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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 
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 

 

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscarse, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada 
(GADOTTI, 2000)

Nome: ETEC JOÃO GOMES DE ARAÚJO
Email: dir.gomesdearaujo@centropaulasouza.sp.gov.br
Telefone: (12) 36456225
Endereço: Rua Professor José Benedito Cursino, 75  Bairro da Boa Vista CEP 12401090
Homepage: http://www.etejga.com.br

A Etec João Gomes de Araújo apresenta o seu Plano Plurianual de Gestão, conforme o disposto no Regimento Comum das Escolas Técnicas do CEETEPS.
O Projeto Político Pedagógico apresenta os princípios pedagógicos da unidade, a luz deste, foram elaborados os objetivos e metas a serem atingidas, sempre observando as situação problema, pontos fortes de nossa unidade.
Uma escola que objetiva prestar um trabalho de qualidade e democrático para a comunidade, formando cidadãos para a vida e para o mercado de trabalho.
Por isso valorizamos a participação da comunidade, em nossos trabalhos e contamos com os membros para elaboração deste plano.
A comunidade tem sua representação no Conselho de Escola, como também através do corpo docente, coordenadores, gestores, funcionários e alunos.
Através de reuniões foram apresentados os anseios e metas que cada um ou cada grupo pretende alcançar e é através dessas opiniões e desta participação da comunidade que construímos o presente trabalho.
A direção e demais gestores trabalharam como compiladores de todas essas ideias. Coube a eles observar as opiniões fornecidas, analisar as prioridades, verificar as condições da instituição escolar para, então, concluir o Plano Plurianual de Gestão 2015 - 2019.
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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

 I. Contexto Histórico

A ETEC João Gomes de Araújo é a mais tradicional escola de Pindamonhangaba, completa neste ano 84 anos de existência.

 Foi criada através da Lei nº 74, de 15 de abril de 1931, sendo oficializada pelo Governo Federal, aos 30 de maio de 1931 com o nome de Ginásio Municipal, instalada no Palacete Visconde da Palmeira, atual sede do museu histórico de Pindamonhangaba.

1. Em 24/10/1945 através do Decreto Lei nº 15.170, passou a Ginásio Estadual.
2. Em 1961 foi transferido para o prédio atual, recebendo o nome de Instituto de Educação Estadual João Gomes de Araújo, em homenagem ao grande maestro, filho de Pindamonhangaba, nascido em 05/08/1846. Autor das óperas Edmeia; Carmosina e Marta Petrowna e Helena.
3. Em 1976 através da Resolução SE nº 14, de 21 de outubro, passou a ser denominada de Escola Estadual de 2º Grau João Gomes de Araújo.
4. Em 1987 através da Resolução SE 12/87, de 27 de janeiro, passou a ser denominada de Escola Técnica Estadual de 2º Grau João Gomes de Araújo, transformando-a em escola técnica, que se deu devido a demanda sócio-econômica sofrida pela cidade, passando a oferecer os cursos técnicos em Mecânica; Contabilidade; Nutrição e Dietética e Magistério.
5. Em 1993, através do Decreto nº 37735, de 27/10/93, passou a pertencer ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), instituição vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, oferecendo os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, com a duração de 4 anos para os cursos de Mecânica e Nutrição e com 3 anos para o curso de Contabilidade.
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 A partir de 1998, os cursos técnicos desvincularam-se do Ensino Médio e em 2012 retorna na modalidade Integrado nos cursos, Ensino Técnico em Mecânica integrado ao Médio e Ensino Técnico em Logística integrado ao Médio, os ETIMs.

Em 2015, através de novas orientações do Centro Paula Souza a modalidade, Integrado se amplia para Ensino Técnico em Nutrição integrado ao Médio, Ensino Técnico em Informática integrado ao Médio e dá continuidade ao já existente Ensino Técnico em Mecânica integrado ao Médio. O Ensino Técnico em Logística integrado ao Médio não teve continuidade, visto que a demanda no vestibulinho estava baixa e a evasão foi
relevante para um curso integrado.
Também em 2015 foi firmada a parceria com a Secretaria da Educação do estado com o Programa Vence, curso de período integral que une o Ensino Médio e a Educação Profissional: a escola estadual é responsável pela formação básica e o Centro Paula Souza (ETEC), pela formação técnica.
 
O Programa Vence nesta unidade escolar realiza a formação técnica em Informática dos alunos da E.E Gabriella M. A. Marcondes, abaixo informações sobre a escola.
 
1.1 - Nome da Escola:  EE Profª. Gabriella Monteiro de Athayde Marcondes
1.2. - Endereço:  Estrada Munic. Cap. Avelino Alves Pereira, s/nº
1.3 - Telefones / email : (12) 36426408 / (12) 36434146
e013432a@see.sp.gov.br
1.4 - Localização Bairro Cruz Grande, zona rural, Pindamonhangaba/SP
1.5 - Diretoria de Ensino:  Diretoria de Ensino Região de Pindamonhangaba
1.6 - Data de Criação da Escola:  Ato de criação de 16/06/1966, publicação DOE 17/06/1966, Instalação em 25/08/1966
1.7 - Autorização para funcionamento de 5ª a 8ª séries e Ensino Médio Resolução SE 14 de 21/01/1976, publicação DOE 22/01/1976, com Instalação em 25/08/1976
Instalação do Ensino Médio, Protocolo nº 708/0067/2012, de 21/12/2012, com instalação em janeiro de 2013
1.8 - Turnos de Funcionamento Período da manhã: 07h00min às 12h15min
        Período da tarde: 13h00min às 18h15min
1.9 - Tipos de Ensino ofertado:  Ensino Fundamental e Médio
1.10 - Etapas, fase e modalidades de ensino Ciclo II - 6º ano (Ensino de 09 anos), 6ª, 7ª e 8ª séries ( Ensino de 8 anos)
            Ensino Médio - 1ºAno e 2º ano
1.11 - Programas e Projetos Especiais da Escola Programa de Recuperação Intensiva 

         Sala de Apoio Pedagógico Especializado
          Currículo é Cultura
          Olimpíada Brasileira de Astronomia
          Olimpíada Brasileira de Matemática
          Programa Dinheiro Direto na Escola

 

 O Ensino Técnico Modular, passa ao longo destes anos por alterações quanto aos cursos implantados, sempre buscando atender a demanda observada no concurso vestibulinho, na evasão e no mercado de trabalho da região. 

Atualmente a escola conta com 10 cursos técnicos, sendo eles: Técnico em Administração, Contabilidade, Cozinha, Informática, Logística, Mecânica, Nutrição e Dietética, Recursos Humanos, Redes de Computadores e Serviços Jurídicos, dentre estes, por questões de demanda, alguns se iniciam anualmente.
 
A representação significativa da escola a torna inserida positivamente na comunidade, sendo recorrente nos meios de comunicação do município a citação positiva e respeitável da instituição, agregando valores sócios culturais à cidade.
 
Pindamonhangaba é uma cidade bastante tradicional da região, sua população é, hoje em dia, diversificada no que diz respeito à população originária e muitos aqui residem para trabalhar nas empresas locais.
 
Nossa escola está localizada num bairro antigo e residencial próximo ao centro. O Bairro Boa Vista margeia o Rio Paraíba, nas proximidades da escola está o Palacete Visconde da Palmeira (local onde a escola esteve instala entre o período de 1931 a 1961).
 
O Bosque da Princesa também é um ponto turístico localizado na adjacência da instituição.
O sistema de transporte é problemático, pois são poucos os ônibus circulares que passam nesta região, muitas vezes buscamos parceria com as empresas de ônibus da cidade para que atendam nossos alunos, quanto à solicitação de virem até a escola, para que os alunos não tenham dificuldade com relação aos últimos horários dos cursos do noturno.
 
A E.E Profº João Martins de Almeida é vizinha de nossa escola e com esta unidade de ensino mantemos um relacionamento muito positivo, vale lembrar que esta escola colabora com o empréstimo do prédio nas ocasiões de vestibulinho e vale lembrar que durante a cobertura da quadra poliesportiva de nossa escola, pudemos contar com o empréstimo de uma das quadras que a escola possui. E a parceria se estabelece, pois
quando a mesma precisa de salão grande para algum evento, conta com nosso espaço. Também há visitação dos alunos desta escola em eventos promovidos pela Etec, desta forma torna-se bastante clara a missão que nos converge: "A Educação".

  II- Valores 

São valores que pautam as nossas ações escolares:
Igualdade: O desenvolvimento de competências que proporcione uma melhor compreensão de si, do outro e do mundo.
Cidadania: Respeito às diferenças, autonomia no processo ensino-aprendizagem, estímulo ao raciocínio crítico.
Direitos e Deveres: O exercício consciente de direitos e deveres no comportamento pessoal e coletivo, respeitando os ideais de convivência democrática.
Gestão Democrática: Criar uma visão de conjunto acompanhada a uma ação de colaboração;
Valorizar as capacidades e aptidões da comunidade escolar;
Estabelecer demanda de trabalho centrado nas idéias e não em pessoas;
Liberdade: Oportunizar a liberdade de expressão garantindo a autonomia com responsabilidade diante dos fatos cotidianos com sabedoria e comprometimento.
Cooperação: Desenvolver a prática de assumir responsabilidades em conjunto.
Promover um clima de confiança;
Atitude Ética: O exercício consciente de direitos e deveres no comportamento pessoal e coletivo, respeitando os ideais de convivência democrática.
 
 Oferecer um ambiente de acolhimento, responsabilidade e incentivo ao crescimento pessoal de modo cooperativo, organizado e de aprendizagem a todos os alunos.
Interação Escola-Família: Estimular a aproximação escola-família.
Proporcionar o envolvimento das relações da tríade Escola - Sociedade - Família, oferecendo condições para que haja o direcionando o ser humano às finalidades de caráter social e renovador.
 
Proposta Curricular
O Currículo para o Ensino Médio das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza foi elaborado coletivamente por docentes da Instituição, durante as reuniões do Laboratório de Currículo promovido pela Coordenadoria de Ensino Técnico (CETEC), com objetivo de, por meio de ações e reflexões de uma equipe de docentes formada por diretores, coordenadores, professores e especialistas em currículo, apresentar uma nova
proposta com o objetivo de adequar o curso: 
a) aos princípios da Reforma, implantada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação no. 9394/96; 
b) aos paradigmas estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio e pelos PCN+, nos anos subseqüentes àquela lei; 
c) à política educacional do Centro Paula Souza.
Os trabalhos do Laboratório do Currículo foram desenvolvidos nas seguintes etapas:
 
1ª etapa (2002)
 Fase Preparatória: Discussão pelos Professores Responsáveis por Projetos na CETEC, especialistas em disciplinas das três Áreas de Conhecimento, das competências/habilidades apresentadas nos Parâmetros e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio para cada uma delas. Foram selecionadas aquelas que seriam gerais e básicas para todos os componentes da Base Nacional Comum e verificadas as diferenças
de metodologia para desenvolvê-las nas diversas disciplinas.

2ª etapa (2002)
Implantação e desenvolvimento do Laboratório de Currículo do Ensino Médio,que contou com a participação de 9 professores especialistas das diversas disciplinas da Base Nacional Comum, representando seis ETE (Bento Quirino, Polivalente de Americana, Trajano Camargo, Pedro Ferreira Alves, Prof. Armando Bayeux da Silva e Rubens de Faria e Souza. Nesta etapa, a equipe de docentes 
para Desenvolvimento de Competências. Os trabalhos dos participantes do Laboratório foram desenvolvidos em 4 encontros presenciais (com palestra e oficina de trabalho), 4 atividades não-presenciais e um trabalho de conclusão de curso (TCC): carga horária total de 80 horas.

Durante os trabalhos do Laboratório de Currículo foram realizadas as atividades relacionadas a seguir:
1) apresentação e discussão de uma Planilha de Proposta de Currículo por Competências com o Perfil do Aluno concluinte do Ensino Médio e uma lista de competências comuns a todas as áreas de conhecimento, agrupadas em três funções: 1. Representação e Comunicação; 2. Investigação e Compreensão; 3. Contextualização Sociocultural;
2) seleção de competências que o grupo considerou que seriam pertinentes a todo o conjunto de componentes curriculares representados, ainda que em graus diferentes de importância;
3) levantamento das metodologias e instrumentos de avaliação para cada uma das competências;
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4) levantamento das habilidades para cada competência, com base nas metodologias e nos instrumentos de avaliação já definidos;
5) agrupamento das competências, das habilidades, das metodologias e dos instrumentos de avaliação pertinentes a cada uma das três séries do curso;
6) seleção de valores e atitudes a serem desenvolvidas em cada competência.
7) construção do Perfil de Competências do aluno concluinte de cada uma das três séries.

 3ª etapa (2003)
2a Fase do Laboratório de Currículo, desenvolvida para a capacitação de Coordenadores de Área e Professores do 1º ano do Ensino Médio de duas ETE- a ETE Fernando Prestes e a ETE Rubens de Faria e Souza, ambas em Sorocaba - escolhidas para desenvolvimento de uma experiência piloto de implantação da nova proposta, em 2004. Carga horária: 60 horas (32 horas presenciais e 28h de atividades não presenciais).

 4ª etapa (2004)
 Aplicação da proposta do Laboratório de Currículo, a título experimental, nas duas escolas, com acompanhamento, capacitação e avaliação pela Professora Responsável pelo Laboratório de Currículo e reuniões conjuntas dos docentes e das Coordenadoras das duas ETE (carga horária - até 20 horas). Nesta etapa, ficou clara a necessidade de uma capacitação docente mais aprofundada sobre os objetivos, os princípios
pedagógicos e as metodologias mais adequadas para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem para a construção de competências. Dessa constatação, nasceu a idéia de realizar um curso para coordenadores de Ensino Médio de todas as ETE com o objetivo de preparar os docentes para a implantação da organização curricular elaborada pelo Laboratório do Ensino Médio.
 
5ª etapa (2005)
 Discussão e validação da proposta do Laboratório de Currículo, definição dos Conhecimentos a serem trabalhados por disciplina e capacitação docente para desenvolver o novo currículo, durante a realização do curso 
de capacitação dos professores pelos coordenadores em suas respectivas escolas e trabalho de conclusão de curso. Carga horária: 124 horas.
A capacitação dos Coordenadores de Ensino Médio foi fundamental para a divulgação dos trabalhos do Laboratório de Currículo e discussão e aplicação prática de princípios, conceitos, metodologias, procedimentos didáticos, instrumentos e técnicas de avaliação, elaboração, execução e acompanhamento de planos de trabalho e implantação de projetos. 
Participaram do Curso 87 (oitenta e sete) coordenadores, representantes de 81 (oitenta e uma) Unidades Escolares. 
Durante este curso foram propostos pelos participantes os conhecimentos a serem desenvolvidos nos componentes curriculares da Base Nacional Comum e em Língua Estrangeira Moderna - Inglês.
Eles foram estabelecidos com base em três referências: a) as propostas curriculares apresentadas pela CETEC em 1997; b) os PCN+; c) as experiências de prática pedagógica dos coordenadores participantes.
 
As etapas de construção dessa proposta foram as seguintes:
 5.1 - como atividade não-presencial preparatória do 3º Encontro do Curso mencionado, as duas turmas de coordenadores de área que participaram do mesmo foram orientadas a consultar os PCN +, aproveitar as suas experiências pessoais e, a partir dessas informações, elaborar uma proposta de conhecimentos a serem desenvolvidos no componente(s) curricular(es) em que eram especialistas.
 5.2 - no dia do 3º Encontro para a 1ª turma, os coordenadores se reuniram por componente curricular, compararam suas propostas e organizaram uma outra, coletiva, resultante de decisões consensuais;
 5.3 - durante o 3º Encontro da 2ª turma, o mesmo procedimento foi adotado, resultando mais uma proposta de elaboração coletiva por componente curricular;
 5.4 - por ocasião do 4º Encontro da 1ª turma, as duas propostas coletivas de cada componente curricular foram entregues aos grupos já formados no Encontro anterior para que fossem comparadas e originassem uma terceira, que sintetizasse os conteúdos mais importantes para o desenvolvimento de competências nos alunos em cada disciplina;
 5.5 - durante o 4º Encontro da 2ª turma, as "terceiras propostas" elaboradas pela 1ª turma foram apresentadas aos grupos de especialistas em cada componente curricular para que fossem discutidas e resultassem em propostas finais do curso;
 5.6 - todas as propostas apresentadas pelos grupos das duas turmas - aquelas resultantes das etapas sucessivas de trabalho e as finais - foram analisadas por Professores Responsáveis por Projetos na CETEC, especialistas em disciplinas do Ensino Médio, aos quais foram solicitadas sugestões de aprimoramento para a sua estrutura e estilo de comunicação. O objetivo era harmonizar os diversos componentes entre si e em
relação aos objetivos e princípios pedagógicos já discutidos durante o desenvolvimento do Curso. Outra preocupação foi a de que a redação dos tópicos fosse auto-explicativa.
Embora, durante o Curso, os conhecimentos tenham sido definidos para cada uma das três séries do Ensino Médio, preferimos deixar que essa distribuição fosse feita pela Equipe de Professores de cada U.E., em trabalho coletivo, rearranjando-os com a perspectiva de trabalhá-los interdisciplinarmente, sempre que possível.

 6ª etapa (2006)
Implantação do currículo reelaborado pelo Laboratório de Currículo prevista para:2006, nas 1ªs séries; 2007, nas 2ªs séries e 2008, nas 3ªs séries, com acompanhamento, avaliação e supervisão da CETEC.
3. Considerações sobre a organização curriculares proposta
Após a análise e discussão dos objetivos e princípios pedagógicos orientadores do Ensino Médio, propostos na LDB, nos PCNEM, nos DCNEM e no Exame Nacional do Ensino Médio, e da seleção de competências a serem desenvolvidas durante o curso, a equipe do Laboratório de Currículo agrupou-as por ordem de complexidade e de adequação 
perfil de competências de um aluno que concluísse o Ensino Médio e como esse perfil seria construído gradualmente, no decorrer de três anos de ensino-aprendizagem.

