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INTRODUÇÃO
“O respeito do meu pai pelas crenças religiosas de minha mãe,
ensinou-me desde pequeno a respeitar as opções dos demais”.

Paulo Freire

Trabalho a 33 anos no magistério. No ano de 2000 me formei em

Letras na UNOPAR (Universidade Norte do Paraná), No ano de 2004 fiz a Pós
- Graduação “Latu Sensu” em Educação Infantil e no ano de 2009 a Pós –
Graduação

“Latu Sensu”- Especialização em Educação, Gestão Escolar,

Supervisão de Ensino, Orientação Educacional e Administração e Pedagogia
em andamento.

Fazem 45 anos que resido na comunidade do Jardim Bandeirantes,

lecionei em várias escolas da Zona Rural como: Escola Municipal Aricanduva,

Escola Municipal Duque de Caxias ( Campinho), Escola Municipal José
Monteiro, Escola Municipal Assunta Corona Fernandes, Fazenda Santa
Guilhermina e na Zona Urbana: Escola Municipal Joarib Grillo Cordeiro,

Colégio Estadual Antonio Racanello Sampaio, Colégio Estadual Walfredo
Silveira Corrêa, Pré Municipal - Mônica (subsolo da Igreja São José).

De 2006 até 2012 fui convidada para trabalhar nesta escola na

supervisão e em 2013 assumi a direção.

Aceitei esse desafio para possibilitar aos educandos condições de

construírem o seu conhecimento mostrando que é possível fazer a diferença.

Durante a minha gestão quero mostrar que para ensinar e aprender

não existe receita ou fórmula. Aprender e ensinar é algo que vem de dentro de

cada um. Procurarei mostrar isso através de atitudes e ações do cotidiano.
Para tanto contarei com a participação ativa, reflexiva e crítica de todos os

educadores e funcionários que como eu, almeja uma educação diferente e que
realmente faça a diferença na vida de nossos alunos.

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR
a) Identificação do Estabelecimento de Ensino:
Escola Municipal Professora Heloiza Maria Victorina Palmyra Curotto





Giancristofaro - Ensino Fundamental
Rua Jacupemba, 715 – Jd. Bandeirantes
Arapongas - Paraná
CEP: 86703-060.
Telefone: (43) 3902-1009.

b) Organização da escola:
A Escola Municipal Heloiza Maria Victorina Palmyra Curotto

Giancristofaro atende as turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental nos

períodos matutino e vespertino, recebe uma média de 301 alunos, distribuídos

nos turnos, matutino e vespertino. Atualmente dispõe de 07 turmas por cada

período. No período matutino e vespertino a escola oferta 01 Sala de Recursos
Multifuncional – Tipo I, 01 Sala de Apoio Pedagógico (SAP) e 01 reforço. No

período noturno dispõe de 01 sala da EJA- Educação de Jovens e Adultos,
uma biblioteca que também funciona como sala dos professores.

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR – fundamentada
no Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar
2.1. APRESENTAÇÃO DA ESCOLA, REVELANDO SUAS PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS:

No dia 21 de janeiro de 2005, Excelentíssimo Prefeito de Arapongas,

Luiz Roberto Pugliese assina a portaria nº 072/2005, criando a unidade escolar,

com o fim específico de atender a clientela de Educação Infantil e Ensino

Fundamental, residente no Conjunto Habitacional Jardim Bandeirantes. O

nome da Escola foi em Homenagem a Professora Heloiza Maria Victorina
Palmyra Curotto Giancristofaro.

Ela nasceu em 15 de junho de 1928 na cidade de São Paulo,

capital. Adolescente, mudou-se para Arapongas onde iniciou suas atividades

de docência fazendo parte da herança de professores, que dedicaram suas
vidas educando cidadãos que hoje atuam em diversas atividades profissionais
do município, e, contribuíram para fazer a história determinando os valores que
constituem a história cultural da cidade de Arapongas.

Sua história de vida nos demonstra que a jovem se projetou

destacando-se como profissional da educação, trabalhando arduamente em
prol da melhoria da qualidade de ensino e valorização da classe docente.

Hoje, a atual Diretora da Escola é a Professora Elizabeth de Fátima

Paula Fernandes, funcionária do Município, que atuou como supervisora neste
estabelecimento desde o ano de 2006 e em 2013 assumiu a sua direção.

A partir do ano de 2007 foi implantado o Ensino Fundamental de 9

anos através da Lei 11.274 de 6 de fevereiro de 2006.

Até hoje nossa escola contou com um total de quatro Diretoras e

atualmente conta com 38 funcionários.

A escola é de extrema importância para nossa comunidade escolar,

tendo em vista ser a única em nosso bairro que atende a demanda dessa faixa

etária, oriunda de fundos municipais. Também atendemos outras comunidades
e bairros como o San Rafael II, Vila Cascata, Jardim Santa Alice, Jardim

Bononi, que até o presente momento não possuem ainda uma escola
municipal.

2.2 LINHAS BÁSICAS DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
DA ESCOLA

A Gestão Escolar é uma ação coletiva e integrada com todos os

segmentos da comunidade escolar. Para se alcançar melhores resultados é
necessário a participação de todos no processo educacional para se

estabelecer objetivos e as decisões a serem tomadas. A participação em

atividades e em diferentes decisões torna o desempenho da escola mais
eficiente.

Para que haja uma ação transformadora, se faz necessário estabelecer

metas durante todo o ano letivo. Avaliar resultados seja eles satisfatórios ou
não juntamente com sua equipe pedagógica e analisar as propostas.

Cada diretor deve construir uma maneira de fazer com que todos os

agentes educacionais participem de tomadas de decisões simples ou

complexas no projeto político pedagógico. Dentro de um ambiente escolar, ter
uma participação coletiva é uma das melhores formas de se promover uma
democracia pelo gestor educacional.

Nossa escola possui objetivos a serem seguidos, os quais constam no

Projeto Político Pedagógico (PPP), que deve servir de orientação, a nós
gestores.

Tais objetivos são de suma importância os quais pretendo buscar

rigorosamente para melhor atender minha comunidade. Utilizar de democracia

bem como a reflexão juntamente com minha equipe pedagógica, para buscar
os melhores resultados para nossos alunos, os cidadãos. Temos que trabalhar

visando que a comunidade é nosso “cliente” tendo em vista que estamos para

servir, como funcionários públicos que somos. Buscar atender para
alcançarmos nossos objetivos é primordial.

O processo de ensino-aprendizagem não terá sido atingido de forma

satisfatória se não houver uma busca permanente pela convivência, entre
alunos e professores no ambiente de aprendizagem.

2.3 INDICADORES
Na realidade da Escola Municipal Profª Heloiza Maria Victorina Palmyra

Curotto Giancristofaro, esta vertente vem nos revelando, que os alunos

advindos de famílias carentes e assalariados, necessitam aprender os

conteúdos considerados essenciais elevando seus níveis de conhecimento por
meio de um ensino de melhor qualidade. Tudo está sendo feito para a

construção de resultados mais positivos. Por meio da ação educativa busca-se
viabilizar melhores resultados e através da reflexão coletiva envolvendo todos

os profissionais no processo educacional, desenvolvem-se também projetos
para superar as dificuldades pedagógicas.

A taxa de aprovação da escola no ano de 2013 foi de 95,9% e a taxa

de reprovação foi de 4,1%. O índice de evasão escolar foi de 0%.

No ano de 2013, a Escola Heloíza teve como média 5,6 no IDEB.
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