
17/05/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 1/134

Plano Plurianual de Gestão 2018 - 2022
 Etec Doutora Maria Augusta Saraiva

De acordo com o disposto no Capítulo II  do Regimento Comum das Escolas Técnicas do CEETEPS, o Plano Plurianual de Gestão - PPG
apresenta a proposta de trabalho da ETEC. Conta, como eixo norteador, com o Projeto Político Pedagógico – PPP, no qual são
explicitados os valores, as crenças e os princípios pedagógicos da escola.  A concepção coletiva dos projetos a serem desenvolvidos
parte, necessariamente, do PPP, dos objetivos e metas estabelecidos por meio da análise dos contextos interno e externo, da reflexão
sobre o instituído e da escola almejada pela comunidade.

O Plano Plurianual de Gestão tem uma vigência de cinco anos, com replanejamento, no mínimo, anual. A atualização anual, com
inclusão de novos projetos, garante o horizonte permanente de cinco anos. 

 

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para
arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de
estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas
tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 2000)

Município: São Paulo
INTRODUÇÃO

Nome: ETEC DOUTORA MARIA AUGUSTA SARAIVA
E-mail: e154dir@cps.sp.gov.br
Telefone: (11) 3224-0744
Endereço: Rua Guainases, 1385 - Campos Elíseos CEP 01204-003
Homepage: www.etecmas.com.br

INTRODUÇÃO

O PPG tem por finalidade traçar, diante das escolhas feitas pela comunidade escolar, qual o
melhor caminho a ser seguido pela escola em termos de princípios e abordagens pedagógicas, valores
que norteiam a concepção de educação adotada pela instituição, os objetivos educacionais e da escola,
construindo, assim, parâmetros para a gestão escolar e o trabalho docente. Nesse sentido, uma de suas
vertentes é a análise da necessidade atual da escola e do mundo do trabalho para que se possa delinear
a linha de atuação e modo de trabalho que será utilizado. Sendo assim, este é o momento de identificar e
reconhecer as dificuldades assim como planejar e implantar ações que busquem superá-las; reconhecer e
potencializar os avanços alcançados, cujos dados emergem de discussões e reflexões coletivas, de
atitudes e metas originadas de reuniões diversas, além da aplicação de pesquisas para a identificação de
pontos fortes e fracos, a fim de intervenções futuras .

O PPG não é definitivo, pois, as demandas sociais mudam constantemente bem como o contexto
escolar. Por isso, sua criação deve possuir a participação de toda a comunidade escolar, portanto, neste
momento,  conta-se com a colaboração dos professores, direção, conselho de escola, conselho
administrativo, pais ou responsáveis legais e, claro, a ajuda dos alunos.
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O preparo do PPG inicia-se com a observação do PPG anterior, em que se analisam quais foram
os erros e acertos, qual a linha de trabalho a ser seguida e qual o enfoque social que o novo PPG terá.
Para tanto, possui grande importância a participação de toda a comunidade escolar visando a uma leitura
crítica da situação atual, primando pelas mudanças necessárias.

A partir dessa análise, surgem as escolhas da linha de atuação educacional da escola que serão a
partir daí consubstanciadas no projeto político pedagógico, plano de gestão escolar e nos planos de
trabalho docente, todos alinhados entre si. Cabe ressaltar, ainda, que o plano de gestão escolar será
elaborado para um período de cinco anos em que serão delimitadas as diretrizes e as normas do trabalho
pedagógico e administrativo.

O PPG deve ainda ser construído com base nos seguintes pilares: ética, respeito, procedimento,
qualidade de trabalho pedagógico e administrativo, combate ao prejulgamento e discriminação, avaliação
contínua e o desenvolvimento da gestão democrática.

            Diante de todo o exposto, certo é que a Etec Doutora Maria Augusta Saraiva primará pelo
desenvolvimento ético no ensino-aprendizado, um ensino voltado principalmente para o desenvolvimento
das potencialidades humanas, permitindo ao aluno acesso à cultura letrada, a inserção em práticas
sociais diversas e ao mundo do trabalho, de maneira que possa interagir e tranformar o meio em que vive.

            A comunidade escolar deseja que a construção do PPG seja norteada por princípios de igualdade,
qualidade, respeito, combate ao preconceito, liberdade, gestão democrática, constante avaliação e
continuidade do trabalho, tudo isso com foco no planejamento,  organização, direção e controle das
atividades educacionais e administrativas relacionadas.
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Legenda das etapas

I Levantamento de Dados e Informações
II Análise dos Indicadores
III Definição de prioridades;
IV Definição de Metas / Projetos

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

1. Considerações iniciais

Para apresentar as abordagens pedagógicas, os valores e objetivos educacionais, é necessário
apresentar a caracterização histórica e de perfil da Etec Doutora Maria Augusta Saraiva.

A escola situa-se no Bairro Campos Elíseos, fundado em 1870, junto com a inauguração da São
Paulo Railway (primeira ferrovia do Estado de São Paulo).

Os terrenos eram ocupados por fazendeiros de café e essas terras eram conhecidas como Campo
Redondo e, posteriormente, Chácara Mauá, por ser propriedade do Visconde de Mauá.

 
“Em 1868, passou a se chamar Chácara do Charpe e em 28 de janeiro, Largo dos Guaianases.
Na sede do Campo Redondo havia um prédio de dois pavimentos que, em 1873, passou a servir de
residência ao 8º bispo de São Paulo, D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho e, a seguir, sede do Colégio
Ipiranga. A chácara foi vendida para o arquiteto alemão Frederico Glette.
Os arquitetos Frederico Glette e Victor Nothmann entregaram a execução do projeto de loteamento da
chácara ao engenheiro Hermann von Puttkamer. Aprovado, começaram a construir casas inspiradas na
arquitetura francesa do século XVI. Talvez daí venha a inspiração do nome, já que Paris tem a famosa
avenida Champs Elysées, onde fica o Arco do Triunfo. Foram abertas, entre 1882 e 1890, as ruas dos
Protestantes, Triunfo, Andradas, Gusmões, Piracicaba, Glette, Nothmann, General Osório, Duque de
Caxias, entre outras.
A casa da família de Elias Antonio Pacheco Chaves, conhecida como "Palacete Elias Chaves", foi inspirada
no Castelo de Écouen, na França. A construção foi iniciada em 1892 pelo arquiteto alemão Matheus
Häussler e sob orientação do hamburguês João Grundt, mas só foi concluída em 1899, já sob a orientação
do arquiteto Cláudio Rossi.
Com a morte de Elias Chaves, o edifício foi vendido e, em 1907, foi destinado a abrigar a moradia dos
presidentes da Província de São Paulo, porém seu primeiro morador foi o conselheiro Rodrigues Alves, em
1912. Nessa mesma época passou a se chamar Palácio dos Campos Elíseos.
Há uma escola hoje, onde em 1885 os padres salesianos da Confraria de São Vicente de Paula, ergueram o
Santuário do Sagrado Coração de Jesus. A construção, em estilo renascentista, ocupava uma área de 17
mil metros quadrados.
Dona Veridiana Valéria da Silva Prado, dona da Chácara Veridiana Prado que compreendia o espaço entre
as avenidas Angélica e Higienópolis e as ruas Jaguaribe e dona Veridiana, em Santa Cecília, ofereceu à
igreja o altar-mor, de mármore italiano, e o Cristo Redentor, colocado no alto da torre. A chácara de dona
Veridiana era parte da chácara de Martinico Prado, cuja sede ficava próxima à Igreja da Consolação.
A deterioração do bairro começou a partir das décadas de 1950 e 1960. A instalação da Estação Rodoviária,
em 1961, contribuiu para a "decadência", já que as construções residenciais nobres deram lugar à criação
de um comércio local constituído de lojas de todos os tipos, camelôs, pequenos hotéis, lanchonetes e
intenso movimento de uma população crescente vinda de outras regiões do país.
Durante o período do Regime Militar, o Dops (Departamento de Ordem Política e Social) funcionava nas
redondezas do bairro.



17/05/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 4/134

Em 1972, após alguns reparos necessários, o Palácio Campos Elíseos passou a abrigar a Secretária da
Cultura, Esporte e Lazer do Estado. Cinco anos depois, em 1977, o edifício foi tombado pelo Condephaat
(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico).
Em 1979, o palacete recebeu a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo
do Estado, que ainda funciona no local.
Em 2003, o governo do Estado começou um projeto de restauração do palácio Campos Elíseos. Orçado em
R$ 8 milhões, o projeto foi financiado pela Lei Rouanet, que inclui abatimento de impostos para os
patrocinadores.
Concluído o restauro, o espaço poderá virar museu da história política paulista. O prédio já hospedou Dwight
Eisenhower (1890-1969), presidente dos EUA entre 1953 e 1961, e o papa Pio XII (1876-1958), na época
cardeal Eugênio Pacelli.
Mesmo tendo passado por incêndio e revoluções, o prédio ainda mantém as características originais.
Segundo o professor Nestor Goulart Reis Filho, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo (FAU-USP), o fato de o palacete ter servido de residência a governadores ajudou na
conservação.
"Em compensação, a permanência do governo no local levou à substituição dos gradis que circulavam o
palácio por muros altos, que dão um aspecto de presídio à construção, além de ocultar da população a
beleza desse edifício", afirma Reis Filho, autor da pesquisa histórica que serviu de base ao projeto de
restauro.”
 
Fonte: HISTÓRIA DOS BAIRROS PAULISTANOS - CAMPOS ELÍSEOS, Adriana Resende do Banco de
Dados, consultado no site: http://almanaque.folha.uol.com.br/bairros_campos_eliseos.htm, em 02/03/2016. 

            Devido à localização, a escola é uma passagem para o alunado, pois muitos trabalham no seu
entorno e moram em bairros afastados, sendo que apenas pequena parte de nossos alunos residem no
bairro, cujo ponto forte está relacionado ao grande número de empresas, dos mais variados portes e
segmentos, instaladas no bairro. Na escola, há grande demanda por ensino médio regular, pois em nossa
região poucas escolas oferecem essa modalidade de ensino.

Atualmente, a Etec Doutora Maria Augusta Saraiva vem ocupando espaço no bairro onde se situa,
buscando oferecer um ensino de qualidade e formar cidadãos de bem, articulados e capacitados a refletir
a respeito de seu cotidiano e capazes de interferir e melhorar o ambiente onde vivem.

Esta Etec tem buscado fazer a diferença e trazer à comunidade ao seu entorno a oportunidade de
um ensino de qualidade e gratuito.

          As necessidades da localidade são de melhoria de infraestrutura e das condições socioeconômicas,
mas, essas questões afetam a maioria dos bairros de São Paulo. Sendo assim, a Escola buscou e busca
atender à comunidade do entorno, oferecendo inclusive prestação de serviços, como por exemplo,
entrega do Imposto de Renda Anual e acesso ao acervo da biblioteca da unidade escolar.

 

1.1 Breve histórico dos cursos oferecidos  

       A partir de 2010, iniciaram-se nesta Etec os seguintes cursos: Administração, Contabilidade, Ensino
Médio, Comunicação Visual, Segurança do Trabalho , Técnico Jurídico hoje como Técnico em Serviços
Jurídicos, Agenciamento de Viagem e Hospedagem.

          Em 2012, tiveram início  turmas de Técnico em Eventos, Técnico em Finanças e Técnico Jurídico.
Os cursos de Agenciamento de Viagem e Hospedagem e Administração deixaram de ser ministrados
nesta ETEC.
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          Em 2013, iniciaram-se duas turmas de Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio com os cursos de
Administração e Serviços Jurídicos.

           Em 2014, iniciaram-se as turmas de Ensino Médio Regular. Neste mesmo ano, houve a conclusão
de curso das últimas turmas do técnico legislativo e de técnico em eventos.

          Em 2015, foram oferecidos os seguintes cursos em nossa escola: Ensino Médio, Ensino Técnico em
Serviços Jurídicos integrado ao Ensino Médio, Ensino Técnico em Administração integrado ao Ensino
Médio, Técnico em Serviços Jurídicos, Contabilidade, Comunicação Visual, Finanças e Segurança do
Trabalho.

           Em 2016, esta Etec ofereceu: Ensino Médio Regular, Curso Técnico em Serviços Jurídicos,
Técnico em Contabilidade, Técnico em Comunicação Visual e Técnico Segurança do Trabalho.        

            Em 2017 e 2018, os cursos oferececidos permanecem os mesmos anteriormente informados.

           

2. Valores

  Os valores que embasam esta Escola são:

- Estímulo à aprendizagem

- Estímulo à criatividade e inovação tecnológica

- Estímulo ao pensamento crítico e autônomo

- Responsabilidade social e ética

- Valorização do diálogo e das relações interpessoais

- Respeito ao próximo e solidariedade

- Respeito aos acordos coletivos e normas sociais

- Senso de justiça

- Responsabilidade e transparência

- Diálogo intercultural e religioso

- Gestão democrática 

 

Esses valores são construídos com base na proposta curricular por competência para o Ensino
Médio e nos planos de curso para o Ensino Técnico, elaborados pelo Centro Paula Souza, em diálogo
com orientações do Ministério da Educação e da Unesco, considerando, inclusive, o trabalho com temas
transversais.

            Considerando que a função desta Unidade Escolar é formar cidadão com a capacidade de intervir
e transformar a realidade que se apresenta, os valores acima demonstrados são construídos partindo do
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currículo formal, real e oculto para criar condições para atuação em qualquer contexto social, inclusive o
escolar, e o corporativo.

           A escola está pautada na gestão participativa com diálogo entre direção, coordenação pedagógica,
coordenação de curso, orientação educacional , professores, servidores administrativos, grêmio estudantil,
alunos e seus familiares, ou seja, toda a comunidade participa das discussões educacionais e contribuem
para a construção da identidade escolar.

         Todos esses valores partem do princípio fundamental do direito à vida, consubstanciado no artigo 5º
da nossa Constituição Federal de 1988, somando-se o respeito, o combate ao preconceito e às diversas
formas de bullying, orientação e prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas e orientações sobre o
consumo e o descarte conscientes, envolvendo todos os agentes educacionais nessa discussão.

           Pautada na verdade e transparência, a escola prioriza a cooperação de toda a comunidade na
busca do aperfeiçoamento por meio da interação escola-família-comunidade, fortalecendo os vínculos
familiares, laços de solidariedade humana e tolerância recíproca. Nossos valores estão fundamentados no
interesse social, através dos direitos e deveres do cidadão, no respeito ao bem comum e à democracia.

           Estamos diante de uma sociedade que aprende e se desenvolve de forma diferente da que
vivíamos há pouco tempo. Nesta era de incertezas, a tecnologia e competitividade no mercado promovem
profundas alterações na vida das pessoas e requerem rápidas mudanças de comportamento por parte dos
trabalhadores.

         Assim, as bases tecnológicas, disponíveis aos alunos passam a ser também um meio para o
desenvolvimento de novas habilidades e competências, como forma de desenvolver o capital intelectual
para lidar com essa nova realidade.

          Nessa linha de reflexões, devem ser desenvolvidas também a capacidade de participação, reflexão
e autoconhecimento, pois, além de ser características únicas do ser humano, a consciência sobre a ação
melhora a sua formação e a intenção do sujeito na transformação da realidade em que está inserido.

         Dessa maneira, a educação assume um caráter dinâmico, de modo que o desenvolvimento das
capacidades, competências e valores passam a estar na primeira linha das preocupações dos
profissionais da Etec Dra. Maria Augusta Saraiva, pois a missão da escola é oferecer um ensino de
qualidade alinhado com as necessidades sociais, formando cidadãos críticos, conscientes e participativos,
capazes de interagir e intervir na realidade e tem como visão ser uma escola de referência no ensino
técnico e médio,  ser inovadora na forma de ensino-aprendizagem, e que seja ética e comprometida com
a formação do cidadão.

         A gestão escolar, em uma perspectiva democrática, cumpre observar procedimentos que promovam
o envolvimento, o comprometimento e a participação cada vez maior das pessoas envolvidas no processo
educacional.

         Portanto, reafirmamos o compromisso de que o exercício do poder na Etec Doutora Maria Augusta
Saraiva se apoia e continuará se alicerçando na autoridade em conduzir o processo de planejamento
coletivo, na tomada de decisões conjuntas e na avaliação de resultados educacionais pelos diversos
segmentos de sua comunidade bem como os institucionais, como SAI, Observatório Escolar e Banco de
Dados.



17/05/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 7/134

         Esses procedimentos de gestão de ensino se pautam pelo respeito à diversidade cultural, à
coexistência de ideias e de concepções pedagógicas diversas, buscando a construção dos saberes,
valores, posturas e crenças em constante transformação em nossa sociedade.

 

  3. Princípios Pedagógicos

        Os princípios pedagógicos servem, em linhas gerais, para orientar o trabalho de toda a equipe, com
base no contexto no qual a escola está inserida, bem como primar pelo desenvolvimento cognitivo do
corpo discente, respeitando suas raízes culturais, introduzindo valores éticos e cívicos, observando e
respeitando a identidade de cada indivíduo, preparando-os assim para intervir na realidade e inserção no
mundo do trabalho.

Nesse sentido, a Etec Doutora Maria Augusta Saraiva trabalha com o respeito ao tempo de
aprendizagem de cada aluno; desperta a curiosidade e o desejo do educando pelo objeto de estudo;
conhece aos educandos em suas realidades; trabalha com temas atuais que permeiam a nossa
sociedade; trabalha o diálogo, a aprendizagem significativa, a construção de conhecimentos baseados na
interação e respeito às regras e noções de humanidade e justiça.

Partindo-se do ponto de vista de Luckesi (1990: p. 49), a educação pode ser tida como: “educação
como redenção”, “educação como reprodução”, e “educação como um meio de transformação da
sociedade”, sendo a última o modelo adotado pela Etec Doutora Maria Augusta Saraiva.

         Portanto, a educação é utilizada como uma das formas de transformação de nossa sociedade, na
perspectiva freireana.

          Ainda nesse sentido, busca-se pela capacidade de aprender e continuar aprendendo, adquirindo
autonomia intelectual para prosseguir seus estudos e ou integrar a novas situações de conteúdos
escolares. Zelamos pelos princípios da identidade, diversidade, autonomia, transdisciplinaridade e
contextualização.

         Busca-se pelo constante aprimoramento da transdisciplinaridade para que todo conhecimento
mantenha diálogo entre si, a fim de constituir no aluno a capacidade de analisar, explicar, prever e intervir,
mobilizando todos os conhecimentos necessários para explicar o objeto de estudo.

        Com relação à contextualização, procura-se relacionar situações didáticas com a realidade prática e
experiências do próprio aluno, ou seja, a relação entre a teoria e a prática para o desenvolvimento da
cidadania, acompanhando a evolução social dos saberes, para que o aluno seja capaz de aplicar os
conhecimentos constituídos na escola às situações cotidianas por meio de entendimento, crítica e revisão
da realidade, sem desconsiderar possibilidades de criar novas situações que possam atender novas
demandas sociais.

        Cabe, dessa forma, à equipe escolar, implementar mudanças pedagógicas no trabalho cotidiano da
escola, que possibilitem uma melhor integração às novas demandas sociais, propiciando uma formação
de qualidade e ainda acolher o alunado em um clima favorável, saudável e estimulante, em que ele possa
de fato aprender a se apropriar de instrumentos que auxiliem na concretização de sua realização pessoal
e profissional, com a consciência de cidadania voltada para um mundo científico-tecnológico globalizado e
mergulhado em profunda e complexa crise e transformação social, que exigem cidadãos críticos e
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reflexivos, ativamente participativos, conscientes de seus direitos e deveres, com autonomia, flexibilidade,
com capacidade de integração e de fazer escolhas, resolver problemas e continuar aprendendo.

          A escola assegura o planejamento coletivo, no que tange à articulação das coordenações de curso,
coordenação pedagógica e orientação educacional, por meio de encontros semanais da equipe gestora,
incluindo representante da área de apoio administrativo, que possibilita estruturar as atividades
escolares ao longo dos semestres letivos, identificando aspectos de melhoria.

          Implementamos uma sistemática de encontros dos professores por curso, a fim de discutir o
andamento dos projetos interdisciplinares, dos planos de ensino dos vários componentes curriculares, sua
articulação em face da consecução da matriz curricular, que se traduz por competências e habilidades
previstas para serem alcançadas pelos alunos a cada período, seja em relação ao Ensino Médio ou ao
Ensino Técnico.

          Também realizamos reuniões pedagógicas com todo o corpo docente e a direção mantém o contato
direto com os professores nos escassos períodos de tempo entre uma aula e outra, nos intervalos, na
chegada e na saída, sendo ainda reforçado e articulado com os coordenadores de curso, viabilizando
assim a solidificação de uma proposta comum de trabalho e de posturas adequadas aos mesmos
problemas enfrentados na sala de aula.

    As pautas desenvolvidas nessas reuniões pedagógicas visam à formação continuada de professores do
Ensino Médio e do Ensino Técnico no tocante a metodologias de ensino-aprendizagem, estratégias de
avaliação e outras necessidades identificadas no decorrer dos períodos letivos, contribuindo, assim, com a
qualidade da educação oferecida pela Unidade Escolar.

     A Unidade Escolar preza pela gestão democrática o que elimina a seletividade social, com a intenção
de despertar no educando o espírito empreendedor, senso crítico e reflexivo bem como a inovação
tecnológica. 

        O conhecimento é a soma de representações que se possui sobre algum aspecto da realidade. A
educação formal, institucionalizada, caracteriza-se por sua sistematização por meio de abordagens
pedagógicas planejadas e implementadas, para que estimule o aluno vivenciar e experenciar situações
que permitam a criação e execução de projetos por componente curricular e transdisciplinares. 

    Essa abordagem pedagógica também tem por finalidade que as relações escola, família e comunidade
se fortaleçam, assim a Unidade Escolar desenvolve vários projetos como a Semana Paulo Freire, Imposto
de Renda MAS, Trote solidário, Feira das Nações, Shows de talentos, Semanas temáticas, entre outros
momentos em que abre suas portas para toda comunidade. Os alunos são incentivados a cultivar atitudes
de cooperação, respeito mútuo e postura ética, que são temas transversais abordados em palestras,
projetos e aulas nos diversos componentes curriculares.

 

 3.1 Avaliação e Recuperação

     O sistema de avaliação proposto pela Unidade Escolar tem como objetivos:

a) Diagnosticar habilidades e competências, construídas a partir da educação formal ou informal,
especialmente em contexto corporativo, em relação a alunos do Ensino Técnico. Essa estratégia tem
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como finalidade planejar o trabalho pedagógico de maneira que considere os saberes prévios dos alunos,
o que permite um ensino-aprendizagem focado nas necessidades dos discentes, considerando as
orientações curriculares para o Ensino Médio e/ou os planos de curso para o Ensino Técnico.

b) Diagnosticar lacunas de aprendizagem para que os docentes possam promover intervenções de caráter
pedagógicas, a fim de suprir essas lacunas e, assim, criar condições para que novos conhecimentos
sejam construídos ao longo da permanência do (a) aluno (a) em seu respectivo período de estudo.

c) Avaliar o ensino-aprendizagem das bases tecnológicas. Essa estratégia permite identificar se os (as)
alunos (as) construíram competências suficientes e que permitam continuar aprendendo assim como
identificar dificuldades que necessitam ser retrabalhadas pelo docente, a partir de um replanejamento
didático da abordagem do conteúdo não aprendido pelo (a) aluno (a). Por outro lado, essa avaliação
também tem função norteadora do trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula por lançar um olhar
do fazer docente, o que permite reflexão sobre suas ações.

d) Considerar a frequência escolar de, no mínimo, 75 % como fator de influência na aprendizagem. A
questão da assiduidade e pontualidade são importantes, principalmente pela Unidade Escolar adotar um
sistema de avaliação sistemático, contínuo e cumulativo. A avaliação da aprendizagem, na perspectiva
adotada por essa Instituição de Ensino, é considerada processual, ou seja, não é realizada de modo
estanque, que causa ruptura, assim, o (a) aluno (a) com frequência insatisfatória e/ou ausente deixa de
ser exposto (a) a conteúdos objeto de ensino-aprendizagem e também deixa de participar ativamente do
processo coletivo, o que pode ocasionar dificuldades de aprendizagem de novos saberes e/ou permitir
que se acumulem lacunas de aprendizagem, o que igualmente dificultarão a construção de novos
conhecimentos.

  Esses objetivos estão em consonância com o artigo 68, entre outros, do Regimento Comum das Etecs,
cuja orientação é para, portanto, uma avaliação sistemática, contínua e cumulativa, por meio de
instrumentos diversificados e deverá incidir sobre o desempenho dos discentes nas diferentes situações
de aprendizagem, considerados os objetivos propostos para cada uma delas.

    Além de a avaliação ser realizada de modo contínuo, ou seja, cotidianamente, os resultados são
sintetizados em duas etapas: intermediária e final, e serão representadas por menções correspondentes a
conceitos, com as seguintes definições operacionais: Muito bom (MB), Bom (B), Regular (R) e
Insatisfatório (I). 

    Quanto à avaliação das Competências dos nossos alunos, procuramos sempre mediar o processo
ensino-aprendizagem oferecendo a recuperação imediata, a fim de promover a aprendizagem a todos os
(as) alunos (as), seguindo as legislações cabíveis: LDB e Regimento Comum das Etecs. Analisamos o
desempenho dos alunos em todos os módulos e/ou períodos, ou seja, em todo o curso, conforme
legislação pertinente. 

 

Artigo 66 - A verificação do aproveitamento escolar do aluno compreenderá a avaliação do rendimento e
a apuração da frequência, observadas as diretrizes estabelecidas pela legislação.

 

 Artigo 67 - A avaliação do rendimento em qualquer componente curricular:
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I - será sistemática,  contínua  e  cumulativa, por meio de instrumentos diversificados, elaborados
pelo professor, com o acompanhamento do Coordenador de Área e

II - deverá incidir sobre o desempenho do aluno nas diferentes situações de aprendizagem,
considerados os objetivos propostos para cada uma delas.

 

         Parágrafo único - Os instrumentos de avaliação deverão priorizar a observação de aspectos
qualitativos da aprendizagem, de forma a garantir sua preponderância sobre os quantitativos.

 

Artigo 68 - As sínteses de avaliação do rendimento do aluno, parciais ou finais, elaboradas pelo professor,
serão expressas em menções correspondentes a conceitos, com as seguintes definições operacionais:

Menção Conceito Definição Operacional
MB Excelente o aluno obteve excelente desempenho no desenvolvimento

das competências do componente curricular no período.
B Bom o aluno obteve bom desempenho no desenvolvimento das

competências do componente curricular no período. 
R Regular o aluno obteve desempenho regular no desenvolvimento das

competências do componente curricular no período.
I Insatisfatório o aluno obteve desempenho insatisfatório no

desenvolvimento das competências do componente
curricular no período.

 

§ 1º - As sínteses parciais, no decorrer do ano/semestre letivo, virão acompanhadas de diagnóstico das
dificuldades detectadas, quando houver, indicando ao aluno os meios para recuperação de sua
aprendizagem.

§ 2º - As sínteses finais de avaliação, elaboradas pelo professor após concluído cada módulo ou série,
expressarão o desempenho global do aluno no componente curricular, com a finalidade de subsidiar a
decisão sobre promoção ou retenção pelo Conselho de Classe. 

 

    A recuperação das dificuldades e/ou lacunas de aprendizagem dos alunos diagnosticados é imediata,
ou seja, é realizada a partir do momento em que é identificada. A abordagem pedagógica dos conteúdos
não aprendidos é feita de maneira diversificada em relação àquela que anteriormente foi posta em ação e
com a utilização de procedimentos e instrumentos avaliativos também diversificados.        

   A recuperação contínua é composta por um conjunto de estratégias elaboradas pelo professor com o
objetivo de recuperar temas essenciais que não foram assimilados pelo estudante. Portanto, a
recuperação contínua tem como foco a aprendizagem e não simplesmente a recuperação de menções.

     Entre outras, essas são estratégias sugeridas para a recuperação contínua:
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- Roteiro e orientação de estudos

- Atividades e pesquisas

- Exercícios e trabalhos extras

- Revisão com exercícios que retomam temas importantes que já foram abordados anteriormente

- Incentivo, reconhecimento e estímulo à participação

- Envolvimento dos familiares

- Ensino de técnicas facilitadoras da aprendizagem: leituras, anotações, mapa conceitual, esquemas,
resumos, vídeo-aulas, organização acadêmica, etc.

      Nos processos de recuperação, objetiva-se o caráter contínuo que conta com as etapas de
identificação das dificuldades, aplicação de novas metodologias, orientação para estudos e atividades
diferenciadas para o atendimento das necessidades individuais sob a supervisão da coordenação de
curso, pedagógica e orientação educacional. Todos os alunos que apresentam desempenho insatisfatório
são devidamente comunicados, para que tenham consciência da sua situação e dos procedimentos que
serão adotados. A intenção da Unidade Escolar é diminuir o índice de progressão parcial, a partir do
empenho de toda a equipe, em desenvolver ações de assessoria tanto para o corpo docente quanto para
o discente, bem como orientação aos responsáveis pelos (as) alunos (as), em caso de anos menores de
idade. Para a progressão parcial, quando necessária, o (a) aluno (a) é comunicado (a) por meio do
professor responsável pelo componente curricular, que identifica as competências não atendidas, propõe
atividades e realiza avaliações além do acompanhamento pedagógico e da orientação educacional.  

Essas ações também visam à eliminação e/ou diminuição da evasão escolar, especialmente em

relação aos discentes matriculados nos cursos técnicos oferecidos por esta instituição, por considerar que

a baixa aprendizagem assim como a retenção escolar podem estimular o abandono do curso. Quanto à

frequência insatisfatória, promovemos um acompanhamento sistemático dos índices, comunicando aos

pais, em caso de alunos menores de idade, e tomando ciência daqueles que já adquiriram a capacidade

civil para isso, com a finalidade de identificar as causas das ausências e também planejar as ações de

contenção dessa questão.

Considerando tudo o que foi exposto, acreditamos que a equipe escolar tem uma boa análise dos
aspectos da realidade da escola, a partir de formas diversificadas de coleta de dados, e está construindo
uma base diagnóstica bastante consistente e fundamentada e, a partir disso, edificando a escola que
queremos.
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Cumpre também enfatizar que o pressuposto pedagógico desta Etec baseia-se na Teoria de
Vygostky, Piaget, Paulo Freire, entre outros, cujas teorias demonstram que o (a) aluno (a) constrói o seu
conhecimento a partir de interações afetivas e/ou mentais que realiza por meio da interação com os
conteúdos objeto de ensino-aprendizagem, propostos no trabalho pedagógico cotidiano realizado na
Unidade Escolar e, especialmente, pelas ações didáticas propostas e realizadas em sala de aula, de
modo que a aprendizagem seja significativa.

 

4. Estágio

     Os estágios na Unidade de Ensino têm a modalidade não obrigatória, ou seja, é aquele desenvolvido
como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória, devido aos cursos oferecidos.

      Assim, a partir de parcerias com escritórios de advocacia, FUNDAP, GELRE, CIEE, NUBE,
PROFITEC, LCTEC, CNA, FEI, TEJOFRAN, Augusto Veloso, Grupo A3, Provector Visual e órgãos
públicos, divulgamos vagas de estágios nos murais da escola e também nos e-mails coletivos das classes
de turmas técnicas. A escola desenvolve suas práticas de gestão escolar, buscando assegurar o
planejamento coletivo, articulando os docentes para a discussão e experimentação de metodologias e
procedimentos didáticos, avaliação e seus instrumentos, possibilitando a exposição de experiências bem-
sucedidas, em reuniões de área curso e de Conselho de Classe. Além dessas parcerias, há um esforço
constante na ampliação desse portfólio assim como em obter feedback por parte dos (as) estagiários (as)
e do empregador, com a finalidade de alinhar necessidades das áreas específicas nas quais nossos
discentes estagiam com a formação técnica oferecida pela Unidade Escolar.

          Mais informações podem ser consultadas na LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.
Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro
de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o
parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória
no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.  

 5. Especificidade de cada curso

       As diretrizes de ensino e aprendizagem são pautadas na reafirmação da transdisciplinaridade, no
desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes, no respeito às diferenças e no atendimento às
expectativas de inserção no mundo do trabalho. Sendo assim, os projetos costumam desenvolver-se da
seguinte forma: o Coordenador de Curso define juntamente com seus Professores os temas a serem
aplicados nas práticas interdisciplinares. No curso Técnico em Contabilidade os alunos, Professores e
Coordenadores desenvolvem o Projeto IRMAS e os alunos, auxiliados pelos Professores, atendem à
comunidade para o preparo e entrega da Declaração do Imposto de Renda. Além dessas ações, há um
esforço de todos os docentes em identificar necessidades emergentes de temas relacionados ao curso e
promover palestras para para atualização de conteúdos que compõem os componentes curriculares do
curso.

O curso Técnico em Serviços Jurídicos desenvolve debates acerca de temas pertinentes ligados
ao momento atual da sociedade durante o período da atividade, além da Semana Jurídica, que é realizada
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com a participação de todos os professores do curso e com palestrantes externos, sempre preocupados
em acompanhar as mudanças e atualizações que ocorrem em relação a diversas subáreas do Direito.

