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Apresentação da escola Pérola Gonçalves 

 

A escola municipal de Ensino de Ensino fundamental Pérola Gonçalves 

integrante da rede municipal de ensino da cidade de Bagé, foi inaugurada 

oficialmente em 12 de junho de 1982.  

Mudou-se no ano de 1987, para a rua Lídio Antônio Collares, 833, onde 

permanece até a presente data, local doado pelo Dr. Danilo Vilamil Gonçalves, 

esposo da patrona da Escola, dona Ana Branca Pérola Gonçalves. 

A partir de 2001 a escola implantou as series finais (5ª a 8ª série). 

A comunidade escolar conta atulamente com um corpo docente de  21 

professores e 8 funcionarios, possui 12 turmas atendendo 270 alunos, suprindo 

as necessidades da zona norte de Bagé.  

 

 

Filosofia da Escola 

A instituição proporciona ao educando uma formação moral, ética, intelectual, 

social e participativa através de um ambiente solidário com a participação de 

toda a comunidade escolar. 

 

Objetivo geral da escola 



 
 
 
 

Oportunizar aos alunos a alternativa de introduzir e criar espaços onde o aluno 

não seja somente um ser em formação, mas um cidadão que exercite seus 

diferentes papéis e que se sinta um ser participante do mundo. 

 

Infraestrutura Física 

 

Número de sanitários: 02 masculinos e 02 femininos 

Sala para supervisão: 01 

Sala para secretaria: 01 

Sala da direção: 01 

Sala de professores: 01 

Biblioteca: 01 

Sala de recursos: 01 

Refeitório: 01 

Área de cobertura: Sim 

Área ao ar livre: Sim 

Laboratório de Informática: 01 



 
 
 
 

 

 

Atendimento Educacional Especializado 

 

O Atendimento Educacional Especializado da Educação especial identifica, 

elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas. 

O atendimento será realizado no turno inverso com o objetivo de complementar 

e/ou suplementar a formação do aluno com vistas à autonomia e a 

independência na escola ou fora dela. 

As estratégias utilizadas, se necessárias, serão elaboradas pelo professor da 

classe, do professor do Atendimento Educacional Especializado juntamente 

com o supervisor escolar. 

 

 

Programa institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID 

 

O PIBID é um projeto da UNIPAMPA, financiado pela capes, em parceria com 

as Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) que tem por objetivo: 

 

        - Proporcionar aos licenciados do curso de Matemática da Universidade 

Federal do Pampa, uma aproximação com a realidade escolar pública, através 

de atividades e oficinas oferecidas aos alunos da escola sob orientação 

conjunta do professores do ensino superior e do ensino básico; 



 
 
 
 

       - Proporcionar aos licenciados e aos professores atuantes na escola, a 

troca de experiências, enriquecendo assim, o aprendizado dos discentes; 

       -Oferecer aos professores da escola pública, através das atividades e 

oficinas sugeridas, uma formação continuada, oportunizando uma melhoria na 

qualidade dos alunos. 

Atualmente a escola conta também com o projeto Pibid (Programa Institucional 

de Iniciação à Docência) de Biologia, da URCAMP (Universidade da Região da 

Campanha). 

 

 