Das reflexões e discussões desenvolvidas sobre essas questões, resultaram três perfis de conclusão, um para cada série, que, em conjunto, continham as competências enumeradas no perfil de saída do aluno concluinte do curso.
As três Funções
As competências foram organizadas em FUNÇÕES, entendendo-se por função um conjunto de competências voltadas para a consecução de um mesmo objetivo, como, por exemplo, o de representar e comunicar idéias; de investigar e compreender a realidade; de contextualizar os objetos de conhecimento e os problemas as serem solucionados do ponto de vista sociocultural.
Assim sendo, as competências do Ensino Médio foram classificadas segundo três funções:
1ª Função - Representação e Comunicação
2ª Função - Investigação e Compreensão
3ª Função - Contextualização Sociocultural
 
Os Perfis de Competências
A equipe do Laboratório de Currículo construiu uma planilha contendo: o Perfil de Saída do Aluno Concluinte do Ensino Médio; os Perfis de Competências por Série e todas as Competências a serem desenvolvidos nas três séries do Ensino Médio.
Para cada competência foram relacionados habilidades, valores/atitudes, instrumentos e procedimentos de avaliação.
As competências foram selecionadas com base na lista apresentada pelos PCNEM intitulada Competências/Habilidades (e que não diferencia uma das outras) dentre as consideradas mais complexas e ao mesmo tempo fundamentais para o cumprimento dos objetivos do curso e que poderiam ser consideradas macro-competências.
Todas elas podem ser desenvolvidas nos 9 componentes curriculares da Base Nacional Comum e em Língua Estrangeira Moderna - Inglês, variando apenas os conhecimentos que servirão de base para a mobilização da competência e a metodologia de ensino-aprendizagem adequada a cada uma delas. A única exceção é a que listamos como 1.2, Função 1: Representação e Comunicação, para a 1ª série, que corresponde
exclusivamente ao componente Língua Estrangeira Moderna - Inglês.
As habilidades foram identificadas na listagem de Competências/Habilidades do documento citado dentre aquelas necessárias para o desenvolvimento e para a mobilização de cada uma das competências mais complexas, ou seja, das macro-competências.
Os valores e as atitudes a elas relacionadas resultaram das discussões da equipe do Laboratório de Currículo e da contextualização das mesmas em situações de mobilização da competência.
Os conhecimentos a serem desenvolvidos tiveram como fontes os PCN+, as experiências didático-pedagógicas dos coordenadores participantes do Curso"Construção e Implantação de Novo Currículo para o Desenvolvimento de competências no Ensino Médio" e algumas das propostas da CETEC, de 1997, para a implantação de Ensino Médio nas unidades do Centro Paula Souza em 1998.
 
III. Princípios pedagógicos
 
Foram onze os princípios pedagógicos selecionados para orientar o ensino-aprendizagem no Ensino Médio de nossas ETEC.
1. Ensino-aprendizagem com foco no desenvolvimento de competências.
A nova educação profissional desloca o eixo do trabalho educacional do desenvolvimento de conhecimentos para o desenvolvimento de competências, do ensinar para o aprender e daquilo que vai ser ensinado para o que é preciso aprender no mundo contemporâneo e no futuro.
2. Leitura crítica da realidade e inclusão construtiva na sociedade da informação e do conhecimento.
A sociedade atual tem sido denominada sociedade da informação por diversos motivos: a) o fluxo intenso e ininterrupto de informações; b) as tecnologias mais aperfeiçoadas e variadas destinadas à sua produção, difusão e armazenamento; c) a possibilidade de acessá-las rapidamente ou em tempo real; d) o fato de elas se materializarem não apenas na forma escrita, mas também na audiovisual.
A escola não é mais a maior responsável pela transmissão de informações, como foi até a primeira metade do século vinte. Contudo, o fato de os alunos poderem "navegar" de um para outro site ou e-mail, migrarem de uma para outra sala virtual, pularem de um para outro canal de TV e sintonizarem diferentes emissoras de rádio, em um tempo relativamente curto - ou seja, o fato de estarem inseridos na sociedade da
informação - nem sempre significa que estejam incluídos na sociedade do conhecimento.
Daí a importância do educador como mediador entre os meios de informação e comunicação e o aluno, orientando-o a respeito do modo crítico e reflexivo de lidar com as informações ao buscá-las, selecioná-las, organizá-las e dar-lhes sentido, questionando sempre: quem as produziu; de que modo o fez; porque e para quê as divulgou; a quem elas beneficiam ou prejudicam; o que se pode fazer com elas e que destino se deve a
elas atribuir?
Leituras críticas da realidade são os pressupostos de um tratamento inteligente e construtivo das informações disponíveis e possíveis de produzir conhecimento. Analisá-las, interpretá-las, relacioná-las com o seu contexto, associá-las a outras, fazer analogias com teorias e sistemas conhecidos, compará-las com experiências já vividas - esses são procedimentos que incluem o cidadão na sociedade do conhecimento como seu
próprio construtor, instrumentalizando-o a lidar estrategicamente com o objeto de sua investigação, a partir de diversos enfoques e com o subsídio de diferentes fontes.
3. A aprendizagem como processo de construção coletiva em situações e ambientes cooperativos.
Nos processos de formação que promovem aprendizagens construtivas, são privilegiadas as situações e os ambientes em que são levantados alguns tipos de problemas que só podem ser solucionados em grupo e de modo cooperativo. Essa importância atribuída à aprendizagem cooperativa e a sua superioridade sobre a individual e competitiva se deve a algumas características resultantes do convívio dos aprendizes trabalhando
em parceria.
Por exemplo: a) o desenvolvimento de competências sociais, valores e atitudes éticas relacionadas com a responsabilidade, a organização, a solidariedade e o respeito à diversidade; b) maior motivação do aluno quando trabalha em grupo e pode contar com o apoio de outros; c) ênfase maior no processo de construção de conhecimento e desenvolvimento de competências pelo grupo do que no resultado do trabalho individual; d)
maior ocorrência de conflitos cognitivos ou sociocognitivos "com outros, contra outros, por causa de outros, ou, graças aos outros" (Pozo, 2002, p. 259), os quais proporcionam aos alunos em conflito a percepção de suas contradições, o exercício da argumentação, a incorporação de conhecimentos trazidos pelos opositores e a percepção da realidade sob outros enfoques, diferentes do seu; e) oportunidade de o aluno atuar ora
como aprendiz de alguns colegas, ora como mestres de outros.
É preciso lembrar, porém, que embora a aprendizagem cooperativa apresente inúmeras vantagens sobre a individual ou a competitiva, ela apenas propicia melhores condições para que o aluno se desenvolva, não sendo a condição única para que isso aconteça. 
se prepara para as tarefas que realizará em equipe e para exercitar e consolidar as habilidades e conhecimentos que desenvolveu trabalhando com ela.
Além disso, algum tipo de competitividade deve ser estimulado no educando, pois muitas vezes ele se verá sozinho para resolver determinados problemas cuja solução significa neutralizar ou diminuir o poder de forças, vontades e/ou valores 
Nesse aspecto, a presença e a ação do professor mediador é importante, dosando, equilibradamente, a seleção de atividades e procedimentos que possam concorrer para o desenvolvimento do espírito cooperativo no aluno, mas também para a sua autonomia, auto-iniciativa, independência, espírito de liderança e pro atividade.
4. Compartilhamento da responsabilidade do ensino-aprendizagem por professores e alunos
O professor compartilha a responsabilidade e o controle do ensino-aprendizagem com seus alunos: é ele quem propõe os objetivos das atividades educacionais, providencia as bases materiais, disponibiliza instrumentos para que os alunos trabalhem, lança desafios e estímulos para que eles desejem atuar e controla a continuidade dos processos iniciados - mas a efetivação da aprendizagem dependerá não apenas dele, mas de os
aprendizes se responsabilizarem também por ela, discutindo com ele as propostas, aceitando os desafios lançados e/ou sugerindo outros, utilizando os recursos que lhe foram oferecidos de acordo com suas possibilidades, necessidades e preferências, mobilizando suas capacidades pessoais e relacionando-se entre si e com o professor, para atingir as metas estabelecidas por meio da gestão participativa da aprendizagem.
O professor não é o único que conhecerá e utilizará o Plano de Curso e o Plano do Trabalho Docente para o acompanhamento das atividades educativas: seus alunos não só poderão como deverão compartilhar desse mesmo instrumento para planejar e avaliar os trabalhos em processo ou aqueles já realizados. O professor tem primordialmente a função de orientar, supervisionar, apoiar, motivar, esclarecer, aconselhar, questionar
e sugerir caminhos para a resolução de problemas, ao invés de estar sempre apresentando soluções prontas para eles.
Ao auxiliar seus alunos em sua formação, o professor: 
a) parte dos interesses e motivações dos mesmos; 
b) considera os conhecimentos, as habilidades e experiências que já trazem consigo; 
c) dosa a quantidade e os tipos de tarefa que lhes serão propostas; 
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d) diversifica essas tarefas e os meios utilizados para realizá-las; 
e) esclarece as razões de sua proposição bem como os objetivos que as orientam e os resultados que poderão ser atingidos por seu intermédio; 
f) relaciona as atividades entre si e os conhecimentos e habilidades desenvolvidos em cada uma; 
g) incentiva a cooperação, a reflexão e a criticidade.
 5. Respeito à diversidade, valorização da subjetividade e promoção da inclusão

 Mesmo em classes pouco heterogêneas, diferentes são as características físicas, psicológicas e emocionais, as histórias de vida, as condições socioculturais, o ponto de partida, o ritmo de aprendizagem e a sociabilidade dos alunos, resultando dessas diferenças as facilidades ou dificuldades de cada um em se desenvolver, atingir os objetivos propostos para o ensino/aprendizagem, integrar-se ao grupo e sentir-se a ele
pertencente (ou seja, nele incluído).
Muitos casos de evasão escolar e exclusão do educando se deve ao fato de os sistemas educacionais não respeitarem e contemplarem a diversidade e não possibilitarem atividades e meios diversos para que todos se desenvolvam, conforme suas possibilidades.
Por isso, em respeito à diversidade e ao direito à inclusão de todos, devem ser oferecidos e disponibilizados aos alunos uma variedade de materiais, recursos didáticos, tecnologias, linguagens e contatos interpessoais que poderão atender as suas diferentes formas de ser, de aprender, de fazer e de conviver e a seus diferentes tipos de conhecimento, de interesse, de experiência de vida e de contextos de atuação.
Dessa forma, os alunos poderão selecionar os materiais que lhe são mais acessíveis e lhe parecem mais interessantes, realizar tarefas e contatos nas horas que tiverem disponibilidade para isso; refazer trabalhos, reler textos, tirar dúvidas quando sentirem necessidade e escolher as pessoas com as quais têm mais afinidades para trocar informações, pedir e oferecer ajuda.
O atendimento individualizado a cada aluno é facilitado, uma vez que as metodologias e as técnicas utilizadas propiciam-lhe o autogerenciamento da aprendizagem, sendo que o professor desempenha, no grupo, a função de mediador.
6. Ética de identidade, estética da sensibilidade e política da igualdade
 A diversidade de materiais e de recursos e de acesso à informação, comunicação e expressão pelo aluno possibilita-lhe a percepção totalizante dos objetos de conhecimento da realidade exterior e de sua própria realidade interior, uma vez que essa percepção realiza-se por meio da mobilização de seus sentidos e por meio 
sensações e emoções, que, por sua vez, estimulam atividades intelectuais e resultam em processos de cognição mais abrangentes no qual ele - o educando - atua como identidade completa, integrada.
O desenvolvimento da ética da identidade tem como objetivos, também: 
a) o desenvolvimento de maior autonomia do educando para gerenciar, futuramente, sua vida pessoal, social, profissional; 
b) proporcionar-lhe parâmetros para desenvolvimento de valores e atitudes de respeito a si e aos outros nos diferentes papéis em que pode atuar social e profissionalmente; 
c) estimulá-lo a se atualizar e a se capacitar continuamente para o seu aprimoramento profissional e relacional.
Aliada à ética da identidade, a estética da sensibilidade valoriza: o empreendedorismo, a iniciativa, a criatividade, a beleza, a intuição, a limpeza, a organização, o respeito pela vida e a ousadia - em oposição ao burocracismo, ao conservadorismo, à repetitividade, à padronização, 
No exercício da cidadania, propicia: 
a) a percepção e a prevenção de situações que representem riscos ou desrespeito à integridade física, mental, moral e social das pessoas; 
b) a racionalidade no uso dos recursos materiais, a solidariedade no trato com as pessoas e a prudência e sensatez em ambos os casos; 
c) o discernimento do momento propício e da situação adequada para oferecer ou pedir ajuda, cooperar ou competir (concorrer); 
d) a empatia, no relacionamento com as pessoas com as quais lida, em seu trabalho; e) a atenção cuidadosa com a qualidade no processo de produção, no atendimento às pessoas, nas condições ambientais e sociais em geral.
Para formar o cidadão ético, sensível e democrático, é preciso tratá-lo, enquanto aluno, com ética, sensibilidade e democracia. Esse tratamento supõe que as relações sociais estabelecidas sejam pautadas pela política da igualdade e de valorização da diversidade, pelo direito de todos à educação para o trabalho e a educação profissional de boa qualidade.
A prática pedagógica deve, portanto, considerar como ponto de partida da aprendizagem de cada aluno os conhecimentos, as habilidades e as experiências que já traz consigo e adequar as metodologias, as técnicas e os materiais didáticos aos diversos perfis de educandos.
Nas relações entre os que ensinam e os que aprendem devem primar: a liberdade de expressão e comunicação; a democratização da informação; o compartilhamento do poder de aprender e ensinar; a solidariedade, a cooperação e a equanimidade; a negação dos preconceitos relativos a algumas profissões; a rejeição a formas de trabalho que atentam contra a dignidade humana.
 7.  Autonomia, protagonismo e aprendizagem do aprender
 A responsabilidade pela promoção de seu processo de aprendizagem e o de outros, a existência de um professor orientador e não dirigente e as estratégias que lhe permitem auto gerenciar o seu aprendizado - condições já discutidas em itens anteriores - estimulam no aluno sua própria percepção de ser aprendente, em eterna construção, e a de que pode se desenvolver continuamente, se desempenhar o papel de protagonista
e não de coadjuvante ou de figurante no processo educativo. Assim procedendo, o aluno estará a meio caminho do desenvolvimento da competência de aprender a aprender.
Identificar ou reconhecer as condições que lhe são apresentadas para isso e aproveitá-las, tornando-se seu próprio mestre e, ao mesmo tempo, seu aprendiz, é a condição essencial para que o processo de desenvolvimento dessa competência seja desencadeado no aluno. Nessa etapa, é muito importante a presença do professor-orientador como mediador nas atividades e ações que possibilitarão ao educando descobrir e aplicar
as teorias, as técnicas e as tecnologias de ensino-aprendizagem e, futuramente, dominá-las sem precisar de ajuda para isso.
 8. Contextualização do ensino-aprendizagem
 Para que os objetos de aprendizagem despertem algum interesse no estudante, devem ser apresentados da forma como estão incorporados ao contexto de inserção e em suas ligações com os outros elementos que o compõem. Só assim - estabelecendo-se a corrente de ligações entre diversos elementos desse contexto (tecido, rede, sistema, ou organização) - é que o objeto e o sujeito que o aprende se interligarão,
resultando, daí, as condições ideais para um aprendizagem significativa.
São contextualizados os processos de ensino-aprendizagem que estabelecem pontes entre: a teoria e a prática; o desconhecido e o conhecido; o estudado e o vivido; o passado ou futuro e o presente; o importante e o interessante; o estudo da Vida e a Vida se manifestando.
Estamos, portanto, diante de um ensino-aprendizagem contextualizado quando: no lugar da mera exposição-reprodução de conhecimentos há uma valorização de sua construção e produção; os objetos de aprendizagem são relacionados com as experiências vivenciadas pelo sujeito da aprendizagem; o ponto de partida e de chegada das pesquisas e dos projetos em geral e´ o presente; sua importância é reconhecida pelo aluno a
ponto de interessá-lo; a vida é tratada manifestando-se em constante processo de vir-a-ser, e como objeto de respeito, proteção e preservação; situações relacionadas com o trabalho e a futura profissionalização são priorizadas.
 9. Interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e formação de profissionais polivalentes.
 Nenhuma disciplina escolar consegue abarcar todo o conjunto de conhecimentos de uma determinada ciência, linguagem, técnica ou arte, que, por sua vez, não conseguem abarcar também todo o conhecimento sobre a vida e suas manifestações. 
diferentes, sob a coordenação de professores também diversos.
Contraditoriamente, espera-se que o aluno, a partir de abordagens e informações tão especializadas, venha um dia a compreender o objeto do estudo em sua unicidade, integridade e completude, relacionando entre si aqueles conteúdos que lhe foram ministrados como fragmentos de um todo muito maior.
Na interdisciplinaridade, os diversos conhecimentos sobre um objeto - inter-relacionados por um eixo integrador e sob perspectivas e enfoques específicos - dialogam entre si, questionando-se, complementando-se, aprofundando-se ou esclarecendo-se uns aos outros, embora continuem a manter sua autonomia, seus objetos específicos e suas fronteiras muito bem demarcadas.
Quando a importância, o foco, o objetivo é transferido do objeto de estudo das disciplinas para as pessoas que o estudam, é porque o ensino-aprendizagem passou do domínio da interdisciplinaridade para o domínio da transdisciplinaridade. (MACHADO, 2000). Nesse caso, as fronteiras de uma determinada área ou campo de atuação são ampliadas, com a incorporação de outras possíveis leituras da realidade e de
conhecimentos, informações, abordagens e instrumentos diversos, independentemente a que disciplina costuma estar relacionados.
As práticas da inter e da transdisciplinaridade desenvolvem nos educandos a capacidade de interpretar a "realidade" sob diferentes enfoques e construir conhecimentos com informações e procedimentos de diferentes ciências, propiciando, assim, a sua formação como profissionais polivalentes.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico (1999), polivalência é "o atributo de um profissional possuidor de competências que lhe permitam superar os limites de uma ocupação ou campo circunscrito de trabalho, para transitar para outros campos ou ocupações da mesma área profissional ou de áreas afins. Permite ao profissional transcender a fragmentação das tarefas
e compreender o processo global de produção, possibilitando-lhe, inclusive, influir em sua transformação".
 10. Problematização do conhecimento
 Questões, problemas, necessidades, insatisfações, incertezas, curiosidades são desafios que mobilizam muito mais a inteligência, a vontade, as competências, do que a saciedade, a certeza, a idéia de que não há nada a se fazer porque todas as coisas estão nos seus devidos lugares e tudo se encaminha como deve ser.
Por isso, hoje, a metodologia que está sendo proposta como a que mais favorece o desenvolvimento, a mobilização e o aperfeiçoamento das diversas competências é a de dar significado às atividades de estudo e de treinamento de habilidades e motivar os alunos a realizá

Esses problemas devem ser originar de questões que envolvam elementos, situações, fatos ainda não conhecidos, imprevisíveis, que necessitam ser entendidos e cuja solução exija criatividade e originalidade daqueles que aceitam o desafio de encontrá-la.
Para que uma questão levantada possa ser considerada "problema", pertinente para estimular ou avaliar o desenvolvimento do aluno, é necessário que desperte nele o desejo ou necessidade de respondê-la e que isso só seja possível mediante um esforço de sua parte para fazê-lo, mobilizando suas competências, seu tempo, seus recursos e suas informações, já incorporadas ou para ele apresentadas na própria situação em que o
problema foi levantado.
 Quando se trata de problematização do conhecimento, do
Para que uma questão levantada possa ser considerada "problema", pertinente para estimular ou avaliar o desenvolvimento do aluno, é necessário que desperte nele o desejo ou necessidade de respondê-la e que isso só seja possível mediante um esforço de sua parte para fazê-lo, mobilizando suas competências, seu tempo, seus recursos e suas informações, já incorporadas ou para ele apresentadas na própria situação em que o
problema foi levantado.
 Quando se trata de problematização do conhecimento, do que se fala é de situações - problema, ou seja, de problemas que devem ser apresentados e solucionados, inseridos em uma determinada situação (real ou hipotética), considerando-se o conjunto de elementos, circunstâncias e características dessa situação em que ele acontece. Em outras palavras, a situação-problema é um problema contextualizado e tratado sob
enfoques os mais diversos.

