários tipos de coesão que permitem a progressão 
discursiva do texto. 
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PROJETOS PEDAGÓGICOS  
 
Projeto: Consciência, persistência e erradicação. 
 
1. Dados do Projeto 
 
Nome do Projeto: Consciência, persistência e erradicação. 
Natureza da ação: Saúde e Cidadania 
Histórico do Surgimento do projeto: Educação e prevenção para a saúde e qualidade 

de vida.  
Nome do Professor Responsável: 
 
2. Diagnóstico da situação 

 
Tendo em vista o crescimento dos índices em todo país dos casos de 

dengue e a certeza que a solução para o fato se encontra em trabalho de 
conscientização que provoca mudança de atitude a comunidade escolar fez dessa 
luta uma bandeira. 

Dessa forma a comunidade escolar por meio do trabalho contribuirá com a 
redução dos índices de dengue no município organizando o projeto em parceria com 
a Secretaria Municipal de Saúde, motivando os alunos a atuarem como agentes 
transformadores do seu entorno social. 
 
3. Estabelecimento de Objetivos 
 
Objetivo principal:  

Conscientizar o educando e proporcionar condições para que ele possa 
repassar essas informações para seus familiares, amigos e vizinhos, como agente 
transformador da realidade e melhoria da qualidade de vida. 
 
Objetivo secundário: 
             Estimular o protagonismo juvenil, proporcionando condições para o 
desenvolvimento do espírito de cidadania e sua atuação junto à comunidade como 
agente propagador, transformador do seu meio, ou seja, desenvolver o senso de 
responsabilidade pessoal e coletiva quanto às ações para manutenção da qualidade 
de vida. 
 
3.3. Plano de ação estabelecido: 
 

 Estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. 
 Marcar palestra com agente sanitário. 
 Realizar estudos em sala de aula. 
 Pesquisar dados na SAI. 
 Produzir textos e panfletos sobre o assunto. 
 Preparação da passeata. 
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 Mobilizar comunidade com visitas, arrastões e passeatas. 
 Desenvolver jogos com o tema. 
 Realizar passeio ciclístico. 

 
 
PROJETO: Prevenção também se ensina.  
 
TITULO: “Sexualidade Prazer e Risco” 
 
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista, a necessidade de ações que visem: a prevenção da 
AIDS/DST, o combate à discriminação e o estigma contra as pessoas vivendo com o 
HIV, bem como busca de maior qualidade de vida aos portadores, desenvolveu-se o 
projeto no contexto escolar. 
 
OBJETIVOS:  

 Refletir sobre os impactos da AIDS na vida pessoal e profissional e suas 
conseqüências na qualidade de vida. 

 Sensibilizar os alunos através de discussão e reflexão com dados estáticos da 
temática em questão, para resgatar e rever idéias e conhecimentos sobre a 
AIDS/DST. 

 Valorizar o ser humano, as garantias de igualdade e inclusão de toda e 
qualquer pessoa. 

 Aprofundar conhecimento para o trabalho educativo voltado para a 
prevenção do HIV. 

 Resgatar a auto-estima. 
 
METODOLOGIA: 

 Sensibilização 

 Panfletos 

 Direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais 
(ministério da saúde). 

 Recursos audiovisuais (retro projetor) 

 Dinâmica grupal (Perdas) objetivo reflexão que leve a valorização do ser 
humano. 

 
PÚBLICO ALVO: 
 Ciclo II – Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
 
PARCERIAS:  

 E.E. PROFª. JOANITA B.B. CARVALHO 

 CENTRO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DE IRACEMA 
 
ETAPAS: 

 Sensibilização dos professores em HTPCs. 

 Pesquisas em sala de aula. 

 Trabalho em grupo (leitura e documentários trabalhados nas oficinas). 
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 Desenvolveu dinâmica – referente ao projeto 
 
AVALIAÇÃO: 
 

 A avaliação será contínua e diagnóstica, sendo a mesma o ponto norte que 
direcionará o trabalho. 