No curso Técnico em Segurança do Trabalho, os professores desenvolvem a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), em que todos os professores e componentes curriculares
estão integrados. Soma-se a isso a preocupação em trazer para a sala de aula situações-problema atuais
para discutir e analisar, sempre à luz da legislação que rege a atuação do técnico em Segurança do
Trabalho.

            No curso Técnico em Comunicação Visual, além da interdisciplinaridade, ocorrem também
atividades intercursos, pois, por exemplo, os alunos orientados por seus professores criarão a logomarca
da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho), que pertence ao curso Técnico em
Segurança do Trabalho. Há também a criação de mascotes que representam cada curso. Além disso, a
apresentação de estudos de casos de sucesso que envolvem a identidade visual e outros aspectos da
área de Comunicação Visual é recorrente e constante. 

      Como forma de contextualizar os ensinamentos teóricos e integrar os componentes curriculares, a
escola privilegia o desenvolvimento de projetos, visitas técnicas, feiras e exposições culturais, entre
outros. 

    Os recursos humanos destinados a atividades administrativas são remanejados da melhor maneira de
modo a atender em todos os turnos as demandas da Unidade Escolar, em que prevalece o senso de
cooperação e trabalho em equipe. Para consolidar a avaliação de competências, a escola busca entre as
atividades e projetos desenvolvidos dar ampla formação ao alunado, buscando atender os aspectos
culturais, políticos, sociais, éticos e humanísticos, por meio da avaliação das competências, habilidades e
atitudes.

        A Unidade Escolar conta com laboratórios de informática, pranchetário, laboratório de fotografia e
biblioteca, o que aperfeiçoa as aulas práticas e desperta o interesse dos alunos pelas vivências que
proporciona.

          Conforme já foi mencionado, a organização curricular adotada conta com os componentes de
Sociologia, Filosofia e Espanhol, posto que esses componentes curriculares estão contemplados nas
matrizes curriculares escolhidos pela Unidade Escolar. 

              A língua Espanhola é um componente da organização curricular do Ensino Médio na parte
diversificada. 

               As aulas de  sociologia, filosofia e espanhol ocorrem da seguinte forma:

                Espanhol:

Fonética/variantes linguísticas, Gramática, Literatura, Gêneros textuais para a compreensão e também
para a produção linguística, contemplando as modalidades da língua escrita e falada.

Há também o desenvolvimento de atividades, que ocorrem da seguinte forma:

. Atividades em grupo sobre: História, cultura e curiosidades nos países de língua espanhola (oral/escrita);

. Atividades em dupla: desenvolvimento da escrita/gêneros textuais;

. Atividades em dupla: a literatura nos países de língua espanhola;
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. Atividade individual: escrita (conceitos gerais);

            Há também a prática de Atividade Interdisciplinar que se dá da seguinte forma: História e Língua
espanhola: Guerra Civil Espanhola

(Julgamento de Francisco Franco)

. Pesquisas com textos em espanhol

. Apresentação de trabalho escrito

. Debate 

As aulas de Filosofia para o 2º ano do Ensino Médio ocorrem da seguinte forma:

. Estudo das características e aplicação do conhecimento (conceitos principais);

. Lógica;

. Metafísica e Ontologia;

Utiliza-se a exploração de recursos audiovisuais (análises de excertos de documentários e filmes).

. Produção de texto com avaliação individual.

. Apresentação de trabalhos em grupo.

. Debates.

Há a interdisciplinaridade com Sociologia (Política, Estado e Poder).

 As aulas de Filosofia para o 3º ano do Ensino Médio são focadas para a área da Filosofia Política
e ocorrem da seguinte forma:

. Análise da Política: a iniciação política (intervenção na polis);

. Ética: conceito de ética, moral e liberdade;

. Cultura: a cultura como ordem simbólica;

Há a interdisciplinaridade com Sociologia (Política, Estado e Poder).

 As aulas de Sociologia para 2º do Ensino Médio ocorrem da seguinte forma:

. Estudo das funcionalidades da sociedade. Conceitos como: fato social; coesão social; relações de
produção; classes sociais; modernidade e pós-modernidade.

. Aulas teóricas com recursos audiovisuais;

. Exploração de imagens; análises de textos;

. Elaboração de textos com avaliação individual dos alunos;

Interdisciplinaridade com o componente curricular de história (transição da idade média para a
idade moderna em termos de produção e de mundo do trabalho).
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 As aulas de Sociologia para o 3º ano do Ensino Médio ocorrem da seguinte forma:

. Estudo da Sociologia do Estado, Poder e Política;

. Conceito de Estado;

. Conceito de Dominação;

. Papel da Democracia;

. Atributos dos Partidos Políticos;

. Globalização e Inserção ao mundo globalizado;

         Interdisciplinaridade entre os componentes curriculares de história (nova ordem mundial;
globalização e Política) e filosofia (Política aplicada ao contexto neoliberal e globalizada). 

       O estágio não é obrigatório nos cursos da unidade, pois os trabalhos de conclusão de curso suprem
essa necessidade. Contudo, a escola percebe a importância da inserção do aluno no mercado de trabalho
e, pensando nisso, mantém parcerias para estágio supervisionado com empresas e entidades tais como
NUBE, CIEE, Banco do Brasil, entre outros.

         A seguir estão os cursos relacionados oferecidos na escola e a caracterização do perfil do aluno: 

 

TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL

             A Escola Técnica Estadual Doutorara Maria Augusta Saraiva oferece em sua Unidade o Curso
Técnico em Comunicação Visual. Nossa clientela é oriunda de todas as regiões de São Paulo,
principalmente central, norte e oeste, sendo que a idade de nossos alunos varia entre 17 e 52 anos. Na
sua maioria, são pessoas que apreciam a área e buscam profissionalização.  A Unidade possui
certificação/com diploma, pertencendo ao Eixo Tecnológico de Produção Cultural e Design. O mercado de
trabalho é amplo, pois o aluno poderá atuar em empresas de mídias impressas (gráficas, jornais e
revistas) ou de mídias eletrônicas (emissoras de TV, produtoras e internet) e ainda poderá empreender e
administrar trabalho autônomo.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

              A Escola Técnica Estadual Doutora Maria Augusta Saraiva oferece em sua Unidade o Curso
Técnico em Contabilidade. Nossa clientela é oriunda de todas as regiões de São Paulo, principalmente
central norte e oeste e a idade de nossos alunos está entre 17 e 52 anos, na sua maioria são pessoas que
apreciam a área e buscam profissionalização.   O Técnico em Contabilidade é o profissional que realiza
atividades inerentes à contabilidade em empresas, em órgãos governamentais ou em outras instituições
públicas e privadas. Para tanto, constitui e regulariza a empresa, identifica documentos e informações,
atende à fiscalização e procede à consultoria empresarial. Executa a contabilidade geral, operacionaliza a
contabilidade de custos e efetua contabilidade gerencial. Administra o departamento pessoal e realiza
controle patrimonial. 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
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               A Escola Técnica Estadual Doutora Maria Augusta Saraiva oferece em sua Unidade o Curso
Técnico em Segurança do Trabalho, nossa clientela é oriunda de todas as regiões de São Paulo, a idade
de nossos alunos está entre 15 e acima de 52 anos, na sua maioria são pessoas que já trabalham na área
e buscam atualização e certificação profissional.  A Unidade possui certificação/com diploma, pertencendo
ao Eixo Tecnológico de Ambiente, Saúde e Segurança. O mercado de trabalho é amplo, pois o aluno
poderá atuar em empresas públicas e privadas, sendo até uma exigência elencada na NR-4 de número (s)
de técnicos em Segurança do Trabalho nas empresas.

TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS

               A Escola Técnica Estadual Doutora Maria Augusta Saraiva oferece em sua Unidade o Curso
Técnico Jurídico, nossa clientela é oriunda das regiões Leste, Norte e Oeste, sua idade está entre 15 e 45
anos, na sua maioria são pessoas que já possui uma certificação e voltaram à escola em busca de
atualização ou buscam certificação profissional. A Unidade possui certificação/ com diploma, pertencendo
ao Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios. O mercado de trabalho é amplo, pois o aluno poderá atuar em
cartórios, escritórios de advocacia, empresas em geral, bancos, departamentos Jurídicos e já possuímos
alunos que estagiaram e estagiam no Tribunal de Justiça.

6. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

       Uma das metodologias adotadas pela escola que possibilita integração e interdisciplinaridade de parte
do corpo docente é a realização dos estágios e dos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCCs, que se
revestem de importância na medida em que asseguram ao aluno à percepção do perfil de saída, as inter-
relações entre teoria e prática voltada para o ambiente profissional, aproximando-os a uma realidade do
mercado de trabalho em diversos segmentos públicos e privados. Pode-se consultar o manual de TCC e
do estágio através dos links:

Como criar uma apresentação de DTCC: 

http://www.etecdramariaaugustasaraiva.com.br/Dados/COMO%20CRIAR%20SUA%20APRESENTA%

C3%87%C3%83O%20DE%20DTCC%20E%20PTCC.pdf 

Manual de estágio profissional:  

http://www.etecdramariaaugustasaraiva.com.br/Dados/MANUAL_DE_EST%C3%81GIO_ETEC_MAS2.pdf 

Orientações Gerais do TCC:

http://www.etecdramariaaugustasaraiva.com.br/Dados/Orientacoes_Gerais_TCC_-_marco_2011.pdf

Regulamento Geral - trabalho de conclusão de curso-TCC:

http://www.etecdramariaaugustasaraiva.com.br/Dados/REGULAMENTO_GERAL.doc_1_1_%20TCC.pdf

  
6.1 MODALIDADES DE TRABALHOS E OBJETIVOS 
 
Os projetos de TCC  são elaborados considerando as diretrizes dos planos de curso para atender
às necessidades reais mercadológicas da sociedade em geral, seja em produtos, serviços,
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processos ou modelo de negócios. O aluno realizará um diagnóstico de situação-problema do
órgão assessorado, propondo melhorias, soluções e/ou desenvolvimento de um produto e/ou
serviço.  Toda pesquisa realizada sobre o referencial teórico deverá estar de acordo com as bases
tecnológicas do curso em questão. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade
obrigatória, constituída pelos componentes curriculares dos Eixos Tecnológicos de Controle
e Processos Industriais, Ambiente, Saúde e Segurança, Informação e Comunicação e Gestão e
Negócios e tem como objetivos: 
 
- Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias apresentados durante o curso, por
meio de um projeto de pesquisa até a sua aplicação.
 
 - Desenvolver a habilidade de planejamento e resolução de problemas, despertando o interesse
pela pesquisa como ferramenta técnica. 
 
- Despertar o espírito empreendedor, interdisciplinaridade, a inovação tecnológica, o espírito crítico
e reflexivo.
 

- Estimular a formação continuada.  
 
6.2 NORMAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TCC 
 O TCC deverá ser desenvolvido em equipe, com aspecto multidisciplinar, caracterizado por uma
pesquisa científica e/ou tecnológica aplicada, sendo vedada a utilização de TCCs apresentados
anteriormente. O TCC é composto por duas etapas denominadas PTCC (Planejamento do Trabalho
de Conclusão de Curso) e DTCC (Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso), aplicados
respectivamente nos dois últimos semestres de cada curso.  Os alunos deverão identificar a
questão orientadora da escola ou a necessidade real mercadológica da sociedade em geral para o
desenvolvimento do projeto científico ou estudo de caso. Os projetos deverão priorizar a
interdisciplinaridade com uma visão inovadora e empreendedora por meio de um trabalho de
pesquisa de campo ou bibliográfica em forma de trabalho acadêmico, cujo objetivo e/ou questão
orientadora esteja relacionada ao eixo tecnológico do curso.  Serão realizadas reuniões mensais
entre Coordenação de Curso, Professores e Alunos para acompanhamento dos trabalhos durante
as aulas de PTCC e DTCC. Os projetos finais poderão ser apresentados para uma banca ou
apresentados para a comunidade em formato de feiras ou exposições.  Os trabalhos acadêmicos
de pesquisa deverão ser entregues seguindo as normas e padrões da ABNT. 
 
6.3 CRONOGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 
 
O cronograma apresentado pelo professor para desenvolvimento dos trabalhos deverá obedecer às
seguintes etapas:
 

   Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC): 
1. Apresentação do Componente Curricular;
2. Apresentação do Cronograma de Atividade do Componente Curricular;
3. Definição da estrutura do trabalho;
4. Estudo do cenário da área profissional/setor produtivo (micro e macrorregiões), avanços
tecnológicos, Ciclo de Vida do Setor, demandas e tendências futuras;
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5. Identificação de lacunas/situações-problema do setor/oportunidades;
6. Identificação de possíveis temas para desenvolvimento do TCC; 7. Refinamento da
Questão Orientadora;
8.Técnicas de Pesquisa;
9. Problematização;
10. Construção de Hipóteses;
11. Objetivos (Geral e Específico);
12. Justificativa;
13. Apresentação e validação da proposta 

 
  Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (DTCC): 

1. Revisão da proposta de trabalho
2. Definição da Metodologia
3. Construção do cronograma de atividades do trabalho
4. Construção dos referenciais teóricos (bibliografia, normas técnicas, legislação etc)
5. Identificação dos recursos necessários e possíveis provedores
6. Desenvolvimento (aplicação da pesquisa, construção de fluxograma do processo,
construção de protótipos, elaboração de desenhos etc)
7. Apresentação e análise dos resultados
8. Conclusão/Considerações finais
9. Revisão da formatação do trabalho
10. Apresentação e validação do TCC        

 
6.4 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO      
Em primeiro lugar, o projeto a ser desenvolvido deverá apresentar     pertinência, relevância e
viabilidade. Durante o processo de elaboração do projeto, seja no Planejamento, seja no
Desenvolvimento propriamente dito, o aluno será avaliado, observando-se os seguintes critérios:
Desempenho Individual/Grupo
 

Organização
Cumprimento de prazos
Cumprimento de tarefas individuais e em grupo
Interlocução (ouvir e ser ouvido)
Interatividade, cooperação e colaboração
Criatividade na resolução de problemas
Assiduidade

o   Trabalho escrito

o    Atendimento às normas da ABNT

o    Clareza de ideias, coerência e coesão

o    Atendimento às normas gramaticais

o    Argumentação consistente
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o    Apresentação oral 

o    Comunicabilidade

 
Postura adequada
Pertinência das informações
Adequação ao público-alvo
Objetividade

 

     Sobre o controle e a avaliação:  
 

 
6.5 INSTRUMENTOS PARA ORIENTAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DE TRABALHOS  
 
 

A orientação do desenvolvimento do TCC é de responsabilidade do professor com aulas atribuídas
nos componentes curriculares Planejamento do TCC e Desenvolvimento do TCC e poderá utilizar
como instrumentos para orientação, controle e avaliação do trabalho, à sua escolha:
 
a) Orientação:
 
1. Aula expositiva e dialogada.
2. Pesquisa bibliográfica e de campo
3. Atendimento aos grupos
 
b) Controle e avaliação:
 
1.Portfólio.
2. Apresentações orais.
3. Relatórios de práticas / ensaios e experimentos, de trabalho de campo e de visitas técnicas.
4. Pesquisa documentada sobre o cenário da área profissional.
5.Observação docente (participação do aluno, argumentação, cooperação, iniciativa, etc.).
6. Trabalho escrito.
7. Apresentação oral.
8. Avaliação Escrita
9. Auto avaliação   
Os alunos deverão realizar uma apresentação prévia próxima ao conselho intermediário. É o
momento em que a equipe de alunos disponibiliza o trabalho até então desenvolvido para
apreciação do grupo de orientadores em data e horário a serem agendados. Com isso, a partir da
leitura do material entregue pela equipe e da apresentação oral ou CD conforme definição no
projeto, objetiva-se dar subsídios para a menção parcial e orientações para ajustes finais. Salienta-
se, que esta é uma etapa obrigatória para todas as Equipes de Alunos e a não participação ou o
atraso no cumprimento das datas previstas para a esta etapa serão consideradas pelos
orientadores na avaliação final da Equipe de Alunos.
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6.6 AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO  
  
No sistema avaliativo vale ressaltar algumas diretrizes seguidas pela Etec:
- A percepção de concepções espontâneas por meio da participação do aluno nas diversas etapas
da resolução de problemas;
 

- Valorização de um ensino por investigação e pesquisa;
- Estímulo da aprendizagem de atitudes e não apenas de conteúdo;

 
- Prática diária na aplicação das Bases Tecnológicas fazendo com que o aluno saia de uma postura
passiva e aprenda a aprender, elaborar raciocínios e justificar suas ideias. 

 

 

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ATO DE CRIAÇÃO
Escola:
Decreto n.º 51.437 de 28 de dezembro 2006.Publicado no D.O.E. de 29-12-2006 seção I pág. 09.Portaria
do Coordenador do Ensino Técnico de 12-01-2007

O Coordenador do Ensino Técnico, de acordo com a Resolução SE 210, de 26-08-93, nos termos da Lei
Federal 9394-96 Parecer CNE-CEB 16-99 aprovando o Plano de Curso na Área Profissional de Gestão,
com habilitação Técnico em Serviços Jurídicos.

 

Cursos:

Ensino Médio: Parecer CEE  nº 105/98, publicado no DOE  de 02.04.98; Seção I; pág. 13;
Fundamentação Legal lei Federal 9394/96, alterada pela  Lei Federal nº 11684/08. Resolução CNE/CEB
nº 03/98 e Indicações CEE nº 09/2000 e 77/08.
 

Técnico em Comunicação Visual: Portaria CETEC n° 15, de 07/01/2009, publicado no DOE de
20/01/2009, seção I, pág. 27.

 

Técnico em Contabilidade: Portaria CETEC nº 70, de 14.10.2010 - Publicada no DOE  de 16.10.2010  -
seção I pág. 62.

 

Técnico em Segurança do Trabalho: Portaria CETEC n.° 2, de 05/01/2009, publicado no DOE de
13/01/2009, seção I, pág. 33.

 

Técnico em Serviços Jurídicos: Portaria CETEC nº 58, de 14/10/2009 - Publicado no DOE de
24/12/2009, seção I, pág. 43.
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HISTÓRICO DA ESCOLA

 HISTÓRICO DA ESCOLA

        A Escola foi criada pelo Governador Cláudio Lembo, por intermédio do Decreto n.º 51.437 de 28-12-
2006, dando o nome Escola Técnica Estadual Dra. Maria Augusta Saraiva, situada à rua São Domingos,
185 - Bela Vista - São Paulo, como uma unidade do CEETEPS, visando à instalação do Curso Técnico de
Serviços Judiciários.

 

            A criação desta Etec foi de uma parceria entre CEETPS e o Tribunal de Justiça de São Paulo. A
razão da união deu-se para atender as necessidades de conhecimento e certificação que o Dr. Celso Luiz
Limongi, então Presidente do Tribunal de Justiça pensava ser necessário e fundamental para seus
colaboradores.

 
         A Etec foi alocada em um prédio da Secretaria da Educação, onde já funcionava uma escola de
Ensino Fundamental, com o mesmo nome da ETEC. Atualmente com sua sede na Rua Guaianases, 1385,
Campos Elíseos. 

 
          A partir de 2010, iniciaram-se na Etec os seguintes cursos: Administração, Contabilidade, Ensino
Médio, Comunicação Visual, Segurança do Trabalho, Técnico Jurídico - cuja nomenclatura atual foi
alterada para Técnico em Serviços Jurídicos, Agenciamento de Viagem, Hospedagem.         

         Em 2012, iniciou uma turma de Técnico em Eventos, Técnico em Finanças e o Técnico Jurídico e os
cursos de Agenciamento de Viagem e Hospedagem e Administração não são ministrados mais nesta
Etec.

        Em 2013, iniciaram duas turmas de Ensino Técnico integradas ao Ensino Médio com os cursos de
Administração e Serviços Jurídicos.

        Em 2014, iniciaram as turmas de Ensino Médio Regular, sendo que após a conclusão de curso das
turmas do técnico legislativo e de eventos, não abriram novas turmas.

        Além da sede, administrávamos três classes descentralizadas: Guarulhos - EE. João Crispiniano
Soares com 09 turmas, três cursos (Administração, Contabilidade e Jurídico); EE Godofredo Furtado em
Pinheiros, com uma turma do curso Jurídico finalizada em 2012, a EMEF Sidonia Nasser em Arujá
com seis turmas e dois cursos (Administração e Logística), fruto do Convênio com a Prefeitura, sendo que
em 21/08/2013 iniciaram as atividades em novo prédio, sito a Rua Mamede Barbosa, 105 - Centro
Residencial - Arujá.

  
         Em 2015, a Escola desvinculou-se das Extensões e contava com os seguintes cursos: Ensino
Técnico integrados ao Ensino Médio com os cursos de Administração e Serviços Jurídicos e Ensino Médio
Regular, além dos cursos Técnico em Contabilidade, Comunicação Visual, Serviços Jurídicos e
Segurança do Trabalho.

  
         Em 2017, a Escola ofereceu os seguintes cursos: Ensino Médio Regular, Técnico em Contabilidade,
Técnico em Comunicação Visual, Técnico em Serviços Jurídicos e Técnico em Segurança do Trabalho.

            
             Para 2018, os cursos oferecidos permanecem os mesmos. 
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PATRONA DA ESCOLA 
 

 
          Maria Augusta Saraiva nasceu em 1879 em São José do Barreiro em São Paulo. Filha de Militar (pai

era Major), bacharelou-se em Direito em 1902, se tornando a primeira Advogada do Brasil. Atraída pelo
Magistério, abandonou a advocacia e fundou nesta capital o Colégio Paulistano com Ensino Secundário.

  
      Alguns anos de ausência desta capital, ao retornar não lhe foi permitido exercer o magistério por falta
de formação pedagógica, onde se matriculou na Escola Normal de Educação de Campos, onde se
diplomou em 1918, ingressa no quadro do Magistério do Ensino Primário Oficial do Estado e permaneceu
até 1947. Antes de aposentar-se, foi nomeada Consultora Jurídica do Estado e faleceu em 28-09-1961.

  

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO

Modalidade: Técnico

Descrição:

                                     TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL

 

A Escola Técnica Estadual Dra. Maria Augusta Saraiva oferece em sua Unidade o Curso Técnico em
Comunicação Visual e nossa clientela é oriunda de todas as regiões de São Paulo, principalmente central,
norte e oeste, a idade de nossos alunos está entre 16 e 52 anos, na sua maioria são pessoas que
apreciam a área e buscam profissionalização. A Unidade possui certificação/com diploma, pertencendo ao
Eixo Tecnológico de Produção Cultural e Design. O mercado de trabalho é amplo, pois o aluno poderá
atuar em empresas de mídias impressas (gráficas, jornais e revistas) ou de mídias eletrônicas (emissoras
de TV, produtoras e internet), e ainda poderá empreender e administrar trabalho autônomo.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

A Escola Técnica Estadual Dra Maria Augusta Saraiva oferece em sua Unidade o Curso Técnico em
Contabilidade. Nossa clientela é oriunda de todas as regiões de São Paulo, principalmente central norte e
oeste e a idade de nossos alunos está entre 15 e 50 anos, na sua maioria são pessoas que apreciam a
área e buscam profissionalização. O Técnico em Contabilidade é o profissional que realiza atividades
inerentes à contabilidade em empresas, em órgãos governamentais ou em outras instituições públicas e
privadas. Para tanto, constitui e regulariza a empresa, identifica documentos e informações, atende à
fiscalização e procede à consultoria empresarial. Executa a contabilidade geral, operacionaliza a
contabilidade de custos e efetua contabilidade gerencial. Administra o departamento pessoal e realiza
controle patrimonial. 
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TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

A Escola Técnica Estadual Dra Maria Augusta Saraiva oferece em sua Unidade o Curso Técnico em
Segurança do Trabalho e nossa clientela é oriunda de todas as regiões de São Paulo, a idade de nossos
alunos está entre 16 e 67 anos, na sua maioria são pessoas que já trabalham na área e buscam
atualização e certificação profissional. A Unidade possui certificação/com diploma, pertencendo ao Eixo
Tecnológico de Segurança. O mercado de trabalho é amplo, pois o aluno poderá atuar em empresas
públicas e privadas, sendo até uma exigência elencada na NR-4 de número (s) de técnicos em Segurança
do Trabalho nas empresas.

 

TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS

A Escola Técnica Estadual Dra. Maria Augusta Saraiva oferece em sua Unidade o Curso Técnico em
Serviços Jurídicos e nossa clientela é oriunda das regiões Leste, Norte e Oeste, sua idade está entre 16 e
63 anos, na sua maioria são pessoas que já possui uma certificação e voltaram à escola em busca de
atualização ou buscam certificação profissional. A Unidade possui certificação/ com diploma, pertencendo
ao Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios. O mercado de trabalho é amplo, pois o aluno poderá atuar em
cartórios, escritório de advocacia, empresas em geral, no departamento Jurídico e já possuímos alunos
que estagiaram no Tribunal de Justiça.

 

 

 

                                  

 
Habilitações associadas:

Contabilidade

Segurança do Trabalho

Comunicação Visual

Técnico Jurídico

Modalidade: Médio

Descrição:

ENSINO MÉDIO

 

  A Escola Técnica Estadual Dra. Maria Augusta Saraiva oferece em sua Unidade o Ensino Médio e nossa
clientela é oriunda das regiões Central, Norte e Leste, sua idade está entre 14 e 21 anos, são
jovens/adolescentes que buscam cursar e concluir este nível, e, também se interessam pelos cursos
técnicos oferecidos pela Unidade Escolar.
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Temos atualmente em nossa unidade duas turmas para cada ano do Ensino Médio, ou seja, duas turmas
de 1° ano, 2 turmas de 2° ano e 2 turmas de 3° ano.
Habilitações associadas:

Ensino Médio

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2018

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

Comunicação Visual 1º Módulo Noite 40 01

Comunicação Visual 2º Módulo Noite 38 01

Comunicação Visual 3º Módulo Noite 28 01

Contabilidade 1º Módulo Noite 40 01

Contabilidade 2º Módulo Noite 27 01

Ensino Médio 1ª Série Manhã 80 02

Ensino Médio 2ª Série Manhã 80 02

Ensino Médio 3ª Série Manhã 80 02

Segurança do Trabalho 1º Módulo Noite 40 01

Segurança do Trabalho 2º Módulo Noite 39 01

Segurança do Trabalho 3º Módulo Noite 25 01

Serviços Jurídicos 1º Módulo Noite 39 01

Serviços Jurídicos 2º Módulo Noite 31 01

Serviços Jurídicos 3º Módulo Noite 39 01

Soma total 17 626

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2018

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

CLASSES DESCENTRALIZADAS

RECURSOS HUMANOS 2018

RECURSOS HUMANOS

    Procura em primeiro lugar promover a satisfação de seus colaboradores. Nesta Unidade de Ensino, são
os colaboradores, mais do que nunca, que asseguram o retorno imediato, para que os objetivos como o
ensino-aprendizagem sejam atingidos de maneira eficaz.

    A política de Recursos Humanos como uma estratégia dentro da Unidade Escolar está aliada ao
desempenho e a participação de todos, buscando sempre a qualidade de suas atividades, passando a ser
um compromisso de todos aqueles que fazem parte do quadro de colaboradores dentro da Unidade.
 
    Incentivando a participação das pessoas, obteremos as melhores soluções para os problemas que
surgem dentro da nossa Escola. Acrescentamos ainda a que um clima participativo tem como
consequência o fortalecimento do compromisso de integração que envolva as pessoas, no sentido de
desempenharem seu papel com mais responsabilidade, buscando a formação contínua, a capacitação
das pessoas e o desenvolvimento adequado para todos.
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Nome: Adalton Livio da Fonseca Roma

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 02/04/2012, Professor II-B
 Formação: Engenharia Mecânica com Especialização em Segurança do Trabalho

  
Componentes curriculares: 

 - Higiene e Segurança do Trabalho.
 - DTCC em Segurança do Trabalho

 - Prevenção e Combate a Sinistros.
 - Normatização em Segurança do Trabalho.

  
Ministrar aulas no Curso de Segurança do Trabalho;

 Preparar material didático de apoio;
 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Alex Rodrigues Barbosa

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 08/05/2015, Professor I - A
 Formação: Química e Matemática

  
Componentes curriculares:

 - Física (BNC)
 - Química (BNC)

 - Matemática (BNC)
  

Ministrar aulas no Ensino Médio;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Alexandre Odilon Furquim

Cargo/Função: Docente

Atividades: Determinado, 01/09/2016, Professor I-A
 Formação: Direito

  
Componentes curriculares: 

 - Introdução ao Direito Civil
 - Prática de Processo Civil

 - Noções de Direito Constitucional
  

Ministrar aulas no Curso de Serviços Jurídicos;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Alexandre Tozzi

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 04/04/2012, Professor I-B
 Formação: Desenho Industrial.

  
Componentes curriculares:

 - Formas Expressivas Bidimensionais I
 - Ilustração
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- Projeto Tridimensional
  

Ministrar aulas no Curso de Comunicação Visual;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

  

Nome: Angela Maria Oliveira Mendes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminada, 20/07/2010 - Professor I-C
 Formação: Artes Plásticas

  
Componentes curriculares:

 -Meios de impressão e processos gráficos 
 -Produção Gráfica

  
Ministrar aulas na área Comunicação Visual;

 Preparar material didático de apoio;
 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Arlete Lima da Silva Ortega

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral na secretaria acadêmica, bem como manter a ordem e a
disciplina, controlando e orientado os alunos para a prática de bons hábitos e respeito às normas, institucionais
visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua àrea de atuação.

Nome: Carmem Lilian Calvo Bosquê

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 01/08/2011, Professor II-B
 Formação: Direito

  
Componente curricular:

 - Introdução ao Direito Administrativo
  

Ministrar aulas na área de Serviços Jurídicos;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

Nome: Carmem Lúcia Cordeiro

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 04/04/2012, Professor II-B
 Formação: Desenho Industrial (Design)

  
Componentes curriculares:

 - Ética e Cidadania Organizacional em Comunicação Visual
 - Marketing e Criação Publicitaria Aplicados a Comunicação Visual II

 - Teoria e Formas de Comunicação
  

Ministrar aulas na área de Comunicação Visual;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.
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Nome: Cesar Augusto Franco Pereira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 22/08/2011, Professor I-B
 Formação: Administração e Matemática (LP)

  
Componentes curriculares:

 - Fundamentos da Matemática Financeira
 - Operações Financeiras

  
Ministrar aulas em Serviços Jurídicos e Contabilidade;

 Preparar material didático de apoio;
 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

Nome: Clelia Scalon de Medeiros

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado,13/02/2008, Professor II - D
 Formação: Física (LP)

  
Componente curricular:

 - Física (BNC)
  

Ministrar aulas no Ensino Médio;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

Nome: Cleuseni Hermelina de Carvalho

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 20/07/2012, Professor III - C
 Formação: Ciências Econômicas

  
Componentes curriculares: (Afastada para Coordenação em outra Unidade)

 - Contabilidade Comercial 
 - Planejamento Operacional
  

Ministrar aulas nos cursos de Contabilidade e Serviços Jurídicos.
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Cristiane Alves de Souza

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Os Serviços Administrativos compreendem a execução das
 atividades de administração de pessoal, recursos físicos, financeiros e

 materiais, compras, almoxarifado, limpeza, patrimônio, segurança, zeladoria,
 manutenção das instalações, equipamentos e outras pertinentes no âmbito da
 Etec.

 As atribuições do responsável pelos Serviços Administrativos
 serão descritas em Deliberação do Conselho Deliberativo do CEETEPS,

 inerentes ao emprego público ocupado

Nome: Cristiano do Prado Bombonati

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 12/03/2011 - Professor I-C
 Formação: Matemática (LP)



17/05/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 28/134

 
Componente curricular:

 - Matemática (BNC)
  

Ministrar aulas no Ensino médio;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: David Matheus Fernandes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 05/10/2012, Professor II-B
 Formação: Enfermagem

  
Componentes curriculares:

 - Análise Ergonômica do Trabalho
 - Prevenção às Doenças Profissionais e do Trabalho

  
Ministrar aulas no Curso de Segurança do Trabalho;

 Preparar material didático de apoio;
 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

  

Nome: Deive da Silva Melo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 15/03/2011, Professor I - C
 Formação: Processamento de Dados

  
Componente curricular:

 - Aplicativos Informatizados para a Área Jurídica
  

Ministrar aulas na área de Serviços Jurídicos;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Douglas Ribeiro dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 05/09/2011, Professor I - B
 Formação: Ciências Contábeis

  
Componentes curriculares: 

 - Contabilidade Comercial
 - Legislação Social e Trabalhista

  
Ministrar aulas nos cursos de Contabilidade.