 11. Trabalho por projeto no desenvolvimento e na avaliação do ensino-aprendizagem
Projeta significa lançar longe, arremessar, arroja, e implica sempre na idéia de prolongamento de alguma coisa. Em educação, significaria ensinar/aprender segundo determinado plano, com o objetivo de realizar um intento e alcançar um resultado no término de um processo.
Todo objetivo, em educação, é pedagógico e político, pois educar significa provocar mudanças no educando. Como todo educando é um cidadão, participante de uma sociedade, conseqüentemente educar é provocar mudanças na sociedade na qual ele é personagem atuante.
Conforme as mudanças que desejamos provocar, elas poderão concorrer para manter a sociedade em sua atual estrutura (ainda que algumas reformas mais superficiais possam ser introduzidas) ou para modificá-la mais profundamente.
Trabalhar por projeto é lembrar-se sempre dessas duas opções e traçar objetivos segundo nossas intenções de manter ou de mudar o estado das coisas, a postura das pessoas, o teor das relações sociais - em outras palavras, é definir os valores que orientarão a concepção, o planejamento, a execução e os resultados finais do projeto a ser desenvolvido.
Trabalhar por projeto é ter sempre em mente o objetivo que se quer atingir e agir de tal forma que cada dia, tema tratado, aula, atividade dentro ou fora da sala sejam um passo a mais em direção ao objetivo lançado para um futuro mais ou menos distante. Enfim: cada passo tece um caminho que, mais cedo ou mais tarde, conduzirá àquele ponto em que, em um sonho arrojado, foi visualizado lá adiante, em algum lugar do
futuro.
O planejamento de um projeto de ensino-aprendizagem não deve ser de competência apenas de quem pretende ensinar, mas deve ser discutido com quem deseja aprender, que também deve ser autor se tal processo for realmente educativo. É importante que um e outro ajam de modo que as atividades sejam planejadas e vividas sob a inspiração dos objetivos, metas e resultados finais projetados e que as avaliações sejam
feitas também por outros, possibilitando ajustes no trajeto e sucesso no final.
Dessa forma, o roteiro de um projeto se compõe de míni-roteiros que se interligam como segmentos de uma mesma linha ou mesmo fio condutor: são os míni-projetos (desenvolvidos em uma ou algumas aulas) ou micro-projetos, realizados com uma ou mais atividades presenciais ou não-presenciais, os estudos individuais ou as discussões em grupo.
Em outras palavras, dentro de um grande projeto, trabalha-se em projetos o tempo todo: nas aulas-projeto, nas atividades-projeto e nas avaliações do projeto (diagnósticas, de controle e de resultado final).
Trabalhar por projeto requer associações, parcerias, cooperação e compartilhamentos, mas também autonomia, iniciativa, automotivação e protagonismo.
As experiências desenvolvidas em projeto educacional têm demonstrado que ele só é efetivo se for compartilhado, do começo ao fim, da concepção à execução e à avaliação, por todos aos quais ele diz respeito diretamente (os professores e alunos), indiretamente (a comunidade escolar) e, se o projeto envolver ações de intervenção na realidade social, à comunidade local ou até mesmo outras.
Orientador Educacional
O Orientador Educacional foi uma importante conquista e até mesmo imprescindível há para todas as Etecs, a atuação junto ao corpo da escola, seja em termos de rendimento ou de comportamento necessita deste profissional que tem como objetivo principal propiciar ao educando o seu desenvolvimento pleno, por meio de ações planejadas, dinâmicas e contextualizadas, que exerçam influência em sua formação: intelectual,
físico, social, moral, emocional, político e educacional. Sua linha de atuação está fundamentada na LDB 9.394/96, no seu Art. 2º, onde traz o seguinte texto: "A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".
Cabe, portanto, a Orientação Educacional Escolar orientar o educando na tomada de consciência sobre seus valores, potenciais e dificuldades, dando-lhes oportunidade de auto avaliar-se, contribuindo para que o mesmo compreenda a si próprio, para que tenha condições de fazer escolhas mais adequadas e apropriadas.
O Orientador Educacional tem muito a contribuir com a dinâmica escolar uma vez que sua visão essencialmente humanista visualiza o ser humano na sua totalidade. Ter consciência da importância desse olhar permite ao sujeito que está sendo formado, a possibilidade de perceber-se como um indivíduo humanizado, capaz de operar mudanças em si mesmo, reinterpretando a realidade de forma crítica e intervindo de forma
adequada no meio social no qual está inserido.
O Prof. Ademar Paes dos Santos, de certa forma, mesmo na função de professor e Coordenador de Curso já atuava como orientador informal dos nossos alunos. Acreditamos que este cargo irá promover a formação integral de nossos alunos. 
 
Objetivos do projeto do Orientador Educacional para o ano de 2015
 Implantar na unidade a Orientação Educacional;
 Incentivar a participação dos alunos nos órgãos colegiados, tais como Conselhos Escolares e Grêmio Estudantil;
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 Mediar às relações interpessoais entre os alunos e a escola;
 Acompanhar os casos encaminhados pela direção ao Conselho Tutelar; 
 Mediar às relações interpessoais entre os alunos e a escola; 
 Assistir alunos que apresentam dificuldades de ajustamento à escola, problemas de rendimento escolar e/ou outras dificuldades escolares; 
 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; 
 Despertar no aluno o respeito pelas diferenças individuais;
 Oferecer às famílias subsídios que as orientem e as façam compreender os princípios subjacentes à tarefa de educar os filhos, para maior auto-realização dos mesmos; 
 Colaborar com a Unidade de Ensino a fim de garantir as informações sobre a vida escolar dos alunos, encaminhando dúvidas e questionamentos aos órgãos e servidores competentes; 
 Favorecer a construção de um ambiente democrático e participativo; 

  Formação dos Professores: 

 Nome           Licenciatura Graduação

Ademar Paes dos Santos        Letras 
Ademir dos Santos Galli        Esquema Engenharia mecânica
Adriana de Oliveira Alves Corrêa      Letras 
Aline Christina Finco        Letras 
Alexandre Honório de Oliveira      Administração
Almir José de Toledo     Esquema Engenharia Mecânica/Engenharia Segurança
Ana Lúcia da Cunha         Tecnólogo em gastronomia
Ana Paula de Castro    Matemática/pedagogia/esquema Bacharel em administração
Ana Paula Gomes         Ciências físicas e biológicas 
Anderson Reginaldo dos Santos     Esquema Bacharel em Engenharia Mecânica
André Luiz Raposo      Matemática/esquema Bacharel em Ciências Contábeis
Antonio Cirilo Albernaz Lobato     Esquema Engenharia Mecânica
Arlete Cândido Monteiro Vieira     Direito Bacharel em Ciências Contábeis
Benedito Décio de Siqueira Júnior      Pedagogia/  Engenharia Mecânica
Carlos Eduardo de Oliveira Neves  Bacharel em Ciências Econômicas/Contábeis/Administração
Carlos Roberto Lopes Ribeiro       Bacharel em Engenharia Mecânica
Cássia Bonafé Barbosa Matemática      Arquitetura e urbanismo
César Ribeiro Campos   Pedagogia/ Educação Artística/Esquema Engenharia Mecânica
Cilmara Aparecida Ribeiro de Lima    Esquema Tecnólogo em Processamento de Dados
Claudemir Santos Pinto        Tecnólogo em processamento de dados
Cláudia Rangel Corrêa        Bacharel em Ciências Contábeis
Cláudia Rosemary Ribeiro Gambi      Letras 
Cláudio Etelvino de Lima        Esquema Ciências da computação
Cláudio Martins Júnior Esquema      Bacharel em Administração
Cristiane Freire de Oliveira       Bacharel em Administração
Daniela Russo Rodrigues Teixeira      Esquema Nutrição
Danton Castilho Cabral Filho     Esquema Engenharia de Segurança/ Engenharia Mecânica
David Amorim Moreira          Esquema Bacharel em Ciências Contábeis
Denise Macruz de Azevedo Pereira    Educação Artística/Esquema Bacharelado em Computação
Élson Rodrigues da Paixão Júnior Pedagogia/Esquema Tecnólogo em Processamento de Dados
Eunice Santos Paiva de Souza       Geografia/Filosofia 
Flávio Matheus Pereira        Esquema / Informática Comunicação
Glaucia Calegari Labastie        Pedagogia/Letras 
Grace de Oliveira Ferreira    Tecnologia Em Informação - Ênfase Banco De Dados
Herculis Benedito Casagrande Monteiro     Administração
Iara Maria Gonçalves de Alvarenga                   Esquema Tecnólogo em Processamento de Dados
Isaura Maria dos Santos        Esquema Bacharel em Computação
Ivan Bezerra de Almeida        Esquema Processamento de Dados
João Alaor dos Santos        Esquema Engenharia Mecânica
Jomar Leite da Silva        Química 
Jonhson de Tarso Silva        Esquema Tecnologia em Informática
José Camilo Chaves         Matemática 
José Carlitos Antunes        Física / Engenharia Mecânica
Josias José da Silva        Administração
Josielli da Silva Prado C. Andrade      Contabilidade
Karina Buttignon       Esquema Tecnólogo em Processamento de Dados
Lucas da Silva Barbosa        Bacharel em Administração
Luci D' Almeida         Letras 
Lúcia da Silva Teixeira        Esquema Nutrição e Dietética
Lucio Salgado Silva Esquema   Administração com Ênfase em Gerenciamento Empresarial
Luís Gonzaga de Castro Júnior       História 
Luiz Carlos Azeredo Leite       Educação física 
Luiz Claudio de Moura        Esquema Ciências Contábeis
Marcela do Carmo Lourenço      Esquema Comunicação com Habilitação em Relações Públicas
Marcelle Homem de Melo Monteiro      Direito
Marcelo Costa Neves      Esquema Tecnólogo em Processamento de Dados
Marcos Rogério Ribeiro Campos            Esquema/Pedagogia Ciências Econômicas
Maria Gabriela dos Santos de Oliveira     Psicologia 
Maria Isolina de Oliveira Souza      Letras/Pedagogia 
Maria Regina Gonçalves      Esquema Tecnólogo em Processamento de Dados
Mariana Gardin Alves        Esquema Nutrição
Mariane Carmona Géia        Esquema Nutrição e Dietética
Marília Cristina Morais Soares Schmidt     Artes/Pedagogia Artes Cênicas
Mariluce Luglio Kosugi        Economia doméstica 
Mário Augusto de Souza        Esquema Bacharelado em Direito
Marli Cezario Israel      Esquema Tecnólogo em Processamento de Dados
Mirtes Marroco Paim        Esquema Administração
Midori Kato        Esquema Tecnólogo em Processamento de Dados
Morgana Marcatto         Esquema Comunicação Social
Nélson Kazuo Muta         Engenharia Mecânica
Nuci Pereira da Silva Almeida       Letras/Pedagogia 
Odisael Vieira de Siqueira       Esquema Nutrição e Dietética
Patrícia Campos Magalhães       Direito/ Língua Portuguesa 
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Rafael de Andrade Fernandes         Administração com Ênfase em Recursos Humanos
Raquel Ferreira de Souza Siqueira      Nutrição e Dietética
Renato Moreira da Silva        Esquema II Mecânica
Ricieri Ramos dos Santos        Esquema Direito
Rodrigo Monteiro da Silva       Educação Física 
Rolando José da Cunha        Esquema Tecnologia Mecânica
Samuel Alexandre de Almeida       Matemática 
Sandra de Carvalho Lopes       Esquema Ciências Contábeis
Sandro de Castilho Moraes       Bacharel em Computação
Sebastião Venâncio da Silva       Esquema Engenharia Mecânica
Sérgio Gama Salum         Educação física 
Sérgio Luiz Gritti         Esquema Administração
Sidney Constante         Engenharia Mecânica
Stéfano Martins Marques da Cruz      Esquema Sistemas da Informação
Tatiane Tolentino de Assis     Esquema Bacharelado em Computação Aplicada
Tiago Augusto Januário        Química 
Vânia Bianchi de Araújo        Esquema Bacharel em Administração
Wanderson Luiz Casari Casagrande      Matemática/ Engenharia Mecânica

Horários de aula  Ensino Médio (manhã)
07h30min - 08h20min
08h20min - 09h10min
09h10min - 10h00min
10h00min - 10h15min Intervalo
10h15min - 11h05min
11h05min - 11h55min
 
Ensino Médio (tarde)
13h15min - 14h05min
14h05min - 14h55min
14h55min - 15h45min
15h45min - 16h00min Intervalo
16h00min - 16h50min
16h50min - 17h40min
 
Ensino Técnico Integrado ao Médio (integral)
07h30min - 08h20min
08h20min - 09h10min
09h10min - 10h00min
10h00min - 10h15min Intervalo
10h15min - 11h05min
11h05min - 11h55min 
11h55min - 13h15min Almoço
13h15min - 14h05min
14h05min - 14h55min
14h55min - 15h45min
15h45min - 16h00min Intervalo
16h00min - 16h50min
16h50min - 17h40min

 Ensino Técnico (manhã)

07h30min - 08h32min
08h32min - 09h35min
09h35min - 09h50min Intervalo
09h50min - 10h52min
10h52min - 11h55min

  Ensino Técnico (tarde)

13h15min - 14h17min
14h17min - 15h20min
15h20min - 15h35min Intervalo
15h35min - 16h37min
16h37min - 17h40min

 Ensino Técnico (noite) e descentralizadas

19h00min - 19h56min
19h56min - 20h52min
20h52min - 21h07min Intervalo
21h07min - 22h03min
22h03min - 23h00min
 

 

 ADMINISTRAÇÃO DA ETEC E DA DESCENTRALIZADA EE DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES: PROFº LUCIO SALGADO SILVA
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 ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DA DESCENTRALIZADA EE PROF. RUBENS ZAMITH: PROFº SÉRGIO LUIZ GRITTI

 
COZINHA: PROFª MARILUCE LUGLIO KOSUGI
 

 
 
ENSINO MÉDIO: PROFªCLÁUDIA ROSEMARY GAMBI

 INFORMÁTICA/ ETIM INFORMÁTICA/REDES: PROFª MARLI CEZARIO ISRAEL

ETIM LOGÍSTICA: PROFª VÂNIA BIANCHI DE ARAÚJO

 

 LOGÍSTICA E RECURSOS HUMANOS DA DESCENTRALIZADA EE PROFª ALZIRA FRANCO: PROFª CRISTIANE FREIRE DE OLIVEIRA

  ETIM MECÂNICA: PROFº ANDERSON REGINALDO SANTOS

  MECÂNICA: PROFº CARLOS ROBERTO LOPES RIBEIRO
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NUTRIÇÃO E DIETÉTICA NOITE: PROFº ODISAEL VIEIRA DE SIQUEIRA

 

 NUTRIÇÃO E DIETÉTICA TARDE E ETIM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA: PROFª MARIANE CARMONA GEIA

 SERVIÇOS JURÍDICOS: PROFº MÁRIO AUGUSTO DE SOUZA

COORDENADORA DO PRÉDIO DA CLASSE DESCENTRALIZADA EE PROFª ALZIRA FRANCO: ANA PAULA DE CASTRO

 COORDENADOR DO PRÉDIO DA CLASSE DESCENTRALIZADA EE PROF. RUBENS ZAMITH: MARCELO COSTA NEVES

COORDENADOR DO PRÉDIO DA CLASSE DESCENTRALIZADA EE DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES: ANDRÉ LUIZ RAPOSO

 COORDENADORA PEDAGÓGICA: MARÍLIA CRISTINA MORAES SOARES SCHMIDT

 

 ORIENTADOR EDUCACIONAL: ADEMAR PAES DOS SANTOS
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HORÁRIO: EQUIPE GESTORA
Diretora: Mirtes Marroco Paim
Diretora de Serviços Administrativos: Gláucia Calegari Labastie
Diretor de Serviços Acadêmicos: Luiz Antonio Romão Prado
Assistente Técnico Administrativo: Rosa Eli Vital Leite de Lima 

 
 
 
Uso do espaço da escola
A Etec João Gomes de Araújo mesmo sendo uma escola antiga tem seus espaços físicos em bom estado de conservação, atende as necessidades no que diz respeito ao processo ensino-aprendizagem.
Os Cursos Técnicos, os Cursos Técnicos Integrados ao Médio - Etim e o Ensino Médio Regular possuem equipamentos, alguns mais novos e outros mais antigos, porém essas aparelhagens são anualmente repostas ou adquiridas novas, sempre na intenção de tornar nossos alunos profissionais capacitados para o mercado de trabalho.
Com recursos do CPS e da APM, os Laboratórios de Informática/Rede de Computadores e o Laboratório dos Cursos da área de Gestão foram divididos, hoje atendem duas turmas com 20 alunos cada, o que proporcionou melhores condições aos professores e alunos no que diz respeito às competências e habilidades a serem desenvolvida ao longo do processo de ensino.
O Laboratório de Nutrição e Dietética e Cozinha foi ampliado no local onde funcionava a cozinha dos funcionários. Aguardamos a liberação do CPS para que possamos atender a legislação vigente quanto às normas que regularizam as instalações. Já recebemos a visita dos profissionais que também entenderam a urgência da reforma, porém ainda não tivemos retorno quanto ao inicio das obras que se fazem necessárias. 
A acessibilidade tem sido uma preocupação constante da Direção da escola e de toda a Equipe gestora, sendo assim as adequações estão sendo realizadas, a medida do possível, porém o elevador é hoje em dia uma grande necessidade da escola, visto que temos no andar de cima 4 Laboratórios de Informática, 1 Laboratório de Redes de Computadores, 1 Laboratório de Química e Física, 1 Sala Multimídia, 1 Laboratório de IMC,
2 Laboratórios de Gestão, 7 Salas de aula, 1 Sala de Manutenção de micros e 1 Sala de Manutenção Geral, 1 Almoxarife. Muitas vezes encontramos dificuldade na distribuição das salas por conta de gestantes que solicitam as salas do térreo e/ou alunos com limitações de locomoção.
Com a preocupação em atender aos nossos alunos, funcionários e professores da melhor maneira possível criamos no ano de 2012 a Sala de Repouso que atende alunos por motivo de saúde, lactantes, funcionários em horário de descanso, professores que permanecem na escola de um período para o outro, enfim esta foi uma conquista bastante significativa para toda a Comunidade Escolar.
Em 2013 foi realizada a obra que reformou e cobriu a quadra poliesportiva, tornando assim as aulas de Educação Física mais produtivas. 
O Salão de Eventos de nossa escola é um espaço privilegiado, possuímos aproximadamente 500 metros quadrados de área livre onde contamos também com palco e coxias, este local é muito utilizado para apresentações de trabalhos, teatros, feiras, apresentações de TCC, colação de grau, etc. Do lado externo temos uma área coberta com mesas e cadeiras (modelo praia) para a acomodação dos alunos nos horários de intervalo
e almoço.
No ano de 2014 foi realizada a reforma de uma área de lazer já existente na escola, que foi transformada em cozinha para o preparo e distribuição da merenda escolar aos alunos do Ensino Médio e Ensino Técnico Integrado ao Médio, contando com um espaço coberto com mesas e cadeiras para que os alunos possam se alimentar. 
Processo do Desenvolvimento da Aprendizagem de cada aluno
Finalidade Cultural:
O progresso da formação cultural se dá através do amplo conceito e contextos trabalhados junto ao aluno ao logo do processo ensino-aprendizagem. Observa-se em nossos discentes no termino do curso uma visão cultural bastante desenvolvida.
Finalidade Política e Social:
A visão política dos alunos ante o mundo amplia-se conforme seu conhecimento geral muitas vezes trabalhado na mais distinta matriz ou organização curricular. 
Finalidade de Formação Ética e profissional:
Muito valorizada por toda a comunidade escolar a formação Ética e Profissional dos nossos alunos é desenvolvida de forma bastante responsável, não apenas pelos professores de Ética e Cidadania Organizacional como por toda a equipe de professores.
Finalidade Humanística
A escola considera a finalidade humanística, ao procurar promover o desenvolvimento integral de nossos alunos na ampliação do homem como pessoa livre sociável e a conquista plena da cidadania na dimensão humanística e científica.
 