 
Projeto: Alimentação e vida Saudável 
 
JUSTIFICATIVA:  

Desenvolver nos alunos habilidades atitudinais quanto à importância de uma 
alimentação adequada levando em consideração os aspectos de higiene, 
aproveitamento e relacionamento social durante as refeições. 
 
OBJETIVOS: 

- Desenvolver hábitos de higiene pessoal antes e após as refeições. 
- Conhecer a importância dos nutrientes de cada alimento na vida humana. 
- Despertar noções de quantidades necessárias em cada fase da vida. 
- Destacar a necessidade dos exercícios físico junto com a alimentação para 

melhorar a qualidade. 
- Incentivar as preparações diferenciadas. 
- Compreender os benefícios de uma mastigação correta. 
- Relacionar o uso adequado da merenda evitando o desperdício. 
 
Público Alvo: Toda a comunidade escolar e família. 
 
Período: Durante o ano letivo. 
 
Áreas Envolvidas: todas às áreas do conhecimento e oficina curricular de Saúde 
qualidade de vida. 
 
Etapas: 
- Socializar o projeto junto ao professor no momento de estudo coletivo. 
- Envolver alunos, família e toda comunidade escolar. 
- Utilizar as salas de aulas (curricular básico e oficinas curriculares) para 

desenvolver o projeto. 
- Estabelecer parceria junto a Prefeitura Municipal, com participação da 

Nutricionista para conscientização de uma alimentação saudável. 
 
Responsáveis: 
Equipe gestora, professores, funcionários e a nutricionista. 
 
Avaliação: 
Avaliação do projeto será contínua, observando os avanços em cada etapa e 
redirecionando os procedimentos se necessários for. 
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PROJETO: EDUCANDO PELA DIFERENÇA 
 

TEMA: CULTURA DE PAZ 
 
JUSTIFICATIVA:  
- Na busca de colaborar na construção de um ambiente escolar harmônico, onde 
todos respeitem a diversidade interagindo de forma solidária e fraterna e assim 
minimizar os embates na comunidade escolar e local na intenção de edificar uma 
sociedade justa e cidadã. 
 
OBJETIVOS:  
- Compreender a intolerância presente nas relações. 
- Promover o debate sobre a descriminação ético racial. 
- Estimular a pesquisa sobre situações, problemas que permeiam as relações sociais. 
- Entender através da leitura e reflexão como se deu a exclusão dos afros 
descendentes. 
- Perceber estereótipos arraigados e manifestados nas interações cotidianas. 
- Incentivar a partir de novos paradigmas a construção de um convívio harmonioso 
no ambiente escolar. 
 
PUBLICO ALVO: 
- Alunos do Ensino Fundamental Ciclo I e II, Ensino Médio, professores e 
funcionários. 
 
PERÍODO: 
- Outubro e Novembro 
 
ETAPAS: 
- Sensibilidade da equipe escolar em HTPC. 
- Envolvimentos dos alunos no projeto. 
-Utilização dos espaços e recursos materiais disponíveis (Biblioteca, SAI, pátio). 
- Socialização dos trabalhos na comemoração cívica do dia 20 de novembro. 
 
PROCEDIMENTOS: 
- Pesquisas em livros didáticos, revistas, jornais e Internet. 
- Trabalho em grupo. 
- Confecção e exposição de cartazes. 
- Tradução de novas técnicas de linguagens. 
 
RESULTADOS: 
- Espera-se que ao final do projeto tenha melhorado as atitudes relacionais entre os 
envolvidos no processo ensinar e aprender e permitindo relações harmoniosas no 
convívio escolar. 

