SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE PIRACICABA
E.E. “Frei Fernando Maria Fachini”
R: Domingos Gregolin, 550 – Bairro Jardim Levorato Cep: 17.370-000
Santa Maria da Serra – SP - Tel - (0xx19) 3487-1344
“A proposta pedagógica é um caminho, não é um lugar. E é um caminho a
ser construído, que tem uma história que precisa ser contada e traz consigo seus valores,
as dificuldades que enfrenta os problemas que precisam ser superados, seus desejos, as
suas vontades”.
PROPOSTA PEDAGÓGICA
APRESENTAÇÃO
A Proposta Pedagógica da Escola Frei Fernando Maria Fachini está sendo
estruturada para atender as novas demandas, necessidades e adequações às exigências
que vão surgindo. Sendo assim a nossa Proposta Pedagógica é um documento aberto
que frequentemente sofrerá mudanças pois deverá acompanhar as evoluções da
legislação . Partindo do princípio que vivemos a época da “cultura do projeto” em nossa
sociedade, onde as condutas de antecipação para prever e explorar o futuro faz parte de
nosso presente. Essa influência sobre nossas adaptações cotidianas só faz sentido se o
domínio que tentamos desenvolver sobre os diferentes espaços cumpre a função de
melhorar as condições de vida do ser humano, respeitando as diferenças e o direito à
igualdade. Foi a partir desse pensar inicial que surgiu esta proposta .
AÇÕES
- Contextualizar os professores à importância e a necessidade de trabalho
em grupo direcionando-o à interdisciplinaridade.
- Reunião sistemática de pais para sensibilização sobre necessidade e
importância da participação e acompanhamento no processo ensino – aprendizagem.
- Proporcionar ações de modo a tornar a escola mais atraente a pais e alunos.
OBJETIVOS:
Os focos das ações da unidade escolar será a aproximação e participação
efetiva dos pais ou responsáveis no processo ensino – aprendizagem , destacando o
comprometimento como veículo de aperfeiçoamento ético e social de seus filhos .
- Elevar o índice geral de aprovação;
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- Reduzir o índice de evasão;
- Desenvolver o hábito e o gosto da leitura;
- Proporcionar acesso a meios tecnológicos;
- Estabelecer estratégias para aquisição e formação de hábitos e
atitudes/valores;
- Promover ações que busquem a integração da comunidade no contexto
escolar;
- Reduzir a indisciplina dos alunos no ambiente escolar;
- Oferecer instrumentos pedagógicos para a Avaliação Institucional;
- Oportunizar aos alunos atividades extra-classe , onde possam vivenciar
valores culturais;
- Conscientizar os alunos sobre a importância dos recursos naturais e o
ambiente em que vivem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Conclui-se que a viabilização da Proposta Pedagógica pressupõe um
construir e reconstruir em conjunto.
Para tanto gestores, educadores, educando, funcionários, comunidade local e
toda a comunidade escolar deverão se incluir na avaliação do processo e no
redirecionamento de caminhos para que todos os objetivos propostos sejam atingidos.
As questões: Como estamos caminhando? Estamos no caminho certo? Quais são os
nossos indicadores no momento que nos apontam os resultados? E, o que precisamos
mudar? Devem ser prioridade nas nossas reflexões em ATPCS e Planejamentos. Isto
implica um trabalho coletivo e de responsabilidade individual da parte de todos os
envolvidos no processo de construção de um indivíduo crítico e protagonista da sua
própria vida.
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Caracterização da Unidade Escolar
EE Frei Fernando Maria Fachini

A escola atende alunos do bairro Jardim Levorato e da zona rural, com linha
de transporte rural. A comunidade atendida é heterogênea, pois atendemos alunos da
zona rural e urbana.
A região de localização da escola é carente e não há lazer para as crianças.
Predominam famílias com dois a oito filhos. As mães que trabalham fora deixam os
filhos na creche ou com vizinhos e familiares.
O nível sócio econômico das famílias é bastante diferenciado, tanto na área
rural como na área urbana, sendo que temos famílias com algum poder aquisitivo e
algumas famílias que recebem auxílio do governo (bolsa família) e ajuda do município
nos programas existentes (leite comunitário, ajuda das igrejas com cestas básicas).
A maioria dos pais dos alunos cursou apenas o Ensino Fundamental, uma
pequena parcela cursou o Ensino Médio e muito pouco tem o nível Superior.
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Dados da Escola
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