IV- Especificidade da cada Curso:



29/05/2015 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 11/119

Ensino Médio
A escola, além de oferecer um Ensino Médio com qualidade, com excelência no aprendizado, deve se preocupar com o ensino cidadão, com a formação ética, com a autonomia intelectual.
A teoria não deve ser isolada e, sempre que possível, o professor deve buscar no cotidiano, situações-exemplos de aplicação prática. Além do conhecimento geral necessário para uma cidadania plena, as disciplinas estimularão a leitura e interpretação de texto, raciocínio lógico, argumentação oral e escrita além de facilitar o exercício da cidadania, facilitando assim a inclusão do aluno no processo de globalização, intrínseco na
eficiente formação para o mercado de trabalho.
A partir do ano de 2010, atendemos ao MEC no que diz respeito à introdução dos componentes curriculares, Filosofia, Sociologia e Língua Espanhola, a Matriz Curricular enriquece a qualidade dos estudos de nossos alunos visto que tais componentes curriculares estão presentes nos processos seletivos de representatividade em nosso país como melhor exemplo, o SARESP (a nível estadual) e o ENEM.
Ensino Técnico Integrado ao Médio
São oferecidos em nossa escola, desde 2012 os cursos de Logística e Mecânica Integrado ao Ensino Médio. Em 2015, teve início os cursos de Informática, Nutrição e Dietética e também o curso de Informática do Programa Vence, em parceria com a Secretaria da Educação. 
São cursos compostos de três séries anuais articuladas, com terminalidade correspondente às ocupações identificadas no mercado de trabalho. Ao completar as três séries, o aluno recebe o diploma de técnico que lhe dará o direito de desempenhar a habilitação profissional e de continuar os estudos no nível da educação superior.
Os alunos desta modalidade permanecem na escola nos períodos da manhã e parte do período da tarde. A grande maioria dos alunos almoça na escola (alguns alunos trazem suas marmitas e outros recebem a merenda, de responsabilidade da Prefeitura Municipal).
A demanda tem sido satisfatória, porém observamos que a evasão, inexistente no Ensino Médio regular, ocorre com certa de 15% de perda entre os dois cursos.
Os docentes do Ensino Médio e Técnico, orientados pela Coordenação Pedagógica e Coordenadores de Curso, alinham componentes curriculares e métodos de ensino aprendizagem para melhor atender a esta modalidade.
 
ENSINO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
O TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve programas de computador seguindo as especificações e paradigmas da lógica e das linguagens de programação, utilizando códigos de linguagens científica e matemática pertinentes a diferentes contextos e situações. Identifica fontes e documentos específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ambientes de desenvolvimento de sistemas,
sistemas operacionais e banco de dados selecionando ferramentas, identificando metodologias, procedimentos e equipamentos e estabelece critérios para sua seleção e utilização. Realiza testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento de resultados, reconhecendo e respeitando os limites éticos e morais que devem ser considerados na condução do desenvolvimento científico e
tecnológico ao interpretar e criticar resultados numa situação concreta. Executa manutenção de programas de computadores implantados, elabora, desenvolve, acompanha e avalia rotinas de trabalho. Atua segundo princípios que cooperam e solidarizam-se, assumindo sua parcela de responsabilidade na construção de sociedades justas. 
MERCADO DE TRABALHO 
O mercado de trabalho do TÉCNICO EM INFORMÁTICA é amplo, abrangendo instituições públicas, privadas e do terceiro setor, que demandam sistemas computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores: indústrias em geral; comércio; empresas de prestação de serviços e empresas de tecnologia da informação. É possível que esse profissional trabalhe como autônomo em consultoria, treinamento e
desenvolvimento de softwares

 Ao concluir o curso, o TÉCNICO EM INFORMÁTICA deverá ter construído as seguintes competências gerais: 

Interpretar e desenvolver algoritmos, fluxogramas e outras especificações para codificar programas. 
Distinguir e avaliar linguagens de programação, aplicando-as no desenvolvimento de softwares. 
Executar análise e codificar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do usuário, propondo soluções. 
Construir modelos, utilizando técnicas e linguagens para banco de dados. 
Verificar o funcionamento dos equipamentos, softwares e sistemas operacionais, estabelecendo padrões de conexão e comunicação. 
Agir de forma a minimizar os riscos inerentes à segurança de informações, relacionando e aplicando soluções adequadas. 
Identificar oportunidades e tendências no mundo digital, desenvolvendo modelos para novos negócios de forma empreendedora. 
Contextualizar e elaborar textos técnicos aplicados à área de Informática de acordo com normas e convenções específicas. 
Utilizar termos técnicos de informática. 
Deve ser capaz também, por ser concluinte do Ensino Médio, de: 
1. Dominar Linguagens - demonstrar bons conhecimentos da dinâmica padrão da língua portuguesa e utilizar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar; 
2. Compreender Fenômenos - aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento para a compreensão de aspectos da realidade; 
3. Resolver Problemas - contextualizar dados e informações para resolver situações-problema; 
4. Construir Argumentos - organizar informações e conhecimentos para a construção de argumentos significativos; 
5. Elaborar Propostas - recorrer a conhecimentos adquiridos para elaborar propostas de intervenção. 
Ao término das três séries, o concluinte da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO deverá ser capaz de: 
1. expressar-se adequadamente, com autonomia, clareza, e precisão conforme o contexto em que se dá a ação comunicativa; 
2. planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos; 
3. compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais; 
4. propor ações de intervenção solidária. 
 
ENSINO TÉCNICO EM LOGÍSTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

  O TÉCNICO EM LOGÍSTICA é o profissional que executa e colabora na gestão dos processos de planejamentos, operações e controles de programação da produção de bens e serviços, programação de manutenção de máquinas e de equipamentos, de compras, de recebimento, de armazenamento, de estoques, de movimentação, de expedição, transporte e distribuição de materiais e produtos, utilizando tecnologia de
informação. Presta atendimento aos clientes. Implementa os procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico. 

MERCADO DE TRABALHO 
Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

 Ao concluir o curso, o TÉCNICO EM LOGÍSTICA deverá ter construído as seguintes competências gerais: 

Aplicar métodos eficazes na movimentação, armazenagem, distribuição, transportes e fluxo de informações; 
Interpretar separação de materiais no setor de expedição; 
Gerir recursos materiais e financeiros para suporte da área; 
Controlar processo operacional utilizando técnicas e métodos adequados; 
Identificar novas tecnologias; 
Assessorar diretoria e setores da empresa; 
Comunicar em diversos contextos profissionais em língua portuguesa e inglesa utilizando termos técnicos; 
Promover condições de segurança, saúde, meio-ambiente e qualidade; 
Utilizar os instrumentos de relacionamento interpessoal para gerenciamento de pessoas; 
Planejar as atividades de armazenamento de materiais; 
Identificar e formular estratégias de planejamento: de armazenamento e disposição física de produtos, de compra e venda, de pós-venda; 
Identificar e interpretar a legislação que regula as atividades de comercialização, do meio-ambiente, bem como as normas referentes aos direitos do consumidor, aos contratos comerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior, às questões tributárias e fiscais; 
Controlar processos operacionais utilizando técnicas e modelos adequados; 
Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos dos ciclos: 
de pessoal; de recursos materiais; tributário; financeiro; contábil; do patrimônio; 
dos seguros; da produção; dos sistemas de informações. 
Executar a logística do transporte e do tráfego, aplicando estratégias que compatibilizem recursos com demandas; 
Identificar os diversos tipos de veículos transportadores e relacioná-los com as diversas modalidades de transporte, visando a sua adequação e integração; 
Aplicar a legislação referente ao trânsito de veículos, ao transporte de passageiros e à manipulação, armazenamento e transporte de cargas, identificando os organismos que as normatizam, no Brasil e no exterior; 
Utilizar a documentação necessária para operações de transportes segundo modalidade e tipo de veículo; 
Elaborar planilhas de controle de entrada e saída de materiais e produção; 
Atuar com ética e responsabilidade nas relações e no desenvolvimento de suas atividades.

 

Deve ser capaz também, por ser concluinte do Ensino Médio, de: 
1. Dominar Linguagens - dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar; 
2. Compreender Fenômenos - construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e compreender a realidade; 
3. Resolução de Problemas - selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando-os contextualizadamente para enfrentar situações-problema e tomar decisões; 
4. Construir Argumentos - organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a argumentar consistentemente; 
5. Elaborar Propostas - recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade. 
Ao término das três séries o concluinte da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM LOGÍSTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO será capaz de: 
1. expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em que se dá a comunicação; 
2. planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos; 
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3. compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais; 
4. propor ações de intervenção solidária na realidade. 
 
ENSINO TÉCNICO EM MECÂNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
O TÉCNICO EM MECÂNICA é o profissional que elabora projetos mecânicos e sistemas automatizados. Planeja, aplica e controla procedimentos de instalação e de manutenção mecânica de máquinas e equipamentos. Relaciona e utiliza códigos das linguagens científicas e matemática. Interpreta e constrói escalas, diagramas fórmulas, tabelas, gráficos, esquemas e manuais. Desenvolve e controla processos de fabricação e
montagem de conjuntos mecânicos. Utiliza idéias e procedimentos científicos para a resolução de problemas qualitativos e quantitativos. Aplica técnicas de medição e ensaios. Especifica materiais para construção mecânica. Identifica metodologia, sistemas e equipamentos e estabelece critérios para sua seleção e utilização adequadas. Elabora documentação, realiza compras e vendas técnicas e cumpre normas e procedimentos
de segurança no trabalho e de preservação ambiental. Administra recursos e tempo. Possui o hábito de planejar. Divide tarefas e compartilha conhecimentos e responsabilidades. Atua segundo princípios éticos e cidadãos.
MERCADO DE TRABALHO
Indústrias de produtos de metal, de artigos de borracha e plástico, fábricas de máquinas, equipamentos e componentes mecânicos, aparelhos e materiais elétricos e de equipamentos de instrumentação; laboratórios de Controle de Qualidade, de manutenção e pesquisa no setor produtivo mecânico; prestadoras de serviços.
Ao concluir o curso, o TÉCNICO EM MECÂNICA deverá ter construído as seguintes competências gerais: dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar; construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e compreender a realidade;
Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando-os de forma contextualizada para enfrentar situações-problema e tomadas de decisões;
Organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a argumentar consistentemente;
Recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade;
Definir métodos de levantamento e análise de dados;
Especificar sistemas de medição e controle de variáveis de processos industriais;
Analisar condições técnicas, econômicas e ambientais;
Atuar na concepção de projetos de automação;
Identificar meios de produção, distribuição e preparação para ar comprimido e fluído hidráulico;
Interpretar leituras de instrumentos e equipamentos de medidas de pressão em sistemas hidráulicos e pneumáticos;
Identificar características de operação e controle de processos industriais; 
Desenvolver programação CNC;
Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar;
Definir fases de execução de projetos com base na natureza e na complexidade das atividades;
Identificar fontes de recursos necessários para o desenvolvimento de projetos;
Identificar características de operação e controle de processos industriais e soldagem;
Analisar processos de soldagem;
Estabelecer critérios de qualidade e produtividade ligados aos tipos de manutenções;
Correlacionar características de instrumentos, máquinas, equipamentos e instalações mecânicas com suas aplicações;
Elaborar projetos mecânicos e sistemas automatizados;
Planejar, aplicar e controlar procedimentos de montagem, instalação e de manutenção mecânica de máquinas e equipamentos;
Desenvolver e controlar processos de fabricação;
Executar avaliações geométricas, físicas e químicas de materiais, componentes e instalações;
Especificar materiais para construção mecânica;
Elaborar documentação técnica;
Executar compras e vendas técnicas;
Cumprir normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental.
Deve ser capaz também, por ser concluinte do Ensino Médio, de:
1. Dominar Linguagens - dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar;
2. Compreender Fenômenos - construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e compreender a realidade;
3. Resolução de Problemas - selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando-os contextualizadamente para enfrentar situações-problema e tomar decisões.
4. Construir Argumentos - organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a argumentar consistentemente;
Elaborar Propostas - recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade.
Ao término das três séries o concluinte da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM MECÂNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO será capaz de:
Expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em que se dá a comunicação;
Planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos;
Compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais; 
Propor ações de intervenção solidária na realidade.
 
ENSINO TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
O TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA é o profissional que acompanha e orienta as atividades de controle de qualidade, higiênico-sanitárias e de segurança no trabalho, em todo o processo de produção de refeições e alimentos. Acompanha e orienta os procedimentos culinários de preparo de refeições e alimentos. Coordena a execução das atividades de porcionamento, transporte e distribuição de refeições. Pode
estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos. Define padrões de procedimentos, elabora Manual de Boas Práticas em UAN (Unidade de Alimentação e Nutrição) e implanta sistemas de qualidade. Realiza, também, a pesagem de pacientes e aplica outras técnicas de mensuração de dados corporais para subsidiar a avaliação nutricional; avalia as dietas de rotina com
a prescrição dietética indicada pelo nutricionista. Participa de programas de educação alimentar. 
MERCADO DE TRABALHO 
Restaurantes, hotéis, creches, escolas, supermercados, hospitais, clínicas, asilos, UBS (Unidades Básicas de Saúde) e indústria de alimentos.

 Ao concluir o curso, o TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA deverá ter construído as seguintes competências gerais que seguem: 

Pesquisar e analisar informações da área de Nutrição e Dietética em diversas fontes convencionais e eletrônicas. 
Analisar as normas de Vigilância Sanitária para garantir a segurança alimentar. 
Selecionar os métodos de prevenção de doenças de origem alimentar em UAN. 
Sistematizar o processo de produção de refeições garantindo o consumo de alimentos em quantidade e qualidade adequadas. 
Analisar indicadores econômicos, sociais e de saúde para identificar as necessidades nutricionais. 
Projetar e executar um programa de orientação alimentar. 
Implantar e controlar o Sistema de Boas Práticas. 
Relacionar as necessidades nutricionais básicas do ser humano nas fases da vida e em diferentes estados fisiológicos. 
Planejar cardápios conforme as disponibilidades locais de alimentos e hábitos, levando em comportamentos alimentares ligados às religiões, crenças, tabus e hábitos alimentares relacionados às etnias. 
Interpretar a legislação pertinente à estrutura física, edificação e instalações de um serviço de alimentação. 
Elaborar rotinas e organizar o trabalho de cada setor da UAN. 
Sistematizar o processo de produção de refeições garantindo o consumo de alimentos em quantidade e qualidade adequadas. 
Planejar eventos. 
Interpretar as prescrições dietéticas para distinguir as características das dietas de rotina, modificadas e especiais, relacionando-as aos tratamentos dietoterápicos. 
Aplicar os fundamentos de Administração e Gerenciamento Financeiro no controle de custos. 
Elaborar estratégias inovadoras para atingir a qualidade nutricional e a satisfação dos clientes.

 Deve ser capaz também, por ser concluinte do Ensino Médio, de: 

1. Dominar Linguagens - dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar; 
2. Compreender Fenômenos - construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e compreender a realidade; 
3. Resolução de Problemas - selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando-os contextualizadamente para enfrentar situações-problema e tomar decisões; 
4. Construir Argumentos - organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a argumentar consistentemente; 
5. Elaborar Propostas - recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade. 
Ao término das três séries o concluinte da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO será capaz de: 
1. expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em que se dá a comunicação; 
2. planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos; 
3. compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais; 
4. propor ações de intervenção solidária na realidade.
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 Ensino Técnico

 CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO:

O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que adota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do planejamento da produção e materiais, Recursos Humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta idéias e práticas empreendedoras. Desempenha suas atividades observando as
normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental.