 
 
 



      26 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      27 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      29 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



      30 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 



      31 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      32 

 
 
 
RELAÇÃO DE PROFESSORES DA UNIDADE ESCOLAR 
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QUADRO DE PESSOAL 
 

PROFISSIONAL FUNÇÃO 

Valdir Cândido Ribeiro Diretor 

Carlos Roberto Martins Vice-diretor 

Cleuza Oliveira Carvalho Santos Secretário 

Helena Maria Pereira do Prado Agente de Organização Escolar 

José Claudinei de Lima Agente de Organização Escolar 

Ana Maria Firbida Eduardo Agente de Organização Escolar 

João Batista Roberto Agente de Organização Escolar 

Adelaide Martins da Costa Agente de Serviço Escolar 

Neusa Antonia do Prado Auxiliar de Serviços 

Terezinha Aparecida Barbieri Inspetor de Aluno 

João Roberto Pereira Auxiliar de Ensino 

Otília Tanázio de Souza Serviços Gerais 

Sandra Maria de Souza Serviços Gerais 

Luiz Pereira de Souza Serviços Gerais 

Hosana Pereira Sena Pinati Serviços Gerais 

Creuzeli Barbosa da Silva Serviços Gerais 

Rosieli Dias de Oliveria e Silva Serviços Gerais 

 
 

MEMBROS DA APM 
Conselho Deliberativo 
Ângela Maria Bertoli Lopes 
Sandra Mara da Cunha Cervantes 
Reonice Martins Pissioli 
João Carlos garbatti 
Antonio Fernades Ferreira 
Edneia Mendes Martins Rinaldi 
Marcio Luiz Fim 
Neusa caparroz Pereira dos santos 
Creosonice Macedo Alves da Silva 
Edinay Moreira de Almeida Silva 
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Conselho Fiscal 
Valdir Alves dos santos 
Wilson Lima de Jesus 
José Claudinei de Lima 
 
Diretoria executiva 
Irene Ferreira Torres 
Josiane Mendes de Maria 
Márcia Antunes de Oliveira 
Eliety Lourençode Souza 
Josias Antonio de Souza  
Maria Claudenice Cardoso 
Marta Antonia do Prado 
Sueli aparecida leite de Paula  
 

Membros do Conselho 
 
Pais Titulares 
Sérgio Mendes da Costa 
Valdir Alves dos Santos 
Cacilda Donizete Moreira 
Elaine Mendes Martins 
Terezinha Trindade Garcia 
Suplentes 
João Carlos Garbatti 
Marcio Luiz Fim 
 
Funcionários 
Ana Maria Ferbida Eduarda  Suplente : José Claudinei Lima 
 
Alunos: 
Antonio Carlos Felipe Ferreira - 3º Ensino Médio 
Lilian bruna de Moraes – 2º Ensino Médio 
Claiza Diogo 1º Ensino Médio 
Sandro Felipe Garcia – 7ª série do Ensino Fundamental 
Vitor Hugo Pereira de Oliveira – 8ª série DO Ensino Fundamental  
Suplente 
Tairine Silva Ribeiro 7ª série do Ensino Fundamental 
 
Professores 
Ângela Maria B.Lopes 
Luciana  A Silva 
Eliane Mendes M.Prado 
Nilço Ap. Fabris 
Maria Daiane Moraes 
Clair Diogo Inácio 
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Dalva Ap.Feltrin Scarin 
Sandra Mara da cunha Cervantes 
Catarina de Lurdes M.Vageti 
Suplentes 
Josiane Mendes de Maria 
Elizangela Zago N.Sabino. 

 
MEMBROS DO GRÊMIO ESTUDANTIL 

Daniel Oliveira Junqueira – 7ª Série 
Emerson Junior Pereira Sena – 6ª Série 
Anderson Henrique dos Santos – 4ª Série 
José Martins Dias – 6ª Série 
Ana Martins Fabris – 2ª Série 
Willian César de Azevedo – 5ª Série 
Willian Soares Teodoro – 3ª Série 
Wander G. Montalvão Scapin – 3ª Série 
Lucas Vinícius da Silva – 8ª Série  
Larissa Junqueira – 7ª Série 
Gustavo Gomes Leite  - 6ª Série 
João Paulo Pereira C. da Silva – 1ª Série 
Larissa Barbieri de Oliveira – 3ª Série 
 
Sócia Admitida: Reonice Marino Pissioli 