 Preparar material didático de apoio;
 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Eglon Felippe da Siva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 22/01/2014, Professor III-A
 Formação: Matemática e Pedagogia
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Componentes curriculares: 

 - Matemática (BNC)
 - Processos Estatísticos de Pesquisa

 - Sociologia
  

Ministrar aulas no Curso de Contabilidade e Ensino Médio;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Elisangela de Fátima Motta Goulart

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 28/02/2012 - Professor I-C
 Formação: Geografia

  
Componente curricular:

 - Geografia (BNC) 
  

Ministrar aulas no Ensino Médio;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Elizabete Bucci

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 28/02/2012, Professor II-C
 Formação: Direito

  
Componente curricular:

 - Introdução ao Estudo do Direito
  

Ministrar aulas na área Serviços Jurídicos;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Fabio Levi Quintino

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 17/05/2012, Professor II-D
 Formação: Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda

  
Componente curricular:

 - Aplicativos Informatizados em Design Gráfico e Digital
  

Ministrar aulas na área de Comunicação Visual;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Fabio Mondino

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 26/07/2011, Professor II-B
 Formação: Direito e Contabilidade (EII)
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Componentes curriculares:
 - PTCC na Área Jurídica

 - Sistema Tributário Nacional
  

Ministrar aulas no Curso de Serviços Jurídicos;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Francisco das Chagas Mouzinho Queiroz Magalhães

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 12/03/2011, Professor II-D
 Formação: Administração, Direito e Pedagogia.

  
Componentes curriculares: 

 - Direito Comercial e Empresaria
 - Ética e Cidadania Organizacional (Serviços Jurídicos)

 - Ética e Cidadania Organizacional (Contabilidade)
 - Introdução ao Direito do Trabalho 

- Introdução ao Direito Empresarial 
 - Prática de Processo de Trabalho

 - Prática de Processo Penal
  

Ministrar aulas na área de Serviços Jurídicos e Contabilidade;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Gabriel Angelo Moretti

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Encaminhar e-mails através de mala direta, arquivar documentos, solicitar aos servidores o correto
preenchimento de formulários, auxiliar na contagem e organização de papelaria do almoxarifado, atendimento
telefônico, 

 Auxílio na organização de eventos da Unidade e na alteração de layout de salas;
 Possuir habilidade em: digitação de textos; coerência e boa interpretação de documentos; conhecimento em

pacote office; organização de documentos; pesquisas de internet; boa comunicação.

Nome: Gisele Juodinis

Cargo/Função: Docente

Atividades: Determinado, 15/08/2016, Professor I-A
 Formação: Ciências Sociais

  
Componentes curriculares:

 - Relações Humanas no Trabalho
 - Ética e Cidadania

  
Ministrar aulas no curso Técnico em Segurança do Trabalho;

 Preparar material didático de apoio;
 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Glaucia Gomes da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 03/03/2011, Professor III - C
 Formação: Letras com Habilitação Português e Inglês

  
Componentes curriculares:

 -Linguagem, Trabalho e Tecnologia
 -Língua Portuguesa e Literatura
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Ministrar aulas nos Cursos de Segurança do Trabalho, Serviços Jurídicos, Comunicação Visual e Ensino Médio
(BNC)

 Preparar material didático de apoio;
 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

  

Nome: Gustavo Aires Cavalcanti Moreira

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Encaminhar e-mails através de mala direta, arquivar documentos, solicitar aos servidores o correto
preenchimento de formulários, auxiliar na contagem e organização de papelaria do almoxarifado, atendimento
telefônico, 

 Auxílio na organização de eventos da Unidade e na alteração de layout de salas;
 Possuir habilidade em: digitação de textos; coerência e boa interpretação de documentos; conhecimento em

pacote office; organização de documentos; pesquisas de internet; boa comunicação.

Nome: Haroldo Reis da Costa

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 02/09/2015, Professor I-A
 Formação: Tecnologia em Processos de Produção

  
Componente curricular: 

 -Representação Digital em Segurança do Trabalho
  

Ministrar aulas no Curso de Segurança do Trabalho;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Ivelize Thaís Ferreira de Oliveira Campos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 04/03/2013, Professor II - B
 Formação: Direito

  
Componente curricular:

 - Introdução ao Direito Penal
  

Ministrar aulas na área de Serviços Jurídicos;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Ivelize Thaís Ferreira de Oliveira Campos

Cargo/Função: Outros

Atividades: A Coordenação Pedagógica é responsável pelo suporte didáticopedagógico
 do processo de ensino e aprendizagem.

 Parágrafo único - Cabe à Coordenação Pedagógica, além do previsto em
 documento próprio do CEETEPS:

 1 – planejar as atividades educacionais;
 2 – coordenar com a Direção a construção do Projeto Político-Pedagógico;

 3 – promover a formação contínua dos educadores;
 4 – coordenar atividades pedagógicas;

 5 – orientar ou assistir o orientando individualmente ou em grupo;
 6 – implementar a execução do Projeto Político-Pedagógico; e

 7 – avaliar o desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico.
 

Nome: Jennifer da Silva Ortega
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Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Desenvolver atividades da rotina administrativa ligadas à Diretoria de Serviços Administrativos.
 - Controle de Frequência e Folha de ponto Docente;

 - Controle de Patrimônio;
 - Auxílio em Processos Seletivos e Concursos Públicos;

Nome: Joaquim de Souza Neves

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral na secretaria acadêmica, bem como manter a ordem e a
disciplina, controlando e orientado os alunos para a prática de bons hábitos e respeito às normas, institucionais
visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua àrea de atuação.

Nome: Jose João dos Santos Pato

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 03/03/2008 - Professor I-D
 Formação: Letras com Habilitação em Português e Inglês 

  
Componente curricular:

 - Língua Estrangeira Moderna - Inglês (BNC)
  

Ministrar aulas no Ensino Médio;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Kleber Cândido de Araújo Alves

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 17/04/2014, Professor II - A
 Formação: Enfermagem

  
Componentes curriculares:

 - Gestão em Saúde
 - Suporte Emergencial à vida

  
Ministrar aulas na área de Segurança do Trabalho;

 Preparar material didático de apoio;
 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Leandro da Conceição Cardoso

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 08/03/2016, Professor I - A
 Formação: Comunicação Social com Habilitação em Design Digital

  
Componente curricular:

 - Aplicativos Informatizados em Design Gráfico e Digital
  

Ministrar aulas na área de Comunicação Visual;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Leandro Ferrari Bolla

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 05/09/2003, Professor II-F
 Formação: Engenheiro Mecânico com especialização em Segurança do Trabalho
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Componentes curriculares: 

 - Programas Aplicados em Saúde e Segurança do Trabalho.
 - Fundamentos da Saúde e Segurança no Trabalho

  
Ministrar aulas no Curso de Segurança do Trabalho;

 Preparar material didático de apoio;
 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Leonardo Gabriel Orosco Garin

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 04/04/2012, Professor I-B
 Formação: Educação Artística

  
Componente curricular:

 - Artes
  

Ministrar aulas no Ensino Médio;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

  

Nome: Luciana Cristina Ferreira Morini

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Os Serviços Acadêmicos compreendem a escrituração,
 documentação escolar, expedição e registro de documentos escolares,

 fornecimento de informações e dados para planejamento, controle de
 processos e avaliações dos resultados do ensino e aprendizagem.

 Parágrafo único – Compete ao responsável designado para os Serviços
 Acadêmicos, além das atribuições previstas em regulamentos próprios do

 CEETEPS:
 1. responder pela regularidade e autenticidade dos registros e documentos da

 vida escolar do aluno;
 2. cumprir e fazer cumprir normas legais, regulamentos, diretrizes e prazos

 estabelecidos para execução dos trabalhos;
 3. propor medidas ou expedir instruções que visem à racionalização e

 manutenção das suas atividades;
 4. instruir e emitir pareceres em processos e expedientes em assuntos sob sua

 responsabilidade;
 5. assinar os documentos escolares que, conforme normas legais, exijam sua

 assinatura;
 6. fornecer dados e informações acadêmicas para cadastros oficiais,

 responsabilizando-se por eles;
 7. responsabilizar-se pela guarda ou arquivo dos registros e documentos

 acadêmicos.

Nome: Luciana Poti Rodrigues de Souza

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral na secretaria acadêmica, bem como manter a ordem e a
disciplina, controlando e orientado os alunos para a prática de bons hábitos e respeito às normas, institucionais
visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua àrea de atuação.

Nome: Luiz Antonio Gallão

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 04/04/2012, Professor II-B
 Formação: Engenharia Metalúrgica com Especialização em Segurança do Trabalho

  
Componentes curriculares:

 - Legislação e Normas Regulamentadoras 
 - Segurança nos Processos Industriais 

 - Análise de Risco
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- PTCC em Segurança do Trabalho (Afastado)
 - Química (BNC)

  
Ministrar aulas no curso Técnico em Segurança do Trabalho e no Ensino Médio;

 Preparar material didático de apoio;
 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Lúcio Paulo de Paula

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado,02/04/2003, Professor II-E
 Formação:Engenheiro Civil com especialização em Segurança do Trabalho

  
Componentes curriculares: (Afastado para assumir Coordenação de Projetos - UIE)

 - Representação Digital em Segurança do Trabalho (Ministrando)
 - Relações Humanas do Trabalho 

 - Análise de Riscos 
 - Meio Ambiente e Segurança do Trabalho 

 - PTCC em Segurança do Trabalho (Ministrando)
  

Ministrar aulas no Curso de Segurança do Trabalho;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Manoel Messias dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 28/02/2000 - Professor II-H
 Formação: Direito

  
Componente curricular:

 - Processos e Procedimentos Administrativos
  

Ministrar aulas na área de Serviços Jurídicos;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Marcela Lacorte Gelfusa Cocete

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminada, 04/03/2011 - Professor II-D
 Formação: Fisioterapia

  
Componente curricular: (Afastada Para assumir Coordenação de Projetos GSE - CETEC)

 - Gestão em Saúde 
  

Ministrar aula na área de Segurança do Trabalho;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Marcello Gonçalves de Azevedo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 02/02/2005, Professor II - F
 Formação: Educação Física (LP)
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Componente curricular:

 - Educação Física (BNC)
  

Ministrar aulas no Ensino Médio;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Marcelo Penteado de Toledo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 03/08/2012 - Professor II-C
 Formação: Química

  
Componente curricular: (Afastado para assumir Secretaria Acadêmica Etec Dra. Doroti Quiomi K. Toyohara -
Pirituba)

 - Química (BNC) 
  

Ministrar aulas no Ensino Médio;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Marco Antonio Rodrigues dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 08/03/2010, Professor II - C
 Formação: Administração e Matemática

  
Componentes curriculares: (Afastado para Coordenação de Curso)

 - Contabilidade de Custos
 - Contabilidade Introdutória

 - PTCC em Contabilidade
 - Direito Comercial e Empresarial

 - Processos Estatísticos de Pesquisa
 - Ética e Cidadania Organizacional (Contabilidade)

 - Ética e Cidadania Organizacional (Para habilitação em Segurança do Trabalho)
 - Matemática (BNC)

  
Ministrar aula em Ensino Médio, Técnicos em Contabilidade e Segurança do Trabalho;

 Preparar material didático de apoio;
 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Marcos Serafim

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 13/09/2004 - Professor II-F
 Formação: Biologia e Geografia (LP)

  
Componentes curriculares:

 - Biologia (BNC)
 - Geografia (BNC)

  
Ministrar aulas no Ensino Médio;

 Preparar material didático de apoio;
 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.
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Nome: Marly Aparecida Peres

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 01/02/2012, Professor II-B
 Formação: Letras com habilitação Português e Espanhol (LP)

  
Componentes curriculares:

 - Língua Estrangeira Moderna - Espanhol
 - Língua Portuguesa e Literatura

  
Ministrar aulas no Ensino médio;

 Preparar material didático de apoio;
 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Marly de Oliveira Moraes

Cargo/Função: Outros

Atividades: A Direção da Etec, sem prejuízo de outras constantes em
 documento próprio do CEETEPS e da legislação, terá as seguintes atribuições:

 I - garantir as condições para o desenvolvimento da gestão democrática do
 ensino, na forma prevista pela legislação e neste Regimento;

 II - coordenar a elaboração do projeto político-pedagógico da escola;
 III - gerenciar os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros para

 atender às necessidades da escola a curto, médio e longo prazos;
 IV - promover a elaboração, o acompanhamento, a avaliação e o controle da

 execução do Plano Plurianual de Gestão e do Plano Escolar;
 V - coordenar o planejamento, execução, controle e avaliação das atividades

 da escola;
 VI - garantir:

 a) o cumprimento dos conteúdos curriculares, das cargas horárias e dos dias
 letivos previstos;

 b) os meios para a recuperação de alunos de menor rendimento e em
 progressão parcial;

 VII - assegurar o cumprimento da legislação, bem como dos regulamentos,
 diretrizes e normas emanadas da administração superior;

 VIII - expedir diplomas, certificados e outros documentos escolares,
 responsabilizando-se por sua autenticidade e exatidão;

 IX - desenvolver ações, visando ao contínuo aperfeiçoamento dos cursos e
 programas, dos recursos físicos, materiais e humanos da escola;

 X – administrar o patrimônio da escola, observadas as normas e diretrizes
 estabelecidas;

 XI - promover ações para a integração escola-família comunidade-empresa;
 XII - coordenar a elaboração de projetos, submetendo-os à aprovação dos

 órgãos competentes, acompanhar seu desenvolvimento e avaliar seus
 resultados;

 XIII - criar condições e estimular experiências para o aprimoramento do
 processo educacional;

 XIV – integrar as ações dos serviços prestados pela escola;
 XV - prestar informações à comunidade escolar;

 XVI – gerir a execução de ajustes administrativos que envolvam atividades nas
 dependências da Etec;

 XVII - desempenhar outras atividades correlatas e afins

Nome: Marta Regina Paranhos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 03/02/2010, Professor II - C
 Formação: Administração e Matemática

  
Componentes curriculares:

 - Contabilidade Comercial 
- Economia e Mercado Financeiro

 - Gestão Empresarial (para Habilitação em Segurança do Trabalho)
  

Ministrar aulas na área de Contabilidade e Segurança do Trabalho;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;
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Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Meiry Aparecida de Campos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 01/08/2011, Professor II-C
 Formação: Direito

  
Componentes curriculares: (Afastada para assumir Coordenação de Projetos - GFAC)

 - Teoria Geral do Processo (ministrando)
 - Introdução ao Direito Civil

 - Introdução ao Direito Penal
 - Noções de Direito Constitucional

 - Planejamento do TCC na Área Jurídica
 - Prática de Processo Civil

  
Ministrar aulas na Área Serviços Jurídicos;

 Preparar material didático de apoio;
 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Moisés Estevão de Lima

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 08/03/2010 - Professor II-C
 Formação: Ciências Contábeis

  
Componentes curriculares:

 - Planejamento Tributário Empresarial
 - Contabilidade de Custos

 - Gestão de Documentos Contábeis
 - Sistema de Informações Contábeis
  

Ministrar aulas no Curso de Contabilidade;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Morgana Gabriela Tito Passos

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Competem aos Serviços de Relações Institucionais (Assistente Técnico Administrativo I), assistir ao
 diretor, além das atribuições previstas em regulamentos próprios do CEETEPS:

 I. propor estudos e participar da elaboração de normas e procedimentos
 internos da Etec, como Normas de Convivência, Estatutos, Informativos e
 outros;

 II. manter intercâmbio com empresas e instituições públicas e privadas visando
 a integrar a Etec ao contexto socioeconômico da região;

 III promover as relações escola-empresa;
 IV. analisar o mercado e levantar os indicadores visando à proposição de

 novos cursos ou atualização dos existentes;
 V. buscar parcerias junto às empresas e instituições públicas e privadas de

 acordo com as políticas e diretrizes estabelecidas pela Administração Central;
 VI. promover e divulgar a Etec e suas atividades;

 VII. planejar, organizar e controlar os programas de Estágio, bem como
 acompanhar as atividades dos Professores Responsáveis por Estágio em
 conjunto com a Coordenação de Curso.

Nome: Natanael Francisco de Souza

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 11/08/2011, Professor III-B
 Formação: História (LP)

  
Componentes curriculares:

 - História (BNC)
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- Filosofia (BNC)
 - Sociologia (BNC)

 - Sistemas de Informação/Comunicação em diferentes mídias e Códigos de linguagem
 - Ações de Defesa e Proteção ao Meio Ambiente (Parte Diversificada)

  
Ministrar aulas no Ensino médio;

 Preparar material didático de apoio;
 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Paulo Ricardo Vaz Martins

Cargo/Função: Auxiliar de Docentes

Atividades: Auxiliar Docente - Área Informática

Nome: Pedro Luis Buonano

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 03/04/2006 - Professor I-E
 Formação: Desenho Industrial

  
Componentes curriculares:

 -Aplicativos Informatizados em Design Gráfico I 
 -Aplicativos Informatizados em Design Gráfico II
  

Ministrar aulas na área de Comunicação Visual;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Plinio Dondon Martins

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 29/07/2016, Professor I - A
 Formação: Mídias Digitais - Fotografia Digital
  

Componentes curriculares:
 - Produção de Imagens Fotográficas I

 - Produção de Imagens Fotográficas II
  

Ministrar aulas na área de Comunicação Visual;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Priscila Ramos Evangelista Brandão

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 07/02/2011, Professor I - C
 Formação: Administração

  
Componente curricular:

 - Técnicas de Estruturação e Campanha.
  

Ministrar aulas na área de Segurança do Trabalho;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.
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Nome: Renata Ferreira Pinto

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Desenvolver atividades da rotina administrativa ligadas à Diretoria de Serviços Administrativos.
 - Auxílio à folha de pagamento;

 - Atribuição de Aulas;
 - Acesso ao Sistema Integrado de Gestão;

 - Atendimento aos Docentes.

Nome: Renata Ribeiro Brito de Toledo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 06/09/2012, Professor II-B
 Formação: Letras

  
Componentes curriculares:

 - Inglês Instrumental (Serviços Jurídicos) 
 - Inglês Instrumental (Segurança do Trabalho) 

 - Inglês Instrumental (Contabilidade)
  

Ministrar aulas no Curso Técnico em Segurança do Trabalho, Contabilidade e Serviços Jurídicos;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

  

Nome: Renato Antonio de Souza

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 29/09/2010, Professor III-C
 Formação: Letras com Habilitação Português e Inglês

  
Componente curricular: 

 - Linguagem, Trabalho e Tecnologia 
  

Ministrar aulas no Curso de Contabilidade;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Renato Antônio de Souza

Cargo/Função: Outros

Atividades: Orientador Educacional
 O Professor Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional é o profissional que

promove o desenvolvimento de uma ação educacional coletiva, cujas principais atribuições são:
 I. Planejar e coordenar a implantação e funcionamento do Serviço de Orientação Educacional, na Unidade de

Ensino;
 II. Participar de reuniões pedagógicas, de área e da equipe gestora, além dos demais eventos escolares,

inclusive os extracurriculares;
 III. Incentivar a participação dos alunos nos órgãos colegiados, tais como Conselhos Escolares, Grêmio

Estudantil e Cooperativas.
 IV. Acompanhar os casos encaminhados pela direção ao Conselho Tutelar;

 V. Mediar às relações interpessoais entre os alunos e a escola;
 VI. Assistir alunos que apresentam dificuldades de ajustamento à escola, problemas de rendimento escolar

e/ou outras dificuldades escolares, especialmente na recuperação e nos casos de progressão parcial, por meio
de gerenciamento e coordenação das atividades relacionadas com o processo de ensino-aprendizagem;

 VII. Promover atividades que levem o aluno a desenvolver a compreensão dos direitos e deveres da pessoa
humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade;

 VIII. Despertar no aluno o respeito pelas diferenças individuais, à valorização do trabalho como meio de
realização pessoal e fator de desenvolvimento social, o sentimento de responsabilidade e confiança nos meios
pacíficos para o encaminhamento e solução dos problemas;

 IX. Orientar o aluno para a escolha de representantes de classe, comissões e participação no conselho de
classe e de escola;

 X. Oferecer às famílias subsídios que as orientem e as façam compreender os princípios subjacentes à tarefa de
educar os filhos, para maior autorrealização dos mesmos;

 XI. Colaborar com a Unidade de Ensino a fim de garantir as informações sobre a vida escolar dos alunos,
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encaminhando dúvidas e questionamentos aos órgãos e servidores competentes;
 XII. Reunir-se com pais e responsáveis, quando solicitado pela direção;

 XIII. Favorecer a construção de um ambiente democrático e participativo, onde se incentive a produção do
conhecimento por parte da comunidade escolar, promovendo mudanças atitudinais, procedimentais e
conceituais nos indivíduos;

 XIV. Colaborar com a formação permanente do corpo discente, no que diz respeito aos valores e atitudes;
 XV. Interagir com o corpo docente, auxiliando-o na tarefa de compreender o comportamento dos alunos e das

classes;
 XVI. Organizar dados estatísticos referentes à frequência dos alunos;

 XVII. Buscar a cooperação dos educandos, ouvindo-os com paciência e atenção, orientando-os quanto às suas
escolhas, relacionamento com os colegas e professores e vivências familiares;

 XVIII. Trabalhar preventivamente, promovendo condições que favoreçam o desenvolvimento do educando;
 XIX. Colaborar na elaboração e execução da proposta do Projeto Político Pedagógico e do Plano Plurianual de

Gestão;
 XX. Mobilizar a escola, a família e os alunos para a investigação coletiva da realidade, propiciando a articulação

entre a realidade vivenciada na comunidade e os conteúdos trabalhados em sala de aula;
 XXI. Desenvolver atividades de hábitos de estudo e organização, planejando atividades educacionais de forma

integrada, com a finalidade de melhoria do rendimento escolar e
 XXII. Planejar e implementar ações referentes à inclusão de alunos portadores de necessidades especiais.

Nome: Roberto Carlos Sorima

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 20/07/2010, Professor III-C
 Formação: Educação Artística

  
Componentes curriculares: 

 - Influência dos Movimentos Artísticos na Comunicação Visual Brasileira
 - Influência dos Movimentos Artísticos na Comunicação Visual I

 - Influência dos Movimentos Artísticos na Comunicação Visual II
  

Ministrar aulas no Curso de Comunicação Visual;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Rodrigo de Oliveira Medeiros

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 24/02/2011 - Professor III-D
 Formação: Direito

  
Componentes curriculares: (Afastado para assumir Coordenação de Projetos - CETEC - Geslinf)

 - Desenvolvimento de TCC da área Jurídica 
 - Introdução ao Direito Empresarial

  
Ministrar aulas na área de Serviços Jurídicos;

 Preparar material didático de apoio;
 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Saulo Figueiredo da Rocha

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 01/10/2009, Professor II-C
 Formação: Administração, Direito e Pedagogia (LP)

  
Componente curricular: 

 - Contabilidade Introdutória
  

Ministrar aulas no Curso de Contabilidade;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.
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Nome: Simone Alves Cavalcanti

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 27/05/2011, Professor I-C
 Formação: Design - Habilitação em Comunicação Visual e Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo

  
Componentes curriculares:

 - Formas Compositivas de Elementos Plásticos
 - Concepção e Representação da Identidade Visual

 - Marketing e Criação Publicitária Aplicados à Comunicação Visual I
  

Ministrar aulas na área de Comunicação Visual;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Soraya Aparecida Mariano Paz

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 08/02/2011, Professor II-D
 Formação: Direito, Pedagogia e História

  
Componentes curriculares: (Afastado para assumir Coordenação de Curso e Biblioteca Ativa)

 - Desenvolvimento de TCC em Serviços Jurídicos (ministrando)
 - Sistema Tributário Nacional

 - Sociologia (Base Nacional Comum/ ETIM)
 - Filosofia (Base Nacional Comum/ ETIM)

  
Ministrar aulas na área de Ensino Médio e Técnico em Serviços Jurídicos;

 Preparar material didático de apoio;
 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Stephanie Souza Silva

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Encaminhar e-mails através de mala direta, arquivar documentos, solicitar aos servidores o correto
preenchimento de formulários, auxiliar na contagem e organização de papelaria do almoxarifado, atendimento
telefônico, 

 Auxílio na organização de eventos da Unidade e na alteração de layout de salas;
 Possuir habilidade em: digitação de textos; coerência e boa interpretação de documentos; conhecimento em

pacote office; organização de documentos; pesquisas de internet; boa comunicação.

Nome: Talita Monegatto Rodrigues Miranda

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 10/03/2017, Professor I-A
 Formação: Educação Física (LP)

  
Componente curricular: 

 - Educação Física (BNC)
  

Ministrar aulas no Ensino Médio;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

Nome: Thaís Cardoso Araújo Galvão

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 04/04/2012, Professor I-B



17/05/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 42/134

Formação: Design com habilitação em Design do Produto
  

Componentes curriculares:
 - Aplicativos Informatizados em Design Gráfico II

 - Desenvolvimento do TCC em Comunicação Visual
  

Ministrar aulas no Curso de Comunicação Visual;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

  

Nome: Thiago Lima Marques de Oliveira

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Encaminhar e-mails através de mala direta, arquivar documentos, solicitar aos servidores o correto
preenchimento de formulários, auxiliar na contagem e organização de papelaria do almoxarifado, atendimento
telefônico, 

 Auxílio na organização de eventos da Unidade e na alteração de layout de salas;

Nome: Ubiratan Pereira da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 01/08/2011, Professor II-B
 Formação: Web Design

  
Componentes curriculares:

 - Aplicativos Informatizados (Contabilidade)
 - Aplicativos Informatizados (Segurança do Trabalho)

  
Ministrar aulas na área de Segurança do Trabalho e Contabilidade;

 Preparar material didático de apoio;
 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

Nome: Valdson Bernardes de Souza

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 19/07/2010 - Professor I-C
 Formação: Educação Artística (LP)

  
Componentes curriculares:

 - Planejamento de TCC
 - Formas Expressivas Bidimensionais II 

 - Formas Compositivas de Elementos Plásticos
 - Produção Gráfica

  
Ministrar aulas no Curso de Comunicação Visual;

 Preparar material didático de apoio;
 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

Nome: Vanessa Araújo Gomes Giron

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 12/03/2014, Professor III-B
 Formação: Letras

  
Componente curricular:

 - Língua Portuguesa e Literatura 
  

Ministrar aulas no Ensino Médio;
 Preparar material didático de apoio;
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Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

Nome: Vânia da Silva de Oliveira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 24/04/2012, Professor I-B
 Formação: Secretariado

  
Componente curricular: (Afastada para assumir Diretoria Acadêmica na Etec Profa. Luzia Maria Machado -
Arujá)

 - Técnicas de Recepção, Atendimento e Cobrança 
  

Ministrar aulas na área Serviços Jurídicos;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

Nome: Vinícius Cesar Dias

Cargo/Função: Docente

Atividades: Indeterminado, 02/09/2014, Professor III-A
 Formação: Química

  
Componente curricular: 

 - Meio Ambiente e Segurança do Trabalho
  

Ministrar aulas no Curso de Segurança do Trabalho;
 Preparar material didático de apoio;

 Participar dos Conselhos de Classe;
 Participar na elaboração da proposta Pedagógica, do Plano Plurianual de Gestão da Escola e do Plano Escolar;

 Elaborar o Plano de Trabalho Docente;
 Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento;

 Registrar assentamento escolares;
 Participar das Reuniões de Pais.

 

RECURSOS FÍSICOS

RECURSOS FÍSICOS
 

No início das nossas atividades, o espaço físico era compartilhado com mais 03 órgãos, sendo 01
uma escola estadual, 01 arquivo da USP, 01 arquivo da Secretaria da Educação. Tínhamos muitas
necessidades nesse espaço (reparos e reformas), mas, finalmente, em julho de 2010, recebemos o novo
prédio. Na época em que aguardávamos a entrega do prédio foram abertos novos cursos para o próximo
ano letivo, tais como: Comunicação Visual, Agenciamento de Viagem, Hospedagem, Segurança do
Trabalho e Ensino Médio. 

Atualmente, nossa unidade está equipada com máquinas e equipamentos necessários para
atender as necessidades dos cursos oferecidos, sendo eles: Ensino Médio, Comunicação Visual,
Contabilidade, Segurança do Trabalho e Serviços Jurídicos.

Contamos 14 salas de aulas, 03 laboratórios de informática, 01 laboratório de biologia, 01 de
química, 01 laboratório de Segurança do Trabalho, 01 estúdio fotográfico, 01 laboratório de design gráfico,
02 salas de Coordenações, 01 sala de Orientação Educacional, 01 sala de fitness, 01 biblioteca, 01
laboratório de formas expressivas bidimensionais, 01 auditório térreo e 01 auditório Júnior, para atender a
630 alunos de todos os turnos.
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          Após levantamento patrimonial finalizado em 2017, seguem abaixo os recursos materiais existentes
na unidade, com distribuição de salas e andares: 

 

                

Localização: 4° Andar

Identificação do Ambiente: Sala de TI - 40

Área: 30,31 m²

Descrição: Sala de armazenamento de equipamentos de Informática.

Localização: Subsolo

Identificação do Ambiente: Estacionamento

Área: 1001,80 m²

Descrição: Estacionamento destinado aos Docentes e Administrativos da Unidade.
 

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de Informática - Sala 24

Área: 36,53 M2

Descrição: Disponibilidade de atendimento a toda comunidade escolar, de forma sistematizada, com regras
definidas, dentro do horário de aula.

 Os alunos utilizam o laboratório durante as aulas de Aplicativos de Informática e Técnicas de
Recepção, Atendimento e Cobrança e também para apresentações de trabalhos usando as TIC
ali existentes.

 

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: PABX - Sala 01

Área: 17,52 m2

Descrição: Sala com equipamentos de xerox, telefonia, informática e Monitor de Vigilância.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Coordenação Pedagógica - Sala 07

Área: 20,25 m2

Descrição: Sala de Trabalho/Atendimento da Coordenação Pedagógica.

Localização: 1º Andar

Identificação do Ambiente: Hospedagem - Sala 10

Área: 197,97 m2

Descrição: Sala utilizada para aulas práticas do Curso Técnico em Segurança do Trabalho.

Localização: 1º andar

Identificação do Ambiente: Sala da Merenda - Sala 11

Área: 59,31m2

Descrição: Armazenamento e Distribuição de Merenda Escolar

Localização: 1º andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de Química e Física - Sala 13

Área: 83,96 m2

Descrição: Aulas Práticas com os alunos do Ensino Médio.

Localização: 1º andar

Identificação do Ambiente: Laboratório fotográfico - Sala 15

Área: 37,54 m2

Descrição: Laboratório destinado a elaboração de desenhos de observação como paralelas, formas
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cilíndricas, sólidos e objetos.
 O laboratório é equipado por pranchetas que auxiliam na execução do trabalho.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de Informática - Sala 25

Área: 64,72 M2

Descrição: Disponibilidade de atendimento a toda comunidade escolar, de forma sistematizada, com regras
definidas, dentro do horário de aula.

 Os alunos utilizam o laboratório durante as aulas de Aplicativos de Informática e Técnicas de
Recepção, Atendimento e Cobrança e também para apresentações de trabalhos usando as TIC
ali existentes.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de Informática - Sala 26

Área: 71,81 m2

Descrição: Disponibilidade de atendimento a toda comunidade escolar, de forma sistematizada, com regras
definidas, dentro do horário de aula.

 Os alunos utilizam o laboratório durante as aulas de Aplicativos de Informática e Técnicas de
Recepção, Atendimento e Cobrança e também para apresentações de trabalhos usando as TIC
ali existentes.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de Informática - Sala 27

Área: 67,71 m2

Descrição: Disponibilidade de atendimento a toda comunidade escolar, de forma sistematizada, com regras
definidas, dentro do horário de aula.

 Os alunos utilizam o laboratório durante as aulas de Aplicativos de Informática e Técnicas de
Recepção, Atendimento e Cobrança e também para apresentações de trabalhos usando as TIC
ali existentes.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Auditório Junior - Sala 23

Área: 48,09 m2

Descrição: Auditório com capacidade média de 50 participantes. Utilizado para aulas com necessidade de
áudio e vídeo.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Pranchetário - Sala 22

Área: 60,54 M2

Descrição: Utilizado em aulas práticas do Curso Técnico em Comunicação Visual.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Depósito - Sala 28

Área: 75,55 M2

Descrição: Sala de armazenamento.

Localização: 3º Andar

Identificação do Ambiente: Sala de Coordenação - Sala 30

Área: 19,80 m2

Descrição: Sala destinada à Coordenação de Curso - Ensino Médio.

Localização: 1º andar

Identificação do Ambiente: Estúdio Fotográfico - Sala 14

Área: 25,01 m2

Descrição: Aulas Práticas com os alunos do Curso Técnico em Comunicação Visual.

Localização: 3º andar
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Identificação do Ambiente: Sala de aula 31

Área: 59,34 M2

Descrição: Sala equipada para até 40 alunos para aulas teóricas.

Localização: 3º andar

Identificação do Ambiente: Sala de aula 32

Área: 52,06 m2

Descrição: Sala equipada para até 40 alunos para aulas teóricas.

Localização: 3º andar

Identificação do Ambiente: Sala de aula 33

Área: 41,48 m2

Descrição: Sala equipada para até 40 alunos para aulas teóricas.

Localização: 3º andar

Identificação do Ambiente: Sala de aula 34

Área: 57,87 m2

Descrição: Sala equipada para até 40 alunos para aulas teóricas.

Localização: 3º andar

Identificação do Ambiente: sala de aula 35

Área: 71,96 m2

Descrição: Sala equipada para até 40 alunos para aulas teóricas.

Localização: 3º andar

Identificação do Ambiente: Sala de aula 36

Área: 69,29 m2

Descrição: Sala equipada para até 40 alunos para aulas teóricas.