MERCADO DE TRABALHO
Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.
Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO deverá ter construído as seguintes competências gerais: Atuar com proatividade na identificação de problemas, equacionando soluções através de uma visão sistêmica da organização;
Refletir e atuar criticamente na área de produção e de materiais, compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva;
Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem como se expressar de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
Analisar o mercado consumidor quanto à expectativa de demanda do produto ou serviço para tomada de decisões;
Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidiana para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável;
Interpretar a legislação e os códigos de ética profissional nas relações pessoais e profissionais;
Desenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em organizações, através das diretrizes do planejamento estratégico, planejamento tático e do Plano Diretor, este aplicável à gestão organizacional;
Interpretar a legislação que regula as atividades de produção, prestação de serviços e de comercialização, tais como as normas referentes aos direitos do consumidor, aos contratos comerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior, às questões tributárias e fiscais;
Criar e identificar oportunidades para prática e aplicação da sustentabilidade por meio das estratégias das empresas;
Aplicar conceitos de gestão financeira e calcular valores, utilizando-se de equipamentos e sistemas específicos, elaborando planilhas de custos de fabricação, preço de venda e orçamentos;
Gerenciar o relacionamento interpessoal, empregando as tecnologias da informação e comunicação;
Comunicar-se nos diversos contextos profissionais em língua portuguesa, inglesa e espanhola, utilizando terminologia própria;
Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos dos ciclos: o de pessoal; o de recursos materiais, tributários, financeiros e contábeis; o da produção; o da higiene e segurança do trabalho; o de marketing; o de empreendedorismo; o da logística empresarial.

CURSO TÉCNICO EM CONTABILIDADE:
O TÉCNICO EM CONTABILIDADE é o profissional que desempenha tarefas relativas à contabilidade e auxilia a administração das entidades. Analisa a documentação contábil e elabora o plano de contas. Organiza, controla e arquiva documentos relativos à atividade contábil e prepara as conciliações contábeis. Registra as operações de débito e crédito da empresa, ordenando os movimentos de partidas simples e dobradas.
Prepara a documentação, apura haveres, direitos e obrigações legais. Constitui e regulariza empresas, examina e classifica documentos fiscais e parafiscais. 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.
MERCADO DE TRABALHO
Trabalhar em escritórios de contabilidade, em departamentos de contabilidade de empresas agrícolas, comerciais, industriais e de serviços, do terceiro setor e em órgãos governamentais.
Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM CONTABILIDADE deverá ter construído as seguintes competências gerais:
Identificar a organização e os processos de uma empresa comercial, industrial ou prestação de serviços, governamentais e do terceiro setor; 
Aplicar princípios e conceitos, tais como patrimônio, faturamento, lucro bruto e lucro líquido, custos e despesas, margem de contribuição e outros índices relacionados à produtividade e lucratividade;
Identificar e interpretar a legislação que regula as atividades de comercialização, tais como as normas referentes aos direitos do consumidor, aos contratos comerciais, as normas de higiene e segurança, a legislação do comércio exterior e normas internacionais de Contabilidade, às questões tributárias e fiscais;
Controlar estoques utilizando técnicas e modelos adequados;
Aplicar conceitos de matemática financeira (juros, descontos, prestações) e calcular valores, utilizando-se de calculadoras financeiras ou de planilhas de cálculo;
Aplicar normas e leis pertinentes ou que regulamentem atividades da área, como as referentes à conduta ética e a direitos autorais, patentes e saúde e segurança do trabalho;
Utilizar de forma ética e adequada as possibilidades oferecidas por leis de incentivo fiscal à produção na área;
Comunicar-se com os profissionais das equipes, utilizado vocabulário técnico e glossário de contabilidade específico;
Negociar e documentar, nos formatos legais, usuais, contratos típicos da produção, da distribuição, da comercialização e prestação de serviços terceirizados;
Identificar as estruturas orçamentárias e societárias das entidades e relacioná-las com os processos de gestão;
Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos dos ciclos: o tributário; o financeiro; o contábil; o do patrimônio; o da produção; o dos sistemas de informações.
Identificar características, possibilidades e limites na área de atuação profissional;
Utilizar a tecnologia disponível na pesquisa de ferramentas e no desenvolvimento das atividades da área.
 
CURSO TÉCNICO EM COZINHA:
O TÉCNICO EM COZINHA é o profissional que planeja, organiza, executa e supervisiona o trabalho em serviços de alimentação. Atua na organização da cozinha, na elaboração do mise en place, selecionando e preparando a matéria-prima. Participa da elaboração e organização dos pratos do cardápio. Executa cortes e métodos de cocção, utilizando as práticas de manipulação de alimentos. Opera e mantém em bom estado os
utensílios, equipamentos e maquinário de cozinha. Armazena os gêneros alimentícios e controla estoque, consumo e custos.
MERCADO DE TRABALHO
Restaurantes, bares, meios de hospedagem, refeitórios, catering, bufê, cruzeiros marítimos, embarcações.
Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM COZINHA deverá ter construído as seguintes competências gerais:
Planejar e organizar o trabalho na perspectiva de atendimento integral e de qualidade;
Interpretar e aplicar as normas de segurança alimentar de acordo com as portarias vigentes;
Apurar custos e determinar preços;
Gerenciar recursos humanos e materiais em serviços de alimentação; 
Identificar os princípios que devem nortear a alimentação humana, tendo como base a ciência da nutrição e as disponibilidades de locais para alimentos;
Sistematizar e produzir relatórios a partir de observações e informações coletadas de acordo com a ABNT;
Programar e adequar a preparação de cardápios de alimentos e bebidas para eventos;
Identificar a importância da gastronomia para a área de Turismo e Hospitalidade;
Definir áreas de trabalho para recebimento, armazenamento, pré-preparo e preparo de alimentos e bebidas;
Desenvolver normas técnicas de prestação de serviços de sala e bar (mise en place);
Identificar métodos adequados de seleção, classificação, armazenamento, higienização, pré-preparo e preparo de gêneros perecíveis e não perecíveis;
Organizar espaços físicos de alimentação, prevendo seus ambientes, uso e articulação funcional e fluxo de trabalho e de pessoas de acordo com os princípios ergonômicos;
Identificar os diferentes tipos de bebidas e suas formas de utilização; 
Adotar postura ética, princípios de relacionamento humano, cidadania, linguagem adequada na comunicação com clientes e grupos de trabalho.

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES
Programar serviços de equipamentos e instalações.
Executar rotinas administrativas.
Colaborar no treinamento de pessoal operacional.
Desenvolver, elaborar e viabilizar produtos e serviços voltados à culinária, adequando-os aos interesses, hábitos, atitudes e expectativas da coletividade.
Captar tendências de uso, consumo e expectativas, criando produtos e serviços adequados a clientes em potencial.
Gerenciar compras.
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA:

 

O TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. Executa manutenção
de programas de computadores implantados.

 MERCADO DE TRABALHO

Instituições públicas, privadas e do terceiro setor, que demandam sistemas computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores; indústrias em geral; comércio; empresas de prestação de serviços e empresas de tecnologia da informação; como autônomo em consultoria, treinamento e desenvolvimento de softwares.
Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM INFORMÁTICA deverá ter construído as seguintes competências gerais:
Interpretar e desenvolver algoritmos, fluxogramas e outras especificações para codificar programas;
Distinguir e avaliar linguagens de programação, aplicando-as no desenvolvimento de softwares;
Executar análise e codificar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do usuário, propondo soluções;
Construir modelos, utilizando técnicas e linguagens para banco de dados; 
Verificar o funcionamento dos equipamentos, softwares e sistemas operacionais, estabelecendo padrões de comunicação;
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Agir de forma a minimizar os riscos inerentes à segurança de informações, relacionando e aplicando soluções adequadas;
Identificar oportunidades e tendências no mundo digital, desenvolvendo modelos para novos negócios de forma empreendedora;
Contextualizar e elaborar textos técnicos aplicados à área de Informática de acordo com normas e convenções específicas;
Utilizar termos técnicos de informática na língua portuguesa e na inglesa.

CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA:
O TÉCNICO EM LOGÍSTICA é o profissional que executa e colabora na gestão dos processos de planejamento, operação e controle de programação da produção de bens e serviços, programação de manutenção de máquinas e de equipamentos, de compras, de recebimento, de armazenamento, de estoques, de movimentação, de expedição, transporte e distribuição de materiais e produtos, utilizando tecnologia de informação.
Presta atendimento aos clientes. Implementa os procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico.
MERCADO DE TRABALHO
Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.
Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM LOGÍSTICA deverá ter construído as seguintes competências gerais:
Aplicar métodos eficazes na movimentação, armazenagem, distribuição, transportes e fluxo de informações.
Interpretar separação de materiais no setor de expedição.
Gerir recursos materiais e financeiros para suporte da área.
Controlar processo operacional utilizando técnicas e métodos adequados. 
Identificar novas tecnologias.
Assessorar diretoria e setores da empresa.
Comunicar em diversos contextos profissionais em língua portuguesa e inglesa utilizando termos técnicos.
Promover condições de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. 
Utilizar os instrumentos de relacionamento interpessoal para gerenciamento de pessoas.
Planejar as atividades de armazenamento de materiais.
Identificar e formular estratégias de planejamento: de armazenamento e disposição física de produtos, de compra e venda, de pós-venda.
Identificar e interpretar a legislação que regula as atividades de comercialização, do meio ambiente, bem como as normas referentes aos direitos do consumidor, aos contratos comerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior, às questões tributárias e fiscais.
Controlar processos operacionais utilizando técnicas e modelos adequados.
Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos dos ciclos: de pessoal; de recursos materiais; tributário; financeiro; contábil; do patrimônio; dos seguros; da produção; dos sistemas de informações.
Executar a logística do transporte e do tráfego, aplicando estratégias que compatibilizem recursos com demandas.
Identificar os diversos tipos de veículos transportadores e relacioná-los com as diversas modalidades de transporte, visando à sua adequação e integração.
Aplicar a legislação referente ao trânsito de veículos, ao transporte de passageiros e à manipulação, armazenamento e transporte de cargas, identificando os organismos que as normatizam, no Brasil e no exterior. 
Utilizar a documentação necessária para operações de transportes segundo modalidade e tipo de veículo.
Elaborar planilhas de controle de entrada e saída de materiais e produção. 
Atuar com ética e responsabilidade nas relações e no desenvolvimento de suas atividades.
Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos dos ciclos: de pessoal; de recursos materiais; tributário; financeiro; contábil; do patrimônio; dos seguros; da produção; dos sistemas de informações.
Executar a logística do transporte e do tráfego, aplicando estratégias que compatibilizem recursos com demandas.
Identificar os diversos tipos de veículos transportadores e relacioná-los com as diversas modalidades de transporte, visando à sua adequação e integração.
Aplicar a legislação referente ao trânsito de veículos, ao transporte de passageiros e à manipulação, armazenamento e transporte de cargas, identificando os organismos que as normatizam, no Brasil e no exterior. 
Utilizar a documentação necessária para operações de transportes segundo modalidade e tipo de veículo.
Elaborar planilhas de controle de entrada e saída de materiais e produção. 
Atuar com ética e responsabilidade nas relações e no desenvolvimento de suas atividades.

CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA:
O TECNICO EM MECÂNICA é o profissional que elabora projetos mecânicos e sistemas automatizados. Planeja, aplica e controla procedimentos de instalação e de manutenção mecânica de máquinas e equipamentos. Desenvolve e controla processos de fabricação e montagem de conjuntos mecânicos. Aplica técnicas de medição e ensaios. Especifica materiais para construção mecânica. Elabora documentação, realiza compras e
vendas técnicas e cumpre normas e procedimentos de segurança no trabalho e de preservação ambiental.
MERCADO DE TRABALHO
Indústrias de produtos de metal, de artigos de borracha e plástico, fábricas de máquinas, equipamentos e componentes mecânicos, aparelhos e materiais elétricos e de equipamentos de instrumentação. Laboratórios de Controle de Qualidade, de manutenção e pesquisa no setor produtivo mecânico. Prestadoras de serviços.
Ao concluir os MÓDULOS I, II, III e IV, o TÉCNICO EM MECÂNICA deverá ter construído as seguintes competências gerais:
Elaborar projetos mecânicos e sistemas automatizados.
Planejar, aplicar e controlar procedimentos de montagem, instalação e de manutenção mecânica de máquinas e equipamentos.
Desenvolver e controlar processos de fabricação.
Executar avaliações geométricas, físicas e químicas de materiais, componentes e instalações.
Especificar materiais para construção mecânica.
Elaborar documentação técnica.
Executar compras e vendas técnicas.
Cumprir normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental.

CURSO TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA:
O TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA é o profissional que acompanha e orienta as atividades de controle de qualidade, higiênico-sanitárias e segurança no trabalho, em todo o processo de produção de refeições e alimentos. Acompanha e orienta os procedimentos culinários de preparo de refeições e alimentos. Coordena a execução das atividades de posicionamento, transporte e distribuição de refeições. Pode
estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos. Define padrões de procedimentos, elabora Manual de Boas Práticas em UAN e implanta sistemas de qualidade. Realiza, também, a pesagem de pacientes e aplica outras técnicas de mensuração de dados corporais para subsidiar a avaliação nutricional; avalia as dietas de rotina com a prescrição dietética indicada pelo
nutricionista. Participa de programas de educação alimentar.

MERCADO DE TRABALHO
Restaurantes, hotéis, creches, escolas, supermercados, hospitais, clínicas, asilos, Unidades Básicas de Saúde, indústria de alimentos.
Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA deverá ter construído as seguintes competências gerais que seguem. 
Analisar textos técnicos/ comerciais da área de Nutrição e Dietética, por meio de indicadores linguísticos e de indicadores extralinguísticos. 
Desenvolver textos técnicos aplicados à área de Nutrição e Dietética de acordo com normas e convenções específicas.
Pesquisar e analisar informações da área de Nutrição e Dietética em diversas fontes convencionais e eletrônicas.
Definir procedimentos linguísticos que levem à qualidade nas atividades relacionadas com o público consumidor.
Analisar as normas de Vigilância Sanitária para garantir a segurança alimentar.
Avaliar os procedimentos higiênico-sanitários em UANs.
Selecionar os métodos de prevenção de doenças de origem alimentar em UANs.
Associar a segurança alimentar às técnicas de controle de qualidade. 
Selecionar procedimentos básicos de higienização visando à biossegurança dos manipuladores, à qualidade e à sanidade dos alimentos.
Sistematizar o processo de produção de refeições garantindo o consumo de alimentos em quantidade e qualidade adequadas.
Correlacionar as técnicas de pré-preparo, os métodos de cocção e montagem das preparações com o produto final, visando à manutenção da sanidade, à qualidade nutricional e à educação nutricional.
Compreender os fundamentos da administração, as técnicas de gerenciamento e princípios de recursos humanos.
Avaliar condições e atos inseguros no ambiente, nas instalações e nos equipamentos das UANs.
Classificar os tipos de serviços de alimentação.
Analisar indicadores econômicos, sociais e de saúde para identificar necessidades de educação alimentar.
Avaliar o estado nutricional do indivíduo ou da coletividade através dos indicadores antropométricos.
Projetar e executar um programa de orientação alimentar.
Planejar a elaboração do Manual de Boas Práticas, dentro das normas estabelecidas.
Implantar e controlar o Sistema de Boas Práticas.
Avaliar as condições higiênico-sanitárias de UANs.
Realizar o controle microbiológico de superfícies.
Relacionar as necessidades nutricionais básicas do ser humano nas fases da vida e em diferentes estados fisiológicos.
Promover o aleitamento materno exclusivo, orientando quanto aos possíveis obstáculos e esclarecer os direitos da lactante.
Planejar cardápios conforme as disponibilidades locais de alimentos e hábitos.
Selecionar o sistema administrativo de um serviço de alimentação. 
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Interpretar a legislação pertinente à estrutura física, edificação e instalações de um serviço de alimentação.
Estabelecer as características da estrutura física das áreas e dimensionar os equipamentos dos setores em serviços de alimentação obedecendo à legislação vigente.
Organizar o serviço de alimentação de acordo com número de funcionários.
Elaborar rotinas e organizar o trabalho de cada setor da UAN.
Selecionar procedimentos básicos de higienização visando à biossegurança dos manipuladores, à qualidade e à sanidade dos alimentos.
Sistematizar o processo de produção de refeições garantindo o consumo de alimentos em quantidade e qualidade adequadas.
Analisar dados e informações obtidas de pesquisas empíricas e bibliográficas.
Propor soluções parametrizadas por viabilidade técnica e econômica aos problemas identificados no âmbito da área profissional.
 
CURSO TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS
O TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS é o profissional que detém aptidão para intermediar as relações interpessoais e éticas de uma organização. É habilitado para trabalhar na execução das rotinas administrativas de pessoal com base na Legislação
Trabalhista e Previdenciária. Auxilia no controle e avaliação de subsistemas de
gerenciamento e contribui para a implementação das estratégias organizacionais.
Compromete-se com o desenvolvimento humano, administra pessoal, promove ações de treinamento, identifica e sugere plano de benefícios. Descreve e classifica postos de trabalho, aplica questionários e processa informações acerca dos trabalhadores. Atua nos processos de recrutamento, seleção e integração, assessora as relações de trabalho e sistemas de avaliação de desempenho. Prestam serviços de comunicação oral e
escrita, liderança, motivação, formação de equipes e desenvolvimento de pessoal com empenho
no crescimento simultâneo, individual e do grupo. Realiza ações empreendedoras e em processos de orientação sobre a importância da segurança no trabalho e da saúde ocupacional. Propõe relações positivas propícias para o clima organizacional e responsabilidade social aos diversos públicos.
MERCADO DE TRABALHO
Organizações públicas, privadas, mistas, e do terceiro setor ou como autônomos e
consultores.
Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS deverá ter construído as seguintes competências gerais:
Identificar e interpretar as diretrizes do planejamento estratégico, tático e do plano diretor aplicáveis à gestão de Recursos Humanos;
Interpretar resultados de estudos de mercado, econômicos ou tecnológicos, utilizando-os nos sistemas e subsistemas de gestão de Recursos Humanos;
Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos dos sistemas e subsistemas na gestão de Recursos Humanos;
Operacionalizar as informações por meio de sistemas informatizados;
Comunicar-se utilizando a terminologia técnica da área de gestão de Recursos
Humanos;
Acompanhar os procedimentos de desempenho individual e coletivo, bem como o controle de agregação de valores relacionados ao ciclo de gestão de pessoal;
Coordenar a rotina administrativa no que tange à gestão de Recursos Humanos e seus processos;
Comunicar-se nos diversos contextos profissionais em língua portuguesa, espanhola e inglesa, utilizando terminologia própria;
Investir no próprio desenvolvimento, mantendo-se permanentemente atualizado, com plena capacidade de adaptações às mudanças;
Organizar e manter arquivo de documentos e prontuários funcionais, procedendo à classificação, etiquetagem e guarda, facilitando consultas e promovendo a conservação;
Desenvolver técnicas de atendimento a candidatos a vagas de emprego;
Aplicar técnicas para fluxo de trabalho em departamento de pessoal: atendimento ao público, cumprimento das determinações legais, cálculo de folha de pagamento, expedição de documentos, registro de informações, arquivos de prontuários e de documentos;
Identificar a importância e formas de organizar manuais de integração/ socialização e Código de Ética;
Identificar e avaliar a importância dos documentos, prontuários e informações,
operacionalizando todo seu trâmite, desde sua chegada/ emissão até sua incorporação no arquivo permanente;
Ter iniciativa, criatividade e determinação política e administrativa, vontade de
aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício profissional;
Interpretar a legislação que regula as atividades da área de Recursos Humanos, tais como as normas de higiene e segurança;
Identificar oportunidades, tendências e perspectivas das organizações, modelos e relações de trabalho para criação de novos métodos de trabalho.

