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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO PIRACICABA
EE “PROF. JETHRO VAZ DE TOLEDO”
Rua Garça, 535 – Jardim Itapuã – Piracicaba – SP.
CEP: 13.402-055 – Fone / fax: (0xx19) 3434-1363/3432-4712
E-mail: apm.Toledo@itelefonica.Com.br

I-IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA ESCOLA:
EE “PROF. JETHRO VAZ DE TOLEDO”
- Endereço:
Rua Garça, 535 – Jardim Itapuã
Piracicaba – SP.
CEP: 13.402-055
Fone: (0xx19) 3434-1363 – Fone/Fax: 3432-4712
e-mail: apm.toledo@itelefonica.com.br
- Fundamento Legal
Escola Estadual Professor Jethro Vaz de Toledo, foi criada pelo Decreto 22.167, de 08 de
maio de 1984 e publicado no D.O.E. de 09 de maio de 1984.
- Jurisdição e Códigos da Escola
Jurisdicionada pela Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba, a Unidade Escolar possui
os seguintes Códigos e Inscrições:
U.A.: n. º 061.736
C.I.E.: n. º 048.501
F.D.E.: convênio n. º 05-33-211
C.N.P.J. Da A.P.M: n. º 47.766.464/0001-77.
- Níveis e Modalidades Oferecidos pela Unidade Escolar

Nível/Modalidade

Organização

Duração

Ensino
Fundamental

CICLO II – 5ª à 8ª
série

Anual

4 anos

Ensino
Médio

1º ao 3º ano

Anual

3 anos

- Período de funcionamento/aulas

PERÍODO
Manhã
Tarde
Noite

HORÁRIO
07h00 às 12h20
13h00 às 18h20
19h00 às 23h00

Regime
Progressão
continuada
no Ciclo
Progressão
continuada
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II -CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR
- Localização Geográfica da Escola e Caracterização da Comunidade Local
A Escola Estadual “Prof. Jethro Vaz de Toledo”, está localizada no bairro Jardim Itapuã, na
região periférica da cidade de Piracicaba, distante do Centro da Cidade aproximadamente 6 km. O
bairro foi construído e fundado em 1975, pela empresa de habitação “Construtora Abdala”,
destinado a classe trabalhadora, é servida por uma boa infra-estrutura, com asfalto em quase todo
o bairro, possui linhas de ônibus urbano que ligam os bairros próximos com o centro da cidade,
uma boa iluminação pública, coleta de lixo, fornecimento de água e um bom atendimento
comercial com: supermercados, farmácia e locais de prestações de serviços (eletricista,
cabeleireiros, etc.). No que diz respeito ao atendimento social, a comunidade possui: Posto de
Saúde Familiar, Creche, Centro Comunitário, Centro Esportivo. Além da Escola Jethro Vaz de
Toledo, existe também uma Escola Municipal Wilson Guidotti.
Com o rápido crescimento urbano, surgiram vários bairros adjacentes, de populares
oriundos de várias partes do país, Muitos problemas de atendimento social e de infra-estrutura
também apareceram, estes Bairros que surgiram após o Jardim Itapuã: Jardim Camargo, Jardim
Tóquio, Novo Horizonte, Monte Líbano, Tatuaté I e II, Parque Sabiá e outros, que já se fundiram.
A comunidade local é formada por um grupo bastante heterogêneo, do ponto de vista
econômico social, sendo que, existem vários trabalhadores de classe média baixa e muitos
desempregados. Não há locais destinados para o lazer, sendo neste aspecto extremamente
carente, pois, não há projetos voltados para a ocupação da comunidade, deixando os nossos
jovens na ociosidade.
- Caracterização do alunado
Com informações obtidas através das fichas cadastrais dos alunos e coleta de informações
levantadas juntos aos moradores e líderes da comunidade, chegamos a um perfil aproximado da
clientela escolar, com as demandas maiores pelos serviços públicos.Parte da clientela é formada
por filhos de migrantes. A característica desta clientela é instável, por causa da grande mobilidade
da população migrante, oriundos de várias regiões do Brasil, sendo que, uma parte dos alunos
veio dos Estados de Minas Gerais, Paraná e Bahia.
A renda média familiar está em torno de um a quatro salários mínimos entre os pais
trabalhadores formais, porém com já salientamos, grande parte da população encontra-se
desempregada ou então, trabalhando na informalidade.
Quanto à qualidade de vida, aproximadamente 50% da clientela reside em casa própria,
sendo que os demais ou moram em casa de alvenaria ou barracos improvisados.
As famílias são formadas na maioria com a figura paterna, mas não com a presença destes
pais em suas moradias, fortalecendo a presença da mãe ou dos avós, mas ainda temos famílias
formadas por pai, mãe e irmãos.
Quanto à religião, existem 60% que professam ser católicos, 30% evangélicos e 10%
divididos em outras religiões.
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- Recursos Materiais e Físicos
O prédio da escola é de propriedade do Governo do Estado de São Paulo. Possui 10 salas
de aula em bom estado de conservação, uma sala de leitura e um laboratório de informática.
Para facilitar a compreensão da organização do prédio escolar em sua descrição, vamos
dividi-lo em blocos:
O primeiro bloco está localizado junto ao portão principal. Nele, temos um hall de entrada,
a secretaria, a sala de coordenação, a sala da direção e dois banheiros destinados aos
professores.
O segundo bloco está anexado ao primeiro por uma passarela coberta. Temos duas salas
de aula em funcionamento, um laboratório de informática e a sala dos professores.
O terceiro bloco encontra-se anexado ao segundo também por uma pequena escada
coberta. Nele possuímos três salas de aulas.
O quarto bloco fica abaixo do nível dos outros blocos, está ligado a aquele por duas
passarelas cobertas, é neste que encontramos o maior número de salas (cinco salas de aula) e
também os banheiros destinados aos alunos.
O quinto bloco está anexado ao quarto pelo pátio coberto, é neste local que, alem da
cozinha e o depósito de alimentos, encontramos a sala de leitura, mais dois cômodos utilizados
para guardar o material esportivo e de manutenção, pois este bloco está localizado junto à quadra
poliesportiva que é coberta.
O sexto bloco fica atrás do segundo bloco, nele encontramos uma pequena cozinha para
atendimento dos funcionários e professores, um banheiro de funcionários, a cantina mantida pela
APM, deposito para produtos de limpeza, almoxarifado para materiais escolares e arquivo morto.
Em anexo ao sexto bloco temos a zeladoria.
A escola possui diversas áreas verdes, separando os blocos e demais espaços de
convivência social.
A Escola possui os seguintes recursos matérias:
QUANTIDADE
10
01
05
01
08
14
02
01
02
01
01
05
02
01
02
19