Localização: 3º andar

Identificação do Ambiente: Sala de aula 37

Área: 74,67 m2

Descrição: Sala equipada para até 40 alunos para aulas teóricas.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Sala da Direção - Sala 02

Área: 15,16 m2

Descrição: Sala de Trabalho/Atendimento da Direção.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Orientação Educacional e ATA I - Sala 03

Área: 12,59 m2

Descrição: Sala de atendimento da Orientação Educacional e Assistente Técnico Administrativo I.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Secretaria - Sala 04

Área: 27,70 m2

Descrição: Sala de controle de Vida Escolar, entre outros.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Quadro de energia - Sala 05

Área: 2,47 m2
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Descrição:

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Diretoria de Serviços - Sala 06

Área: 20,25 m2

Descrição: Sala de Rotinas Administrativas.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Sala dos Professores - Sala 08

Área: 48,89 m2

Descrição:

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Auditório Térreo - Sala 09

Área: 56,96 m2

Descrição: Ambiente para Apresentações, Palestras e Atividades com uso de Multimídia.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Espaço Fitness - Sala 9.1

Área: 68,58 m2

Descrição: Espaço utilizado para realizar atividades de Educação Física.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Refeitório - Sala 9.2

Área: 23,94 m2

Descrição:

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Copa - Sala 9.3

Área: 10,23 m2

Descrição:

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Depósito de limpeza - Sala 9.4

Área: 8,37 m2

Descrição: Armazenamento de Produtos de Limpeza

Localização: 4° Andar

Identificação do Ambiente: Sala de Aula - 41

Área: 59,43 m²

Descrição: Sala equipada para até 40 alunos para aulas teóricas.

Localização: 4° Andar

Identificação do Ambiente: Sala de Aula - 42

Área: 54,87 m²

Descrição: Sala equipada para até 40 alunos para aulas teóricas.

Localização: 4° Andar

Identificação do Ambiente: Sala de Aula - 43

Área: 46,81 m²

Descrição: Sala equipada para até 40 alunos para aulas teóricas.
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Localização: 4° Andar

Identificação do Ambiente: Sala de Aula - 44

Área: 58,11 m²

Descrição: Sala equipada para até 40 alunos para aulas teóricas.

Localização: 4° Andar

Identificação do Ambiente: Sala de Aula - 45

Área: 72,05 m²

Descrição: Sala equipada para até 40 alunos para aulas teóricas.

Localização: 4° Andar

Identificação do Ambiente: Sala de Aula - 46

Área: 69,42 m²

Descrição: Sala equipada para até 40 alunos para aulas teóricas.

Localização: 4° Andar

Identificação do Ambiente: Sala de Aula - 47

Área: 75,58 m²

Descrição: Sala equipada para até 40 alunos para aulas teóricas.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Coordenação - Comunicação Visual - Sala 21

Área: 19,80 m²

Descrição: Utilizada para guarda de trabalhos realizados em Sala e de materiais específicos do Curso
Técnico em Comunicação Visual.

Localização: 2º Andar

Identificação do Ambiente: Almoxarifado - Sala 20

Área: 4,97 m²

Descrição: Armazenamento de Materiais de Escritório, dentre outros.

Localização: Térreo

Identificação do Ambiente: Biblioteca - Sala 9.6

Área: 98,09 m²

Descrição: Ambiente de Leitura e pesquisa.
 

Localização: 1º Andar

Identificação do Ambiente: Laboratório de Análises Biológicas - Sala 12

Área: 82,76 m²

Descrição: Utilizado para aulas práticas do Ensino Médio.

RECURSOS MATERIAIS

RECURSOS MATERIAIS

 

Nossa unidade está equipada com máquinas e equipamentos necessários para atender as
necessidades dos cursos oferecidos, sendo eles: Ensino Médio, Comunicação Visual, Contabilidade,
Segurança do Trabalho e Serviços Jurídicos.

Contamos 14 salas de aulas, 03 laboratórios de informática, 01 laboratório de biologia, 01 de
química, 01 laboratório de Segurança do Trabalho, 01 estúdio fotográfico, 01 laboratório de design gráfico,
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02 salas de Coordenações, 01 sala de Orientação Educacional, 01 sala de fitness, 01 biblioteca, 01
laboratório de formas expressivas bidimensionais, 01 auditório térreo e 01 auditório Júnior, para atender a
630 alunos de todos os turnos.

          Após levantamento patrimonial finalizado em março de 2016, segue abaixo os recursos materiais
existentes e as devidas distribuições dos mesmos dentro da Unidade Escolar.

Quantidade Bem Departamento/Ambiente

1 Acess Point Sala 7- Coordenação Pedagógica /
Núcleo Pedagógico

1 Acess Point Sala 1- PABX / Núcleo Pedagógico

1 Acess Point Sala 8- Sala dos Professores / Núcleo
Pedagógico

1 Acess Point Sala 9 - Auditório Térreo / Núcleo
Pedagógico'

1 Acess Point Sala 25 - Laboratório Design Gráfico /
Núcleo Pedagógico

7 Acess Point Sala 40 - TI / Núcleo Pedagógico

4 Anemômetro Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

1 Aparelho de Ar Condicionado Sala 2- Direção / Núcleo Pedagógico

2 Aparelho de Ar Condicionado Sala 23 - Auditório / Núcleo Pedagógico

1 Aparelho de Ar Condicionado Sala 24 - Laboratório Informática' /
Núcleo Pedagógico

2 Aparelho de Ar Condicionado Sala 25 - Laboratório Design Gráfico /
Núcleo Pedagógico

3 Aparelho de Ar Condicionado Sala 26 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

3 Aparelho de Ar Condicionado Sala 27 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

1 Aparelho de Ar Condicionado Sala 06 - Diretoria de Serviços / Núcleo
Pedagógico

3 Aparelho de Ar Condicionado Sala 9.6 - Biblioteca / Núcleo
Pedagógico

1 Aparelho de Fax Sala 40 - TI / Núcleo Pedagógico

1 Aparelho de Fax Subsolo

1 Aparelho de Som Subsolo

1 Aparelho de Telefone Sala 20- Almoxarifado / Núcleo
Pedagógico

13 Aparelho de Telefone Sala 40 - TI / Núcleo Pedagógico

2 Armário Alto Sala 2- Direção / Núcleo Pedagógico

1 Armário Alto Sala 21- Coordenação de Comunicação
Social / Núcleo Pedagógico

2 Armário Alto Sala 06 - Diretoria de Serviços / Núcleo
Pedagógico

1 Armário Alto Sala 11 - Merenda

1 Armário com Duas Portas de Abrir Sala 3- Recursos Humanos / Núcleo
Pedagógico

2 Armário com Duas Portas de Abrir Sala 22 - Pranchetário / Núcleo
Pedagógico

7 Armário com Duas Portas de Abrir 5º Andar / Núcleo Pedagógico

3 Armário com Duas Portas de Abrir Sala 13- Laboratório de Analises /
Núcleo Pedagógico

1 Armário com Duas Portas de Abrir Sala 14- Estúdio Fotográfico / Núcleo
Pedagógico

2 Armário com Duas Portas de Abrir Sala 04 - Secretaria Acadêmica / Núcleo
Pedagógico

3 Armário com Duas Portas de Abrir Sala 40 - TI / Núcleo Pedagógico

2 Armário com Duas Portas de Abrir Sala 9.1 - Fitness / Núcleo Pedagógico

1 Armário com Duas Portas de Abrir Sala 9.3 - Copa / Núcleo Pedagógico

1 Armário com Duas Portas de Abrir Sala 9.3 - Copa / Núcleo Pedagógico

2 Armário com Duas Portas de Abrir Sala 9.6 - Biblioteca / Núcleo
Pedagógico

1 Armário com Duas Portas de Abrir Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

2 Armário com Duas Portas de Abrir Sala 16.1 - Laboratório Serviços
Jurídicos / Núcleo Pedagógico

2 Armário com Duas Portas de Correr Sala 13- Laboratório de Analises
Químicas / Núcleo Pedagógico

2 Armário com Duas Portas de Correr Salas de Aulas 4º Andar / Núcleo
Pedagógico
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1 Armário com Duas Portas de Correr Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

1 Armário Vestiário com 16 Vãos Sala 9.6 - Biblioteca / Núcleo
Pedagógico

1 Armário Vestiário com 16 Vãos Corredor 3º Andar

3 Armário Vestiário com 20 Vãos Sala 8- Sala dos Professores / Núcleo
Pedagógico

7 Armário Vestiário com 8 Vãos Corredor 3º Andar

6 Arquivo para Pasta Suspensa 5º Andar - Arquivo Morto / Núcleo
Pedagógico

2 Arquivo para Pasta Suspensa Sala 04 - Secretaria Acadêmica / Núcleo
Pedagógico

2 Arquivo para Pasta Suspensa Sala 06 - Diretoria de Serviços / Núcleo
Pedagógico

2 Arquivo para Pasta Suspensa Sala 9.6 - Biblioteca / Núcleo
Pedagógico

3 Arquivo para Pasta Suspensa Sala 16.1 - Laboratório Serviços
Jurídicos / Núcleo Pedagógico

1 Arquivo para Pasta Suspensa Sala 30 - Coordenação

2 Arquivo para Pasta Suspensa Sala 9.1 - Fitness

1 Arquivo para Pasta Suspensa Sala 03 - Apoio Administrativo

1 Arquivo para Pasta Suspensa Corredor 3º Andar

6 Arquivo para Pasta Suspensa 5º Andar - Arquivo Morto / Núcleo
Pedagógico

3 Arquivo para Pasta Suspensa Subsolo

1 Avental de Chumbo Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

2 Balança Eletrônica Sala 13 - Laboratório de Análises
Química e Fisicas

1 Balcão Sala 9.6 - Biblioteca / Núcleo
Pedagógico

1 Bebedouro Sala 8- Sala dos Professores / Núcleo
Pedagógico

1 Bebedouro Corredor 2º Andar / Núcleo Pedagógico

2 Bebedouro Sala 28 - Deposito

1 Bebedouro de Garrafão Sala 04 - Secretaria Acadêmica / Núcleo
Pedagógico

1 Bebedouro de Garrafão Sala 9.3 - Copa / Núcleo Pedagógico

1 Bebedouro de Garrafão Sala 8 - Sala dos Professores

2 Bomba Sala 13- Laboratório de Analises
Químicas / Núcleo Pedagógico

1 Bomba Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

8 Bússola Sala 13- Laboratório de Analises
Químicas / Núcleo Pedagógico

9 Bússola Digital Sala 13- Laboratório de Analises
Químicas / Núcleo Pedagógico

1 Cadeira de Professor Sala 15- Laboratório Fotográfico /
Núcleo Pedagógico

1 Cadeira de Professor Sala 23 - Auditório / Núcleo Pedagógico

6 Cadeira de Professor Salas de Aulas 3º Andar / Núcleo
Pedagógico

6 Cadeira de Professor Salas de Aulas 4º Andar / Núcleo
Pedagógico

4 Cadeira de Professor Sala 28 - Deposito

1 Cadeira Escolar Sala 1- PABX / Núcleo Pedagógico

86 Cadeira Escolar Sala 9 - Auditório Térreo / Núcleo
Pedagógico

5 Cadeira Escolar Sala 12- Laboratório Analises / Núcleo
Pedagógico

2 Cadeira Escolar Sala 22 - Pranchetário / Núcleo
Pedagógico

280 Cadeira Escolar Salas de Aulas 3º Andar / Núcleo
Pedagógico

240 Cadeira Escolar Salas de Aulas 4º Andar / Núcleo
Pedagógico

2 Cadeira Escolar Sala 9.3 - Copa / Núcleo Pedagógico

1 Cadeira Escolar Corredor 1º Andar / Núcleo Pedagógico

213 Cadeira Escolar Sala 28 - Deposito

1 Cadeira Estofada Sala 9.5 - Vestiário / Núcleo Pedagógico
1 Cadeira Estofada Sala 16 - Laboratório Segurança do
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Trabalho / Núcleo Pedagógico

4 Cadeira Estofada Sala 16.1 - Laboratório Serviços
Jurídicos / Núcleo Pedagógico

2 Cadeira Fixa Sala 2- Direção / Núcleo Pedagógico

5 Cadeira Fixa Sala 7- Coordenação Pedagógica /
Núcleo Pedagógico

3 Cadeira Fixa Sala 21- Coordenação de Comunicação
Social / Núcleo Pedagógico

3 Cadeira Fixa Sala 30 - Orientação Educacional /
Núcleo Pedagógico

10 Cadeira Fixa Estofada Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

2 Cadeira Fixa Estofada Sala 16.1 - Laboratório Serviços
Jurídicos / Núcleo Pedagógico

118 Cadeira Giratória Sala 28 - Deposito

1 Cadeira Giratória Sala 3- Recursos Humanos / Núcleo
Pedagógico

2 Cadeira Giratória Sala 7- Coordenação Pedagógica /
Núcleo Pedagógico

10 Cadeira Giratória Sala 8- Sala dos Professores / Núcleo
Pedagógico'

2 Cadeira Giratória Sala 21- Coordenação de Comunicação
Social / Núcleo Pedagógico

20 Cadeira Giratória Sala 22 - Pranchetário / Núcleo
Pedagógico

26 Cadeira Giratória Sala 24 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

25 Cadeira Giratória Sala 25 - Laboratório Design Gráfico /
Núcleo Pedagógico

36 Cadeira Giratória Sala 26 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

23 Cadeira Giratória Sala 27 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

3 Cadeira Giratória Sala 30 - Orientação Educacional /
Núcleo Pedagógico

5 Cadeira Giratória Sala 04 - Secretaria Acadêmica / Núcleo
Pedagógico

4 Cadeira Giratória Sala 06 - Diretoria de Serviços / Núcleo
Pedagógico

1 Cadeira Giratória Sala 9.1 - Fitness / Núcleo Pedagógico

5 Cadeira Giratória Sala 9.6 - Biblioteca / Núcleo
Pedagógico

40 Cadeira Universitária Salas de Aulas 4º Andar / Núcleo
Pedagógico

31 Cadeira Universitária Sala 16- Laboratório de Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

1 Cadeira Universitária Sala 12- Laboratório de Analises /
Núcleo Pedagógico

15 Cadeira Universitária Sala 14- Estúdio Fotográfico / Núcleo
Pedagógico

14 Cadeira Universitária Sala 15- Laboratório Fotográfico /
Núcleo Pedagógico

4 Cadeira Universitária Sala 16.1 - Laboratório Serviços
Jurídicos / Núcleo Pedagógico

1 Caixa de Som Sala 9 - Auditório Térreo / Núcleo
Pedagógico

1 Caixa de Som Sala 30 - Orientação Educacional /
Núcleo Pedagógico

1 Caixa de Som Sala 06 - Diretoria de Serviços / Núcleo
Pedagógico

1 Caixa de Som Sala 40 - TI / Núcleo Pedagógico

1 Caixa de Som Sala 16.1 - Laboratório Serviços
Jurídicos / Núcleo Pedagógico

20 Cavalete Sala 22 - Pranchetário / Núcleo
Pedagógico

1 Câmera Fotográfica Sala 06 - Diretoria de Serviços
Administrativos

6 Câmera Fotográfica Sala 14- Estúdio / Núcleo Pedagógico

1 Central Digital de Telefones Sala 40 - TI / Núcleo Pedagógico

1 Centrífuga de Bancada Sala 13- Laboratório de Analises
Químicas / Núcleo Pedagógico

2 Chuveiro de Emergência Sala 13- Laboratório de Analises
Químicas / Núcleo Pedagógico

1 Condicionador de Ar Sala 6 - Diretoria de Serviços
Adminitrativos

1 Condicionador de Ar Sala 1- PABX / Núcleo Pedagógico
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2 Condicionador de Ar Sala 8- Sala dos Professores / Núcleo
Pedagógico

2 Condicionador de Ar Sala 9 - Auditório Térreo / Núcleo
Pedagógico

1 Condicionador de Ar Sala 04 - Secretaria Acadêmica / Núcleo
Pedagógico

1 Condicionador de Ar Sala 9.6 - Biblioteca / Núcleo
Pedagógico

1 Conjunto Sala 9.1 - Fitness / Núcleo Pedagógico

3 Conjunto Sala 9.2 - Refeitório / Núcleo
Pedagógico

1 Copiadora de Mesa Sala 1- PABX / Núcleo Pedagógico

3 CPU Sala 1- PABX / Núcleo Pedagógico

1 CPU Sala 2- Direção / Núcleo Pedagógico

1 CPU Sala 3- Recursos Humanos / Núcleo
Pedagógico

1 CPU Sala 7- Coordenação Pedagógica /
Núcleo Pedagógico

4 CPU Sala 8- Sala dos Professores / Núcleo
Pedagógico

7 CPU Salas de Aulas 4º Andar / Núcleo
Pedagógico

7 CPU Salas de Aulas 3º Andar / Núcleo
Pedagógico

1 CPU Sala 14- Estúdio Fotográfico / Núcleo
Pedagógico

1 CPU Sala 21- Coordenação de Comunicação
Social / Núcleo Pedagógico

21 CPU Sala 24 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

21 CPU Sala 26 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico'

20 CPU Sala 27 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

6 CPU Sala 04 - Secretaria Acadêmica / Núcleo
Pedagógico

3 CPU Sala 06 - Diretoria de Serviços / Núcleo
Pedagógico

4 CPU Sala 40 - TI / Núcleo Pedagógico

3 CPU Sala 9.1 - Fitness / Núcleo Pedagógico

9 CPU Sala 9.6 - Biblioteca / Núcleo
Pedagógico

4 Decibelimetro Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

1 Decibelimetro Sala 13- Laboratório de Analises
Químicas / Núcleo Pedagógico

1 Dosimetro Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

2 Estabilizador Sala 3- Recursos Humanos / Núcleo
Pedagógico

4 Estabilizador Sala 7- Coordenação Pedagógica /
Núcleo Pedagógico

1 Estabilizador Sala 9 - Auditório Térreo / Núcleo
Pedagógico

1 Estabilizador Sala 21- Coordenação de Comunicação
Social / Núcleo Pedagógico

1 Estabilizador Sala 23 - Auditório / Núcleo Pedagógico

15 Estabilizador Sala 24 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

8 Estabilizador Sala 25 - Laboratório Design Gráfico /
Núcleo Pedagógico

19 Estabilizador Sala 26 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

21 Estabilizador Sala 27 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

3 Estabilizador Sala 04 - Secretaria Acadêmica / Núcleo
Pedagógico

2 Estabilizador Sala 06 - Diretoria de Serviços / Núcleo
Pedagógico

2 Estabilizador Sala 9.1 - Fitness / Núcleo Pedagógico

4 Estabilizador Sala 9.6 - Biblioteca / Núcleo
Pedagógico

15 Estabilizador Sala 28 - Deposito

1 Estação de Trabalho Sala 28 - Deposito
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1 Estação de Trabalho Sala 2- Direção / Núcleo Pedagógico
1 Estação de Trabalho Sala 12- Laboratório de Analises /

Núcleo Pedagógico

6 Estante 5º Andar - Arquivo Morto / Núcleo
Pedagógico

2 Estante Sala 12- Laboratório de Analises /
Núcleo Pedagógico

4 Estante Sala 13- Laboratório de Analises
Químicas / Núcleo Pedagógico

1 Estante Sala 15- Laboratório Fotográfico /
Núcleo Pedagógico

6 Estante Sala 20- Almoxarifado / Núcleo
Pedagógico

1 Estante Sala 21- Coordenação de Comunicação
Social / Núcleo Pedagógico

1 Estante Sala 40 - TI

3 Estante Sala 9.4 - Limpeza / Núcleo Pedagógico

1 Estufa para Esterilização e Secagem Sala 13- Laboratório de Analises
Químicas / Núcleo Pedagógico

1 Filmadora Digital Sala 40 - TI

1 Fogão Sala 9.3 - Copa / Núcleo Pedagógico

1 Forno Microondas Sala 28 - Deposito

1 Gaveteiro Volante Sala 2- Direção / Núcleo Pedagógico

4 Gaveteiro Volante Sala 06 - Diretoria de Serviços / Núcleo
Pedagógico

1 Gaveteiro Volante Sala 7 - Coordenação Pedagógica

3 Gaveteiro Volante Sala 4 - Secretaria Acadêmica

3 Gaveteiro Volante Sala 03 - Apoio Administrativo

2 Impressora Sala 06 - Diretoria de Serviços
Administrativos

1 Impressora Sala 21- Coordenação de Comunicação
Social / Núcleo Pedagógico

1 Impressora Sala 30 - Orientação Educacional /
Núcleo Pedagógico

2 Impressora Sala 04 - Secretaria Acadêmica / Núcleo
Pedagógico

6 Impressora Sala 40 - TI / Núcleo Pedagógico

1 Impressora Sala 9.6 - Biblioteca / Núcleo
Pedagógico

14 Longarina Sala 23 - Auditório / Núcleo Pedagógico

19 Longarina Subsolo

4 Luximetro Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

1 Luximetro Sala 13- Laboratório de Analises
Químicas / Núcleo Pedagógico

1 Maca Carro Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

1 Maca de Socorro Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

2 Mesa de Professor Sala 9.1 - Fitness

1 Mesa de Professor Sala 9 - Auditório Térreo / Núcleo
Pedagógico

1 Mesa de Professor Sala 14- Estúdio Fotográfico / Núcleo
Pedagógico

2 Mesa de Professor Sala 15- Laboratório Fotográfico /
Núcleo Pedagógico

1 Mesa de Professor Sala 27 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

7 Mesa de Professor Salas de Aulas 3º Andar / Núcleo
Pedagógico

7 Mesa de Professor Salas de Aulas 4º Andar / Núcleo
Pedagógico

1 Mesa de Professor Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

3 Mesa de Professor Sala 16.1 - Laboratório Serviços
Jurídicos / Núcleo Pedagógico

1 Mesa de Refeitório Sala 9.3 - Copa / Núcleo Pedagógico

2 Mesa de Reunião Sala 8- Sala dos Professores / Núcleo
Pedagógico

2 Mesa de Reunião Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

2 Mesa de Reunião Sala 28 - Deposito
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1 Mesa de Reunião Redonda Sala 7- Coordenação Pedagógica /
Núcleo Pedagógico

1 Mesa de Reunião Redonda Sala 21- Coordenação de Comunicação
Social / Núcleo Pedagógico

1 Mesa de Reunião Redonda Sala 30 - Orientação Educacional /
Núcleo Pedagógico

1 Mesa de Reunião Redonda Sala 9.3 - Copa / Núcleo Pedagógico

4 Mesa de Reunião Redonda Sala 9.6 - Biblioteca / Núcleo
Pedagógico

1 Mesa de Telefone Sala 9.3 - Copa / Núcleo Pedagógico

26 Mesa Digitalizadora Sala 25 - Laboratório Design Gráfico /
Núcleo Pedagógico

26 Mesa Digitalizadora Sala 26 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

2 Mesa em L Sala 3- Recursos Humanos / Núcleo
Pedagógico

1 Mesa em L Sala 7- Coordenação Pedagógica /
Núcleo Pedagógico

2 Mesa em L Sala 12- Laboratório de Analises /
Núcleo Pedagógico

1 Mesa em L Sala 30 - Orientação Educacional /
Núcleo Pedagógico

4 Mesa em L Sala 04 - Secretaria Acadêmica / Núcleo
Pedagógico

3 Mesa Escolar Corredor 2º Andar / Núcleo Pedagógico

1 Mesa Escolar Sala 1- PABX / Núcleo Pedagógico

1 Mesa Escolar Sala 9 - Auditório Térreo / Núcleo
Pedagógico

10 Mesa Escolar Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

3 Mesa Escolar Sala 15- Laboratório Fotográfico /
Núcleo Pedagógico

280 Mesa Escolar Salas de Aulas 3º Andar / Núcleo
Pedagógico

240 Mesa Escolar Salas de Aulas 4º Andar / Núcleo
Pedagógico

4 Mesa Escolar Corredor 1º Andar / Núcleo Pedagógico

16 Mesa Escolar Corredor 3º Andar / Núcleo Pedagógico

1 Mesa Escolar Corredor 4º Andar / Núcleo Pedagógico

1 Mesa Escolar Guarita

6 Mesa Escrivaninha Subsolo

1 Mesa Escrivaninha Sala 2- Direção / Núcleo Pedagógico

1 Mesa Escrivaninha Sala 9 - Auditório Térreo / Núcleo
Pedagógico

2 Mesa Escrivaninha Sala 10

1 Mesa Escrivaninha Sala 21- Coordenação de Comunicação
Social / Núcleo Pedagógico

1 Mesa Escrivaninha Sala 22 - Pranchetário / Núcleo
Pedagógico

1 Mesa Escrivaninha Sala 23 - Auditório / Núcleo Pedagógico

5 Mesa Escrivaninha Sala 28 - Merenda / Núcleo Pedagógico

5 Mesa Escrivaninha Sala 9.1 - Fitness

1 Mesa Escrivaninha Sala 04 - Secretaria Acadêmica / Núcleo
Pedagógico

5 Mesa Escrivaninha Sala 06 - Diretoria de Serviços / Núcleo
Pedagógico

1 Mesa Escrivaninha Sala 40 - TI / Núcleo Pedagógico

1 Mesa Escrivaninha Sala 9.6 - Biblioteca / Núcleo
Pedagógico

2 Mesa para Computador Sala 1- PABX / Núcleo Pedagógico

1 Mesa para Computador Sala 2- Direção / Núcleo Pedagógico

1 Mesa para Computador Sala 3- Recursos Humanos / Núcleo
Pedagógico

3 Mesa para Computador Sala 7- Coordenação Pedagógica /
Núcleo Pedagógico

5 Mesa para Computador Sala 8- Sala dos Professores / Núcleo
Pedagógico

1 Mesa para Computador Sala 14- Estúdio Fotográfico / Núcleo
Pedagógico

1 Mesa para Computador Sala 21- Coordenação de Comunicação
Social / Núcleo Pedagógico
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21 Mesa para Computador Sala 24 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

25 Mesa para Computador Sala 25 - Laboratório Design Gráfico /
Núcleo Pedagógico

21 Mesa para Computador Sala 27 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

1 Mesa para Computador Sala 28 - Merenda / Núcleo Pedagógico

1 Mesa para Computador Sala 04 - Secretaria Acadêmica / Núcleo
Pedagógico

4 Mesa para Computador Sala 40 - TI / Núcleo Pedagógico

3 Mesa para Computador Sala 9.1 - Fitness / Núcleo Pedagógico

7 Mesa para Computador Sala 9.6 - Biblioteca / Núcleo
Pedagógico

35 Mesa para Computador Sala 28 - Deposito

2 Mesa para Impressora Sala 1- PABX / Núcleo Pedagógico

1 Mesa para Impressora Sala 2- Direção / Núcleo Pedagógico

1 Mesa para Impressora Sala 7- Coordenação Pedagógica /
Núcleo Pedagógico

1 Mesa para Impressora Sala 8- Sala dos Professores / Núcleo
Pedagógico

1 Mesa para Impressora Sala 10

1 Mesa para Impressora Sala 21- Coordenação de Comunicação
Social / Núcleo Pedagógico

1 Mesa para Impressora Sala 04 - Secretaria Acadêmica / Núcleo
Pedagógico

3 Mesa para Impressora Sala 06 - Diretoria de Serviços / Núcleo
Pedagógico

1 Mesa para Impressora Sala 9.3 - Copa / Núcleo Pedagógico

1 Mesa para Impressora Sala 9.5 - Vestiário / Núcleo Pedagógico

2 Mesa para Impressora Sala 9.6 - Biblioteca / Núcleo
Pedagógico

9 Mesa para Impressora Sala 28 - Deposito

3 Mesa para Telefone com Rondanas Sala 28 - Deposito

1 Mesa para Telefone com Rondanas Sala 21- Coordenação de Comunicação
Social / Núcleo Pedagógico

25 Microcomputador Sala 25 - Laboratório Design Gráfico /
Núcleo Pedagógico

1 Microcomputador Sala 40 - TI / Núcleo Pedagógico

4 Microfone Sala 40 - TI / Núcleo Pedagógico

1 Modelo Anatômico Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

1 Monitor Sala 1- PABX / Núcleo Pedagógico

1 Monitor Sala 2- Direção / Núcleo Pedagógico

1 Monitor Sala 3- Recursos Humanos / Núcleo
Pedagógico

4 Monitor Sala 7- Coordenação Pedagógica /
Núcleo Pedagógico

4 Monitor Sala 8- Sala dos Professores / Núcleo
Pedagógico

1 Monitor Sala 9 - Auditório Térreo / Núcleo
Pedagógico

1 Monitor Sala 14- Estúdio Fotográfico / Núcleo
Pedagógico

1 Monitor Sala 21- Coordenação de Comunicação
Social / Núcleo Pedagógico

1 Monitor Sala 23 - Auditório / Núcleo Pedagógico

20 Monitor Sala 24 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

20 Monitor Sala 26 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

20 Monitor Sala 27 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

1 Monitor Sala 30 - Orientação Educacional /
Núcleo Pedagógico

7 Monitor Sala 04 - Secretaria Acadêmica / Núcleo
Pedagógico

4 Monitor Sala 06 - Diretoria de Serviços / Núcleo
Pedagógico

17 Monitor Sala 40 - TI / Núcleo Pedagógico

4 Monitor Sala 9.1 - Fitness / Núcleo Pedagógico
9 Monitor Sala 9.6 - Biblioteca / Núcleo
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Pedagógico
10 Monitor Sala 28 - Deposito

1 Multifuncional Sala 3- Recursos Humanos / Núcleo
Pedagógico

2 Multifuncional Sala 06 - Diretoria de Serviços / Núcleo
Pedagógico

1 Multifuncional Sala 40 - TI / Núcleo Pedagógico

2 Multifuncional Sala 28 - Deposito

2 Multifuncional Subsolo

1 No Break Sala 1- PABX / Núcleo Pedagógico

1 No Break Microprocessado Sala 1- PABX / Núcleo Pedagógico

2 Notebook Sala 40 - TI / Núcleo Pedagógico

1 Notebook Sala 20 - Coordenação Comunicação
Visual

2 Paquímetro Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

1 Path Panel Sala 1- PABX / Núcleo Pedagógico

1 Poltrona Sala 2- Direção / Núcleo Pedagógico

3 Poltrona Sala 16.1 - Laboratório Serviços
Jurídicos / Núcleo Pedagógico

1 Projetor Multimidia Sala 9 - Auditório Térreo / Núcleo
Pedagógico

1 Projetor Multimidia Sala 23 - Auditório / Núcleo Pedagógico

1 Projetor Multimidia Sala 26 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

5 Projetor Multimidia Salas de Aulas 3º Andar / Núcleo
Pedagógico

2 Projetor Multimidia Salas de Aulas 4º Andar / Núcleo
Pedagógico

1 Projetor Multimidia Sala 06 - Diretoria de Serviços / Núcleo
Pedagógico

4 Projetor Multimidia Sala 40 - TI / Núcleo Pedagógico

2 Projetor Multimidia Sala 40 - TI / Núcleo Pedagógico

1 Quadro Branco Sala 10

1 Quadro Branco Sala 22 - Pranchetário / Núcleo
Pedagógico

1 Quadro Branco Sala 23 - Auditório / Núcleo Pedagógico

1 Quadro Branco Sala 25 - Laboratório Design Gráfico /
Núcleo Pedagógico

1 Quadro Branco Sala 28 - Merenda / Núcleo Pedagógico

7 Quadro Branco Salas de Aulas 3º Andar / Núcleo
Pedagógico

7 Quadro Branco Salas de Aulas 4º Andar / Núcleo
Pedagógico

2 Quadro Branco Corredor 1º Andar / Núcleo Pedagógico

5 Quadro Branco Corredor 2º Andar / Núcleo Pedagógico

4 Quadro Branco Corredor 3º Andar / Núcleo Pedagógico

5 Quadro Branco Corredor 4º Andar / Núcleo Pedagógico

1 Quadro Cortiça Corredor Térreo / Núcleo Pedagógico

1 Quadro de Aviso Sala 9.6 - Biblioteca / Núcleo
Pedagógico

1 Quadro de Aviso Sala 11- Arquivo Morto / Núcleo
Pedagógico

1 Quadro de Aviso Sala 22 - Pranchetário / Núcleo
Pedagógico

1 Quadro de Aviso Sala 23 - Auditório / Núcleo Pedagógico

1 Quadro de Aviso Sala 24 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

1 Quadro de Aviso Sala 25 - Laboratório Design Gráfico /
Núcleo Pedagógico

1 Quadro de Aviso Sala 26 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

1 Quadro de Aviso Sala 27 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

1 Quadro de Aviso Sala 28 - Merenda / Núcleo Pedagógico

6 Quadro de Aviso Salas de Aulas 3º Andar / Núcleo
Pedagógico

5 Quadro de Aviso Salas de Aulas 4º Andar / Núcleo
Pedagógico
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1 Quadro de Aviso Sala 04 - Secretaria Acadêmica / Núcleo
Pedagógico

1 Quadro de Aviso Corredor 1º Andar / Núcleo Pedagógico

2 Rack Sala 1- PABX / Núcleo Pedagógico

9 Receptor GPS Sala 13- Laboratório de Analises
Químicas / Núcleo Pedagógico

1 Refrigerador Sala 8- Sala dos Professores / Núcleo
Pedagógico

1 Refrigerador Sala 9.3 - Copa / Núcleo Pedagógico

1 Refrigerador Corredor 1º Andar / Núcleo Pedagógico

1 Retroprojetor Sala 28 - Deposito

1 Suporte para CPU Sala 2- Direção / Núcleo Pedagógico

1 Suporte para CPU Sala 21- Coordenação de Comunicação
Social / Núcleo Pedagógico

1 Suporte para CPU Sala 06 - Diretoria de Serviços
Administrativos

1 Switch Sala 40 - TI / Núcleo Pedagógico

1 Tela de Projeção Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

1 Tela de Projeção Sala 23 - Auditório / Núcleo Pedagógico'

1 Tela de Projeção Sala 25 - Laboratório Design Gráfico /
Núcleo Pedagógico

5 Tela de Projeção Salas de Aulas 3º Andar / Núcleo
Pedagógico

5 Tela de Projeção Salas de Aulas 4º Andar / Núcleo
Pedagógico

1 Tela de Projeção Sala 06 - Diretoria de Serviços / Núcleo
Pedagógico

1 Televisor Sala 9.6 - Biblioteca / Núcleo
Pedagógico

1 Televisor Sala 24 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

1 Televisor Sala 26 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

1 Televisor Sala 27 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

1 Televisor Sala 9.1 - Fitness / Núcleo Pedagógico

1 Televisor Sala 9.2 - Refeitório / Núcleo
Pedagógico

1 Televisor Sala 8 - Sala dos Professores

2 Termo Higrometro Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

6 Termometro Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

1 Trena Sala 16 - Laboratório Segurança do
Trabalho / Núcleo Pedagógico

1 Ventilador de Coluna Sala 9.6 - Biblioteca / Núcleo
Pedagógico

1 Ventilador de Coluna Sala 3- Recursos Humanos / Núcleo
Pedagógico

1 Ventilador de Coluna Sala 7- Coordenação Pedagógica /
Núcleo Pedagógico

1 Ventilador de Coluna Sala 12- Laboratório de Analises /
Núcleo Pedagógico

1 Ventilador de Coluna Sala 13- Laboratório de Analises
Químicas / Núcleo Pedagógico

1 Ventilador de Coluna Sala 14- Estúdio Fotográfico / Núcleo
Pedagógico

1 Ventilador de Coluna Sala 22 - Pranchetário / Núcleo
Pedagógico

1 Ventilador de Coluna Sala 23 - Auditório / Núcleo Pedagógico

1 Ventilador de Coluna Sala 24 - Laboratório Informática /
Núcleo Pedagógico

1 Ventilador de Coluna Sala 28 - Merenda / Núcleo Pedagógico

7 Ventilador de Coluna Salas de Aulas 3º Andar / Núcleo
Pedagógico

7 Ventilador de Coluna Salas de Aulas 4º Andar / Núcleo
Pedagógico

1 Ventilador de Coluna Sala 9.5 - Vestiário / Núcleo Pedagógico

1 Ventilador de Parede Sala 3- Recursos Humanos / Núcleo
Pedagógico

3 Ventilador de Parede Sala 9 - Auditório Térreo / Núcleo
Pedagógico
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1 Ventilador de Parede Sala 23 - Auditório / Núcleo Pedagógico

6 Ventilador de Parede Salas de Aulas 3º Andar / Núcleo
Pedagógico

7 Ventilador de Parede Salas de Aulas 4º Andar / Núcleo
Pedagógico

1 Ventilador de Parede Sala 04 - Secretaria Acadêmica / Núcleo
Pedagógico

5 Ventilador de Parede Subsolo

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

 

As principais fontes de recursos financeiros que possibilitam o desenvolvimento das atividades da escola
são:

 

Verba Mensal do CEETEPS, recebida em forma de adiantamento para Despesas Miúdas e de
Pronto Pagamento, que hoje representa 90% de recursos recebidos anualmente;
50% do valor total das inscrições do Vestibulinho, que hoje representa 10% de recursos recebidos
anualmente.