 CURSO TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES:

 O TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES é o profissional que instala, configura, gerencia e analisa dispositivos de comunicação de dados. Implanta e mantém projetos lógicos, físicos, segurança e serviços de redes locais e de longa distância.

MERCADO DE TRABALHO
Instituições públicas, privadas e terceiro setor que demandem redes de computadores ou na prestação autônoma de serviços.

Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES deverá ter construído as seguintes competências gerais:
Identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes de computadores e seus periféricos;
Identificar o funcionamento e relacionamento das diversas tecnologias em redes de computadores;
Instalar e configurar computadores e redes;
Planejar, desenvolver e documentar projetos de instalação, manutenção e configuração de serviços em servidores e redes de computadores em geral;
Identificar a origem de falhas no funcionamento de redes de computadores avaliando seus efeitos;
Analisar e operar os serviços e funções de sistemas operacionais; 
Selecionar arquiteturas e serviços de redes a partir da avaliação das necessidades do cliente;
Desenvolver habilidades de empreendedorismo para rede de computadores;
Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação;
Identificar topologia de redes;
Implantar e gerenciar projetos lógicos e físicos de rede;
Gerenciar, conhecer, instalar e configurar sistemas operacionais de rede e serviços, bem como ativos e passivos de comunicação de dados;
Executar ações de treinamento e suporte técnico.
CURSO TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS:
O TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS é o profissional que executa serviços de suporte
E apoio técnico-administrativo a escritórios de advocacia, de auditoria jurídica, recursos
Humanos e departamentos administrativos, bem como cumpre as determinações legais
Atribuídas a cartórios judiciais e extrajudiciais, executando procedimentos e registros
Cabíveis. É responsável pelo gerenciamento e pelo arquivo de processos e de
Documentos técnicos. Presta atendimento ao público.
MERCADO DE TRABALHO
Empresas privadas: departamentos jurídicos, departamento de recursos humanos,
Financeiro e contábil, escritórios de advocacia e escritórios de auditoria jurídica e Serviços
De Atendimento ao Cliente (SAC); setor público: departamentos administrativos que
Necessitem de assistentes com conhecimento jurídico, cartórios extrajudiciais e judiciais e
Tribunais arbitrais.
COMPETÊNCIAS GERAIS
Ao concluir o curso de TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS o aluno deverá ter:
Construído as seguintes competências gerais que seguem:
Desenvolver técnicas de atendimento ao cliente interno e externo (recepção, Controle da agenda);
Aplicar técnicas de comunicação escrita e oral;
Identificar a importância do planejamento e organização de sistemas específicos de controles internos, compreendendo delegações de funções, segregações de trabalho, sistemas de classificação de documentos, calendários, eventos legais ou internos;
Identificar características e aplicar procedimentos de metodologia de pesquisa técnica e científica;
Aplicar e avaliar novas tecnologias em relação àquelas já utilizadas, levando em conta agilidade dos equipamentos e a diversidade das funções;
Identificar e avaliar as informações e as pretensões submetidas à tutela
Jurisdicional, de acordo com sua relevância constitucional;
Identificar a origem e o destino de documentos e processos de acordo com a competência atribuída pela Constituição Federal e pelas normas de Organização Judiciária do estado de São Paulo;
Interpretar diferentes tipos de ações judiciais e recursos;
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Interpretar legislação e determinações judiciais relativas a processo civil e a processo penal, de acordo com sua natureza, finalidade e exequibilidade, a fim de executar as determinações judiciais;
Analisar métodos e instrumentos de propagação de atos processuais por meios convencionais e por meios eletrônicos;
Analisar técnicas e processos de operacionalização dos fluxos de trabalho em instituições judiciárias: atendimento ao público, cumprimento das determinações legais, expedição de documentos, registro de informações, arquivos de processos e de documentos judiciários em geral;
Identificar a importância e formas de organizar atividades em instituições judiciárias, participando da construção de metodologias operacionais e da divulgação de normas;
Identificar e avaliar a importância de documentos gerenciais e de informação técnico-administrativa, operacionalizando todo seu trâmite, desde sua chegada até sua incorporação no arquivo;
Analisar determinações judiciais relativas aos juizados especiais cíveis, criminais e de mediação, de acordo com sua natureza, sua finalidade e sua exequibilidade;
Expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em que se dá a comunicação;
Planejar, executar e acompanhar projetos da área jurídica;
Ter iniciativa, criatividade e determinação política e administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício profissional.
 
ADMINISTRAÇÃO EAD
O curso de Técnico em Administração, modalidade EAD, teve início este ano em nossa escola, o objetivo principal do Telecurso TEC é colaborar para o desenvolvimento do país, propiciando a inclusão social e cidadã de jovens e adultos trabalhadores que encontram-se impossibilitados de frequentar presencialmente, porém buscam 
O programa Telecurso TEC, foi organizado em temas curriculares cujas cargas horárias, foram dimensionadas com base no período de tempo que o aluno despenderá para construir as competências previstas e desenvolver as atividades didáticas.
Em cada tema estão indicadas as competências, habilidades e bases tecnológicas que referenciam a elaboração do material didático do curso, apresentado nos diversos suportes (livro, programas de TV, DVD, Ambiente Virtual etc.) e referência para as provas presenciais.
A organização curricular está preparada de acordo com o Eixo Tecnológico de
Gestão e Negócios e estruturada em módulos articulados, com terminalidade correspondente à qualificação profissional de nível técnico identificada no mercado de trabalho.
Os módulos são organizações de conhecimentos e saberes provenientes de distintos campos disciplinares e, por meio de atividades formativas, integram a formação teórica à formação prática, em função das capacidades profissionais que se propõem desenvolver.
Os módulos, assim constituídos, representam importante instrumento de flexibilização e abertura do currículo para o itinerário profissional, pois que, adaptando-se às distintas realidades regionais, permitem a inovação permanente e mantêm a unidade e a equivalência dos processos formativos.
A estrutura curricular que resulta dos diferentes módulos estabelece as condições básicas para a organização dos tipos de itinerários formativos que, articulados, conduzem à obtenção de certificações profissionais.
Em nossa unidade escolar o projeto é desenvolvido pela profª Vânia Bianchi de Araújo
 
V- Projetos

Projeto Microsoft x Centro Paula Souza - 2014
O programa tem dois objetivos básicos:
Facilitar e tornar mais barata a obtenção de ferramentas de desenvolvimento, plataformas e servidores para fins educacionais e de pesquisa; 
Formar uma comunidade de instrutores que possam compartilhar seus programas de aula e outros recursos de aprendizagem para dar suporte ao uso destas tecnologias.
Como associado, os alunos e professores recebe um e-mail institucional que dá acesso ao projeto MSDNAA, que inclui a plataforma Microsoft, servidores e ferramentas de desenvolvimento. Todo o conjunto de software pode ser instalado nas máquinas pessoais dos alunos e professores, desde que usado exclusivamente para fins educacionais e de pesquisa.
O software não poderá ser usado para operar a infraestrutura da unidade escolar e nem os laboratórios da instituição de ensino.
Adicionalmente, a este projeto, as unidades de ensino recebem um acesso deferente do acesso dos alunos e professores para a instalação dos produtos de desenvolvimento da Microsoft exclusivo para os laboratórios de informática, sem limite de quantidade. O software não poderá ser usado para operar a infraestrutura administrativa da unidade escolar. A Profª Iara Maria Gonçalves de Alvarenga do Curso de Informática
desenvolve o projeto.
Projeto Biblioteca Ativa
O PROJETO BIBLIOTECA ATIVA, tem o propósito de ativar a sala de leitura, bem como cativar os alunos, de forma natural, através da dinamização do seu ambiente e implantação de atividades culturais. O projeto compõem-se de várias estratégias diversificadas com propósitos pedagógicos de desenvolvimento de ações específicas, direcionadas a um público alvo, que cativado, atraído para a Biblioteca, passa a ver e a
interagir com o mundo de informação de forma crítica e ativa.
OBJETIVOS
Transformar nossa sala de leitura em um ambiente agradável, com recursos para o atendimento da comunidade escolar, com atividades culturais e principalmente incentivar a leitura de todos.
Realizar o Marketing do espaço, conseguir mostrar ao aluno que este espaço será útil e as suas portas estarão sempre abertas, que ele poderá retornar a este centro de informação e prazeres literários.
Intensificar e dinamizar o uso da biblioteca e o espaço da leitura.
Organizar atividades que estimule a sensibilidade e a consciência cultural e social.
Desenvolver o gosto e hábito pela leitura, bem como embasamento para interpretação e produção de textos.
Agilizar o acesso aos livros através da utilização de um Sistema Informatizado para o empréstimo dos livros, através da busca rápida dos mesmos.

 Ações Comunitárias

Projeto Semana ENEM
O "Projeto Semana ENEM" em parceria com a escola Progressão/ Sistema Poliedro, ocorre entre os meses de outubro e novembro e tem como objetivo preparar nossos alunos para o exame. São aulas e/ou palestras com professores especialistas. O resultado deste projeto tem apresentado efeitos claros através de resultados do exame.
Outros projetos estão inseridos no plano de trabalho dos professores e nos cursos, por área ocorrendo ao longo do semestre ou ano, estes sem haes.
Projetos 2015
Cursos Técnicos em:
Cozinha: Comida e Cultura
No desenvolvimento da disciplina, a cada aula prática, estuda-se e desenvolve-se preparações típicas de regiões distintas da culinária mundial. 
Dentro do projeto, a cada último dia de aula de cada mês (4 dias durante o semestre), os alunos deverão eleger democraticamente uma preparação bem típica de uma determinada região, preparar e vender esse produto.
Paralelo à produção, deverá ser feita a contextualização do prato, objetivando a divulgação da cultura daquele país: Fatores que influenciaram na sua formação, principais matérias-primas, métodos de preparo e suas características. Os alunos desenvolverão o trabalho em grupo através de pesquisa e elaboração de cartazes onde as informações serão disponibilizadas.

 

O Projeto Orientação nutricional para alunos do Ensino Técnico Integrado ao Médio da Etec João Gomes de Araújo tem como objetivo orientar os alunos e quanto aos hábitos alimentares.
As atividades serão desenvolvidas nos horários de intervalo do almoço, onde os alunos estão todos na escola.
Busca-se com este projeto melhorar a qualidade de vida dos estudantes, através do conhecimento de uma alimentação saudável.

Coleta seletiva no laboratório da Nutrição

 O objetivo do projeto é implantar a coleta seletiva no laboratório, desenvolvendo a consciência ambiental.

Através de identificação das lixeiras nas quais serão depositados os lixos do laboratório. 
Também aplicarão treinamento para pessoal da limpeza da escola e para os alunos dos outros módulos do curso para que façam o procedimento adequado.

 Cozinha e Curso de Nutrição e Dietética: Visita Técnica.

 Incentivar o discente a participar das visitas técnicas na área de atuação, proporcionando a vivência extraclasse.

• Visitas Técnicas em Restaurantes Industriais / Comerciais para verificar a caracterização de componentes que integram o ambiente e interpretar projetos de decoração do ambiente gastronômico. 
• Visita Técnica à cervejaria, cachaçaria e vinícola para verificar os aspectos dos diferentes tipos de bebidas e seus processos de produção.
• Visita orientada realizada no Banco de Leite do Hospital Escola de Taubaté.

 Serviços Jurídicos - Projeto: "Caminhos da Justiça"

 O objetivo do projeto é motivar e manter o interesse dos alunos em relação ao uso da biblioteca enquanto recurso pedagógico relevante para o processo ensino e aprendizagem, bem como facilitar a compreensão dos alunos no tocante às atividades desenvolvidas pelos diferentes profissionais que compõem as instituições judiciárias e jurídicas.

Espera-se que os alunos realizem consultas em doutrinas, revistas jurídicas, periódicos e internet sobre a organização estrutural e as tarefas desempenhadas pelos órgãos jurisdicionais e demais instituições ligadas diretamente à área jurídica, bem como os jurisdicionados em geral.

 Serviços Jurídico - Projeto: Conhecendo a estrutura jurídica das organizações.

 Aproxima  a teoria da disciplina à prática do Direito Empresarial por meio do contato direto dos alunos com documentos que revelam a estrutura jurídica de algumas empresas municipais, a fim de que os alunos desenvolvam de melhor forma as competências e habilidades supramencionadas.

Orientar os alunos na realização da pesquisa da estrutura/constituição de algumas empresas no âmbito municipal, estimulando-os a se posicionar enquanto técnicos em serviços jurídicos para desempenhar, na prática, as habilidades e competências trabalhadas em sala de aula, aproximando-os do contexto prático do Direito Empresarial.

 Serviços Jurídicos - Projeto: "Júri Simulado"
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 O projeto consiste na realização de um "Júri simulado", no qual os alunos representarão, na prática, as tarefas desempenhadas pelos serventuários da justiça e demais auxiliares, a fim de contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, em especial, em relação à aquisição das competências e habilidades relacionadas ao processo penal, no que tange ao procedimento e peças processuais do rito especial do Júri. 

Aplicar na prática o conteúdo teórico estudado pelos alunos nas aulas do componente curricular Prática de Processo Penal, oferecendo-lhes oportunidade de estudarem um caso concreto e de representar um julgamento pelo Tribunal do Júri para reduzir dificuldades no processo de ensino e aprendizagem no que tange às habilidades e competências acima mencionadas.

 Serviços Jurídicos - Projeto: "Oficina de Processos"

 O objetivo do presente projeto é tornar a oficina de processos um importante espaço/momento de construção de conhecimentos, integrando as disciplinas de Prática de Processo Civil, Prática de Processo Penal, Prática de Processo do Trabalho e Processos e Procedimentos Administrativos com a vivência pratica jurídica. Ainda, o projeto visa desenvolver no aluno a capacidade de análise e articulação de conceitos e
argumentos, de interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e visão crítica que favoreça a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica das habilidades e competências supramencionadas.

Cozinha - Projeto: Páscoa / Chocolateria
O projeto tem o caráter da interdisciplinaridade, onde os alunos deverão preparar bombons, trufas e ovos de páscoa que serão colocados à venda dentro do próprio ambiente escolar, sob supervisão do professor orientador, que fará aula expositiva das técnicas que serão aplicadas e oferecerá apoio na execução das receitas. A verba arrecadada com as vendas será destinada a apoiar as necessidades financeiras no
desenvolvimento tanto da disciplina de Panificação e Confeitaria quanto de Cozinha Contemporânea.
A prática do aprendizado teórico e laboral identificará uma oportunidade de mercado para o desenvolvimento de produtos que poderão ser comercializados com fins de promoção de recursos financeiros para o grupo no desenvolvimento da disciplina. 
Cozinha - Projeto: Comida e Cultura
No desenvolvimento da disciplina, a cada aula prática, estuda-se e desenvolve-se preparações típicas de regiões distintas da culinária mundial. Dentro do projeto, a cada último dia de aula de cada mês (4 dias durante o semestre), os alunos deverão eleger democraticamente uma preparação bem típica de uma determinada região, preparar e vender esse produto.
Paralelo à produção, deverá ser feita a contextualização do prato, objetivando a divulgação da cultura daquele país: Fatores que influenciaram na sua formação, principais matérias-primas, métodos de preparo e suas características. Os alunos desenvolverão o trabalho em grupo através de pesquisa e elaboração de cartazes onde as informações serão disponibilizadas.

 Treinamento sobre Boas Práticas para Empresas de Pindamonhangaba.

O projeto tem o objetivo de oferecer as empresas do município visitas para levantamento de check list para obter informações sobre suas práticas e de posse das informações, elaborar manual e treinamento de boas práticas, executar as técnicas corretas de higienização das mãos, alimentos, equipamentos, utensílios e ambiente. Associando a segurança alimentar às técnicas de controle de qualidade.
 
Projeto Tenaris Confab
O grupo Tenaris em Pindamonhangaba, conta de três plantas, Tenaris Confab, Tenaris Equipamentos e a Socotherm Brasil e emprega cerca de 2500 funcionários.
Contamos há 8 anos com a parceria que oferece aos nossos alunos e de outras escolas públicas e privadas da cidade uma bolsa no valor de $1.000,00 para os alunos que são destaque nos estudos, anualmente são oferecidas 100 bolsas, distribuídas pelas escolas de acordo com o número de alunos matriculados no Ensino Médio.
Em junho do ano passado fomos visitados por representantes da empresa, que conheceram nossa escola, nossa instituição; apresentamos dados, como número de alunos, empregabilidade, número de concluintes anual e na ocasião colocamos a situação de alguns equipamentos já obsoletos, a necessidade de possibilitar aos alunos uma maior proximidade com o atual mercado de trabalho.
A empresa se interessou em investir na unidade por meio de um projeto já existente em outros países entre o Grupo Tenaris e Escolas Técnicas. O projeto denominava-se FETEC - Fortalecimento das Escolas Técnicas e atualmente denomina-se GENTEC.
A parceria com o Grupo Tenaris possibilitará ao curso Técnico em Mecânica e Ensino Médio integrado ao Técnico em Mecânica um estreitamento em relação às atividades de uma empresa de grande porte.
OBJETIVO
Possibilitar o conhecimento da efetiva prática dentro de uma empresa;
Aumentar a motivação de docentes e discentes;
Oportunidades de acesso ao mercado de trabalho;
METODOLOGIA
Visita dos docentes e alunos à empresa para uma integração da equipe com a finalidade de conhecer a realidade de ambos;
Capacitação de docentes com cursos que foram elencados pelos mesmos, sendo custeados pela empresa;
Investimento em equipamentos necessários para a melhoria das aulas práticas a ser levantado pela unidade;
Proporcionar um estágio supervisionado para os alunos do curso Técnico de Mecânica integrado ao Ensino Médio, os alunos ficarão na empresa no período de 5 a 8 semanas acompanhados por docentes e funcionários da empresa e terão oportunidade de desenvolver projetos criados a partir das aulas de TCC dentro do curso;
Fortalecer a escola visando qualificar os discentes para as necessidades das indústrias locais.
 
