GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE PIRACICABA
EE “PROFº BENEDITO DUTRA TEIXEIRA”
RUA : Caetano Parisi nº 79 - Santa Helena - Charqueada – SP
Fone - Fax: (19) 34861196

I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR
Nome:
Escola Estadual “Professor Benedito Dutra Teixeira”
Endereço: Rua Caetano Parisi, 79
Bairro:
Santa Helena
Município: Charqueada
CEP:
13.515-000
Telefone: (019) 3486-1196 / FAX: (019) 3486-1028
Email:
e021283a@see.sp.gov.br
Código do CIE: 021283
Código do FDE: 0531.101
Código da U.a.: 43142
CNPJ:
50.107.085/0001-80
Inscrição Estadual: Isenta
Fundamento Legal: Decreto Lei 6273 – DOE 15/09/61
Parecer:
28/82
Mês e ano do início do Funcionamento: 02/1962
Decreto Nº: 52.645 – DOE 05/02/1971
Cursos Oferecidos:
- Ensino Fundamental Ciclo II – Diurno – das 7h00 às 12h20’ e das 13h00 às 18h20’
- Ensino Médio: - Diurno – das 07h00 às 12h20’
- Noturno – das 19h00 às 23h00’
Ato Legal: Lei 9394/96
Ato de Autorização do Curso do Ensino Fundamental: decreto Lei 6273 – DOE 15/09/1961
Ato de Autorização do Curso do Ensino Médio: Resolução SE 345 do D.O. 13/12/1984
Equipe Gestora:
Diretor:
Darcy Guerreiro Lopes Fernandes
Vice-diretor:
Mauricio César Pacano
Coordenação:
Silvana Mara Castiglioni
Thaís Abdallah Lotaif Bruno
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II – CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR
Histórico da Unidade Escolar:
A Escola Estadual “Professor Benedito Dutra Teixeira” criada pelo Decreto Lei 6273/61,
publicado no DOE em 15/09/61, nasceu da necessidade de oportunizar aos moradores da cidade
formação escolar a nível de ginásio, atual Ensino Fundamental Ciclo II, tendo como grupo
fundador o Grupo Escolar “Antonio Furlan”, de 1ª a 4ª série, hoje municipalizada.
O Decreto Nº 52.645/71 publicado no DOE de 05/02/71 transforma o “Ginásio Estadual de
Charqueada” em colégio, tendo como Patrono o
Professor Benedito Dutra Teixeira.
Localizada à Rua Caetano Parisi, 79, bairro Santa Helena no município de Charqueada, a
construção do prédio data de 1970.
A Escola é de extrema importância para população que sabe reconhecer seu valor, sendo a
única Escola do Município a oferecer ensino em nível Médio. Muitos de nossos atuais
professores foram alunos desta Instituição de Ensino. Os alunos que aqui concluem os estudos,
vão para o mercado de trabalho, vários para cursos técnicos e para o nível superior.
Recursos Físicos e Materiais da Unidade Escolar
Para implantação da Proposta Política Pedagógica, contamos com:
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13 salas de aula
01 sala de leitura
01 sala de projeção
01 sala de informática
01 laboratório de ciências físicas e biológicas
01 sala de professores
01 sala de coordenação
01 sala de direção
01 secretaria
01 quadra de esporte coberta
01quadra de areia para recreação (adaptada)
01 cozinha
01banheiro de professor masculino
01 banheiro de professor feminino
02 banheiros de aluno masculino
02 banheiros de aluno feminino
01 pátio coberto
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01 almoxarifado (adaptado)
01 sala de depósito para material de limpeza (adaptada)

Equipamentos
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

10 computadores para SAI
03 computadores administrativos
01 computador para coordenação
01 computador para sala de leitura
01 TVs de 20’
01 TV de 29’ para sala de coordenação
01 TV de 29’ para sala de projeção
01 vídeo-cassete para sala de projeção
01 TV de 29’ para sala de leitura
01 DVDs para sala de leitura
01 antena parabólica para sala de leitura
01 tela de projeção
01 retroprojetor
01 episcópio
01 microscópio
01 telescópio
03 aparelhos de Rádio Gravador/CDs
02 microfones
01 filmadora
01 câmera fotográfica digital
01 sistema de alarme
CDs room para as diversas disciplinas
livros para-didáticos
mini-dicionários de português
mini-dicionários de inglês

Recursos Humanos:
Núcleo de Direção:

01 Diretor / 01 Vice- diretor

Técnico-pedagógico: 02 Coordenadores Pedagógicos
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Técnico-administrativo: 01 Secretário de Escola designado,
04 Agentes de Organização Escolar,
01 Oficial Administrativo,
Operacional:

03 Agentes de Serviços Escolares

Corpo Docente:

