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Atos Legais desta U.E.: Criação: Decreto do Presidente de 30/03/1896, publicação
no D.O. E de 02/12/199 e instalada em 30/05/1987; Instalação do Ensino Médio:
Resolução SE nº 345/84 de 10/12/1984, publicação no D.O.E de 13/12/1984; Curso:
Ensino Médio em Tempo Integral, conforme Lei 1164/12, alterada pela 1191/12, e Res.
SE 49/2013.

Caracterização da Comunidade em que a escola esta inserida
A escola está localizada no Bairro Alto desde agosto de 1917, quando foi
inaugurado este maravilhoso edifício de características arquitetônicas neoclássicas, com
paredes decoradas com afrescos. Nas imediações existem casas de comércio, outras
escolas, igrejas e clubes, pois este local do bairro Alto hoje tem mais características
comerciais que residenciais, tendo em vista a proximidade com o centro da cidade e
com o terminal central de integração de transportes urbanos da cidade. Os bairros
vizinhos são Bairro Centro, Jardim Elite, Nova América e Vila Monteiro. Os meios de
transportes utilizados pelos alunos e por professores são: ônibus urbanos, carros
particulares e transporte escolar. Os meios de comunicação são os jornais: Jornal de
Piracicaba, A Tribuna, Gazeta de Piracicaba, além de rádios locais e da TV Beira Rio,
em março de 2010, criamos um blog para facilitar a comunicação entre a escola e os
pais, o endereço é eesudmennucci.blogspot.com e para uma comunicação mais rápida
entre os professores direção coordenação e secretaria montamos um endereço de e-mail
de grupo professoresdosud@googlegrups.com
A população das imediações da escola é constituída por funcionários públicos,
comerciantes, operários e profissionais liberais. O nível de escolaridade é bem
diversificado, desde Nível Superior, até o Ensino Fundamental incompleto, tendo em
vista a grande diversidade populacional do bairro . O comércio é a atividade econômica
predominante no bairro. As residências são de bom nível, prédios de apartamentos
residenciais e alguns imóveis tombados pelo CONDEPHAAT. As igrejas desenvolvem
atividades culturais e religiosas com a comunidade. O atendimento de saúde é no Pronto
Socorro do Bairro Piracicamirim.

Os pais dos alunos que formam a clientela escolar são na maioria natural de
Piracicaba e percebemos que se preocupam com o futuro dos filhos e os colocam em
cursos de formação complementar tais como: informática, inglês, dentre outros as
atividades econômicas dos pais são: autônomos, profissionais liberais, comerciantes e
também percebemos alguns desempregados. As famílias são de renda econômica média,
alguns poucos são de baixa renda. Não são muito participativos na comunidade do
entorno da escola, pois, fazem parte de comunidades mais distantes. A clientela escolar
em sua maioria gosta e pratica esportes, músicas e dança. Em geral apresentam bom
estado físico e de saúde. O público escolar em sua maioria gosta do estudo e os
professores procuram incentivá-los, valorizá-los e enfocam sua importância na
sociedade atual, onde a autonomia do profissional se faz necessária.
No ano de 2012 foi implantado em nossa escola um Centro de Estudos de Línguas
e no ano de 2013 ampliou seu atendimento nos idiomas de Alemão , Frances, Inglês e
Espanhol, contando a partir de então com 560 alunos e comportando um coordenador
especifico para este novo segmento da escola.
Analisamos a atuação da equipe escolar, positivamente ao verificarmos um
crescimento no rendimento médio no SARESP de 2,86 no ano de 2011, porém com
índice de fluxo de 0,75, o que dificultou a consecução da meta de 2,57, estipulada para
aquele ano. No ano de 2012, observamos uma melhora significativa no resultado das
provas do SARESP, que passou dos 2,86 à 2,93. Porém, o fluxo se manteve em 0,75
como no ano anterior, fazendo com que chegássemos apenas a 30% da meta prevista
para aquele ano. Este índice de fluxo, é o reflexo do grande número de evasão que
tivemos nestes últimos anos analisados, pois nossos alunos são de vários bairros da
cidade, e provavelmente a questão de transporte interferiu negativamente nestes
resultados.

Nosso corpo docente é constituído por professores na sua maioria titulares de
cargo, designados nos termo da Lei Complementar 1164/2011 e Lc 1191/2012 .

No núcleo operacional, o módulo atualmente está completo, temos também um
convenio com a Prefeitura Municipal de Piracicaba que nos subsidia na contratação de
dois funcionários. No ano de 2009 os serviços de limpeza de nossa Unidade escolar
foram terceirizados e os funcionários do Estado – ASE - foram removidos para outras
escolas.
A U.E possui um Professor Coordenador Geral e um Coordenador para cada área
de conhecimento oferecendo o suporte necessário para que as habilidades pedagógicas
sejam bem desenvolvidas e trabalhadas.
As instituições auxiliares da escola: APM - Associação de Pais e Mestres tem a
finalidade de colaborar com o processo educacional, integrando pais, alunos,
professores, funcionário, criando uma integração entre escola/comunidade é o órgão
financeiro da escola. O Conselho de Escola é constituído por representantes de pais,
professores, funcionários e alunos, que atuam junto a Direção, no processo de gestão
pedagógica – administrativa da Escola tem procurado colaborar com soluções
satisfatórias nas questões propostas conforme as necessidades da U.E., facilitando sua
organização e o gerenciamento da escola. O Grêmio Estudantil legitimado pela Lei
7.398 de 14/11/1985 tem como principal objetivo congregar o corpo discente da escola
em vários momentos da dia-a-dia e ocasiões especiais. Pautamos pela gestão
democrática da escola e com a participação da comunidade intra e extra-escolar.
A partir do ano de 2012, fizemos várias discussões sobre nossa escola, e chegamos
a conclusão que precisávamos adotar um novo modelo de educação e assim resolvemos
aderir ao Programa Ensino Integral, mas com opção apenas para o Ensino Médio.

Após as discussões, com o Conselho de Escola, Associação de Pais e Mestre
decidimos colocar em ação o nosso desejo. E solicitamos a implantação do Programa
em nossa escola, o qual foi implantado no ano de 2013. A implantação deste modelo de
educação que foca na aprendizagem de cada aluno, no perfil do educando e nas
premissas da educação para a vida, a qual se baseia nos quatro pilares, os quais são
cotidianamente trabalhados.

Aprender a conviver, pois ficamos todos no espaço escolar, e nos utilizamos da
pedagogia da presença e dos conteúdos atitudinais , para fazer desta escola uma escola
aprendente, nesta perspectiva aprender a ser torna-se o grande ponto de partida , pois,
cada um precisa Ser o impulsionador das aprendizagens do outro com quem convive.
Aprender a aprender, neste pilar instrumentalizamos nossos alunos a fazer-se aprendiz e
a replicar conhecimentos. Aprender a fazer é Então a nosso ver o ápice da conquista
das habilidades, é a prática das habilidades traduzidas nas competências construídas e
replicadas no convívio, na troca de experiências e na busca da consecução dos projetos
de vida dos nossos alunos.

