
Instituto Educacional de Campinas Presidente Castello Branco
   O Instituto Educacional de Campinas Presidente Castello Branco foi criado pela lei no 7.180 de 12 de 
novembro de 1968 e inaugurado no dia 28 de março de 1969. As aulas tiveram início na escola no dia 18 de 
abril de 1969 e sua primeira diretora foi Nilsa Asmar de Andrade. Flailton Ribeiro da Silva é o atual diretor e a 
escola, hoje, oferece Ensino Fundamental (6o ao 9o ano), Ensino Médio e EJA (Educação de Jovens e 
Adultos).
   A escola fica localizada na Avenida Minas Gerais, no 228-CEP: 74510-040 Campinas-Goiânia e funciona nos 
três turnos: matutino, vespertino e noturno. 
   A estrutura física é composta de dois pavilhões (térreo e 1º andar com 16 salas de aula, 04 banheiros, 
almoxarifado, sala de criatividade, auditório, hall, secretaria, 02 banheiros para professores, sala da 
coordenação pedagógica que divide  a mesma com o serviço de mecanografia. Entre os dois pavilhões temos 
uma quadra poli-esportiva onde são desenvolvidas as aulas de educação física e ensaio prático da Banda 
Marcial.  
   A Escola é mantida por recursos financeiros obtidos pelo PDDE – Fundescola – Pró–Escola / FUNDEF e 
PDE, recebida anualmente em atendimento ao ensino fundamental e médio, ainda pelo Tesouro Estadual, 
também recebida anualmente em atendimento ao Ensino Médio, os quais não tem sido suficientes para 
atender a demanda.    As despesas do Instituto são voltadas prioritariamente para materiais didáticos-
pedagógicos, de expediente, de limpeza e de prestação de serviços.
   O I.E.C. Presidente Castello Branco embasa suas ações em concepções filosóficas, buscando o cidadão 
consciente. Nesse sentido verticaliza sua visão pedagógica, focalizando as prioridades, atualizando os 
recursos pedagógicos disponíveis e capacitando seu corpo docente.
   Horizontaliza seu procedimento, promovendo atividades contextualizadas e transversalizadas, objetivando a 
socialização e integração do corpo discente, docente, pessoal técnico e administrativo.Todos os níveis de 
ensino desta Unidade Escolares destinam - se à formação integral do aluno, conforme preceitua as 
Resoluções 194 de 19/ agosto /2005 e 260 de 18/ novembro/ 2005.
  
 Objetivos da escola:

.Melhorar o desempenho acadêmico dos alunos;

.Modernizar a gestão da Escola;

.Resgatar a credibilidade do Ensino Público, através de uma escola com qualidade.