 Estágio Supervisionado
Os estágios, em suas diversas modalidades, serão realizados em locais que tenham efetivas condições de proporcionar aos alunos experiências profissionais ou de desenvolvimento sócio cultural ou científico, pela participação em situações reais de vida e de trabalho no seu meio.
Toda atividade de estágio será curricular e supervisionada.
O estágio profissional não é obrigatório nas Matrizes Curriculares dos cursos existentes na Escola, mas poderá ser desenvolvido durante o curso, mas somente até o último dia letivo da série/módulo final.
A Escola mantém convênio com a FUNDAP, CIEE, para seleção de candidatos à estágio e também com várias empresas da região. 
A sistemática de orientação, supervisão e avaliação dos estágios, bem como a operacionalização de sua execução ou dispensa, será elaborada pela UE, consoante diretrizes expedidas pelo CEETEPS, respeitada a legislação.
Os documentos necessários para a realização do estágio, entre eles o Termo de Compromisso de Estágio e a Minuta de Convênio estão disponíveis no site da Escola, no link estágio. 
Maiores informações com a Assistente Técnica Administrativa Rosa Eli Vital leite de Lima.
Coordenadores de Estágio
Administração: Ana Paula de Castro
Contabilidade: Sérgio Luiz Gritti
Cozinha: Mariluce Luglio Kosugi
Informática: Marli Cezario Israel
Logística: Cristiane Freire de Oliveira
Mecânica: Sebastião Venâncio da Silva
Nutrição e Dietética: Odisael Vieira de Siqueira
Redes de Computadores: Marli Cezario Israel
Serviços Jurídicos: Ricieri Ramos dos Santos
Projetos Sociais
Projeto Regando Vidas
Outro projeto que temos desenvolvido é o "Projeto Regando Vidas"- Doação de Sangue em parceria com o Hemonúcleo de Taubaté. Esta ação tem se tornado um acontecimento de grande relevância e conta com diversos parceiros externos, além da contribuição de professores, funcionários, alunos, ex-alunos, pais e toda comunidade.
Interdisciplinaridade
A partir da necessidade de justificar a fragmentação dos Componentes curriculares, a interdisciplinaridade veio como um mecanismo para interligar essas disciplinas que interagem entre si, fazendo com que o aluno tenha uma ampla visão das competências e habilidades que se pretende desenvolver ao longo do curso.
 
VI-Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
 
O Trabalho de Conclusão de Curso em nossa escola busca integrar os componentes curriculares com as experiências cotidianas e vivências profissionais. Deve ser um momento de fusão dos conhecimentos adquiridos durante todo o processo ensino aprendizagem.
A Direção, Coordenação Pedagógica e Coordenadores de Curso logo no inicio do semestre escolhem as datas criando o cronograma das apresentações, que normalmente ocorrem na Sala de Multimídia, com banca de professores e visitantes convidados pelos alunos.
A Equipe de Professores, Coordenação do Curso e Alunos do Curso de Cozinha optaram por um Trabalho de Conclusão de curso que culmina em uma Feira Gastronômica, isto se deu pela especificidade do curso. E foi aceito pela Direção, pois se tornou mais efetiva a participação dos alunos.
Os Componentes Curriculares de Planejamento de Trabalhos de Conclusão de Curso e Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso, neste ano estão recebendo uma atenção ainda maior por parte da Direção da escola, Coordenação Pedagógica e Coordenadores de Curso, visto que através de levantamentos realizados com os alunos monitores de sala (reunião de monitores de sala com a Direção da escola) e outros
indicadores pode-se observar a necessidade de se criar um acompanhamento que norteie cuidadosamente os registros no diário de classe eletrônico NSA, além de ser solicitado aos professores a elaboração de Plano de Atividade dos projetos dos alunos, para que possam ser acompanhadas as etapas do planejamento e desenvolvimento dos Tccs.
Também foi encaminhado aos docentes o ofício que instituído o Regulamento Geral do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC do Ensino Técnico e Manual para a Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso das Escolas Técnicas pertencentes ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.
 
Detalhamento da proposta Interdisciplinar
A interdisciplinaridade tem sido adotada por grande parte dos educadores, visto que tal atitude garante a construção do conhecimento de maneira global, rompendo com as fronteiras dos componentes curriculares, pois apenas a integração dos conteúdos não seria satisfatório. Aos alunos do Ensino Médio o trabalho interdisciplinar os leva ao conhecimento baseado nas habilidades e competências que envolvem esta fase do
conhecimento acadêmico, porém é no Ensino Técnico que a Interdisciplinaridade agrega valores indiscutíveis junto ao profissional que oferecemos à sociedade e ao mercado de trabalho.
É bastante comum observar em nossa escola ações integradoras dos componentes curriculares, podemos citar algumas ações como:
No Curso de Técnico em Administração e Logística nos componentes: Gestão de Materiais, Gestão de Logística, Gestão de Materiais e Introdução a Logística os coordenadores e professores procuram integrar os conteúdos buscando habilidades e competências que se alinham e os seminários são atividades realizadas com bastante sucesso.
O Curso de Técnico em Informática e Rede de Computadores eixo tecnológico: Informação e comunicação e Técnico em Cozinha eixo tecnológico: Hospitalidade e Lazer e Curso Técnico em Nutrição e Dietética eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde também buscam esta interdisciplinaridade e até mesmo a transdisciplinaridade onde não há términos entre as áreas do conhecimento. Os assuntos trabalhados perpassam os cursos
e os componentes curriculares. As atividades como palestras, seminários, feiras do conhecimento, visitas técnicas e mesa redonda, são alguns dos recursos utilizados na busca do conhecimento desfragmentado.
Outra importante ação no que tange a interdisciplinaridade ocorre na realização do Projeto GENTEC,  em parceria com a Tenaris Confab junto ao Curso Técnico em Mecânica Integrado ao Médio. Neste projeto os componentes curriculares se inter-relacionam numa experiência prática na vivência do ambiente.
 
 VII. Ajustes em componente de Ética e Cidadania Organizacional

 Durante as reuniões de monitores também foi apurada certa insatisfação dos alunos quanto ao Componente de Ética e Cidadania Organizacional, a queixa dos alunos é por entenderem que alguns professores desenvolviam o conteúdo de forma generalizada sem focar as especificidades do curso que estão descritas nos Planos de Curso de cada área.

Assim sendo em reunião ficou acordado que: 
Os professores que analisem cuidadosamente nos Planos de Cursos as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente de Ética e Cidadania Organizacional e contemple as especificidades descritas, para cada curso. Ex: Para o Curso de Técnico em Mecânica - Código de Ética nas Empresas da Área de Mecânica, para o Curso de Nutrição e Dietética - Código de Ética nas empresas de alimentação (ABRASEL).
Lembrando que há cursos que realmente possuem Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas idênticas.
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Atendendo as orientações da CPS, Supervisão Escolar e da Direção da escola o componente Curricular também buscará desenvolver o "Projeto Economia de Água" ficou acordado que cada um dos professores desenvolverá junto aos alunos (grupos) projetos sobre Economia de água, após a apresentação do grupo de alunos, em sala de aula, pediremos que conjuntamente a turma crie um único projeto aproveitando as melhores
idéias dos vários grupos, analisando a viabilidade do mesmo. Posteriormente, numa 3ª fase, de posse de todos os projetos desenvolvidos no componente de Ética apenas um será selecionado, com adaptações ou não e este desenvolvido com a comunidade escolar.

 

Para a Semana da Educação "Paulo Freire" será criado um stand com o nome deste importante Componente Curricular com atividades que visem divulgar a relevância da Ética e da Cidadania na formação dos alunos de nossa escola.

   
VIII- Avaliação e Recuperação
 
Instrumentos Utilizados no processo de Avaliação
Os professores da ETEC são orientados a promover a recuperação contínua durante todo o período letivo. Os alunos são informados sobre sua situação, seu Histórico de Desempenho, o desenvolvimento global, os aspectos podem ser melhorados.
A recuperação contínua desenvolvida pelo professor é realizada, no decorrer das aulas, por meio de orientação de estudos e atividades diversificadas de acordo com as dificuldades dos alunos. É necessário que o professor conheça defasagens e ritmos de cada educando para assim planejar tais atividades com estratégias específicas, uma vez que a medida do possível, o atendimento deva ser individualizado.
Nossa escola procura respeitar à pluralidade de características e de ritmos de aprendizagem dos alunos, visto que muitos destes alunos são pessoas que estão voltando a estudar depois de certo tempo, sendo assim, o compromisso da escola é o de atender a essa pluralidade proporcionando oportunidades diversificadas que assegurem efetivamente aos alunos condições favoráveis à superação das dificuldades, por meio de
mecanismos de apoio escolar, dentre eles os estudos de recuperação contínua
A avaliação por competência requer recursos e estratégias diversificadas que valorizem as habilidades e competências, desenvolvidas e direcionadas pelo disposto nos Planos de Trabalho Docente.
Finalidade de Desenvolvimento do processo avaliativo da Recuperação
A finalidade de desenvolver o processo de recuperação está pautada no princípio de termos a avaliação como meio de desenvolver habilidades dos alunos num processo contínuo, com foco nas dificuldades apresentadas durante o decorrer das atividades de cada componente curricular.
O processo avaliativo da recuperação deve analisar o aluno de forma global, respeitando as dificuldades, limitações, ritmo, e considerando toda produção que venha a desenvolver. O aluno deve ser observado a todo o momento para que as intervenções sejam feitas de forma regular e oportuna.
Entre o formal e o informal, na avaliação, em alguns momentos observamos que o processo avaliativo implica às vezes na apreciação de valores que classificam e excluem o aluno. Embora a avaliação seja um tema bastante recorrente em nossas Reuniões Pedagógicas sabemos que alguns professores ainda entendem a avaliação como um processo desconectado do seu sentido legítimo.
Trabalhamos no sentido de refletir junto aos docentes sobre a importância do processo avaliativo da recuperação.
- Normas internas.
Com a finalidade de fazer valer o eixo norteador do Plano Plurianual de Gestão, vimos à necessidade de criar os manuais de alunos e professores. Ambos têm a intenção de normatizar, informar e estabelecer regras, são reelaborados semestralmente e contam com a participação de todos os alunos, professores e funcionários, e recebe o aval final do Conselho de Escola.
A escola possui um sistema de pontos, previamente publicados através do Manual do Aluno. Cada atitude indevida tem uma pontuação e a cada pontuação atingida há uma punição: advertência verbal, advertência escrita, suspensão. Semelhante ao sistema de pontos para os motoristas, o sistema tem demonstrado eficiência na medida em que há a obediência e respeito às normas determinadas. 
O Manual do Aluno das Classes Descentralizadas também foi criado a partir das necessidades de atender as especificidades que envolvem este público, tornando os alunos das extensões pertencentes à Etec João Gomes de Araújo, mas respeitando as situações que ocorrem no seu ambiente de estudo: as escolas da Secretaria da Educação ou as escolas pertencentes ao município. 
Também possuímos a Ficha do "Saber Ser" e tem por finalidade registrar atitudes, comportamento inadequado do aluno, que assinam juntamente com o professor o fato ocorrido em sala de aula, fato este que não requer registro em livro de ocorrência, porém se faz necessário o apontamento do professor.
O "Manual de Informações e Orientações ao Professor" foi criado no ano de 2014 e vem passando, ao longo dos anos, por reajustes importantes.
O Manual visa interar o professor de todos os procedimentos operacionais das práticas administrativas e pedagógicas, da instituição com um todo e da unidade escolar.
 
IX. MANUAL DO ALUNO 
 
Caros pais e alunos
É com satisfação e carinho que a equipe de trabalho da ETEC João Gomes de Araújo os recebe, parabenizamos pela conquista de uma vaga em nossa instituição e primamos por um ótimo relacionamento. 
Elaboramos este manual para esclarecer dúvidas, ele é um manual orientador e normativo em que os pais e alunos encontrarão informações a respeito dos seus direitos e seus deveres, coerentes com a filosofia de democratização do ensino que seguimos. Solicitamos uma minuciosa leitura dele e, em caso de dúvidas, estaremos à disposição para elucidá-las.
É importante saber um pouco sobre a escola em que está matriculado. A Escola Técnica Estadual João Gomes de Araújo é uma escola pública pertencente ao Centro Paula Souza, uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, ligada à Secretaria de Desenvolvimento, que oferece ensino médio, técnico e tecnológico em diversas áreas, conforme a necessidade do mercado regional. 
É nosso desejo que seus objetivos sejam alcançados e possamos junto aprimorar cada vez mais nossa referência educacional.
Desejamos a você uma trajetória de sucesso. 
Prof ª. Mirtes Marroco Paim
Diretora
EQUIPE GESTORA
Diretora: Prof ª. Mirtes Marroco Paim
E-mail: dir.gomesdearaujo@centropaulasouza.sp.gov.br 
Diretor de Serviços Acadêmicos: Luiz Antonio Romão Prado
E-mail: secretaria@etejga.com.br
Diretora de Serviços Administrativos: Profª Glaucia Calegari Labastie
E-mail: diretoriadeservico@etejga.com.br
Assistente Técnico Administrativo: Rosa Ely Vital Leite de Lima
E-mail: ata@etejga.com.br
Coordenadora Pedagógica: Profª Marília Cristina Morais Soares Schmidt
E-mail: coord.pedagogica@etejga.com.br e marilia.schmidt01@etec.sp.gov.br 
Orientador Educacional: Prof. Ademar Paes dos Santos
E-mail: ademar.santos01@etec.sp.gov.br

 COORDENADORES DE CURSO

Administração: Prof. Lucio Salgado Silva
E-mail: lucio.silva4@etec.sp.gov.br
Cozinha: Profª Mariluce Luglio Kosugi
E-mail: mariluce.kosugi@etec.sp.gov.br
Ensino Médio: Profª Cláudia Rosemary Gambi
E-mail: claudia.gambi@hotmail.com
ETIM Informática: Profª Marli Cesário Israel
E-mail: marli.israel@etec.sp.gov.br
ETIM Logística: Profª. Vânia Bianchi de Araújo
E-mail: vania.araujo2@etec.sp.gov.br
ETIM Mecânica: Prof. Anderson Reginaldo Santos 
E-mail: prof.anderson.santos@hotmail.com 
ETIM Nutrição e Dietética e Técn. em Nutrição e Dietética (tarde): Profª Mariane Carmona Geia
E-mail: mc.geia@gmail.com
Informática e Redes de Computadores: Profª Marli Cesário Israel 
E-mail: marli.israel@etec.sp.gov.br
Mecânica: Prof. Carlos Roberto Lopes Ribeiro 
E-mail: carlos.ribeiro4@etec.sp.gov.br 
Nutrição e Dietética (noite): Prof. Odisael Vieira de Siqueira
E-mail: odisael.siqueira01@etec.sp.gov.br
Serviços Jurídicos: Prof. Mário Augusto de Souza
E-mail: mario.souza5@etec.sp.gov.br

 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES 

Prof. Ivan Bezerra de Almeida 
E-mail: ivan.dealmeida@etec.sp.gov.br

  COORDENADORES DAS CLASSES DESCENTRALIZADAS

E.E Rubens Zamith 
Coordenador Prof. Marcelo Costa Neves
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E-mail: marcelo.neves3@etec.sp.gov.br
Coordenador de Área/Descentralizada
Administração e Contabilidade: Prof. Sergio Luiz Gritti
E-mail: sergio.gritti@etec.sp.gov.br

 E.E Alzira Franco

Coordenadora Profª Ana Paula de Castro
E-mail: ana.castro11@etec.sp.gov.br
Coordenadores de Área/Descentralizada
Logística e Recursos Humanos: Profª Cristiane Freire de Oliveira
E-mail: freirexcris@yahoo.com.br

 E.M Drº Tancredo de Almeida Neves / Campos do Jordão

Coordenador: Profº André Luiz Raposo
E-mail: andre.raposo01@etec.sp.gov.br
Coordenadores de Área/Descentralizadas
Administração: Prof. Lucio Salgado Silva
E-mail: lucio.silva4@etec.sp.gov.br

 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS DESCENTRALIZADAS

Profª Midori Kato
E-mail: midori.kato@etec.sp.gov.br
 
ORIENTAÇÕES GERAIS

 1 - SECRETARIA - SERVIÇOS ACADÊMICOS

 De acordo com o Artigo 32 do Regimento Comum das Etecs do CEETEPS, 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. 

Fornece as informações necessárias para reuniões dos Conselhos, além de outras atribuições legais juntos ao sistema de ensino estadual. 
Toda solicitação de documentos de alunos deverá ser feita via Requerimento.

 ATENÇÃO AOS PRAZOS:

 *2ª via de Histórico Escolar: 10 dias úteis *Histórico de Transferência: 10 dias úteis

* Declarações: 01 dia útil *Atestados: 01 dia útil 
*Passe Escolar com Declaração: 01 dia útil

 Obs: Para Passe Escolar da EMTU, o aluno deverá entregar na Secretaria, uma cópia do RG para que seja feito um pré-cadastro. Outras informações serão fornecidas na Secretaria.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS

 MANHÃ: 09h35min ÀS 10h15min

TARDE: 12h30min ÀS 13h15min / 15h15min ÀS 16h00min
NOITE: 18h30min ÀS 19h00min / 20h47min ÀS 21h02min

 HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO

 *MANHÃ: Das 09h00min às 12h00min *TARDE: Das 13h00min às 16h00min 

*NOITE: Das 19h10min às 20h40min

 2 - ESTÁGIOS

   Os estágios, em suas diversas modalidades, serão realizados em locais que tenham efetivas condições de proporcionar aos alunos experiências profissionais ou de desenvolvimento sócio cultural ou científico, pela participação em situações reais de vida e de trabalho no seu meio.

 Toda atividade de estágio será curricular e supervisionada.
 O estágio profissional não é obrigatório nas Matrizes Curriculares dos cursos existentes na Escola, mas poderá ser desenvolvido durante o curso, mas somente até o último dia letivo da série/módulo final.
 A Escola mantém convênio com a FUNDAP, CIEE, para seleção de candidatos à estágio e também com várias empresas da região. 
 A sistemática de orientação, supervisão e avaliação dos estágios, bem como a operacionalização de sua execução ou dispensa, será elaborada pela UE, consoante diretrizes expedidas pelo CEETEPS, respeitada a legislação.
 Os documentos necessários para a realização do estágio, entre eles o Termo de Compromisso de Estágio e a Minuta de Convênio estão disponíveis no site da Escola, no link estágio. 
 Maiores informações com a Assistente Técnica Administrativa Rosa Eli Vital leite de Lima.