18 Professores Efetivos.
16 Professores ACTs.

Recursos Financeiros:
Contamos ainda com recursos financeiros provindos do FDE (verba destinada a
manutenção do espaço físico do prédio e equipamentos), Adiantamento (recurso
destinado a despesa miúda e pronto pagamento para consumo de aluno e secretaria)
MEC/FNDE (verba anual destinada aos alunos, para aquisição de material didático e
permanente, além de pequenos reparos e contratação de palestrantes), APM (recursos
próprios) e neste ano, fomos contemplados com o FNDE/PDE pelo baixo índice
educacional de 2009.Vide plano de aplicação de recursos em anexo.
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III - LINHAS BÁSICAS DO PROJETO PEDAGÓGICO DA
ESCOLA
Para este quadriênio nosso Projeto Político Pedagógico consiste em inserir o
aluno de forma crítica, produtiva e transformadora na sociedade, atendendo as
demandas da contemporaneidade e das peculiaridades regionais, realizando a educação
na sua dimensão ético cultural com o reconhecimento das diferenças étnicas, de crença,
de gênero, de composições familiares e de trabalho.
Incluímos o aluno à participação cidadã democrática para oportunizar o
conhecimento da norma culta no domínio consistente da língua portuguesa habilitandoo a interpretação autônoma e consciente da realidade em que vive o que implica em
compreender, dentro dos princípios da ética, da solidariedade e da tolerância, a
sociedade como fruto de uma construção humana histórica, onde as lutas e o
engajamento pessoal nos processos de conquistas, redundaram em garantias políticas,
econômicas e sociais.
Oferecemos conteúdos que favoreçam o desenvolvimento das habilidades e
competências, de acordo com o Currículo oficial da Secretaria Estadual da Educação, de
modo a inseri-lo no mundo do trabalho e no das relações sociais, conhecendo e
compreendendo as tecnologias disponíveis, desenvolvendo seu potencial e inteligência
com equidade, para que todos tenham possibilidades de êxito, de inovação, de crítica e
de adaptação.
Concomitantemente julgamos pertinente implementar
um trabalho de
conscientização com toda comunidade da necessidade de preservação e conservação de
nossa Escola como Patrimônio Público. Para tanto, atuaremos nestes próximos quatro
anos junto com o Programa Escola da Família, despertando no aluno amor e a
valorização da escola como mais um espaço de cultura, lazer, entretenimento, esportes
enfim de conscientização crítica na construção por uma escola cidadã.
Valorização de toda comunidade escolar através de festas e comemorações
(especificadas em calendário escolar como: Festa das Mães, Festa Junina, Festa da
Primavera, Escola Aberta e Encerramento “ Formatura”, principalmente) , convites e
convocações para participação das Reuniões dos Conselhos de Escola, Conselhos de
Classe e Série, APM , e cursos como “Amor Exigente” e outros. E ainda buscamos o
atendimento à comunidade em período integral e com o respeito e atenção por parte de
todos os funcionários da escola, além de realizarmos Pesquisas diversas de “Satisfação
do Cliente” nas reuniões de Pais.
Quanto à valorização dos alunos, investimos no Protagonismo Juvenil,
desenvolvendo Projetos diversos (anexo) e incentivando a formação e atuação do
Grêmio Estudantil.
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Realizamos Excursões e Passeios Pedagógicos, Festas e Comemorações e
atividades da Escola da Família que reunindo profissionais da Educação, voluntários e
universitários, oferecemos aos alunos e comunidade, atividades que possam contribuir
para a inclusão social tendo como foco o respeito à pluralidade e a uma política de
prevenção que concorra para uma qualidade de vida, cada vez melhor.
Investimos especialmente nos alunos que concluem o 3º ano do Ensino Médio
para encaminhamento ao Ensino Superior, através de Palestras diversas e visitas às
Universidades, bem como ao encerramento com Solenidade e “Festa de Formatura”, e
principalmente são encaminhados ao Mundo do Trabalho.
Quanto à valorização dos Profissionais da Educação, realizamos Cursos e
Palestras diversos e incentivo aos Cursos de Formação Continuada em parceria com a
Secretaria da Educação. Fazemos comemorações especiais: Aniversariantes, Dia das
Mães, Dia do Professor e outros momentos de confraternização. Aos professores são
disponibilizados recursos materiais e suportes necessários para um bom trabalho
pedagógico, com estímulo às atividades extracurriculares e troca de experiências.
Semestralmente avaliamos o trabalho escolar com Questionários e/ou Pesquisas que são
tabuladas e compartilhados os resultados para possíveis intervenções.
Quanto à Avaliação do aluno, além das Avaliações Externas, fazemos também
avaliações bimestrais e simulados semestrais (SARESPINHO) com base no Currículo
Oficial da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.
Resumindo então, nosso Projeto Pedagógico contempla a valorização de um
currículo vivo, significativo e estimulante à inclusão e ao acesso, permanência e sucesso
para todos nossos alunos .Visa ao estímulo para a melhoria da auto-estima dos
profissionais da escola e capacitações diversas em serviço. Assim, buscamos uma escola
democrática com participação efetiva de toda comunidade escolar. Esperamos que todos
trabalhem com ética e responsabilidade, com vistas para as metas traçadas em equipe.
Missão: Nossa missão é oportunizar ao educando a construção efetiva de seu
conhecimento, através de uma educação de qualidade, humanitária e adequada à sua
realidade, visando qualidade de vida, formando assim, cidadãos críticos e conscientes.
Visão: Visamos ser uma escola modelo em excelência, exemplo de comunidade
escolar e social, valorizada pela comunidade.