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

 

Duas empresas prestam serviços terceirizados a esta Unidade Escolar, cuja gestora dessas empresas é a
Sra. Cristiane Alves de Souza, que também desempenha a função de Diretora de Serviços
Administrativos.

 

 Essas empresas prestam serviços de:

 

Limpeza: STRATEGIC SECURITY CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. - 3 funcionárias (2 no
período manhã e tarde e 1 no período tarde e noite), com vigência do contrato no período de
05/06/2017 a 04/08/2018, com possíveis prorrogações por até 60 meses.

 

Vigilância: DUNBAR ENGENHARIA DE SEGURANÇA (Antiga ALPHAGAMA VIGILÂNCIA
SEGURANÇA LTDA. EPP (2 vigilantes em plantão diurno e 1 vigilante em plantão noturno - 
totalizando 6 funcionários), com vigência do contrato de 13/09/2013 até 12/12/2014, com prorrogações até o
momento.
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COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES - 2018

Denominação: APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES

Descrição: A A.P.M., instituiçao auxiliar da escola tem por finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, na
assistência ao aluno, e na integração da família-escola-comunidade.

 As principais atividades que a APM desenvolve são:
 1- Mobilizar alguns recursos materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a escola no que diz respeito a:

 Efetuar conservação do patrimônio e equipamentos.
 Implementar atividades assistenciais ao aluno carente.

 Programar atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta de pais, professores e alunos.
  

Componentes do Conselho Deliberativo:
  

Presidente: Marly de Aparecida Moraes (Diretor)
 1° Conselheiro: Valdson Bernardes de Souza (Professor)

 2° Conselheiro: Ivelize Thais Ferreira de Oliveira Campos (Coordenadora Pedagogica)
 3° Conselheiro: Marco Antonio Rodrigues dos Santos (Professor)

 4° Conselheiro: Francisco das Chagas Mouzinho Queiroz Magalhaes (Professor)
 5° Conselheiro: Arlete Lima da Silva Ortega (Servidora)

 6° Conselheiro: Adalton Livio da Fonseca Roma (Professor)
 7° Conselheiro: Marta Regina Paranhos (Professora)

 8° Conselheiro: Luiz Antonio Gallao (Professor)
 9° Conselheiro: Marly Aparecida Perez (Professora)

 10° Conselheiro: Gilmar Pereira do Lago (Pai de aluno)
 11° Conselheiro: Bruno Souza (Estudante)

  
Diretoria Executiva: 

  
Diretora Executiva: Morgana Gabriela Tito Passos

 Vice-diretora Executiva: Renata Ferreira Pinto
 Secretaria: Cristiane Alves de Souza

 Diretor Financeiro: Irene da Silva Santos Martins
 Vice-diretora Financeira: Luciana Poti Rodrigues de Souza

 Diretora Cultural/ Esportivo/Social: Paulo Ricardo Martins Vaz
 Diretor de Patrimonio: Jennifer da Silva Ortega

  
Conselho Fiscal: 

  
1° Conselheiro: Renato Antonio de Souza 

 2° Conselheiro: Cristina Cecilia de Lima Silva
 3° Conselheiro: Viviane Cristine de Campos

  
 
 
 
 

Denominação: CONSELHO DE ESCOLA

Descrição: O Conselho Escolar é a Instituição máxima da escola. Ele é formado por segmentos, ou seja, representantes de
pais ou responsáveis, estudantes, professores, funcionários e movimentos sociais comprometidos com a
educação. Seu objetivo é auxiliar na gestão escolar a partir da discussão de temas que direcionam as ações do
estabelecimento de ensino. 

 É essencial a participação de todos os segmentos no Conselho Escolar. Essa participação que tornará democrática
a gestão escolar. 

 O Conselho de Escola delibera sobre a proposta pedagógica da escola e propostas alternativas de solução para os
problemas administrativos e pedagógicos e também sanciona sobre as prioridades para aplicação de recursos
gerados pela escola. 

  
O período de vigência desse Conselho de Escola é até 09/07/2018.

  
Comunidade Escolar:

 - Presidente Nato do Conselho: Marly de Oliveira Moraes Lopes (Diretor)
 - Representante da Diretoria de Serviços Administrativos: Cristiane Alves de Souza

 - Representante dos Professores: Luiz Antonio Gallão
 - Representante dos servidores técnico e administrativos: Luciana Poti Rodrigues de Souza

 - Representante dos Pais de alunos: Viviane Cristine de Campos
 - Representante dos alunos: Bruno Souza

 - Representante das Instituições Auxiliares: Morgana Gabriela Tito Passos
  

Comunidade Extraescolar:
 - Representante de Órgão de Classe: Francisco das Chagas Mouzinho Queiroz Magalhães

 - Empresários, vinculado a um dos cursos: LCTEC Manutenção e Reforma Integrada Ltda. - EPP
 - Aluno Egresso atuante em sua área de formação técnica: Jennifer da Silva Ortega

 - Representante do Poder Publico Municipal: Policia Militar do Estado de São Paulo, Representante Soldado PM
Augusto José da Silva
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- Representante de Instituição de Ensino: Aguardando resposta
  

Convidados: 
 Membro 1: Coordenadora Pedagogica - Ivelize Thais Ferreira de Oliveira Campos

 Membro 2: Orientador Educacional - Renato Antonio de Souza
  

Denominação: GRÊMIO ESTUDANTIL

Descrição: O Grêmio Estudantil da Etec Doutora Maria Augusta Saraiva para atuação ano de 2018 ainda não foi constituído,
mas encontra-se no processo de eleição, o que será concluído em uma semana.

  
A última equipe chapa constituída foi a GERAÇÃO MAS II, cujo mandato encerra-se no corrente mês e seus
integrantes são: 

  
Presidente: Pedro Paulo Lopes Soares (3º - MA)

 Vice-Presidente: Júlio Fernandes (3º MA)
 Secretário-Geral: Sabrina Santos B. Costa (3º MA)

 1°Secretário: Henrique de Souza Stival (1º MB)
 Tesoureiro-Geral: Maria Eduarda Freitas (3º MA)
 Tesoureiro: Lucas Moretini Mathias (1º MB)

 Diretor Social: Guilherme Martins (3º MB)
 Diretor de Imprensa: Dhouglas Nogueira Saraiva (3º MB)

 Diretor Editorial: Gustavo Rufino (3º MB)
 Diretor de Cultura: Maria Eduarda Rinaldi (1º MA)

 Diretor de Esportes: Paulo H.T. Oliveira (3º MB)
 Diretor de Saúde e Meio Ambiente: Eduardo Bochar Pereira (3º MB)

MISSÃO

MISSÃO: Oferecer um ensino de qualidade alinhado com as necessidades sociais, formando cidadãos críticos,
conscientes e participativos, capazes de interagir e intervir na realidade, a partir do desenvolvimento das
potencialidades humanas, inclusive preparando o corpo discente para o mundo do trabalho exigente, competitivo e
dinâmico.

VISÃO

VISÃO: Ser uma instituição de ensino pública de referência, em relação ao Ensino Médio e Técnico, e reconhecida
por inovação nos processos formativos de seus alunos por proporcionar altos índices de empregabilidade.

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS

 

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS (ECONÔMICAS, SOCIAIS, CULTURAIS E GEOGRÁFICAS) 

 

 

No local anteriormente denominado Chácara Mauá, o bairro dos Campos Elíseos cresceu, acompanhando
as mudanças na paisagem urbana da cidade. Até o final do séc. XIX, era uma região pacata e sem grande
movimento. Com a inauguração da Estrada de Ferro Sorocabana, em 1875, e o serviço de
abastecimento domiciliar de água da Cia. Cantareira em 1882, os fazendeiros e produtores de café,
ocuparam os terrenos que fariam parte do primeiro bairro planejado da cidade. Frederico Glette e Victor
Nothmann, entregaram a execução do projeto de loteamento da chácara Mauá, ao engenheiro Hermann
Von Puttkamer. Os lotes foram posteriormente vendidos e ocupados por mansões, muitas delas, réplicas
de palacetes franceses. A antiga residência da sofisticada família de Elias Antônio Pacheco Chaves,
construída em 1899, resistiu ao tempo. A arquitetura, inspirada num castelo francês de 1530, não sofreu
alterações que a pudesse descaracterizar de maneira radical. Foi utilizada como sede do governo até
1972, e atualmente está sendo ocupada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, e Desenvolvimento
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Econômico do Estado. Há uma escola hoje, onde em 1885 os
padres salesianos da Confraria de S. Vicente de Paula, ergueram
o Santuário do Sagrado Coração de Jesus. A construção, em
estilo renascentista, ocupava uma área de 17 mil metros
quadrados. D. Veridiana Valéria da Silva Prado, figura marcante
na história da cidade, ofereceu à igreja o altar-mor, de mármore
italiano, e o Cristo Redentor, colocado no alto da torre. 

     Aos domingos, o Largo Coração de Jesus era ponto de encontro
dos frequentadores elegantes das missas matutinas. Em 1900, é
inaugurada a primeira linha de bonde de São Paulo.
Posteriormente em 1938, a Estação Ferroviária Julio Prestes,
atualmente restaurada de maneira exemplar. O Prefeito Prestes
Maia inicia um projeto de urbanização na região: alargamento de
avenidas, construção de praças, monumentos. Com a vinda dos
imigrantes italianos, e a criação do Liceu de Artes de Ofícios,

essas obras podiam ser realizadas com mão de obra especializada. O documentário, Campos Elíseos,
dirigido por Ugo Giorgetti em 1973, retrata a deterioração do bairro a partir de 1950. A instalação da
Estação Rodoviária em 1961, muito contribuiu para a alteração do espaço urbano dessa região da cidade
e a criação de um comércio local constituído de lojas de todos os tipos, camelôs, pequenos hotéis,
lanchonetes, e intenso movimento de uma população crescente vinda de outras regiões do país. No
período da ditadura militar, o temível Departamento de Ordem Política e Social, funcionava nas
imediações. Atualmente existem diversas organizações interessadas nos projetos de restauro, e melhoria
das condições de algumas construções tombadas pelo Condephaat.

   A Etec Dra. Maria Augusta Saraiva inicialmente, quando da sua criação, era localizada no bairro da Bela
Vista, instalação em 28-12-2006, e, a partir de  julho/2010, transferiu-se para a Sede nova nos Campos
Elíseos - Rua  Guainases, 1385, em um prédio reformado do Governo Estadual, com 14 amplas salas de
aulas, 03 laboratórios de informática, 01 laboratório de Biologia, um de química, um de hospedagem, um
de agenciamento, 03 destinados ao curso de Comunicação Visual, salas administrativas, almoxarifado,
cantina, refeitório para funcionários e alunos, ampla biblioteca, elevadores,  auditório para 100 pessoas,
02 salas ambientes para apresentações, estacionamento. Oferece para a comunidade as habilitações
de: Ensino Médio Regular, Técnico em Comunicação Visual, Serviços Jurídicos, Contabilidade e
Segurança do Trabalho.

          O bairro atualmente possui um cunho tanto residencial quanto comercial. Nosso corpo discente, no

entanto, advém de outras regiões da cidade de São Paulo, utilizando esse bairro apenas para estudos e

trabalho.
 

    
 

     Podemos portanto, considerar que o os pontos fortes do bairro são as oportunidades de emprego não

observando-se questões que desfavoreçam a Unidade Escolar.

http://www.sampa.art.br/cidade/estacaojulioprestes/
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  Fontes:http://www.sampa.art.br, www.ajorb.com.br

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE 

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE

        Com base nos levantamentos feitos pela Unidade Escolar em março de 2018, foi realizada uma
pesquisa em que 624 alunos responderam, apresentando os seguintes resultados:

Quando foram questionados sobre o gênero, as respostas obtidas estão sistematizadas conforme o
gráfico abaixo:

42,31% são do gênero masculino;

57,69% do gênero feminino.

 

Idade dos entrevistados:

21,47% possuem até 16 anos;

38,94% entre 17 a 21 anos;

14,26% entre 22 a 26 anos;

  9,46% entre 27 a 31 anos;

  6,09% entre 32 a 36 anos;

  5,13% entre 37 a 41 anos;

  4,65% têm acima de 41anos;  

http://www.sampa.art.br/
http://www.ajorb.com.br/
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Residentes em São Paulo e fora de São Paulo:

 

            Com relação à moradia, o corpo discente informou que cerca de 91,67% residem em São Paulo e
localiddes e 8,33% residem fora de São Paulo.

 

Renda familiar:

 

           

 Com relação à renda Per capta das famílias, foram constatados os seguintes dados:
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05,20% vivem com menos de 01 sálario mínimo; 

21,39% de 03 a 05 sálarios mínimos;    

01,16% de 10 a 15 salários mínimos;

03,08% vivem entre 07 a 10 salários mínimos;

35,26% de 01 a 02 salários mínimos;

01,35% vivem sem nenhum sálario mínimo;

00,77% declararam viver com uma renda entre 15 a 20 sálarios mínimos;

23,31% vivem entre 02 a 03 sálarios mínimos;

08,48% vivem entre 05 a 07 sálarios mínimos; 

Escolaridade pública e privada:

 
            Com relação à escolaridade, os alunos declararam que 62,82% são provenientes de escolas
públicas e que 37,18% são provenientes de escolas particulares.

 

 

 

          

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

Meta: Melhorar a qualidade das aulas práticas no ensino técnico e no ensino médio.

Resultado: Parcial

Justificativa:

Essa meta pôde ser mensurada por meio das observações e reuniões feitas com o corpo discente no decorrer do ano de
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2017, porém, ainda há um longo caminho a ser percorrido, portanto, a mesma meta será lançada em 2018 a fim de
alcançarmos o nível de excelência.

Meta: Melhorar em 20% os indicadores SAI, SARESP e Observatório Escolar.

Resultado: Parcial

Justificativa:

SAI: Nossos resultados no WEBSAI também foram satisfatórios, uma vez que tivemos uma avaliação positiva em
relação ao processo e resultado identificados no comparativo entre 2016 e 2017, conforme dados abaixo:

 
2016:

 - processo: 74,16
 - resultado: 76,76
 

2017:
 - processo: 74,60

 - resultado: 77,53
 

Observatório Escolar: nesse quesito, em relação ao penúltimo resultado, nossa Unidade Escolar apresentou um
percentual geral de 60,90, porém, no último Observatório realizado, nossa Unidade atingiu 80,20, com aumento de
aproximadamente 30%. Sabemos que ainda existem muitos ajustes a serem feitos, no entanto, a melhoria nos
resultados foi de grande importância para a comunidade escolar.

 
SARESP: Os índices do SARESP em relação aos anos de 2016 e 2017 são os abaixo apresentados:

 
- 2016

 Português
 Média CPS: 319,10. 

 Unidade: 312,80.
 

Matemática
 Média CPS: 330,50. 

 Unidade: 334,90.
 

2017:
 Português

 Média CPS: 319,30 
 Unidade: 316,60

 
Matemática

 Média CPS: 325,10 
 Unidade: 312,00

 
Com base na análise dos dados apresentados, em Língua Portuguesa, houve uma melhoria no desempenho dos alunos
do Ensino Médio desta Unidade Escolar, o que configura um resultado positivo, entretanto, em relação à Matemática,
houve um desempenho inferior ao obtido no ano de 2016, o que justifica a parcialidade no cumprimento da meta. A
partir desses resultados, a equipe gestora, em conjunto com o corpo docente, poderá traçar novas estratégias para
melhoria desse resultado, inclusive, melhorar, ainda mais, o resultado obtido em Língua Portuguesa.

Meta: Desenvolver durante 05 anos projetos sociais envolvendo 40% do alunado com a comunidade externa.

Resultado: atingido

Justificativa:

A meta estabelecida foi atingida em razão do desenvolvimento de projetos sociais envolvendo o alunado e a
comunidade externa nas seguintes atividades:

 
- Projeto de Elaboração de Declaração de Imposto de Renda

 - Palestras sobre diversos temas e orientações em relação à área do Direito
 - Disponibilidade do acervo e espaço da Biblioteca, com a realização de debates, palestras, cafés filosóficos, shows de

talentos
 - Parcerias com ONG´s e outras instituições e orientações para a coleta de materiais recicláveis como óleo de cozinha

e papéis
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Apesar de a meta já ter sido atingida, em razão da sua relevância social, ela será mantida para o biênio 2018-2019.

Meta: Criar propostas interdisciplinares entre ensino médio e ensino técnico.

Resultado: Atingida

Justificativa:

Durante o ano de 2017, houve ações pedagógicas articuladas entre professores do Ensino Médio e Técnico no sentido
de desenvolver habilidades necessárias para as duas modalidades de ensino, especialmente, em relação ao uso de
normas técnicas para elaboração e apresentação de trabalhos escolares.

Meta: Reduzir a evasão escolar nos cursos Técnicos da Unidade Escolar em 50% até o final de 2017.

Resultado: Parcial

Justificativa:

Embora os resultados alcançados ainda não estejam plenamente satisfatórios, nossa Unidade obteve uma melhoria no
sentido de redução da evasão escolar na maioria dos módulos dos cursos técnicos oferecidos nesta instituição. Para
2018, o trabalho de redução da evasão escolar está sendo intensificado com a finalidade de identificar as razões da
evasão e consequentemente planejar e implantar ações que auxiliem na redução satisfatória desses índices.

Meta: Elevar gradativamente em 5%, no período de 04 anos, o índice do SAI no bloco de Gestão Pedagógica
(Processo e Resultado) e Observatório (Bloco Pedagógico) até Dezembro de 2018.

Resultado: Atingida

Justificativa:

Meta totalmente atingida, tendo em vista a análise abaixo apresentada.
 Em relação ao bloco gestão pedagógica, mensurada pelo WEBSAI, nossa Unidade Escolar obteve um aumento em

torno de 8%, o que apresenta um índice superior à meta estabelecida.
 Já em relação ao índice obtido pelo Observatório Escolar, no mesmo bloco sob análise, identificou-se um aumento

relevante de aproximadamente 15% no período 2015/2016, muito superior à meta estabelecida. É importante enfatizar
que os dados referentes a 2017 serão coletados e analisados em 2018.

Meta: Diagnosticar as lacunas de aprendizagem

Resultado: Atingida

Justificativa:

Essa meta foi atingida pelo fato de o corpo docente ter se empenhado na realização de avaliações diagnósticas para
nortear o trabalho pedagógico a ser desenvolvido em sala de aula. 

 Em razão da relevância dessa meta, ela será mantida para o próximo biênio, 2018-2019.

INDICADORES

Denominação: Gráfico Resultado Geral

Análise:

O Observatório Escolar do ano de 2016 realizado em 2017 trouxe bons resultados para a Unidade Escolar.
Com base na análise gráfica, é possível constatar que a Unidade alcançou o índice geral de 80,20%, o que representa
um aumento considerável de 33% em relação ao ano anterior. Isso significa que a Unidade está cada vez mais
organizada e eficiente.
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Denominação: Gráficos WEBSAI-2017

Análise:

 

Pela análise dos gráficos abaixo, é possível perceber uma sensível melhora nos índices relacionados aos processos e
resultados do WEBSAI-2017. 
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Denominação: Gráficos SARESP-2017

Análise:

 

 Os índices do SARESP em relação aos anos de 2016 e 2017 são os abaixo apresentados:

- 2016

Português

Média CPS: 319,10. 

Unidade: 312,80.

Matemática

Média CPS: 330,50. 

Unidade: 334,90.

2017:

Português

Média CPS: 319,30 

Unidade: 316,60

Matemática

Média CPS: 325,10 

Unidade: 312,00

Com base na análise dos dados apresentados, em Língua Portuguesa, houve uma melhoria no desempenho dos alunos
do Ensino Médio desta Unidade Escolar, o que configura um resultado positivo, entretanto, em relação à Matemática,
houve um desempenho inferior ao obtido no ano de 2016, o que justifica a parcialidade no cumprimento da meta. A
partir desses resultados, a equipe gestora, em conjunto com o corpo docente, poderá traçar novas estratégias para
melhoria desse resultado, inclusive, melhorar, ainda mais, o resultado obtido em Língua Portuguesa.
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PONTOS FORTES

Após levantamento junto à Comunidade Escolar, foi possível elencar como Fortes os seguintes pontos:

- Boa comunicação interna

- Transparência

- Organização

- Agilidade nas decisões

- Comprometimento dos funcionários

- Orientação a alunos com dificuldades e/ou lacunas de aprendizagem

- Relação teoria e prática no ensino-aprendizagem

- Gestão democrática e coesa

- Cursos gratuitos

- Organização escolar (limpeza, segurança e gestão de documentos)
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- Responsabilidade dos servidores administrativos e de gestão 

- Qualidade do ensino

- Busca de qualificação como exigência do mundo do trabalho

- Identificação das causas e combate à evasão escolar

- Construção de um ambiente escolar tolerante e com respeito à diversidade

- Disponibilidade de bibliografia que cubra os cursos oferecidos e seus componentes curriculares

- Utilização de ferramentas de gestão educacional, como NSA e SIG-Biblioteca, como meio de comunicação e
tomada de decisão. 

  

SITUAÇÕES-PROBLEMA

De acordo com a análise swot realizada com a comunidade escolar de nossa Unidade, foi possível
verificar as seguintes ocorrências:

Problema 01: Contenção da evasão escolar e inovação dos processos de ensino-aprendizagem.

Problema 02: Acompanhamento sistemático dos cursos que apresentem índices de perdas que
necessitem de ações pontuais.  

Problema 03: Modernização dos espaços pedagógicos da Unidade Escolar.

Problema 04: Melhorias atitudinais e comportamentais em relação ao corpo docente e discente, visando assim à
diminuição da evasão escolar. 

Problema 05: Atualização do acervo bibliográfico da biblioteca da unidade.

Problema 06: Não existência de um acervo histórico sobre a Etec Doutora Maria Augusta Saraiva, o que acaba
levando a toda comunidade escolar a uma dificuldade em identificar-se com a nossa unidade, por não conherem nossa
história e principais eventos que levaram à necessidade de criação da mesma. 

 

PRIORIDADES

 As prioridades da Etec estão vinculadas principalmente à melhoria das práticas e modernização dos
espaços pedagógicos.

A missão da escola é oferecer um ensino de qualidade alinhado com as necessidades sociais, formando cidadãos
críticos, conscientes e participativos, capazes de interagir e intervir na realidade, a partir do desenvolvimento das
potencialidades humanas, inclusive preparando o corpo discente para o mundo do trabalho exigente, competitivo e
dinâmico.

No entanto, para um efetivo cumprimento dessa Missão, necessário se faz estabelecer e alcançar
algumas prioridades, as quais apresentamos abaixo:

 

Prioridade 1: Ações coordenadas direcionadas ao Ensino Médio para promover os cursos técnicos
oferecidos por esta Unidade Escolar.

Prioridade 2: Melhorar a qualidade das aulas práticas tanto no ensino técnico quanto no médio,
estimulando a criação de uma cultura escolar criativa e inovadora, visando assim à diminuição da evasão
escolar.
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Prioridade 3: Melhorar os indicadores SAI 2018, Saresp 2018 e Observatório Escolar 2017.

 

WEBSAI - 2017

Processo: 74,60% 

Resultado: 77,53% 

 

SARESP

2017

Português

Média CPS: 319,30

Unidade: 316,60 

 

Matemática

Média CPS: 325,10

Unidade: 312,00 

 

2016

Português

Média CPS: 319,10.

Unidade: 312,80.

 

Matemática

Média CPS: 330,50.

Unidade: 334,90.

 

Prioridade 4: Diminuir os índices de evasão escolar no percentual de 50%.

Prioridade 5: Manter e intensificar a prática de visitas técnicas, tanto para o Ensino Médio quanto para o
Técnico.

Prioridade 6: Manter e intensificar a participação em Feiras e Eventos externos.

Prioridade 7: Que 80% dos docentes realizem semestralmente diagnóstico de

lacunas de aprendizagem e atividades para reduzir essas lacunas.

Prioridade 8: Que toda a comunidade escolar formada por Professores, alunado e corpo administrativo,
abrace o propósito de contar e preservar a memória de nossa Unidade Escolar, implantando, atulizando e
ampliando um acervo incluindo ex-alunos, Direção, Coordenação pedagógica, Orientação Educacional,
em fim, toda a comunidade escolar, que se engaje na coleta de dados e possa colaborar com o material
que irá contribuir com tal acervo.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

               Utilizar a Gestão para proporcionar mecanismos de dinamização do trabalho, como por exemplo,
uma maior autonomia, buscando a excelência das atividades multidisciplinares, direcionando-se a
resultados mais céleres e aperfeiçoados, contribuindo assim para o aumento de produtividade.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Promover ações efetivas para a redução da evasão escolar e consequente elevação do nível de
produtividade e qualidade dos procedimentos pedagógicos e administrativos adotados pela UE, por meio
da execução de projetos envolvendo toda a comunidade escolar, inclusive os departamentos
administrativos.

2) Capacitar os docentes para revisão de didática e metodologia de ensino-aprendizagem no curso de
Ensino Médio e Técnico, com o objetivo de reduzir o percentual de 70% dos alunos que apresentam
dificuldades com a quantidade de atividades que os professores solicitam, implantando a
interdisciplinaridade além de projetos da orientação educacional, em período subsequente de monitoria.

3) Abrir a escola à comunidade do entorno para o desenvolvimento de projetos aliando a teoria com a
prática, reforçando o processo de ensino-aprendizagem e incentivando a formação de cidadão crítico,
consciente e participativo, capaz de interagir e intervir na realidade. 

4) Melhorar os processos de ensino-aprendizagem.

5) Melhorar a qualidade das aulas práticas.

6) Modernizar os espaços pedagógicos da Unidade Escolar com foco na melhoria das ações pedagógicas.

7) Reduzir a evasão escolar nos cursos técnicos da Unidade em 50% ao final de 2018.

 

METAS

Meta: Reduzir em 50%, ao final de 2018, a evasão escolar nos cursos Técnicos do período noturno.

Duração: 1 Ano

Descrição:

Reduzir em 50%, ao final de 2018, a evasão escolar nos cursos Técnicos do período noturno.

Meta: Que 80% dos docentes façam o diagnostico de lacunas de aprendizagens

Duração: 2 Anos

Descrição:
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Que 80% dos docentes, em um prazo de dois anos, façam o diagnostico de lacunas de aprendizagens dos discentes
para que permita a criação de estratégias para a recuperação dessas lacunas e o consequente fortalecimento do ensino-
aprendizagem desenvolvido na Unidade. Essa estratégia visa à diminuição da evasão escolar, em razão de a percepção
de aprendizagem pelo aluno ser um dos fatores que o estimula  a manter-se estudando. 

Meta: Propor e implantar projetos pedagógicos na Unidade Escolar com vistas à inovação

Duração: 2 Anos

Descrição:

A evasão escolar é um fenômeno que impacta substancialmente diversas instituições de
ensino. Há vários fatores que contribuem para a evasão: fatores internos e fatores externos à
instituição. Entre os fatores internos,  uma questão que pode contribuir para a perda de
alunos é a abordagem dos conteúdos de ensino-aprendizagem pelo professor em sala de
aula. Por essa razão, é importante que a abordagem do professor em sala de aula seja objeto
de reflexão e ação constantes, com a intenção de proporcionar melhorias na sua prática e,
consequentemente, inovar nas formas de ensinar e de aprender, contribuindo, assim, para a
aprendizagem significativa e estimulante. Em razão disso, os projetos pedagógicos propostos
são ações pedagógicas com foco no ensino-aprendizagem que visam à melhoria e à
diversificação das práticas pedagógicas na Unidade Escolar. Por práticas pedagógicas
inovadoras, a comunidade escolar entende ser aquelas que proporcionam melhorias no agir
docente em sala de aula e que causam rupturas na forma de ensinar, avaliar e aprender e,
além disso, contribuem para a aprendizagem significativa, proporcionando aderência aos
alunos no sentido de envolvimento e participação ativa frente às bases tecnológicas bem
como proporcionar transformação da realidade que se apresenta.  Esta meta é uma forma de
propor soluções que contribuam para o controle da evasão escolar. Sendo assim, esta meta
prevê, em um prazo de dois anos, a inserção de pelo menos cinco projetos inovadores para
que contribuem para o ensino-aprendizagem; a meta proposta é alcançável, haja vista que a
Unidade Escolar já inseriu três projetos no ano de 2018. Esses projetos são: Walking tour,
para a área de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, especificamente para o componente
curricular Línguas Estrangeiras Moderna – Inglês, acompanhado pelo professor responsável
pelo componente no Ensino Médio; Saúde e bem-estar, também para a área de Linguagem,
Códigos e suas Tecnologias, do componente curricular de Educação Física em diálogo com
Biologia, no Ensino Médio, acompanhados pelos professores responsáveis por esses
componentes;  24 horas, para a área de Comunicação Visual, no Ensino Técnico,
acompanhado pelos docentes do curso. As implantações dos projetos já propostos serão
realizadas no curso de 2018, nos termos do plano de trabalho constantes nos mencionados
documentos.

Meta: Elevar gradativamente em 5%, no período de 03 anos, o índice do SAI no bloco de Gestão Pedagógica
(Processo e Resultado) e Observatório (Bloco Pedagógico).

Duração: 3 Anos

Descrição:

 
Elevar gradativamente em 5%, no período de 03 anos, o índice do WEBSAI no bloco de Gestão Pedagógica (Processo
e Resultado) e Observatório (Bloco Pedagógico), com foco no aprimoramento das práticas pedagógicas que podem
influenciar de maneira positiva no controle da evasão escolar e, consequentemente, essas ações contribuirão para a
melhoria nos índices apontados nesses indicadores.