DESCRIÇÃO
Televisores de 29’’ em suas salas de aula
Retro-projetor
Rádios CDs com toca-fitas
Aparelho de som completo
Aparelho de DVD para uso em sala de aula
Micros computadores na sala de informática
Impressoras e copiadoras
Aparelho fone/fax
Antena parabólica
Câmara digital
Data Show
Computadores administrativos
Computadores para uso do professor
Telão para projeção
Notebook para uso pedagógico
Câmeras de vigilância pelos espaços físicos da
escola
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- Recursos Humanos
a) Equipe Gestora: 01 Diretor Efetivo, 01 Vice-diretor designado, 02 Professores
Coordenadores Pedagógicos designados, sendo um para o Ensino Fundamental e
outro para o Ensino Médio;
b) Organização Escolar: 01 Secretário Designado, 05 Agentes de Organização Escolar,
sendo 01 readaptado como inspetor de alunos;
c) Serviço Escolar: terceirizado contando com 03 funcionárias para a limpeza;
d) Equipe docente: 97% efetivos;
e) Colegiados: Conselho de Escola e Conselho de Classe e Série;
f) Instituições: APM e Grêmio Estudantil.
g) A partir de 25/08/2011, a Unidade Escolar teve o Cargo de Diretor Vago, provido nos
termos da Res. 57/08,com diretor designado,em decorrência da remoção da titular ,para a EE.Jose
Romão-Vila Resende,nesta cidade.
- Serviços de Assistência ao Escolar
É prestado pela merenda escolar terceirizada, servida nos três períodos de funcionamento
da Escola, na entrada dos alunos, no período matutino há leite com pão ou bolacha e nos
intervalos merenda sólida, como: arroz, carnes, verduras e legumes e como sobremesa frutas.
No âmbito dos recursos financeiros, mantemos uma caixa beneficente sob cuidados da
APM, que fornece uniforme para os alunos inscritos nesta caixa beneficente.
Temos também um telefone público para uso geral (alunos, professores, funcionários e
comunidade).
III – OBJETIVOS DA ESCOLA
Os objetivos da escola são descritos e elaborados de acordo com o diagnóstico do
alunado.Neste quadriênio foram assim definidos:
a)Promover a integração escola e comunidade.
b)Promover auto-estima do educando e dos envolvidos no processo.
c)Direcionar seus esforços para a formação de um cidadão responsável, crítico e
participante na comunidade onde se insere, preparando-o para o convívio social.
d)Elevar sistematicamente a qualidade de ensino oferecido pela instituição.
e)Trabalhar valores humanos, tais como: solidariedade, justiça, responsabilidade sócia,
respeito entre outros.