Meta: Desenvolver durante 04 anos projetos sociais envolvendo 40% do alunado com a comunidade externa.

Duração: 4 Anos

Descrição:

                Desenvolver durante 04 anos projetos sociais envolvendo 40% do alunado com a comunidade
externa para que os alunos sejam participativos, capazes de interagir e intervir na realidade a partir de
ações como:  
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- Projeto de Elaboração de Declaração de Imposto de Renda

- Palestras sobre diversos temas e orientações em relação à área do Direito

- Disponibilidade do acervo e espaço da Biblioteca, com a realização de debates, palestras, cafés filosóficos, shows de
talentos

- Parcerias com ONG´s e outras instituições e orientações para a coleta de materiais recicláveis como óleo de cozinha
e papéis

 

Meta: Desenvolver em um período de 05 anos projetos voltados para a construção da identidade escolar

Duração: 5 Anos

Descrição:

Esta meta se insere no contexto da necessidade de discussão sobre gênero e, especificamente, sobre o papel da mulher
na sociedade do conhecimento, considerando inúmeras pesquisas que apontam discriminação da mulher em várias
situações sociais. Esses fatos apontam para a relevância da discussão dessa temática considerando a homenagem feita
pelo Centro Paula Souza à advogada Maria Augusta Saraiva e também para a criação e consolidação de uma
identidade escolar associada a sua patrona. 

Para atingir a meta proposta, a comunidade escolar pretende desenvolver durante 05 anos ações voltadas para a
construção de uma identidade escolar a partir da discussão sobre gêneros e especificamente sobre o papel da mulher
na sociedade, conforme valores estabelecidos no Projeto Político Pedagógica da Unidade Escolar, de acordo com o
plano de execução das ações previstas no projeto.  Uma dessas ações prevê a criação de um acervo
histórico e cultural da Etec Doutora Maria Augusta Saraiva, cuja patrona é uma advogada que
desempenhou papel relevante na sociedade.  

PROJETOS 2018

Projeto: Projeto de Coordenação - Coordenação Pedagógica

Responsável(eis): Ivelize Thaís Ferreira de Oliveira Campos

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

Projeto de Coordenação Pedagógica contendo as propostas para a redução da evasão e melhoria
das aulas práticas.

 

Resumo:  
O presente Projeto visa estabelecer os parâmetros, metodologias e cronograma de atividades para o
Projeto de Coordenação Pedagógica 2018. Sendo assim, para 2018 o presente projeto continuará a
perseguir a meta da redução de 50% da evasão escolar nas Habilitações dos cursos Técnicos em
Comunicação Visual no 3º módulo e Contabilidade 2º e 3º módulos, no período noturno, ao final de 2018.
Para tanto, esta Coordenação pretende aprimorar as práticas pedagógicas, haja vista ser este um dos
caminhos que levam à satisfação e permanência dos alunos nos cursos ora acompanhados por este
projeto. Neste sentido, o projeto pretende trabalhar com os seguintes parâmetros: - Orientações ao corpo
docente na melhoria dos registros para que assim o planejamento e o acompanhamento do trabalho
pedagógico fique melhor equilibrado. Sendo assim, esperamos que em pelo menos 75% dos PTDs
constem metodologias de avaliações e recuperações contínuas nos cursos acompanhados por este
projeto. - Realizar no mínimo uma palestra semestral, em parceria com o Orientador Educacional,
motivacional e voltada para o mercado de trabalho para todos os alunos dos cursos acompanhados por
este projeto. - Orientações aos Professores para que realizem semestralmente o diagnóstico de lacunas
de aprendizagem e atividades para reduzir estas lacunas nos cursos acompanhados por este projeto.
Desta forma, acreditamos que o trabalho pedagógico será melhor implementado e aprimorado por meio
deste projeto em 2018 com a consequente redução da evasão escolar em 50% nos cursos ora
acompanhados por este projeto.
Objetivo geral:
Reduzir em 50% da evasão escolar nas Habilitações Comunicação Visual 3º módulo, Contabilidade 2º e
3º módulos, período noturno, ao final de 2018.
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Objetivos específicos:
- Acompanhar a aprendizagem dos alunos orientando aos professores quanto a promoções de avaliações
adequadas e recuperação contínua.
- Promover a recepção dos alunos ingressantes e o acompanhamento de frequência;
- Orientar aos docentes para que trabalhem as lacunas de aprendizagem, nas primeiras semanas
A situação problema atualmente evidencia-se pela análise de perdas dos cursos Técnicos em
Comunicação Visual, onde é possível verificar um índice considerável de desistências, e a perda
percentual no 3 módulo, 1º semestre de 2017 de 54,54%.
O curso Técnico em Contabilidade apresentou, no 1º semestre de 2017 nos segundos e terceiros módulos
uma perda percentual respectivamente de 26 e 20%.
Portanto, possível verificar que o presente projeto necessitará acompanhar especificamente estes cursos
e módulos no afã da redução de 50% da evasão ao final de 2018.
Os índices foram coletados com base na análise de alunos ingressantes no primeiro módulo do primeiro
semestre de 2017, bem como o ingresso de alunos no segundo módulo do primeiro semestre de 2017 e a
entrada e saída (alunos concluintes) dos terceiros módulos também no 1º semestre de 2017. Sendo
assim, foi possível verificar que os cursos e módulos acima especificados deverão ter um
acompanhamento especial em 2018.
O presente Projeto visa diminuir os índices de perdas apresentados pelos cursos através do
aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, bem como uma melhor organização do trabalho pedagógico,
aprimorando ainda mais os caminhos a serem trilhados pela Unidade em 2018, visando assim a redução
da evasão em até 50% nos cursos ora em análise.
Sendo assim, tem como foco principal melhorar o desempenho pedagógico no tocante ao corpo discente
e docente, buscando desenvolver as práticas pedagógicas no que diz respeito a metodologia de ensino e
de avaliação, para que assim, os índices de perdas nos cursos possam ser reduzidos. Para tanto, será
importante recepcionar os alunos na primeira semana e que os professores sanem as lacunas de
aprendizagem, bem como melhorem os registros nos  PTDs a respeito de metodologias, avaliações e
recuperação contínua.
Todas ssass situações problemas foram identificadas em 2016, mas trabalhadas em 2017 e ainda
apresentam a necessidade de acompanhamento em 2018. Acreditamos que com o aprimoramento desses
itens a evasão será diminuída em até 50% nos cursos elencados neste projeto.
Metodologia
O início dos trabalhos se dará através das reuniões pedagógicas e no decorrer do ano também através
dessas reuniões e outros encontros que ocorrem e poderão ser coletivos ou individuais.
A coordenação pedagógica assistirá às aulas dos professores, principalmente dos cursos que possuem
mais perdas, por exemplo, Técnico em Contabilidade e Comunicação Visual, no afã de identificar
possíveis problemas na metodologia e ainda criar uma sistematização dos processos de registro da
observação direta e avaliações práticas; além da avaliação da aprendizagem analisando-se também os
registros e os processos.
As orientações serão feitas de forma clara e objetiva com ajuda de recursos visuais, tais como slides e
vídeos, além da comunicação oral e escrita, para que assim o docente possa ter condições de encontrar o
melhor caminho para o desenvolvimento aprimorado de suas atividades dentro e fora da sala de aula.
Orientações aos Professores em relação às aulas práticas para que possam articular teoria e prática no 
desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos; bem como a análise dos projetos produtivos
como instrumento de aprendizagem na construção das competências.
A coordenação Pedagógica fará reuniões quinzenais com os coordenadores de curso para que se possam
aferir as necessidades dos cursos e quais os caminhos e soluções a serem tomadas. Nessas reuniões,
também serão abordados os assuntos sobre Progressão Parcial e a Recuperação Contínua, bem como
aferição de alunos faltosos e seus devidos motivos, para tanto, esse trabalho se fará em conjunto com a
Orientação Educacional, que inclusive fará o acompanhamento dos resultados dos trabalhos junto ao
corpo discente, discutir os dados do observatório escolar e outros índices como SARESP e WEBSAI.
O trabalho será acompanhado por meio de anotações das reuniões em atas, planilhas e gráficos dos
resultados obtidos.
A intenção é fazer um trabalho de coordenação contínuo e sempre em parceria com os coordenadores de
curso para saber das mudanças e novas necessidades para que assim as medidas sejam direcionadas e
adequadas.
Sendo assim, é possível resumir a metodologia em: observação, gestão democrática, palestras e
acompanhamentos individuais dos professores que necessitarem, bem como outras modalidades que se
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fizerem necessárias no decorrer da aplicação do presente projeto.

O Projeto será acompanhando através do cumprimento do cronograma, criando-se assim um ckecklist das
atividades a serem cumpridas. E os resultados serão socializados durante as reuniões pedagógicas e de
planejamento. 

Resultado esperado
- Reduzir a evasão escolar nas Habilitações acompanhadas nos cursos de Técnico em Comunicação Visual – 3º módulo
e Contabilidade – 2º e 3º módulos, no período noturno, em 50% ao final de 2018.
- Que 75% dos PTDs constem metodologias de avaliações e recuperações contínuas nos cursos acompanhados por este projeto.
- Realizar no mínimo uma palestra semestral, em parceria com o Orientador Educacional, motivacional e voltada para o mercado
de trabalho para todos os alunos dos cursos acompanhados por este projeto.

- 100% dos docentes realizarem semestralmente diagnóstico de lacunas de aprendizagem e atividades para reduzir estas
lacunas nos cursos acompanhados por este projeto.

Atividade

Atividade Data inicial Data final  

 
Participar das reuniões de Planejamento e Pedagógica,
orientado os docentes sobre a importância da
avaliação diagnóstica das lacunas de aprendizagem.

01/02/2018 14/02/2018  

 
Recepção dos alunos ingressantes, com o Orientador
Educacional e Coordenador de Curso, para apresentar
os objetivos do curso e perfil do aluno

15/02/2018 28/02/2018  

 Elaboração de material sobre os diversos tipos de
instrumentos de avaliação e critérios de avaliação 01/03/2018 14/03/2018  

 
Apresentação em reunião, com os Coordenadores de
curso, sobre os diversos tipos de instrumentos de
avaliação e critérios de avaliação

15/03/2018 22/03/2018  

 
Acompanhar frequência dos alunos, junto com OE, e
avaliações diagnósticas realizadas pelos docentes,
para levantamento de lacunas de aprendizagem

16/03/2018 24/03/2018  

 
Reunião com os coordenadores e representantes
discentes sobre os resultados alcançados, defasagem
e frequência.

02/04/2018 13/04/2018  

 Organizar e promover visitas técnicas 13/04/2018 26/04/2018  

 
Verificar PTDs e Diário de Classe a utilização de
projetos para aquisição de habilidades e
competências, além dos registros sobre avaliação

13/04/2018 26/04/2018  

 Acompanhar Conselho de Classe Intermediário, para
verificar menções insuficientes e/ou baixa frequência 27/04/2018 27/04/2018  

 Acompanhar o desenvolvimento dos resultados das
Progressões Parciais 02/05/2018 17/05/2018  

 
Analisar os resultados do CC Inter para aferição dos
indicadores de desempenho e tomada das devidas
providências e/ou orientações

02/05/2018 17/05/2018  

 
Promover palestras, em conjunto Coord Cursos e OE,
para os discentes com ex-alunos e representantes do
mercado de trabalho

18/05/2018 30/05/2018  

 
Orientar os professores sobre os resultados
metodologias diversificadas. Trabalhar os diversos
procedimentos Didáticos na Recuperação Contínua

30/05/2018 14/06/2018  

 Acompanhar, junto com os coordenadores de curso, a
finalização dos projetos 15/06/2018 29/06/2018  

 Acompanhar o Conselho de Classe final verificando o
impacto na redução da evasão 01/07/2018 15/07/2018  

 
Participar das reuniões de Planejamento, orientado os
docentes sobre a importância da avaliação diagnóstica
das lacunas de aprendizagem

20/07/2018 20/07/2018  

 Socializar os resultados do Projeto e da Unidade junto
à Comunidade Escolar 20/07/2018 20/07/2018  

 
Recepção dos alunos ingressantes, com o Orientador
Educacional e Coordenador de Curso, para apresentar
os objetivos do curso e perfil do aluno

23/07/2018 03/08/2018  

 Elaboração de material sobre os diversos tipos de
instrumentos de avaliação e critérios de avaliação 06/08/2018 17/08/2018  

 
Apresentação em reunião, com os Coordenadores de
curso, sobre os diversos tipos de instrumentos de
avaliação e critérios de avaliação

20/08/2018 04/09/2018  

 
Acompanhar frequência dos alunos, junto com OE, e
avaliações diagnósticas realizadas pelos docentes,
para levantamento de lacunas de aprendizagem

05/09/2018 16/09/2018  

 Acompanhar Conselho de Classe Intermediário, para
verificar menções insuficientes e/ou baixa frequência 17/09/2018 28/09/2018  

 Analisar os resultados CC Inter para aferição dos 01/10/2018 16/10/2018  
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indicadores de desempenho e tomada das devidas
providências e/ou orientações

 
Reunião com os coordenadores e representantes
discentes sobre os resultados alcançados, defasagem
e frequência.

01/10/2018 16/10/2018  

 
Verificar nos PTDs e Diário de Classe a utilização de
projetos para aquisição de habilidades e
competências, além dos registros sobre avaliação

16/10/2018 30/10/2018  

 Acompanhar o desenvolvimento dos resultados das
Progressões Parciais 01/11/2018 14/11/2018  

 
Promover palestras, em conjunto com Coord Curso e
OE, para os discentes com ex-alunos e representantes
do mercado de trabalho

01/11/2018 14/11/2018  

 
Conversar com os professores sobre resultados das
metodologias. Trabalhar os diversos procedimentos
Didáticos na Recuperação Contínua

21/11/2018 06/12/2018  

 
Acompanhar, junto com os coordenadores de curso, da
finalização dos projetos e o Conselho de Classe final
verificando o impacto na redução da evasão

07/12/2018 15/12/2018  

 Socializar os resultados do Projeto e da Unidade junto
à Comunidade Escolar 19/12/2018 31/12/2018  

 

 

 

 
Metas associadas:

-> Que 80% dos docentes façam o diagnostico de lacunas de aprendizagens
-> Desenvolver em um período de 05 anos projetos voltados para a construção da identidade escolar
-> Reduzir em 50%, ao final de 2018, a evasão escolar nos cursos Técnicos do período noturno.

Projeto: Projeto de Coordenação - Orientação Educacional

Responsável(eis): Renato Antônio de Souza

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

Projeto do Orientador Educacional contendo as ações previstas para a redução da evasão.

Resumo:  
O presente projeto tem como objetivo geral proporcionar orientação e apoio educacional a ser desenvolvido na
Etec Dra. Maria Augusta Saraiva. Como objetivos específicos, o presente projeto propõe, a partir de uma série de
atividades pormenorizadamente apresentadas, reduzir em 50% o índice de evasão escolar nos primeiro e segundo
semestres letivos de 2018, em relação ao 3º Módulo do Curso Técnico em Comunicação Visual e 2º Módulo do
Curso Técnico em Contabilidade, ambos oferecidos no período noturno, sem deixar de dar suporte às demandas de
atuação da orientação educacional a outras questões de necessidade desta unidade de ensino. A identificação da
necessidade de atuação especificamente nesses cursos deu-se a partir da análise de indicadores da unidade
escolar e estão fundamentadas no presente projeto, embasadas pela legislação que regula a atuação da
Orientação Educacional e elaborada pelo Centro Paula Souza assim como ancoradas no Plano Plurianual de Gestão
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Pedagógica elaborado pela Etec Dra. Maria Augusta Saraiva. Todas as atividades descritas no presente projeto vão
ao encontro das necessidades de atuação da orientação e apoio educacional a ser desenvolvida nesta unidade de
ensino com a função de atingir os objetivos propostos. Nesse sentido, com a realização das ações elencadas no
presente projeto, essa atuação da orientação educacional trará contribuições em razão de serem fornecidas aos
alunos todas as oportunidades de aprendizagem que possam auxiliá-los na construção de itinerários formativos,
para que cheguem ao final do curso, apesar das inúmeras dificuldades que enfrentam e, consequentemente,
reduzir a evasão escolar.

Objetivos
 
O presente projeto tem como objetivo geral proporcionar orientação e apoio educacional a ser
desenvolvido na Etec Dra. Maria Augusta Saraiva, reduzindo em 50% o índice de evasão escolar no
primeiro e segundo semestres letivos de 2018 em relação ao 3º Módulo do Curso Técnico em
Comunicação Visual e 2º Módulo do Curso Técnico em Contabilidade, ambos oferecidos no período
noturno.
 
Como objetivos específicos, o presente projeto propõe:
1-  Recepcionar os alunos no início de cada semestre letivo, esclarecendo sobre os objetivos de cada
curso.
2- Mapear alunos que apresentem baixo desempenho escolar e/ou dificuldades de aprendizagem.
3- Identificar as causas de desempenho insatisfatório de alunos.
4- Planejar ações que promovam a melhoria do desempenho escolar de alunos identificados com
dificuldades e/ou lacunas de aprendizagem.
5- Auxiliar os docentes na identificação de lacunas de aprendizagem.
6- Promover em parceria com a coordenação pedagógica formação continuada dos docentes sobre
avaliação do ensino-aprendizagem e estratégias de recuperação contínua e de metodologias de ensino-
aprendizagem adequadas.
7- Elaborar e fornecer aos alunos identificados com dificuldades e/ou lacunas de aprendizagem roteiros e
orientações de estudos que minimizem suas dificuldades e/ou lacunas de aprendizagem.
8- Identificar alunos com baixa frequência e suas causas.
9- Promover ações de estímulo e motivação para os alunos permanecerem estudando.
10- Promover reuniões constantes com alunos buscando feedback do andamento dos cursos.
11- Orientar e acompanhar alunos com progressão parcial.
12- Participar dos conselhos de classe para coletar dados de aprendizagem, de comportamento e outras
informações dos alunos que possibilitem auxiliar na redução da evasão.
13- Participar de reuniões de pais.
14- Promover eventos culturais e acadêmicos com a participação de alunos.
15- Proporcionar encontros específicos com a comunidade escolar para discutir e debater sobre uso de
drogas, bem-estar, sexualidade, homofobia e outros temas transversais que afetam o alunado da Etec
Dra Maria Augusta Saraiva.
 

Justificativa ou situação problema

A partir da análise de indicadores escolares, notadamente sobre o número de alunos evadidos e com
baixo desempenho acadêmico durante o 1º semestre letivo de 2017, coletados em atas de conselho,
atas de reuniões, atendimento aos alunos e em outros documentos disponíveis na Secretaria
Acadêmica da unidade escolar, em comparação com o 2º semestre letivo de 2017, foi possível
identificar o seguinte desempenho dos cursos técnicos em Comunicação Visual,
Segurança do Trabalho, Serviços Jurídicos e Contabilidade, conforme dados abaixo apresentados:
 
COMUNICAÇÃO VISUAL:
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Primeiro Módulo:
Primeiro semestre/2017 - 40 alunos matriculados
Segundo semestre/2017 - 38 alunos matriculados no segundo módulo
Perda comparativa: 05%
 
Segundo Módulo:
Primeiro semestre/2017 - 40 alunos matriculados
Segundo semestre 2017 - 40 alunos matriculados no terceiro módulo
Perda comparativa: 0%
 
Terceiro Módulo:
Primeiro semestre/2017 - 33 alunos matriculados
Segundo semestre/2017 - 18 alunos concluintes
Perda comparativa: 54,54%
 
 
SEGURANÇA DO TRABALHO:
 
Primeiro Módulo:
Primeiro semestre/2017 - 40 alunos matriculados
Segundo semestre/2017 - 37 alunos matriculados no segundo módulo
Perda comparativa: 07%
 
Segundo Módulo:
Primeiro semestre/2017 - 34 alunos matriculados
Segundo semestre/2017 - 30 alunos matriculados no terceiro módulo
Perda comparativa: 11%
 
Terceiro Módulo:
Primeiro semestre/2017 - 30 alunos matriculados
Segundo semestre/2017 - 26 alunos concluintes
Perda comparativa: 13%
 
SERVIÇOS JURÍDICOS:
 
Primeiro Módulo:
Primeiro semestre/2017 - 40 alunos matriculados
Segundo semestre/2017 - 35 alunos matriculados no segundo módulo
Perda comparativa: 11%
 
Segundo Módulo:
Primeiro semestre/2017 - 34 alunos matriculados
Segundo semestre/2017 - 28 alunos matriculados no terceiro módulo
Perda comparativa: 17%
 
Terceiro Módulo:
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Primeiro semestre/2017 - 32 alunos matriculados
Segundo semestre/2017 - 29 alunos concluintes
Perda comparativa: 10%
 
CONTABILIDADE:
 
Primeiro Módulo:
Primeiro semestre/2017 - 0 aluno matriculado
Segundo semestre/2017 - 0 aluno matriculado
Perda comparativa: 0% (não há dados para tabulação)
 
Segundo Módulo:
Primeiro semestre/2017 - 34 alunos matriculados
Segundo semestre 2017 - 25 alunos matriculados no terceiro módulo
Perda comparativa: 26%
 
Terceiro Módulo:
Primeiro semestre/2017 - 20 alunos matriculados
Segundo semestre/2017 - 16 alunos concluintes
Perda comparativa: 20%
 
Pela análise desses dados, é possível identificar que houve uma perda igual ou maior que 20% para o
3º Módulo de Comunicação Visual e 2º Módulo de Contabilidade, o que evidencia a necessidade de
acompanhamento desses cursos para que haja redução dessas perdas. Em relação ao 3º Módulo de
Contabilidade, foi identificada uma perda de 20% de alunos, entretanto, não há alunos matriculados
nessa turma no primeiro semestre de 2018, o que não permite acompanhamento do referido curso.
Além dessas constatações, é importante ressaltar que o desempenho satisfatório dos demais cursos foi
resultado do trabalho articulado entre a Orientação Educacional, Coordenação Pedagógica,
Coordenação de área dos cursos e pela Direção, o que proporcionou acompanhamento regular e
cuidadoso de todos os alunos matriculados nesta instituição de ensino para que tivessem êxito em cada
etapa de sua formação técnico-profissional.
Por essas razões, o presente projeto justifica-se também na medida em que se faz necessária a
atuação de um Orientador Educacional na unidade escolar junto a sua comunidade, em continuidade ao
trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2017, e que acompanhe o processo de ensino-
aprendizagem dos alunos, identificando as causas de baixa frequência e /ou evasão, as dificuldades de
aprendizagem e que proponha ações que sejam capazes de reduzi-las e, ainda, que possa fornecer
auxílio aos alunos em seus percursos formativos.
É importante destacar que o proponente do projeto já atua na unidade escolar há bastante tempo como
professor e também desenvolveu projeto na área de orientação e apoio educacional na unidade no
período letivo de 2017 e que, por essa razão, conhece os problemas que a Etec Dra. Maria Augusta
Saraiva enfrenta em relação à evasão escolar e, também por essa razão, teria legitimidade para
envolver todos os agentes educacionais em prol do presente projeto e que, além disso, possui ampla
experiência na área da Educação, tendo atuado em inúmeras escolas da rede pública, apresentando
diagnóstico e propondo soluções para lidar com baixo desempenho de seus alunos, além de ser autor
de livros da área que tratam dessas questões, o que também corrobora as justificativas aqui
apresentadas.        
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Nesse sentido, com a realização das ações elencadas no presente projeto, essa atuação da orientação
educacional trará contribuições em razão de serem fornecidas aos alunos todas as oportunidades de
aprendizagem que possam auxiliá-los na construção de itinerários formativos, para que cheguem ao
final do curso, apesar das inúmeras dificuldades que enfrentam. Além disso, com o desenvolvimento
das ações propostas neste projeto, os alunos que encontrarem dificuldades nesse processo terão
auxílio na construção não só do domínio de conhecimentos formais, mas também para que tenham
participação crítica na sociedade, com atitudes investigativas, inovadoras, empreendedoras e também
autônomas e que possam ressignificar a importância de manter-se no curso, para aquisição de um
processo formativo de saberes necessários para sua inserção no atual e competitivo mercado de
trabalho.

 
Metodologia

Para alcançar os objetivos elencados no presente projeto, as atividades de orientação educacional
partirão da análise de dados registrados no NSA, atas de Conselho de Classe, atas de reuniões com
alunos e equipe gestora, registros de atendimento individual e outros meios que forem necessários para
a coleta de informações que permitam o acompanhamento do aluno e identificação das causas de
dificuldades de aprendizagem, baixa frequência e /ou evasão escolar. Para isso, a atuação da
orientação educacional será da seguinte forma:
1- Recepcionar os alunos no início de cada semestre letivo, informando-os sobre o funcionamento da
unidade escolar, sobre a disponibilização da infraestrutura para usufruto dos alunos, sobre regras de
convivência, os objetivos de cada curso e seus respectivos componentes curriculares assim como sobre
a importância de estar em constante atualização profissional.
2- Auxiliar os docentes na identificação de lacunas de aprendizagem, em relação aos alunos
ingressantes.
3- Mapear alunos com lacunas de aprendizagem.
4- Planejar e implantar ações que promovam a melhoria do desempenho escolar de alunos identificados
com dificuldades e/ou lacunas de aprendizagem, com sugestões e orientações de roteiros e estratégias
de estudo e grupos de estudos.
5- Coletar informações dos alunos matriculados nos módulos, foco de atuação da orientação
educacional proposta no presente projeto, que permitam compreender as causas da perda de interesse
nos mencionados cursos, ou seja, se os componentes curriculares estão promovendo aprendizagem
significativa e relevante para atuação profissional e/ou questões sociais e econômicas que dificultam a
frequência e/ou permanência no curso e, assim, identificar se as causas da evasão são internas ou
externas à instituição de ensino.
6- Identificar, em parceria com a coordenação de curso e utilizando-se da ferramenta NSA, alunos com
baixa frequência e conhecer sua causa na intenção de reverter as situações identificadas e evitar e/ou
reduzir a evasão escolar.
7- Planejar ações que eliminem ou, no mínimo, minimizem a perda de alunos nos módulos foco de
atuação da orientação educacional.
8- Atender e contatar alunos sistematicamente ao longo de todo o ano letivo de 2018, realizando os
devidos e necessários encaminhamentos, planejados para cada situação específica.
9- Atender sistematicamente ao longo de todo o ano letivo de 2018 direção, coordenadores,
professores, pais e outros agentes que participam do processo ensino-aprendizagem.
10- Promover e/ou participar de reuniões sistemáticas com alunos, buscando feedback do andamento
dos cursos.
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11- Analisar o desempenho acadêmico dos alunos antes dos conselhos intermediários e finais, a partir
de indicadores de menções, utilizando-se da ferramenta NSA, com a intenção de identificar alunos com
baixa aprendizagem e também para orientação com a finalidade de evitar progressão parcial e/ou
retenção.
12- Discutir com professores, coordenadores de área, coordenação pedagógica e direção, nos
conselhos intermediários e finais, os casos de alunos que estejam ou que precisam de
acompanhamento e/ou outras ações necessárias para manter o aluno matriculado em seu respectivo
curso.
13- Após os conselhos intermediários, planejar e implantar ações adequadas para cada situação que
necessite de atuação da orientação e apoio educacional, seja em relação à dificuldade de
aprendizagem, baixa frequência ou outra causa a ser identificada.
14- Orientar e acompanhar alunos com progressão parcial.
15- Promover em parceria com a coordenação pedagógica formação continuada dos docentes sobre
avaliação do ensino-aprendizagem e estratégias de recuperação contínua e de metodologias de ensino-
aprendizagem adequadas e que estimulem os alunos a permanecerem nos cursos.
16- Participar de reuniões de pais.
17- Colaborar com a coordenação pedagógica na promoção de reuniões pedagógicas, sugerindo
pautas que promovam a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos e que também ajudem no
combate à evasão.
18- Promover eventos culturais e acadêmicos que auxiliem no desenvolvimento das capacidades dos
educandos e que os estimulem na permanência dos estudos.
19- Acompanhar o desenvolvimento das atividades constantes do presente projeto por meio
de checklist das atividades cumpridas e a cumprir.
20- Socializar as ações da orientação educacional com toda a comunidade escolar.
 

21- Elaborar relatórios sobre as ações e resultados alcançados com o desenvolvimento do projeto.
 

Resultado esperado

O presente projeto tem como objetivo geral proporcionar orientação e apoio educacional a ser
desenvolvido na Etec Dra. Maria Augusta Saraiva, reduzindo em 50% o índice de evasão escolar no
primeiro e segundo semestres letivos de 2018 em relação ao 3º Módulo do Curso Técnico em
Comunicação Visual e 2º Módulo do Curso Técnico em Contabilidade, ambos oferecidos no período
noturno.
 

Atividade

Atividade Data inicial Data final  

 Auxiliar docentes na identificação de lacunas de
aprendizagem 26/02/2018 09/03/2018  

 Mapear alunos com lacunas de aprendizagem 12/03/2018 16/03/2018  

 
Identificar alunos com baixa frequência e contatá-
los para conhecer as causas e propor ações com a
finalidade de evitar a evasão escolar.

12/03/2018 23/03/2018  

 

Atender e contatar alunos sistemativamente ao
longo de todo o ano letivo de 2018, realizando os
devidos e necessários encaminhamentos e
orientações.

15/03/2018 30/03/2018  

 
Promover evento acadêmico-cultural que auxilie no
desenvolvimento das capacidades dos educandos e
que os estimulem na permanência dos estudos.

26/03/2018 30/03/2018  

 
Atender sistematicamente ao longo de todo o ano
letivo de 2018 direção, coordenadores, professores
e pais.

30/03/2018 14/04/2018  

 Acompanhar o desenvolvimento das atividades 01/04/2018 15/04/2018  
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constantes do presente projeto por meio de
checklist das atividades cumpridas e a cumprir.

 
Identificar alunos com baixa frequência, para
conhecer as causas e propor ações com a finalidade
de evitar a evasão escolar.

01/04/2018 15/04/2018  

 Orientar e acompanhar alunos com progressão
parcial. 01/04/2018 15/04/2018  

 
Promover e ou participar de reuniões com alunos e
ou seus representantes, buscando feedback do
andamento dos cursos.

02/04/2018 16/04/2018  

 
Antes do cons. interm., ident. alunos com baixa
freq. e ou dific. de aprend., conhecer as causas e
propor ações com a final. de evitar a evasão

15/04/2018 27/04/2018  

 

Participar dos conselhos intermediários e discutir
com direção, coords. e professores situações
específicas de alunos em situação de evasão
escolar.

27/04/2018 27/04/2018  

 Orientar e acompanhar alunos com progressão
parcial. 15/04/2018 30/04/2018  

 Socializar as ações da orientação educacional com
toda a comunidade escolar. 15/04/2018 30/04/2018  

 
Orientar os alunos identificados nos conselhos
intermediários para reverter situações de evasão
escolar.

27/04/2018 12/05/2018  

 Orientar e acompanhar alunos com progressão
parcial. 15/05/2018 30/05/2018  

 Socializar as ações da orientação educacional com
toda a comunidade escolar. 04/06/2018 08/06/2018  

 
Promover e/ou participar de reuniões sistemáticas
com alunos, buscando feedback do andamento dos
cursos.

04/06/2018 10/06/2018  

 Finalizar as atividades de progressão parcial 11/06/2018 25/06/2018  

 

Acompanhar evento acadêmico-cultural que auxilie
no desenvolvimento das caps. dos educandos e que
os estimulem na permanência dos estudos (apres.
TCC)

26/06/2018 05/07/2018  

 
Antes do conselho final, acompanhar alunos com
dificuldades de aprend. e propor ações de rec. para
evitar retenção escolar.

01/07/2018 13/07/2018  

 Participar das reuniões de conselho final. 13/07/2018 13/07/2018  

 Elaborar relatórios sobre as ações e resultados
alcançados com o desenvolvimento do projeto. 16/07/2018 20/07/2018  

 Participar das reuniões de Planejamento 20/07/2018 20/07/2018  

 

Promover em parceria com a coordenação
pedagógica formação continuada dos docentes
sobre avaliação do ensino-aprendizagem e
estratégias de recuperação

20/07/2018 20/07/2018  

 
Recepcionar os alunos no início do semestre letivo,
informando-os sobre o funcionamento da unidade
escolar e regras de convivência.

23/07/2018 27/07/2018  

 
Identificar alunos com baixa frequência, contatá-los
para conhecer as causas e propor ações com a
finalidade de evitar a evasão escolar.

06/08/2018 10/08/2018  

 
Atender sistematicamente ao longo de todo o
semestre letivo de 2018 direção, coordenadores,
professores e pais.

01/08/2018 15/08/2018  

 Mapear alunos com lacunas de aprendizagem 06/08/2018 17/08/2018  

 

Planejar e implantar ações que promovam a
melhoria do desempenho escolar de alunos
identificados com dificuldades e ou lacunas de
aprendizagem.

10/08/2018 24/08/2018  

 
Promover evento acadêmico-cultural que auxilie no
desenvolvimento das capacidades dos educandos e
que os estimulem na permanência dos estudos.

21/08/2018 25/08/2018  

 Realizar reunião com os representantes de classe,
sobre o andamento do curso. 22/08/2018 29/08/2018  

 Socializar as ações da orientação educacional com
toda a comunidade escolar. 23/08/2018 31/08/2018  

 
Atender e contatar alunos sistematicamente ao
longo de todo o semestre letivo de 2018, realizando
os devidos e necessários encaminhamentos

20/08/2018 04/09/2018  

 Orientar e acompanhar alunos com progressão
parcial durante todo o semestre letivo 20/08/2018 04/09/2018  

 
Acompanhar o desenvolvimento das atividades
constantes do presente projeto por meio de
checklist das atividades cumpridas e a cumprir.

01/09/2018 15/09/2018  

 Antes do cons. interm., ident. alunos com baixa 15/09/2018 27/09/2018  
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freq. e ou dific. de aprend., conhecer as causas e
propor ações com a final. de evitar a evasão

 

Participar dos conselhos intermediários e discutir
com direção, coords. e professores situações
específicas de alunos em situação de evasão
escolar.

28/09/2018 28/09/2018  

 
Plan. e imp. ações, como grupos de estudos, aos
alunos com dif. de aprend. e ou freq. insat. ident.
nos cons. interm, para reverter sit. de evasão.

01/10/2018 15/10/2018  

 Socializar as ações da orientação educacional com
toda a comunidade escolar. 09/10/2018 19/10/2018  

 
Promover e/ou participar de reuniões sistemáticas
com alunos, buscando feedback do andamento dos
cursos.

22/10/2018 28/10/2018  

 Finalizar as atividades de progressão parcial 31/10/2018 14/11/2018  

 

Promover evento acadêmico-cultural que auxilie no
desenvolvimento das capacidades dos educandos e
que os estimulem na permanência dos estudos
(TCC).

23/11/2018 30/11/2018  

 
Acompanhar alunos com dificuldades de
aprendizagem com a finalidade de evitar e/ou
reduzir retenção e/ou progressão parcial.

26/11/2018 07/12/2018  

 Participar da reunião de planejamento 19/12/2018 19/12/2018  

 
Antes do conselho final, acompanhar alunos com
dificuldades de aprend. e propor ações de rec. para
evitar retenção escolar.

10/12/2018 20/12/2018  

 Elaborar relatórios das atividades da orientação
educacional 14/12/2018 20/12/2018  

 
Part. do conselho final e disc. com dir., coords. e
profs. sit. espec. de alunos com baixo desemp. e ou
freq. insatisf. para evitar retenção.

20/12/2018 20/12/2018  

 Planejar e/ou replanejar atividades de orientação
educacional para o próximo ano letivo. 21/12/2018 30/12/2018  
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Metas associadas:

-> Desenvolver durante 04 anos projetos sociais envolvendo 40% do alunado com a comunidade externa.
-> Desenvolver em um período de 05 anos projetos voltados para a construção da identidade escolar
-> Que 80% dos docentes façam o diagnostico de lacunas de aprendizagens
-> Elevar gradativamente em 5%, no período de 03 anos, o índice do SAI no bloco de Gestão Pedagógica (Processo e Resultado) e
Observatório (Bloco Pedagógico).
-> Reduzir em 50%, ao final de 2018, a evasão escolar nos cursos Técnicos do período noturno.

Projeto: Plano de Negócios - Empreendedorismo - 2018

Responsável(eis): Marco Antônio Rodrigues dos Santos

Data de Início: 15/02/2018

Data Final: 12/07/2018

Descrição:

 

Projeto Plano de Negócios - Empreendedorismo  – 2018 

 
1. Nome da Ins�tuição:
 

Nome da ins�tuição: Etec Dra. Maria Augusta Saraiva

Nome do curso: Contabilidade

Módulo: 1º e 2º                                                   Turmas: Noturno
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2. Título do Projeto:

Projeto Plano de Negócios - Empreendedorismo  – 2018

 
3. Resumo do Projeto
 

Empreendedorismo pode ser entendido como o ato de abrir, melhorar, ampliar e
desenvolver habilidades para gerir a empresa. Por essa razão, é fundamental desenvolver
estratégias de iden�ficar oportunidades de negócio, pensando no contexto local, regional e
nacional. Para o desenvolvimento dessas habilidades, serão analisadas no�cias, cursos
presenciais e a distância e os eventos do Estado do alunado, além de orientações para
ajudar na gestão da empresa para a qual o (a) aluno (a) trabalha ou para a criação da sua
própria organização.

 
 

 
4. Equipe responsável pela elaboração e execução do projeto
Função/Cargo na Ins�tuição Nome Assinatura

 

1º CB - N  2º CB- N
Componentes Professor(a)  Componentes Professor(a)

Contabilidade Introdutória Marco/Saulo  
Planejamento Tributário

Empresarial Moisés
     

Economia e Mercado
Financeiro Marta  

Sistema de Informações
Contábeis Moisés

     
GDC Moisés  Inglês Instrumental Renata

     
Direito  Comercial e

Empresarial Magalhães  Planejamento do TCC Marco
     

É�ca e Cidadânia
Organizacional Magalhães  

Processo Esta�s�co de
Pesquisa Eglon

     
Legislação Social e

Trabalhista Douglas  Contabilidade  Intermédiaria Marta
     

Linguagem Trabalho e
Tecnologia Renato  Contabilidade Comercial

Cleuseni/
Douglas 

     
Aplica�vos informa�zados Ubiratan  Contabilidae de Custos Moisés

     
Operações Financeira César  Contabilidade de Custos Moisés

 

5. Obje�vo geral
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Discu�r com os alunos a importância de um Plano de Negócios em Contabilidade.

 
 
5.2 Obje�vos específicos
Estruturar e apresentar, em grupo, um plano de negócios no Trabalho de Conclusão de
Curso;

Promover a abertura de uma empresa para o plano;

Fazer a análise SWOT e Pit Elevator;

Envolver os módulos de contabilidade (1º e 2º)

Visar interdisciplinaridade;

Evidenciar a transdisciplinaridade;

 

 

6. Jus�fica�va
O TÉCNICO EM CONTABILIDADE é o profissional que desempenha tarefas rela�vas à
contabilidade e auxilia a administração das en�dades. Analisa a documentação contábil e
elabora o plano de contas. Organiza, controla e arquiva documentos rela�vos à a�vidade
contábil e prepara as conciliações contábeis. Registra as operações de débito e crédito da
empresa, ordenando os movimentos de par�das simples e dobradas. Prepara a
documentação, apura haveres, direitos e obrigações legais. Cons�tui e regulariza empresas,
examina e classifica documentos fiscais e para fiscais. Auxilia no atendimento à fiscalização
e precede a consultoria empresarial. Executa a contabilidade geral, operacionaliza a
contabilidade de custos, efetua contabilidade gerencial e realiza controle patrimonial. Com
base na jus�fica�va apresentada, fundamenta-se  o presente Projeto: Projeto Plano de
Negócios - Empreendedorismo  – 2018  da Dr.ª Maria Augusta Saraiva, popularmente
conhecido como  Projeto: Plano de Negócios para PTCC e DTCC .

 

 

 

7. Plano de trabalho/Execução:

 

Cronograma de A�vidades:

 

PLANO DE NEGÓCIO
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PARTE 1 – A ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO

 

1 – Sumário Execu�vo

1.1 – Resumo dos principais pontos do plano de negócio

1.2 – Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições

1.3 – Dados do empreendimento

1.4 – Missão da empresa

1.5 – Setores de a�vidades

1.6 – Forma jurídica

1.7 – Enquadramento tributário

1.8 – Capital social

1.9 – Fonte de recursos

 

2 – Análise de mercado

2.1 – Estudo dos clientes

2.2 – Estudo dos concorrentes

2.3 – Estudo dos fornecedores

 

3 – Plano de Marke�ng

3.1 – Descrição dos principais produtos e serviços

3.2 – Preço

3.3 – Estratégias promocionais

3.4 – Estrutura de comercialização

3.5 – Localização do negócio

 

4 –Plano Operacional

4.1 – Layout ou arranjo �sico

4.2 – Capacidade produ�va, comercial e de prestação de serviços
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4.3 – Processos operacionais

4.4. Necessidade de pessoal

 

5 –Plano Financeiro - Inves�mento total

5.1 – Es�ma�va dos inves�mentos fixos

5.2 – Capital de giro

5.3 – Inves�mentos pré-operacionais

5.4 – Inves�mento total (resumo)

5.5 – Es�ma�va do faturamento mensal

5.6 – Es�ma�va do custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações

5.7 – Es�ma�va dos custos de comercialização

5.8 – Apuração do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas

5.9 – Es�ma�va dos custos com mão de obra

5.10 – Es�ma�va do custo com depreciação

5.11 – Es�ma�va dos custos fixos operacionais mensais

5.12 – Demonstra�vo de resultados

5.13 – Indicadores de viabilidade

5.13.1 – Ponto de equilíbrio

5.13.2 – Lucra�vidade

5.13.3 – Rentabilidade

5.13.4 – Prazo de retorno do inves�mento

6 – Construção de cenários

 

7 – Avaliação estratégica

7.1. Análise da matriz F.O.F.A

 

8 – Avaliação do Plano de Negócio
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9 – Roteiro para coleta de informações consolidado

 

PARTE 2 – A CONSTRUÇÃO DO SEU PLANO DE NEGÓCIO

 

07/04/2018 – Visita a Feira do Empreendedorismo do Sebrae

 

 

8. Sistema de acompanhamento, controle e avaliação.

 

Avaliação será con�nua, escrita (apresentação do Plano de Negócios) e a�tudinal (demonstração de habilidades
empreendedoras)
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Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, ao final de 2018, a evasão escolar nos cursos Técnicos do período noturno.
-> Desenvolver durante 04 anos projetos sociais envolvendo 40% do alunado com a comunidade externa.

Projeto: Saúde e bem-estar: diga não à ociosidade

Responsável(eis): Marco Antônio Rodrigues dos Santos

Data de Início: 15/03/2018

Data Final: 29/06/2018

Descrição:

 

 

 

Projeto: Saúde e bem-estar: diga não à ociosidade.

 

 

 
1. Nome da Instituição:
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Nome da instituição: Etec Dra. Maria Augusta Saraiva

Nome do curso: Ensino Médio

Módulo: 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio                                      Turmas: A e B
- Matutino

 
 
2. Título do Projeto:

Saúde e bem-estar: diga não à ociosidade

 
3. Resumo do Projeto
 

 

O presente projeto está situado na área de linguagem, códigos e suas tecnologias em
interface com a área de ciências biológicas. Tem como obje�vo mais amplo criar vivências
que promovam a saúde e o bem-estar da comunidade escolar. Como obje�vos específicos,
o projeto se propõe conscien�zar os alunos sobre a necessidade da prá�ca de exercícios
�sicos como forma de promoção da saúde e bem-estar, criar oportunidades da prá�ca de
exercícios �sicos que transcendam os muros de academias e clubes, promover hábitos
saudáveis de alimentação de modo que ajude na promoção da saúde e bem-estar,
conscien�zar sobre a necessidade de prá�ca de es�lo de vida saudável como forma de
prevenção de doenças. Como resultados, espera-se que ocorram mudanças significa�vas no
es�lo de vida dos alunos, inserindo prá�cas de exercícios �sicos associadas à alimentação
saudável, contribuindo, assim, para o tratamento e prevenção de doenças, promovendo
melhor qualidade de vida.
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4. Equipe responsável pela elaboração e execução do projeto

Função/Cargo na
Instituição Nome Assinatura

Professor

Coordenador do Ensino Médio

Orientador Educacional

Coordenadora Pedagógica

Marcelo  Azevedo

Marco Antonio Santos

Renato Souza

Ivelize Thais Campos

 

 

 

 

 

_________________________                         _________________________

Local                                                                              Data

 

 

 

5. Objetivo geral
 

Criar vivências que promovam a saúde e o bem-estar da comunidade escolar.

 

 
 
5.2 Objetivos específicos
 

Conscien�zar os alunos sobre a necessidade da prá�ca de exercícios �sicos como forma de
promoção da saúde e bem-estar, criar oportunidades da prá�ca de exercícios �sicos que
transcendam os muros de academias e clubes, promover hábitos saudáveis de alimentação
de modo que ajude na promoção da saúde e bem-estar, conscien�zar sobre a necessidade
de prá�ca de es�lo de vida saudável como forma de prevenção de doenças.
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6. Justificativa
 

Viver sem controle da alimentação e sem se exercitar, associado a um histórico familiar
repleto de casos de adoecimento, podem desencadear causas de descontrole de pressão,
colesterol e glicose além de impactar o nível de triglicerídeos. Esse cenário, a princípio,
erroneamente, poderia ser aplicado somente a adultos. Diversas pesquisas apontam que
um percentual muito grande de jovens vive de forma sedentária, de acordo com critérios da
Organização Mundial da Saúde, inclusive com o agravante de que a obesidade,
especificamente entre jovens, tem aumentado nos úl�mos anos, causando preocupação. 
Soma-se a isso prá�cas alimentares equivocadas, muitas vezes reflexo de falta de educação
alimentar no ambiente familiar. Esses fatores apontam para a necessidade de uma mudança
desse cenário e nesse sen�do o presente projeto pretende contribuir de forma substancial.
Do ponto de vista da legislação educacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para
a Educação Básica orientam que “os sistemas educa�vos devem prever currículos flexíveis,
com diferentes alterna�vas, para que os jovens tenham a oportunidade de escolher o
percurso forma�vo que atenda seus interesses, necessidades e aspirações, para que se
assegure a permanência dos jovens na escola, com proveito, até a conclusão da Educação
Básica”

Ainda existe um problema de ordem estrutural nesta Unidade Escolar, de modo que não há
espaços adequados e apropriados para a prá�ca de exercícios �sicos nas aulas de Educação
Física, em razão de o edi�cio não comportar uma quadra de esportes, por questões de
segurança. Além disso, como esta ins�tuição está situada num prédio ver�cal e o número
de alunos matriculados no Ensino Médio somam 240 estudantes, os elevadores não
comportam tamanho volume de carga. Como consequência do excesso de uso e peso, eles
sempre quebram, muitas vezes com alunos u�lizando, causando uma mobilização do corpo
de segurança e gestão para o atendimento a essa necessidade.

Essas são as jus�fica�vas para a proposição do presente projeto que pretende conscien�zar
a comunidade escolar sobre o uso das escadas, entre outros aspectos aqui abordados, como
forma consciente da prá�ca de exercícios e condicionamento �sico.

 

 

 

 

 

 

7. Plano de trabalho/Execução:

 

O público-alvo do presente projeto é a comunidade escolar (alunos, professores e servidores
administra�vos)
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O plano de trabalho será dividido em 4 etapas:

 

Março/2018:

Etapa 1: Conscien�zação dos alunos sobre a necessidade da prá�ca de exercícios �sicos como forma de
promoção da saúde e bem-estar em forma de palestras e cartazes elaborados pelos alunos e cálculo do seu
índice de massa corporal e análise qualita�va dos resultados

 

Abril/2018:

Etapa 2: criação de oportunidades da prá�ca de exercícios �sicos que transcendam os muros de academias
e clubes, com aulas de condicionamento �sico com treinamento funcional a par�r de objetos presentes em
espaços públicos e privados como escada, banco, cadeira, mesas, pacotes de arroz,  entre outros,
promovendo o melhor funcionamento muscular e metabólico, com ênfase em a�vidades como subir
escadas, agachar para pegar um objeto, carregar uma sacola de supermercado, carregar a mochila escolar,
etc.

 

Maio/2018:

Etapa 3: promoção de hábitos saudáveis de alimentação de modo que ajude na promoção da saúde e bem-
estar com a realização de cartazes e apresentação dos alunos. Realização de uma feira gastronômica com
alimentos saudáveis preparados pelos alunos.

 

Junho/2018:

Etapa 4: conscien�zação sobre a necessidade de prá�ca de es�lo de vida saudável como forma de
prevenção de doenças, com palestras sobre as consequências na saúde em função de alimentação
inadequada e sedentarismo, com par�cipação de toda a comunidade escolar.

 

8. Sistema de acompanhamento, controle e avaliação.

 

Avaliação será contínua, com observação direta de atitudes e comportamentos dos alunos diante
dss situações vivenciadas.
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Metas associadas:

-> Elevar gradativamente em 5%, no período de 03 anos, o índice do SAI no bloco de Gestão Pedagógica (Processo e Resultado) e
Observatório (Bloco Pedagógico).
-> Propor e implantar projetos pedagógicos na Unidade Escolar com vistas à inovação
-> Desenvolver durante 04 anos projetos sociais envolvendo 40% do alunado com a comunidade externa.

Projeto: Imposto de Renda (IRMAS 2018)

Responsável(eis): Marco Antônio Rodrigues dos Santos

Data de Início: 21/03/2018

Data Final: 28/04/2018

Descrição:

 

Projeto: Imposto de Renda ( IRMAS  – 2018)

 
1. Nome da Instituição:
 

Nome da instituição: Etec Dra. Maria Augusta Saraiva

Nome do curso: Contabilidade

Módulo: 1º Módulo e 2º Módulo                                      Turmas: Noturno

 
 
2. Título do Projeto:
Imposto de Renda ( IRMAS  – 2018)

 
 
3. Resumo do Projeto
 

 

O Imposto de Renda, como o próprio nome já diz, é o imposto cobrado sobre a renda, que
pode ser a renda de uma pessoa comum, a chamada pessoa �sica, ou sobre os rendimentos
de uma empresa, a chamada pessoa jurídica.
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4. Equipe responsável pela elaboração e execução do projeto

Função/Cargo na
Instituição Nome Assinatura

Professor (a) Moisés Estevão  

 

Professores envolvidos:

 

1º CB - N  2º CB- N

Componentes Professor(a)  Componentes Professor(a)

Contabilidade Introdutória Marco/Saulo  Planejamento Tributário Empresarial Moisés

     
Economia e Mercado Financeiro Marta  Sistema de Informações Contábeis Moisés

     

GDC Moisés  Inglês Instrumental Renata

     

Direito  Comercial e Empresarial Magalhães  Planejamento do TCC Marco

     

Ética e Cidadânia Organizacional Magalhães  Processo Estatístico de Pesquisa Eglon

     

Legislação Social e Trabalhista Douglas  Contabilidade  Intermédiaria Marta

     

Linguagem Trabalho e Tecnologia Renato  Contabilidade Comercial Cleuseni/ Douglas 

     
Aplicativos informatizados Ubiratan  Contabilidae de Custos Moisés

     

Operações Financeira César  Contabilidade de Custos Moisés

 

5. Objetivo geral
 

Fazer  com que o discente  u�lize uma  técnica básica, inerente  a sua futura  função como
Técnico de Nível Médio em Contabilidade.

 
 

 
5.2 Objetivos específicos
Conhecer o aplica�vo da declaração  Imposto de Renda;

Efe�var a  declaração de Imposto de Renda apenas de Pessoa Física;

Arrecadar voluntariamente 1Kg de alimento não perecível, para as pessoas �sicas que
fizerem a declaração na ETEC MAS;

Entender os desafios de sua profissão;
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Envolver os módulos  de  contabilidade  (1º e 2º)

Visar  interdisciplinaridade;

Evidenciar a transdisciplinaridade;

Envolver  o curso  de contabilidade  com os demais cursos da ETEC MAS ;entre outros.

 

 

6. Justificativa
A Contabilidade é uma ciência social que controla o patrimônio da empresa, resumida no
estudo dos bens, direitos e obrigações avaliado em moeda. Ela está inserida na evolução da
economia do País e hoje, devido ao desenvolvimento tecnológico, são criadas novas
técnicas de mensuração dos atos financeiros e econômicos alterando profundamente o
patrimônio da empresa. Por tratar-se de uma ciência que reúne dados e informações e
transforma tudo em Demonstração Financeiras e Relatórios Contábeis exige-se do Técnico
em Contabilidade uma É�ca e Transparência na prestação de contas.

Considera-se que no ano de 2010 o Conselho Federal de Contabilidade publicou termos
dispostos na Lei nº 12.249/10, de 11 de junho de 2010, da qual altera o Decreto-Lei nº
9.295 de 27 de maio de 1946, ar�go 12, parágrafo segundo que não, mais expedirá o
registro profissional para a habilitação de Técnico em Contabilidade a par�r do dia 02 de
junho de 2015.

Ressalta-se que embora a categoria de classe não mais reconheça a habilitação profissional
técnica, o curso Técnico em Contabilidade, até o presente momento, permanece disponível
no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos emi�do pelo Ministério da Educação.

O contabilista é reconhecido como um profissional da Contabilidade com formação em Nível
Médio. O Curso Técnico em Contabilidade está atualizado de acordo com a an�ga Lei
6.404/1976 e com as novas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, e trata-se de um curso
modular. Procurou-se adequá-lo com as Normas Brasileiras de Contabilidade em
harmonização também com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) baseado na
medida provisória 449/208 conver�da na atual Lei 11.941/2009, em vigor até essa data.

A Contabilidade é uma ciência social aplicada a qualquer En�dade e a função do profissional
de contabilidade é entendida como um profissional pluralista, generalista, devendo o
mesmo possuir diversos conhecimentos sobre as áreas afins. O Técnico em Contabilidade
precisa ter muita flexibilidade para mudanças, e ser consciente de que o aprimoramento a
novos cursos extracurriculares deve ser de fundamental importância para sua própria
educação con�nuada.

 

Com base na jus�fica�va apresentada, fundamenta-se  o presente Projeto: Imposto de 
Renda  ETEC Dr.ª Maria Augusta Saraiva, popularmente conhecido como  Projeto: (IRMAS
2018).
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7. Plano de trabalho/Execução:
 

Cronograma de A�vidades:

 

Os alunos serão orientados nos diversos componentes sobre a importância do IRMAS desde o início das
aulas.

 

Dia 21/03 – Palestra  Sobre  Imposto de Renda  - Professor Jamilson Antônio ( 1º e 2º módulo) 

Dia – 26/03 Introdução a Imposto de Renda –  aula de Planejamento Tributário Empresarial;

Dia 02/04 – Treinamento – aula de Planejamento Tributário Empresarial;

Dia 09/04 – Treinamento – aula de Planejamento Tributário Empresarial;

Dia 16/04 – Treinamento – aula de Planejamento Tributário Empresarial;

Dia 23/04 – Treinamento – aula de Planejamento Tributário Empresarial;

Dia 27/04 -  Atendimento ao público interno, funcionários e corpo discente;

Dia 28/04 - Atendimento ao público externo. Das 8h30 até 13h

8h30 Café colonial com os alunos.

9h abertura para o público externo

13h encerramento das a�vidades

Estratégias de Divulgação: mídias internas, visitas as salas e redes sociais.

Documentos básicos:

Informes de rendimento: Fontes pagadoras e bancos,

comprovantes de  despesas: médicas, odontológicas e  educação

Recibos  ou comprovantes de alteração patrimonial ( compra e ou venda de veículos , imóveis , bens
duráveis).

Observação: Cada declaração é pessoal, poderá haver necessidade de outros documentos.

 

Recursos necessários: 

 

Laboratório sala 27 – para os dias de treinamento e atendimento ao público,
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Instalação de uma impressora (só para os dias de atendimento);

 

Acesso a internet;

 

Baixar o Aplica�vo do Imposto de Renda 2018 (site da Receita Federal);

 

Mesa  para recepção  ( triagem de documentos);

 

Caixa de papelão para acondicionar  os alimentos arrecadados.

 

8. Sistema de acompanhamento, controle e avaliação.

A avaliação será contínua e a partir da demonstração do conhecimento técnico específico
demonstrado para a elaboração de declaração de imposto de renda.
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Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, ao final de 2018, a evasão escolar nos cursos Técnicos do período noturno.
-> Desenvolver durante 04 anos projetos sociais envolvendo 40% do alunado com a comunidade externa.

Projeto: Eu acredito, eu posso, eu alcanço!

Responsável(eis): Luiz Antônio Gallão

Data de Início: 02/05/2018

Data Final: 30/09/2018

Descrição:

 

 

Projeto: Eu acredito, eu posso, eu alcanço!

 

 

 

 
1. Nome da Instituição:
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Nome da instituição: Etec Dra. Maria Augusta Saraiva

Nome do curso: Segurança do Trabalho

Módulo: 1º Módulo - 2º Módulo – 3º Módulo                                      Turmas:
Noturno

 
 
2. Título do Projeto:

Eu acredito, eu posso, eu alcanço!

 
3. Resumo do Projeto
 

 

O presente projeto se insere no contexto da necessidade de criação de estratégias que
visem à diminuição da evasão escolar nos cursos técnicos, especificamente em relação ao
curso de Segurança do Trabalho, cuja perda observada no ano de 2017 foi ascendente em
relação ao número de concluintes dos 1º, 2º e 3º Módulos (7%, 11%, 13%,
respec�vamente).  Nesse contexto, o projeto tem como obje�vo mais amplo es�mular os
alunos do curso técnico em Segurança do Trabalho a permanecer no curso até sua
conclusão e como obje�vos específicos es�mular os alunos do referido curso para que
encontrem mo�vação e, assim, perceber a importância da qualificação profissional como
meio de transformação social e econômica e reduzir e/ou estabilizar a evasão escolar no
mencionado curso. Como resultados, espera-se a redução e ou, no mínimo, a estabilização
das perdas no referido curso e que os alunos se sintam mais mo�vados a permanecer no
seu percurso forma�vo oferecido por esta ins�tuição de ensino.

 

 

 

 
 
4. Equipe responsável pela elaboração e execução do projeto

Função/Cargo na
Instituição Nome Assinatura

Professor (a)

Orientador Educacional

Coordenadora Pedagógica

Luiz Antonio Gallão

Renato Antonio de Souza

Ivelize Thais Campos
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_________________________                         _________________________

Local                                                                              Data

 

 

 

5. Objetivo geral
 

Es�mular os alunos do curso técnico em Segurança do Trabalho a permanecer no curso até
sua conclusão.

 

 
 

 

 

 
5.2 Objetivos específicos
 

Es�mular os alunos do referido curso para que encontrem mo�vação e, assim, perceber a
importância da qualificação profissional como meio de transformação social e econômica e
reduzir e/ou estabilizar a evasão escolar no mencionado curso.

 

 

 

6. Justificativa
No ano de 2017, foi observada uma perda ascendente de alunos por módulo no curso
técnico em Segurança do Trabalho em relação ao número de concluintes dos 1º, 2º e 3º
Módulos (7%, 11%, 13%, respec�vamente). Foi observado também que os alunos
ingressantes no curso têm uma percepção diferente do real campo de atuação do
profissional de segurança do trabalho, fato que contribui para a desistência de discentes no
transcorrer do curso. Associado a isso, há diversos fatores externos que contribuem para
que o aluno desista do curso antes da conclusão do módulo, dificultando a cer�ficação
intermediária e, consequentemente, a impossibilidade da cer�ficação técnica em segurança
do trabalho. Por essas razões, há a necessidade de implantação de ações que o ajude a
perceber a necessidade de prosseguir nos estudos e que se sinta mo�vado a persis�r,
apesar dos inúmeros obstáculos que se contrapõem. Nesse sen�do, é importante ajudar o
aluno a perceber a importância dos estudos como forma de conquistar sonhos e melhorar
suas condições econômico-sociais, es�mulando a qualificação profissional e ampliando as
possibilidades de aprendizagem para além da sala de aula, ao permi�r vivências a par�r de
profissionais que já atuam na área e também ex-alunos que ingressaram no mercado de
trabalho na área de estudo e que podem contribuir com es�mulos posi�vos e que ajudem a
mudar o cenário nega�vo aqui apresentado.
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7. Plano de trabalho/Execução:
 

Cronograma de A�vidades:

 

Maio/2018 – Palestra com ex-alunos desta ins�tuição de ensino e que passaram a atuar na área de
segurança do trabalho após a conclusão do curso.

 

Junho/2018 – Roda de conversa com estagiários e alunos do curso de Segurança do Trabalho desta
ins�tuição e que iniciaram sua atuação na área em ins�tuições parceiras desta Unidade Escolar.

 

Agosto/2018 – Palestra com profissionais da área de segurança do trabalho e que atuem em contextos
diferenciados para proporcionar vivências diversificadas de possibilidades de atuação profissional.

 

Setembro/2018 - Palestra com profissionais da área de segurança do trabalho e que atuem em contextos
diferenciados para proporcionar vivências diversificadas de possibilidades de atuação profissional.

 

 

 

 

8. Sistema de acompanhamento, controle e avaliação.
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O acompanhamento será por meio de orientação técnica coletiva e individual e a avaliação será
por meio da observação do comportamento e atitude do aluno diante do curso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, ao final de 2018, a evasão escolar nos cursos Técnicos do período noturno.
-> Elevar gradativamente em 5%, no período de 03 anos, o índice do SAI no bloco de Gestão Pedagógica (Processo e Resultado) e
Observatório (Bloco Pedagógico).

Projeto: Walking Tour
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Responsável(eis): Marco Antônio Rodrigues dos Santos e João José Pato

Data de Início: 02/04/2018

Data Final: 09/04/2018

Descrição:

  

 

Projeto: Projeto Walking Tour  – 2018

 

 

 
1. Nome da Instituição:
 

Nome da instituição: Etec Dra. Maria Augusta Saraiva

Nome do curso: Ensino Médio

Módulo: 3º anos do Ensino Médio                                      Turmas: A e B -
Matutino

 
 
2. Título do Projeto:
Projeto Walking Tour  – 2018

 
 
3. Resumo do Projeto
 

 

O presente projeto está inserido na área da linguagem, códigos e suas tecnologias,
especialmente em relação ao uso da língua inglesa em contextos e modalidades variadas.
Tem como obje�vo geral proporcionar vivência em situações em que o uso da língua inglesa
se faz necessária. Como obje�vos específicos, o presente projeto se propõe a apresentar o
uso da língua inglesa em contexto de viagem de turismo, desenvolver estratégias de
compreensão oral de texto verbal, em língua inglesa, na modalidade falada em situação de
viagem de turismo, promover o uso da oralidade em língua inglesa para pedido de
esclarecimentos em contexto de viagem de turismo e proporcionar imersão dos alunos nos
pontos históricos e turís�cos da região central da cidade de São Paulo, a par�r da
abordagem histórica, sociológica e filosófica. Os resultados esperados são a percepção de
estratégias de comunicação e o uso da língua inglesa no contexto proposto associados à
história da cidade de São Paulo, mobilizando diversas áreas do conhecimento para
compreensão dos objetos estudados por meio do walking tuor.

 
 

 

 
4. Equipe responsável pela elaboração e execução do projeto
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Função/Cargo na
Instituição Nome Assinatura

Professor

Coordenador do Ensino Médio

Orientador Educacional

Coordenadora Pedagógica

João  José Pato

Marco Antonio Santos

Renato Souza

Ivelize Thais Campos

 

 

 

 

 

_________________________                         _________________________

Local                                                                              Data

 

 

 

5. Objetivo geral
 

Proporcionar vivência em situações em que o uso da língua inglesa se faz necessária.

 

 
 
5.2 Objetivos específicos
Como obje�vos específicos, o presente projeto se propõe a apresentar o uso da língua
inglesa em contexto de viagem de turismo, desenvolver estratégias de compreensão oral de
texto verbal, em língua inglesa, na modalidade falada em situação de viagem de turismo,
promover o uso da oralidade em língua inglesa para pedido de esclarecimentos em contexto
de viagem de turismo e proporcionar imersão dos alunos nos pontos históricos e turís�cos
da região central da cidade de São Paulo, a par�r da abordagem histórica, sociológica e
filosófica.

 

6. Justificativa
O ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras tem como caracterís�ca o foco na gramá�ca
e no nível frasal, apesar dos inúmeros esforços e de pesquisas que apontem para a
necessidade da contextualização do objeto de ensino-aprendizagem. Essa abordagem
também se aplica à língua inglesa. A par�r dessa constatação, o presente projeto originou-
se na tenta�va de proporcionar vivência aos alunos desta ins�tuição no uso da língua
inglesa de modo contextualizado e que transcenda apenas a gramá�ca e o nível da frase,
tratando o discurso como forma de atuação sobre o outro e também por considerar que os
obje�vos de conhecimento são explicados na dimensão transdisciplinar, ou seja, há a
necessidade de ar�culação de saberes de diversas áreas para a compreensão da realidade
que se apresenta. Essa abordagem permite que o aluno perceba que o conhecimento é vivo
e dinâmico e, assim, o significado na aprendizagem pode mo�vá-lo a esforçar-se mais para
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aprender e melhorar a sua comunicação em situações diversas. Além dessas jus�fica�vas, a
legislação da ins�tuição afirma que:

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as
seguintes diretrizes:

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das
letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua
portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da
cidadania;

II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que es�mulem a inicia�va dos
estudantes;

III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida
pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter opta�vo, dentro das disponibilidades
da ins�tuição.

IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as
séries do ensino médio. (Incluído pela Lei nº 11.684, de 2008)

§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma
que ao final do ensino médio o educando demonstre:

I - domínio dos princípios cien�ficos e tecnológicos que presidem a produção moderna;

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem.

 

 

 

 

 

7. Plano de trabalho/Execução:

 

Fevereiro e março/2018 – Ensino-aprendizagem da língua inglesa voltada para o contexto de turismo, com
apresentação de insumos linguís�cos comuns ao contexto em foco e com conteúdos que possam ser
ouvidos na situação proposta; apresentação de estratégias de verificação de compreensão de texto oral,
tudo isso associado às questões grama�cais per�nentes e com exercícios de pronúncia.

 

02/04/2018 –  Visita guiada ao centro velho da Cidade de São Paulo com comunicação realizada em língua
inglesa, direcionada para os alunos matriculados no 3º MA.

 

09/04/2018 – Visita guiada ao centro velho da Cidade de São Paulo com comunicação realizada em língua
inglesa, direcionada para os alunos matriculados no 3º MB.

 

A visita será realizada em horário de aula e com a autorização prévia dos pais e/ou responsáveis dos
alunos, acompanhados pelo professor de inglês e também pelo coordenador do Ensino Médio.
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O custo total do passeio turís�co será de R$ 1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta reais), rateado por
80 alunos (40 alunos de cada turma – A e B), com o custo unitário  de R$ 18,00.

 

Os alunos que, por ventura, não puderem custear a a�vidade, virão para a unidade escolar e terão todas as
aulas planejadas para esse dia sem nenhuma perda pedagógica.

 

 
 

 

8. Sistema de acompanhamento, controle e avaliação.

 

Avaliação será con�nua, com observação da compreensão e uso da língua-alvo nas modalidades falada e
escrita e observação da produção linguís�ca nas modalidades falada e escrita.
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Metas associadas:

-> Elevar gradativamente em 5%, no período de 03 anos, o índice do SAI no bloco de Gestão Pedagógica (Processo e Resultado) e
Observatório (Bloco Pedagógico).
-> Que 80% dos docentes façam o diagnostico de lacunas de aprendizagens

Projeto: SIPAT (Semana Interna de prevenção de Acidentes)

Responsável(eis): Luiz Antônio Gallão

Data de Início: 28/03/2018

Data Final: 12/07/2018

Descrição:

 

 

Projeto S I P A T

 
1. Nome da Instituição:
 

Nome da instituição: Etec Doutora Maria Augusta Saraiva

Professor Luiz Antônio Gallao
 
2. Título do Projeto:
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 S I P A T ( Semana interna de prevenção de acidentes )

 
3. Resumo do Projeto

O projeto visa mostrar as possibilidades de se fazer uma S I P A T na área de
Segurança do trabalho

 

 
4. Equipe responsável pela elaboração e execução do projeto

Função/Cargo na
Instituição Nome Assinatura

Professor /Coordenador Luiz Antônio Gallao  

   

   

  

5. Objetivos

Promover ações que contribuam para mostrar/ esclarecimentos dos alunos da Etec
Dra. Maria Augusta Saraiva na área da S I P A T, montando sua própria  empresa
ou em empresas de terceiros , atendendo seus clientes.

 
5.2 Objetivos específicos

1-      1 - Propor ação de orientação, aumentando a permanência do aluno na escola.

2-   2 - Minimizar e/ou extinguir ações de dúvidas sobre o curso e desistências.

3-   3 - Promover estratégias para exaltar a autoestima e confiança na execução da
Sipat.

4-  4 - Mostrar que ao sair da escola um mundo de oportunidades estará a espera como
empreendedor/ trabalhador.

 

 

6. Justificativa

Os alunos ao saírem da escola tem a oportunidade de montarem em sua empresa,
aquela que os contratou, ou em empresas de terceiros, as quais eles dão
assessoria, uma SIPAT,  e serem bem sucedidos.

 

 

7. Plano de trabalho/Execução:
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Apresentação dos profissionais na sala de auditório falando sobre a SIPAT e seus
percalços

 

8. Sistema de acompanhamento, controle e avaliação.

Observação e orientação técnica coletiva e individual.

 

 

 

Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, ao final de 2018, a evasão escolar nos cursos Técnicos do período noturno.
-> Desenvolver durante 04 anos projetos sociais envolvendo 40% do alunado com a comunidade externa.

Projeto: Tribunal do Júri Soberania dos Veredictos

Responsável(eis): Soraya Aparecida Mariano Paz

Data de Início: 28/03/2018

Data Final: 12/07/2018

Descrição:

 

 

Projeto Tribunal do Júri 

 
1. Nome da Instituição:
 

Nome da instituição: Etec Dra. Maria Augusta Saraiva

Nome do curso: Técnico em Serviços Jurídicos
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Módulo: I, II e III                                                  Turmas: I, II e III
 
2. Título do Projeto:

Tribunal do Júri Soberania dos Veredictos

 
3. Resumo do Projeto
 

O projeto é conscientizar os discentes, sobre as consequências de atos criminosos,
colaborar com a redução da violência nas escolas, trazer informações do Júri
popular, previsto no Código de Processo Penal, no julgamento de crimes dolosos
contra a vida, trazer as informações importantes em prol de formação da cidadania.

Com a finalidade do exercício da interdisciplinaridade de atividades práticas em
forma de júri simulado.

 

O projeto será realizado na unidade escolar, no 1º semestre do ano letivo na
SEMANA PAULO FREIRE, com organização, pesquisas, debates, fundamentações
e atuação, dos discentes de todos os módulos do Curso Técnico em Serviços
Jurídicos, orientações e apoio de todo o corpo docente.

 

A apresentação do projeto, contará com a participação dos discentes de 1º e 2º ano
do Ensino Médio, convite estendido em todos os semestres.

 

 

 
 
4. Equipe responsável pela elaboração e execução do projeto
Função/Cargo na Instituição Nome Assinatura

Coordenadora do curso Soraya Ap. Mariano Paz  

Corpo Docente –
professores(as)

Conforme Atribuição do
Semestre  

 

5. Objetivos
Ø  Desenvolver o conhecimento jurídico relacionado ao tema proposto;

Ø  Preparar profissionais aptos no trato com a linguagem jurídica na carreira
profissional;

Ø  Desenvolver o conhecimento e o senso crítico;

Ø  Exercitar a comunicação, expressão e raciocínio.

 
 
5.2 Objetivos específicos
Promover aos alunos a atuação em júri simulado, com o objetivo de debates e
estudos dos crimes contra a vida, e confrontos dos pontos positivos e negativos das
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ações dos Direitos Humanos.

Proporcionar a vivência em defesa dos valores e práticas sociais, para o exercício
da cidadania. 

 

6. Justificativa
O projeto justifica-se por ser visto como prática pedagógica, de possibilitar os
discentes a participarem da simulação de um Júri Real, de forma a estimular e
reconhecer experiências concretas sobre Direitos Humanos e por ter o propósito da
interdisciplinaridade de atividades práticas na forma de júri simulado.

 

Diante de estudos com base na legislação pertinente, revisão de conteúdos de
Direito Penal, Processo Penal, Direito Constitucional, Direitos Humanos entre
outros.

 

 

 

7. Plano de trabalho/Execução:
1.Orientações do Corpo Docente relacionadas com o tema;

2.Escolha do Crime Doloso contra à vida que será julgado;

3.Pesquisas na internet veiculadas aos Direitos Humanos e fundamentações
jurídicas e teóricas;

4.Exibição do filme “JÚRI”, objetivo de verificar os instrumentos dos
procedimentos de um julgamento;

5.Divisão das turmas: Juiz, Réu, Defesa, Acusação, Testemunhas, Jurados,
Seguranças da Sala de Audiência.

 
8. Sistema de acompanhamento, controle e avaliação.

Os alunos serão avaliados individualmente, na participação e atuação do projeto.
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Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, ao final de 2018, a evasão escolar nos cursos Técnicos do período noturno.

Projeto: Empreendedorismo

Responsável(eis): Luiz Antônio Gallão

Data de Início: 28/03/2018

Data Final: 18/12/2018

Descrição:

 

 

Projeto Empreendedorismo

 
1. Nome da Instituição:
 

Nome da instituição: Etec Doutora Maria Augusta Saraiva

Professor Luiz Antônio Gallao
 
2. Título do Projeto:

Empreendedorismo

 
3. Resumo do Projeto

O projeto visa mostrar as possibilidades de ser um EMPREENDEDOR na área de
Segurança do trabalho

 

 
4. Equipe responsável pela elaboração e execução do projeto

Função/Cargo na
Instituição Nome Assinatura

Professor /Coordenador Luiz Antônio Gallao  
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5. Objetivos

Promover ações que contribuam para o esclarecimento dos alunos da Etec Dra.
Maria Augusta Saraiva na área do empreendedorismo, montando sua própria
empresa, atendendo seus clientes.

 
5.2 Objetivos específicos

1-      1 - Propor ação de orientação, aumentando a permanência do aluno na escola.

2-  2 - Minimizar e/ou extinguir ações de dúvidas sobre o curso e desistências.

3-  3 - Promover estratégias para exaltar a autoestima e confiança empresarial.

4-  4 - Mostrar que ao sair da escola, um mundo de oportunidades estará a espera
como empreendedor.

 

 

6. Justificativa

Os alunos ao saírem da escola , ao terminarem o curso de Técnicos em Segurança
do Trabalho ,ficam meio atordoados e não sabem o que fazer com o diploma,
tendendo a procurar emprego nas empresas, o que não é ruim , mas podem
começar a ser o seu próprio patrão.

 

 

7. Plano de trabalho/Execução:

Apresentação dos profissionais na sala de auditório falando sobre a profissão e
seus percalços;

Da satisfação de ser um Técnico de Segurança do trabalho;

Mostrando que o SEBRAE  pode ajudar nesse primeiro passo.

8. Sistema de acompanhamento, controle e avaliação.

Observação e orientação técnica coletiva e individual.
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Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, ao final de 2018, a evasão escolar nos cursos Técnicos do período noturno.

Projeto: 24 horas

Responsável(eis): Valdson Bernardes de Souza

Data de Início: 15/02/2018

Data Final: 20/05/2018

Descrição:

 

Projeto “24 horas”

 

 
1. Nome da Instituição:
 

Nome da instituição: ETEC Dra. Maria Augusta Saraiva

Nome do curso: Comunicação Visual

Módulos: 1º, 2º e 3º                                                  Turmas: A e B

 
 
2. Título do Projeto:

“Projeto 24 horas”

 
3. Resumo do Projeto
 

Propor ao aluno a conclusão um projeto com qualidade em curto espaço de tempo
e em condições fora do padrão de uma sala de aula, a partir de um briefing
detalhado com cliente e situação reais.
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Os alunos terão 24 horas para desenvolver esse projeto e apresentá-lo ao cliente,
que a partir de suas necessidades, escolherá a proposta que melhor se adequa,
partindo para a sua aplicação.

 

Todo o desenvolvimento do projeto se realizará dentro das dependências da escola,
com apoio do Corpo Docente.

 
 
4. Equipe responsável pela elaboração e execução do projeto
Função/Cargo na Instituição Nome Assinatura

Coordenador de Curso

Comunicação Visual

 

Valdson Bernardes de
Souza

 

 

Observação: toda a equipe docente estará envolvida no projeto, através de escalas
de trabalho, para apoio técnico e suporte operacional (vide anexo I).

 

5. Objetivos
 

O objetivo do presente projeto é proporcionar ao aluno a oportunidade de vivenciar
situações reais do mercado de trabalho, criando uma ligação intrínseca do que é
abordado em sala de aula e a sua atuação profissional futura, reforçando os
conhecimentos adquiridos no universo acadêmico a uma prática aplicada,
desenvolvendo assim a fixação das habilidades e competências necessárias para a
vida profissional. Acreditamos que essa proposta trará uma nova dinâmica ao curso,
incentivando a permanência do aluno.

 
 

 
5.2 Objetivos específicos
a)    treinar o aluno de Comunicação Visual a lidar com prazos pré-estabelecidos e

gerenciar a relação tempo X qualidade.

b)    fomentar a interação dos alunos de diferentes módulos dentro do curso.

c)     proporcionar ao aluno situações reais do mercado de trabalho, dentro do
ambiente acadêmico. 

 

6. Justificativa
 

O mercado de comunicação visual é um mercado em constante expansão devido
aos diversos recursos tecnológicos que estão surgindo no mercado e muitos
processos gráficos estão se tornando mais fáceis de serem concluídos. Com um
sistema de impressão mais rápido, o mercado demanda mais tecnologia, mais
profissionais qualificados e uma agilidade ímpar na execução de projetos. O
Técnico em Comunicação Visual deve atender às necessidades cada vez mais
urgentes dessa clientela, tanto na criação e produção de peças gráficas, quanto na
execução de projetos editoriais, institucionais, peças publicitárias e promocionais.
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Pensando nisso, o projeto se justifica na tentativa de proporcionar ao aluno uma
experiência única, que se apresentará como um grande desafio: finalizar um projeto
com qualidade em curto espaço de tempo e em condições fora do padrão de uma
sala de aula. Após o recebimento de um briefing detalhado, os alunos (previamente
organizados em grupos) terão 24 horas para desenvolvê-lo e apresentá-lo ao
cliente.

 

Outra questão observada no nosso dia-a-dia foi a tendência dos alunos do curso de
Comunicação Visual sempre relacionarem-se exclusivamente dentro de seus
respectivos módulos: por exemplo, os alunos do primeiro módulo interagem com
seus pares de sala e assim, sucessivamente. Na última Semana de Comunicação
Visual (realizada em outubro de 2017), eu, no papel de Coordenador de Curso, criei
grupos mesclados de monitoria à exposição e o resultado foi extremamente
satisfatório: alunos de diferentes módulos interagindo, criando laços dentro e fora
da escola e compartilhando suas experiências profissionais, pessoais e
acadêmicas.

 

Sendo assim, o Projeto 24 horas tem também a intenção de dar continuidade nessa
interação entre os diferentes módulos do curso, que se mostrou altamente saudável
e positiva.

 

 

 

7. Plano de trabalho/Execução:
 

a) Apresentação da proposta do Projeto “24 horas” ao Corpo Docente e
sensibilização dessa equipe para a relevância desse projeto (realizada nas
Reuniões de Planejamento do início do semestre).

 

b) Procura por um cliente real e com necessidades igualmente reais para a
realização do escopo de trabalho. Estamos no processo de escolha desse cliente.

 

c) Apresentação da proposta aos alunos e sensibilização sobre a importância do
projeto, valendo-se das questões apresentada no item “6. Justificativas”.
Sondagem prévia, após a sensibilização, do número de participantes e/ou
interessados.

 

d) Execução prática do Projeto 24 horas” (vide anexo II).

 

 

8. Sistema de acompanhamento, controle e avaliação.
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Todos os alunos participantes serão acompanhados por integrantes do Corpo
Docente, em escala de trabalho (vide anexo III). Os professores presentes em
cada período emitirão um relatório de avaliação de cada grupo (vide anexo IV).

 

A partir desse relatório, os professores envolvidos nos Componentes Curriculares
de cada projeto poderão avaliar o processo de cada proposta.

 

Os resultados finais serão apresentados a todo o Corpo Docente.

 

  

 

ANEXO III – Projeto “24 horas” – Autorização para alunos menores de idade

 

 

AUTORIZAÇÃO

 

 

 

 

 

Eu, ________________________________________________________________________________,

portador do RG. n°____________________, responsável pelo (a) aluno (a) _______________________

____________________________________________________________________, do curso Técnico de
Comunicação Visual, autorizo o(a) mesmo(a) a par�cipar do Projeto “24 horas”, a se realizar nas dependências da
escola (ETEC Dra. Maria Augusta Saraiva), entre os dias 19/05/2018 (sábado, a par�r das 09h00 – café da manhã e
recepção dos alunos) e 20/05/2018 (domingo, até às 12h00 – com o encerramento da apresentação dos projetos ao
cliente). Estou ciente que o aluno estará durante todo esse período nas dependências da escola, sob a supervisão
dos professores do curso.

 

 

Professor(es) responsável(is): Valdson Bernardes, Simone Cavalcan�, Plínio Mar�ns, Alexandre Tozzi, Pedro
Buonano e Leandro Cardoso.
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São Paulo, 27 de maio de 2018.

 

 

Nome do responsável: _____________________________________________________________

 

Assinatura:_______________________________________________________________________

 

Tel. (    ) _____________________________

 

 

 

ANEXO II – Projeto “24 horas” – Regulamento

 

1 – Os alunos participarão do projeto organizados em grupos (de 3 a 6 pessoas, dependendo do número
de inscritos) previamente sorteados pela Coordenação de Curso, com a presença dos Representantes de
Classe.

 

2 – Os grupos deverão comparecer, em sua totalidade, no horário marcado para o início das atividades
(vide cronograma abaixo). Caso algum integrante não esteja presente, o grupo pode optar por continuar
participando da atividade, mas esse integrante não poderá entrar nas dependências da escola após o
início do projeto.

 

3 – Durante as 24 horas de desenvolvimento do projeto, qualquer aluno que necessitar ou desejar sair das
dependências da escola poderá fazê-lo, mas não poderá retornar para a continuidade dos trabalhos.

 

4 – Os participantes menores de idade deverão participar mediante uma autorização por escrito, assinada
pelos pais e/ou responsáveis legais (esse documento será disponibilizado pela Coordenação de Curso).

 

5 – A taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00, se destinará exclusivamente à alimentação dos
participantes, constando: café da manhã, almoço e jantar do sábado e café da manhã do domingo. Os
alunos participantes podem trazer lanches, petiscos ou guloseimas de casa, desde que não os consumam
nas dependências das salas onde estarão sendo desenvolvidos os trabalhos. As inscrições deverão ser
efetivadas (mediante o pagamento da taxa), impreterivelmente até o dia 11/05 – sexta-feira. Após essa
data, não serão aceitas novas inscrições.

 

6 – Serão disponibilizados aos alunos participantes espaço para repouso (Sala 9B – Fitness) e banho (no
mesmo local), este último em horários diferenciados para homens e mulheres. Colchonetes, lençóis,
travesseiros, pijamas e artigos de higiene pessoal deverão ser providenciados pelos alunos, previamente.
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7 – Para o desenvolvimento do trabalho, os alunos participantes contarão com os seguintes espaços e
equipamentos: a) laboratórios PC (salas 24 e 26, com acesso à internet); b) laboratório Mac (sala 25, com
acesso à internet); c) Pranchetário (sala 22); d) Biblioteca (térreo) e e) impressora P&B para impressão de
testes (impressora – sala 21 – Coordenação). Materiais de consulta e de apoio (bibliografia, papéis para
rascunho, lápis, lápis de cor, tesoura, cola, fita dupla-face, durex ou quaisquer outros que o grupo
julgue necessários) deverão ser providenciados pelo próprio grupo, previamente.

 

8 – Ao término do horário estipulado para a finalização dos projetos (vide cronograma abaixo), os grupos
deverão entregar suas propostas na totalidade (apresentação em .ppt ou .pdf). Qualquer grupo que não
apresentar o projeto nessas condições está automaticamente desclassificado.

 

9 – CRONOGRAMA

 

ü  Segunda-feira – dia 23/04: entrega do presente regulamento a todos os alunos.

ü  Terça-feira à sexta-feira – dias 24, 25, 26 e 27/04: período para efetivação da inscrição. A taxa
para alimentação (no valor de R$ 30,00) poderá ser paga até o dia 08/05, impreterivelmente.
Inscrições com a Coordenação de Curso.

ü  Segunda-feira – dia 07/05 – sorteio dos grupos participantes (com a presença dos Representantes
de Classe).

Sábado – dia 19/05:

    09h00 – café da manhã para recepção dos alunos participantes

    10h00 – entrega dos envelopes aos grupos participantes e início das atividades de criação

    13h00 – almoço

    18h00 – lanche

    22h00 – jantar

 

Domingo – dia 20/05:

    09h00 – café da manhã

    10h00 – finalização dos projetos e início das apresentações ao cliente

    11h00 – divulgação dos resultados

    12h00 – encerramento do evento

  

ANEXO I – Projeto “24 horas” – Escala de trabalho dos professores

 

 

Á
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SÁBADO (19/05) 
 das 10h00 às 16h00

 Prof. Valdson Bernardes
Professor I
Professor II

 
das 16h00 às 21h00

 Professor III
Professor IV

 
NOITE DE SÁBADO PARA DOMINGO

 das 21h00 às 02h00
 Professor V

Prof. Valdson Bernardes
 

das 02h00 às 07h00
Professor VI

Prof. Valdson Bernardes
 

DOMINGO (28/05)
 das 07h00 às 12h00
 Prof. Valdson Bernardes

Professor VII
Professor VIII

 

 

 

Observação: as indicações “Professor I, Professor II, etc.” serão preenchidas a partir de escala
definida com o Corpo Docente, seguindo a disponibilidade da equipe.

 

 

 

ANEXO IV – Projeto “24 horas” – Ficha de Avaliação

 

 

Integrantes da Equipe

 
 

Nome

 

 

Módulo

 

Observações Individuais

   



17/05/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 125/134

 

 

  

   

   

 

 

  

   

 

 

 

Observações gerais sobre a equipe

 

 

 

Nome do Professor Assinatura
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Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, ao final de 2018, a evasão escolar nos cursos Técnicos do período noturno.
-> Propor e implantar projetos pedagógicos na Unidade Escolar com vistas à inovação

Projeto: Semana de Comunicação Visual

Responsável(eis): Valdson Bernardes de Souza

Data de Início: 15/02/2018

Data Final: 12/07/2018

Descrição:

 
 

Projeto “Semana de Comunicação Visual”

 

 
1. Nome da Instituição:
 

Nome da instituição: ETEC Dra. Maria Augusta Saraiva

Nome do curso: Comunicação Visual

Módulos: 1º, 2º e 3º                                                  Turmas: A e B
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2. Título do Projeto:

“VIII Semana de Comunicação Visual”

 
3. Resumo do Projeto
 

O projeto foi implantado em 2011, com o propósito de integrar os Componentes
Curriculares e mobilizar o corpo discente em atividades práticas integradas à
proposta pedagógica da ETEC. Além disso, profissionais da área são convidados
para palestras, workshops e exposições inerentes ao tema.

 

Temas já abordados na Semana de Comunicação Visual:

- 2011: "Caminhos do Design"

- 2012: "Design e Comunicação no Cenário Urbano"

- 2013: “O Designer no século XXI”

- 2014: “Ser Designer em SP”

- 2015: “Ao Infinito e Além” – multiplicidades do Design

- 2016: “Acreditar, ousar e realizar” – empreendedorismo

- 2017: “Cultive o futuro que você deseja” – Design Social

 

A proposta é de que a Semana de Comunicação Visual aconteça anualmente no
mês de outubro e que traga temas atuais que contribuam para enriquecer o
repertório dos estudantes do curso de Comunicação Visual.

 
 
4. Equipe responsável pela elaboração e execução do projeto
Função/Cargo na Instituição Nome Assinatura

Coordenador de Curso

Comunicação Visual

 

Valdson Bernardes de
Souza

 

 

Observação: toda a equipe docente estará envolvida no projeto, desde a
concepção do tema para 2018, contato com palestrantes, seleção de trabalhos,
montagem da exposição e organização do evento.

 

5. Objetivos
 

Levar os estudantes a vislumbrar a diversidade de opções e discussões que a
profissão de Designer oferece, a Semana de Comunicação Visual é um espaço
aberto para palestras, debates, workshops e exposições destinados a reunir
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saberes, compartilhar e trocar experiências entre os estudantes e os diversos
profissionais da área.

 

Além disso, a Semana de Comunicação Visual tem como objetivo apresentar à
comunidade escolar (pais, familiares, outros cursos, professores e corpo
administrativo da ETEC) um panorama da prática profissional na área, através de
exposições de caráter didático, com apresentação dos trabalhos desenvolvidos em
todos os módulos, acompanhados de textos explicativos dos referidos professores
de cada Componente Curricular).

 
 

 
5.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos da VIII Semana de Comunicação Visual (edição 2018)
serão definidos após a escolha do tema para esse ano (essa definição ocorrerá nas
reuniões de planejamento no início do segundo semestre).

 

 

6. Justificativa
 

O mercado de Comunicação Visual é um mercado em constante expansão devido
aos diversos recursos tecnológicos que estão surgindo, com muitos processos
gráficos se tornando mais fáceis de serem concluídos. Com um sistema de
impressão mais rápido, o mercado demanda mais tecnologia e mais profissionais
qualificados.

 

O mercado de trabalho está mudado. O profissional que ingressa na área de
criação e produção de mídia impressa e digital deve ter uma formação completa,
polivalente e de fácil adaptação as mudanças de cenários.

 

A área de comunicação visual no Brasil está se expandindo rapidamente. Isso
acontece lado a lado com uma tecnologia que evolui cada vez mais depressa,
dando impulso a esse crescimento.

 

Pensando nisso, as horas diárias que o aluno passa dentro do ambiente escolar
têm que ser complementadas com leituras, pesquisas, exposições e todo tipo de
informação que possa atualizar esse profissional em tempo real. Daí surge a
necessidade da Semana de Comunicação Visual, que vem complementar os
assuntos abordados em sala de aula e na prática pedagógica diária.
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7. Plano de trabalho/Execução:
 

a) definição do tema e da proposta pelo coordenador do curso e docentes da
equipe do curso de Comunicação Visual.

 

b) sugestão de palestrantes e workshop.

 

(os itens “A” e “B” definidos nas Reuniões de Planejamento, no início do
semestre)

 

c) apresentação do tema e da proposta (briefing) aos alunos do III módulo para a
criação, desenvolvimento e entrega das propostas da identidade visual, material
de divulgação e kit para convidados e professores.

 

d) avaliação pela coordenação do curso e corpo docente das propostas e
definição da que será adotada para o evento.

 

e) contato com os palestrantes e responsáveis pela realização do workshop e
definição do cronograma do evento, dia e horário da realização das atividades.

 

f) divulgação da proposta vencedora ao corpo discente e desenvolvimento e
entrega do material de divulgação e do kit para convidados e palestrantes.

 

g) organização e montagem da exposição.

 

h) realização da VIII Semana de Comunicação Visual.

 

 

 

8. Sistema de acompanhamento, controle e avaliação.
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A VIII Semana de Comunicação Visual tem como instrumento de avaliação o
desenvolvimento da Identidade Visual do evento (banner, banner digital,
newsletter, camisetas, brindes, certificados, programação, etc.). Essa parte do
projeto se aplica diretamente aos alunos do 3º módulo.

 

Uma equipe de monitoria mista (entre alunos de todos os módulos) é treinada
para recepcionar os visitantes e guia-los pelas exposições.

 

Todos os alunos são envolvidos nos processos de montagem da exposição
(exibição de trabalhos, instalações, organização dos auditórios para palestras,
espaço interativo e coffee-break).

 

 
Metas associadas:

-> Reduzir em 50%, ao final de 2018, a evasão escolar nos cursos Técnicos do período noturno.
-> Desenvolver durante 04 anos projetos sociais envolvendo 40% do alunado com a comunidade externa.

PROJETOS FUTUROS

Projeto: Criação do acervo histórico da Etec Dra. Maria Augusta Saraiva

Responsável(eis): Ivelize Campos, Marly de Oliveira Moraes e Renato Souza

Data de Início: 29/03/2018

Data Final: 31/12/2022

Descrição:

 Criação do acervo histórico da Etec Doutora Maria Augusta Saraiva

 
1. Nome da Ins�tuição:
 

Nome da ins�tuição: Etec Doutora Maria Augusta Saraiva
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Nome do cursos: Ensino Médio e Técnicos

Módulo: todas as séries e módulos
 
2. Título do Projeto:

Criação do acervo histórico da Etec Doutora Maria Augusta Saraiva

 
3. Resumo do Projeto
 

O presente projeto se insere no contexto da necessidade de discussão sobre gênero e,
especificamente, sobre o papel da mulher na sociedade do conhecimento. Nesse contexto,
a criação de um acervo histórico e cultural desta Unidade Escolar, cuja patrona é a advogada
Dra. Maria Augusta Saraiva, vem corroborar com essa discussão além de contribuir na
criação de uma iden�dade escolar.   Dessa forma, o presente projeto propõe como obje�vo
geral promover estratégias de pesquisas a par�r da interface entre arquivologia e História e
como obje�vos específicos visa a iden�ficar fatos históricos em fontes diversas relacionados
à patrona desta Unidade Escolar, a advogada Maria Augusta Saraiva, promover debate
sobre gênero e sua contribuição para uma sociedade igualitária e com oportunidades a
todos os seus cidadãos, criar um acervo histórico e cultural a respeito da Etec Dra. Maria
Augusta Saraiva e sua contribuição para a cidadania, contribuir para a preservação da
memória da Etec Dra. Maria Augusta Saraiva e na construção de uma iden�dade escolar.
Como resultados, espera-se construir um acervo documental e um painel permanente e
cronológico com parte do acervo iden�ficado.

 
 
4. Equipe responsável pela elaboração e execução do projeto

Função/Cargo na Ins�tuição   

 

Direção

Coordenadora Pedagógica

Orientação Educacional

Professores

Corpo Administra�vo

Alunos

  

 

5. Obje�vos

Promover estratégias de pesquisas a par�r da interface entre arquivologia e História.

 
5.2 Obje�vos específicos
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Iden�ficar fatos históricos em fontes diversas relacionados à patrona desta Unidade Escolar,
a advogada Maria Augusta Saraiva.

Promover debate sobre gênero e sua contribuição para uma sociedade igualitária e com
oportunidades a todos os seus cidadãos.

Criar um acervo histórico e cultural a respeito da Etec Dra. Maria Augusta Saraiva e sua
contribuição para a cidadania.

Contribuir para a preservação da memória da Etec Dra. Maria Augusta Saraiva.  

Contribuir na construção de uma iden�dade escolar.

 

 

6. Jus�fica�va
O debate sobre gênero é uma questão que se faz necessária no ambiente escolar, como
forma potencial para compreender desigualdades, hierarquias, opressões que permeiam o
meio social. Considerando a história de vida da patrona desta Unidade escolar, temos
definido um ponto de par�da para a promoção dessa discussão. Assim, a criação de um
acervo histórico e cultural a respeito de seus feitos, somados às ações educacionais
promovidas por esta Etec, cons�tuem material relevante e contextual para a compreensão
desses fatores. Isso contribui também para a construção de uma iden�dade escolar
pautada, fundamentalmente, na construção cidadã e na criação de oportunidades de
desenvolvimento cultural, social e econômico de todos aqueles que passaram, que estão e
que ainda passarão por esta Unidade Escolar. Assim, a criação de um acervo histórico e
cultural promove também a preservação da memória de sua patrona e, consequentemente,
desta ins�tuição de ensino, que não tem medido esforços para a inclusão de seus alunos na
cultura letrada e inserção no mundo do trabalho.

 

 

 

7. Plano de trabalho/Execução:
2018 – reuniões para apresentação do projeto, seus obje�vos e divisões e execução de
tarefas: pesquisa histórica e coleta de materiais do acervo (alunos, Professores, Corpo
Dire�vo e administra�vo);

2019 – organização dos itens coletados e redação da pesquisa histórica (alunos,
Professores, Corpo Dire�vo e administra�vo);

2020 – criação e adequação de um espaço para exposição do acervo (alunos, Professores,
Corpo Dire�vo e administra�vo);

2021 – montagem e organização do espaço (alunos, Professores, Corpo Dire�vo e
administra�vo);

2022 – inauguração com grande evento e par�cipação de toda a comunidade interna e
externa (alunos, Professores, Corpo Dire�vo e administra�vo);

 

8. Sistema de acompanhamento, controle e avaliação.
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Reuniões, por�ólio, relatórios, diário de bordo e check list.

 

 

 

 

 
Metas associadas:

-> Desenvolver em um período de 05 anos projetos voltados para a construção da identidade escolar
-> Elevar gradativamente em 5%, no período de 03 anos, o índice do SAI no bloco de Gestão Pedagógica (Processo e Resultado) e
Observatório (Bloco Pedagógico).
-> Propor e implantar projetos pedagógicos na Unidade Escolar com vistas à inovação

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA

Parecer do Conselho de Escola
 
Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se em caráter extraordinário na sala da
Direção da ETEC Doutora Maria Augusta Saraiva o Conselho de Escola e demais membros da Unidade para dar o
parecer sobre o Plano Plurianual de Gestão 2018-2022. Após verificação o Conselho emitiu parecer favorável ao
P.P.G. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e eu Cristiane Alves de Souza, secretariei a reunião.
Esta ata segue assinada como sinal de aprovação por todos os presentes.
Presidente: Marly de Oliveira Moraes.
Diretoria de Serviços: Cristiane Alves de Souza.
Representante dos Professores: Luiz Antônio Gallão.
Representante dos Servidores Técnicos e Administrativos: Luciana Poti Rodrigues de Souza.
Representante dos Pais de Alunos: Viviane Cristine de Campos.
Representante dos Alunos: Bruno Souza.
Representante de Órgão de Classe: Francisco das Chagas Mouzinho Queiroz Magalhães.
Representante de Instituição Auxiliar: Morgana Gabriela Tito Passos (APM da
Etec. Dra Maria Augusta Saraiva)
Empresários, vinculado a um dos cursos: LCTEC Manutenção e Reforma Integrada LTDA - EPP.
Aluno Egresso atuante em sua área de formação técnica: Jennifer da Silva Ortega.
Representante do Poder Público Municipal: Polícia Militar do Estado de São Paulo, representante Soldado PM
Augusto José da Silva.
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Membro 1: Coordenador Pedagógico: Ivelize Thaís Ferreira de Oliveira Campos.
Membro 2: Orientador Educacional: Renato de Antônio de Souza. 
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