 3 - APRENDIZ PAULISTA

 O Aprendiz Paulista é um programa que visa auxiliar estudantes dos CURSOS TÉCNICOS do Centro Paula Souza na busca por trabalho compatível com o curso que estão fazendo. O público-alvo são estudantes de 14 a 24 anos que estejam matriculados em algum curso técnico no Centro Paula Souza.

Os alunos interessados devem enviar Currículo atualizado, no formato Word, com o assunto da mensagem CV APRENDIZ 2015 para o e-mail arlete.mvieira@etec.sp.gov.br, o qual será encaminhado às empresas solicitantes, conforme demanda do mercado de trabalho.
Maiores informações com a Profª Arlete Cândido Monteiro Vieira.

 4 - BIBLIOTECA

 A biblioteca está à sua disposição para consulta a jornais, revistas, CD-ROM, empréstimo de livros e uso de Internet. Lá você encontrará também o Regimento Escolar e o Plano Plurianual de Gestão.

Serão considerados usuários da Biblioteca, todos os professores, funcionários e alunos da Etec João Gomes de Araújo.
A biblioteca possui computadores com acesso a internet, uma sala de estudo individual e uma sala para estudo em grupo. 
Horário de atendimento: 08h00min às 21h30min
Horário de atendimento: 
O regulamento na íntegra está disponível em: http://www.etejga.com.br/docs/regulamento_biblioteca.pdf
5 -COORDENAÇÃO DE CURSO

 Os Coordenadores de Área são responsáveis pelo conjunto de ações destinadas ao planejamento do ensino, à supervisão de sua execução e ao controle das atividades docentes em relação às diretrizes didático-pedagógicas e administrativas.

6 -HORÁRIO DAS AULAS
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 Você já sabe, a pontualidade é essencial para sua formação e bom aproveitamento escolar!

Fique de olho no seu horário:
Manhã: 07h30min às 11h55min 
Tarde: 13h15min às 17h40min Intervalo: 
Noite: 19h00min às 23h00min

 Quanto aos horários

 Os alunos do Ensino Médio só poderão entrar na segunda aula apenas 3 (três) vezes ao mês, sendo que para os alunos dos cursos integrados - ETIM Informática, Logística, Mecânica e Nutrição e Dietética - serão computadas 3 (três) entradas por período. 

 É imprescindível que o retorno às aulas após o intervalo seja respeitado através do sinal, os alunos que desrespeitarem o horário estarão sujeitos à punição, por estarem cabulando aula.

   Na falta de professor, os coordenadores analisarão os casos de adiantamento de aula, não sendo regra a antecipação do horário de saída. No caso de antecipação das duas últimas aulas, os alunos somente serão dispensados após o intervalo. 

 Caso o aluno menor necessite, esporadicamente, sair antes do término das aulas, sua dispensa só será aceita mediante autorização dos pais ou responsável, conforme modelo do documento abaixo, que está disponível na copiadora da escola:
Modelo:   AUTORIZAÇÃO

 Eu, ___________________________________________________________________, pai ou responsável pelo (a) aluno (a) _________________________________________,

da(o) _____série/módulo do Ensino Médio ( ) Técnico ( ) em__________________ da ETEC João Gomes de Araújo, autorizo a saída antecipada às ___________no dia ____/____/____, por motivo _____________________________________________.
Pindamonhangaba, ___ de _____ de 2015.

Assinatura do Pai ou responsável

 

OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS BILHETES MANUSCRITOS

Caso o pai ou responsável queira deixar previamente autorizada a saída do menor da escola, sempre que o mesmo necessitar, deverá procurar a Secretaria Acadêmica e preencher a autorização prévia, eximindo a escola da responsabilidade sobre o menor.

Observações Importantes:

   Os alunos do ETIM e do Ensino Médio, poderão permanecer na escola entre um período e outro, para fazer sua refeição na Escola. A Merenda Escolar será servida no horário das 12h00min às 12h30min, no espaço destinado a este fim. 

 Os alunos que não quiserem receber a merenda fornecida pela Escola e trouxerem alimentos de casa, devem respeitar os itens abaixo:
 - Fazer sua refeição no espaço estipulado.
 - Recolher seus pertences e utensílios.
 - Lembramos que a cozinha (geladeira, microondas) é de uso comunitário, sendo assim a utilização do local deve ser respeitada por todos. Não mexa no que não te pertence! A cozinha também possui sistema de câmera.
 Não é permitido ao aluno permanecer na cantina, laboratórios, biblioteca, quadra ou pátio em horário de aula.
 É proibida a saída da sala de aula para ir à outra sala durante o horário de aula, pois atrapalha o trabalho docente.
 Os pais/responsáveis ou o próprio aluno deverão comunicar o Orientador Educacional, a Coordenação Pedagógica ou de Área, caso o mesmo tenha ou venha a contrair algum problema de saúde ou tratamento psicológico, como: Diabetes, Depressão, Síndromes, Pressão Arterial, etc.

 7 - DISPENSA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

 O aluno do Ensino Médio ou do ETIM que não pode participar das aulas de Educação Física, deverá preencher um requerimento na Secretaria Acadêmica, que será assinado por ele ou por seu responsável, se menor, solicitando a dispensa das aulas, anexando o documento comprobatório do motivo da solicitação.

Obs: A solicitação será encaminhada à Direção a quem cabe decidir, após ouvir a Coordenação do Ensino Médio ou do ETIM e o Professor de Educação Física. A dispensa poderá ser total (teórica e prática) ou parcial (prática), devendo neste caso, o aluno permanecer às aulas.
Quanto às aulas de Educação Física:
• Caso o aluno não possa realizar as atividades práticas da aula de Educação Física, por indisposição, deverá esclarecer o problema ao professor e permanecer no local assistindo a aula. 
• Camisetas diferentes somente na área de Educação Física até o término da aula.
• Durante a aula de Educação Física os alunos poderão usar bonés "somente na quadra".
• O período de banho dos alunos não poderá de forma alguma ultrapassar o horário da aula de Ed. Física.
• É terminantemente proibido que o aluno fique sem camiseta durante as aulas de Educação Física, em qualquer circunstância (a roupa deve ser trocada no vestiário).
• Se o aluno estiver fora das salas por qualquer motivo, fica impedido de permanecer no espaço de Educação Física, muito menos participar das aulas.
• Alunos com advertências não participarão de torneios e campeonatos da escola.

 8-ATENDIMENTO AOS PAIS/RESPONSÁVEIS

 Os pais/responsáveis dos alunos do Ensino Médio e ETIM devem participar das reuniões de Pais e Professores, que são realizadas após os Conselhos Intermediários, ou seja, três vezes ao ano, geralmente nos meses de maio, agosto e outubro. Quando impedidos por qualquer motivo, poderão marcar reuniões de esclarecimentos sobre o desempenho escolar dos alunos.

Para um atendimento individualizado, os pais deverão ligar para o Orientador Educacional ou para a Coordenadora Pedagógica, para agendar horário pelo telefone (12) 36422414 ou 36456225.

 9- NORMAS DE CONVIVÊNCIA ESCOLAR

 1. É vetado ao aluno: Ocupar-se, durante as atividades escolares, de quaisquer atividades ou utilizar materiais e equipamentos alheios a elas.

2. É expressamente proibido trazer ou consumir bebidas alcoólicas e drogas nas dependências da Unidade Escolar.
3. É expressamente proibido portar armas (mesmo de brinquedo), tesouras, facas, canivetes (armas brancas). Envolver-se em luta corporal, praticar atos turbulentos, perigosos ou praticar algazarras nas dependências da escola ou proximidades. 
4. É proibido, sem autorização da Direção, colocar cartazes nos murais ou demais espaços da Unidade Escolar ou ainda promover jogos, excursões, coletas ou campanhas de qualquer natureza, sem a prévia autorização da Direção / Coordenação.
5. É dever do aluno, manter a higiene e limpeza dos banheiros, salas de aulas e demais dependências da Unidade escolar, observando sempre a colocação de lixo ou material inservível, nos recipientes coletores existentes na Unidade Escolar.
6. Não escrever ou colar adesivos nas carteiras, mesas, armários, muros ou demais dependências da Unidade Escolar (perderá o direito de uso do armário o aluno que não zelar pelo uso do mesmo).
7. Quaisquer atitudes de desrespeito ou brincadeira inadequada aos professores, colegas e aos demais membros da comunidade escolar, serão objeto de aplicação das normas disciplinares. As atitudes de ameaçar, oprimir, ridicularizar, (dar apelidos ofensivos) excluir, ofender, ironizar e desprezar (alunos de sua convivência) são vistas como Bullying. 
8. Os alunos estarão sujeitos às punições previstas no Regimento Escolar, em razão de atitudes desrespeitosas com a aplicação de penalidades, inclusive de cunho criminal, por discriminação racial, religiosa, sexual e outras.
9. As instalações e equipamentos escolares são adquiridos com recursos públicos ou da APM, e, portanto, os prejuízos causados pelos alunos no mau uso desses bens, serão devidamente ressarcidos por quem os provocou e quando não for identificado, acarretará a divisão do valor do conserto/reposição entre todos os alunos.
11. Os alunos deverão aguardar em sala de aula a chegada do professor, aproveitando o tempo destinado à realização de exercícios e trabalhos, para esclarecer suas dúvidas com o professor. As tarefas realizadas em classe e em casa são fundamentais para um bom desempenho do aluno e isso contribuirá para a avaliação de conteúdo e de sua atitude.
12. O aluno só poderá adentrar e sair da sala de aula, com a expressa autorização do Professor.
13. Os alunos devem identificar todos os materiais escolares e mantê-los sob sua vigilância, evitando portar objetos e valores elevados, que gerem a cobiça de outros, guardando consigo dinheiro e passes escolares, evitando trazer aparelhos eletrônicos alheios à necessidade da aula, cartões de créditos/débitos, pois a Escola não se responsabiliza por furtos e perdas.
14. Havendo objetos ou bens abandonados na Unidade Escolar, os achados e perdidos deverão ser entregues/procurados junto aos atendentes de classe.
15. Seja educado, use as expressões, "por favor,"; "com licença"; "obrigado", etc. Essas atitudes revelam boas normas de convívio social. Não fale alto nos corredores ou salas de aulas e demais dependências da Escola.
16. Os celulares, MP3/MP4 e demais aparelhos eletrônicos deverão estar sempre desligados e guardados durante o período das aulas. As calculadoras (com exceção dos aparelhos de celular) quando autorizadas pelo professor poderão ser utilizadas durante as aulas. Respeitando assim a legislação vigente. Decreto 52625/08 de Decreto nº 52625 de 15 de janeiro de 2008 de São Paulo.
17. O namoro dentro da escola deverá ser apenas, mãos dadas e selinho, os abraços e beijos calorosos e principalmente em lugares escondidos são considerados excessos dentro da escola e motivo de punição.
18. Não é permitido o uso de boné e óculos escuros, para se evitar problemas. Solicitamos que os mesmos permaneçam guardados na mochila durante o período de aulas.
19. O chinelo de dedo (tipo Havaianas), por medida de segurança "CIPA" não poderá ser utilizado na Oficina Mecânica, no Laboratório de Nutrição e nas aulas de Educação Física.
20. É proibido fumar no recinto escolar, nos termos da legislação pertinente. O aluno não receberá autorização para fumar fora da escola e voltar posteriormente. Decreto nº 28.643, de agosto de 1988.
21. Pedimos aos alunos que NÃO POSTE nas Redes Sociais - Orkut, Twitter, Facebook, etc - fotos de sala de aula, visto que, na grande maioria das vezes, essas imagens são fotografadas por meio de aparelhos celulares e análogos que deveriam estar DESLIGADOS durante as aulas, obedecendo assim à legislação vigente. Lembramos ainda que mesmo a máquina fotográfica é material/equipamento estranho às aulas; o professor
deverá ser consultado e caberá a ele a autorização do registro da imagem. Conteúdos desrespeitosos ou ofensivos poderão implicar em sanções punitivas. Todas as informações que envolverem a instituição como um todo - desde que não destorçam, deturpem ou desvirtuem a representação da escola como ambiente de ensino e aprendizagem - poderão ser compartilhadas.
22. As comemorações de aniversário serão permitidas no dia 25 (vinte e cinco) de cada mês durante o horário de intervalo e no pátio da escola, apenas com comes e bebes. Não serão permitidos eventos em sala de aulas ou laboratórios.
23. O aluno que utiliza o armário para guardar seu material escolar, somente deve se dirigir a ele no início e no término das aulas, não devendo fazê-lo no intervalo das mesmas, para evitar tumulto.
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 10-REGRAS PARA ADVERTÊNCIA E PUNIÇÕES

O aluno que for advertido ou suspenso, dependendo da situação, receberá as seguintes pontuações:

 Gravíssimo - 40 pontos: 

 Agressão física. 
 Agressão verbal com palavras de baixo calão feita a qualquer pessoa da comunidade escolar.
 Subtração de objetos de pessoa ou da escola (sujeito a intervenção policial). 
 Danos ao patrimônio público (todos os bens da escola são patrimônio público e o mau uso dos mesmos, como sentar em carteiras e ficar de pé em cadeira são caracterizados como danos).
 Fumar ou ingerir bebidas alcoólicas ou mesmo apresentar-se alcoolizado nas dependências da escola.

 Alunos que danificam, não importando de que forma, carteiras, móveis, materiais esportivos, instalações sanitárias e outros pertences da Escola, estarão obrigados a ressarcir, segundo o inciso VII do Artigo 103 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro de Educação Tecnológica Paula Souza.

O dano a materiais/instalações das salas de aula/laboratórios, sem a identificação do responsável, acarretará a divisão do valor do conserto/reposição entre todos os alunos daquela sala ou laboratório.
Grave - 30 pontos: 
 Utilização de aparelho celular/MP3-4 e similares durante o horário de aula.
 Ameaçar, oprimir, ridicularizar, ofender, ironizar e desprezar alunos, professores ou funcionários de sua convivência.
 Assinar documentos que não sejam endereçados a sua pessoa e/ou utilizar o nome ou número de outros alunos, de forma intencional, a fim de ludibriar qualquer funcionário da escola. (falsidade ideológica).

 Média -10 pontos: 

 Sentar em cima das mesas/carteiras e encosto dos bancos do pátio.
 Sentar no chão dos corredores e escadarias da escola.
 Ausentar-se da aula sem permissão do professor (matar aula).
 Apresentar-se no ambiente escolar sem uniforme, ou com roupas e acessórios inadequados (boné, óculos escuro, etc).
 Criar tumulto ou bagunça dentro da sala de aula ou em qualquer lugar da escola.
 Permanecer na cantina durante o período de aulas.
 Permanecer na área da Educação Física durante o horário diverso do seu.
 Permanecer na sala ou em Laboratórios realizando atividades alheias às aulas.
 Excessos no namoro no ambiente escolar (vide item 17 das Normas de Convivência Escolar).
 Organizar eventos, festas, similares em salas e horário de aulas.

O acúmulo de advertências poderá resultar em suspensão.

O aluno que atingir 50 pontos no ano letivo passará pela análise do Conselho de Escola, sujeito à transferência compulsória.

 

• É importante informar que situações não citadas nas regras de advertência e punição, poderão ser pontuadas conforme a interpretação do Diretor da escola e do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro de Educação Tecnológica Paula Souza - DELIBERAÇÃO CEETEPS N.º 003, DE 18 DE JULHO DE 2013.

 11- REMANEJAMENTO

 Para um bom desempenho do (a) aluno (a), por medida de natureza didático-pedagógico e disciplinar, poderão ocorrer remanejamentos (mudança) de classe, conforme o REGIMENTO COMUM DAS ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA:

 

CAPÍTULO V
Do Agrupamento dos Alunos

 Artigo 58 - A composição das classes e de turmas será determinada a partir de critérios pedagógicos com a finalidade de favorecer a aprendizagem dos alunos e otimizar os recursos disponíveis.

12- PROGRESSÕES PARCIAIS (Artigo 78 do Regimento Comum)

 Artigo 78 - O aluno com rendimento insatisfatório em até três componentes curriculares, exceto na série ou módulo final, a critério do Conselho de Classe, poderá ser classificado na série/módulo subsequente em regime de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, devendo submeter-se, nessa série/módulo, a programa especial de estudos. 

§ 1º - A retenção em componentes curriculares cursados em regime de progressão parcial não determina a retenção na série ou módulo regulares. 
§ 2º - O aluno poderá acumular até três componentes curriculares cursados em regimes de progressão parcial, ainda que de séries ou módulos diferentes. 
§ 3º - Os alunos em regime de progressão parcial, respeitados os limites previstos nos parágrafos anteriores, poderão prosseguir estudos nas séries ou módulos subsequentes. 
Observações: 
O professor irá elaborar um documento constando as atividades que o aluno terá que desenvolver a fim de cumprir a disciplina. Este documento deverá ser retirado pelo aluno, na Secretaria Acadêmica, ou por seu responsável, se menor.
É responsabilidade do aluno manter-se informado junto à secretaria, coordenação e junto ao professor sobre sua situação quanto à Progressão Parcial, datas de avaliações e entrega de trabalhos.

 13- UNIFORME ESCOLAR

 O uniforme tem como objetivo democratizar o ambiente escolar. É obrigatório o uso da camiseta do colégio, modelo tradicional.

 Somente será considerado uniforme as camisetas que estiverem em bom estado de conservação, sem modificações de suas características originais.

 Somente será permitida a entrada do aluno na escola "uniformizado", ou seja, vestido com o uniforme (inclusive no horário de almoço).

 Durante os dias frios, sugerimos que seja providenciado o blusão de moletom da escola, ou pediremos que a blusa do uniforme seja colocada por cima do agasalho (não serão considerados agasalhos: camisas, camisetas - manga longa ou curta, camisetes, coletes e/ou qualquer vestimenta que descaracterize o uniforme sem necessidade).

 Os alunos que estão matriculados em dois cursos diferentes poderão usar o mesmo uniforme nos diversos períodos, salvo as camisetas de formatura, que somente poderão ser usadas no período do curso.

 Os vigilantes e os Atendentes de Classe são responsáveis por observar a entrada dos alunos uniformizados no colégio, podendo estes, a qualquer momento, solicitar que o aluno comprove que está trajando o uniforme. Os alunos que não estiverem devidamente uniformizados serão impedidos de entrar na escola e caso sejam abordados sem uniforme serão punidos.

 Não será permitido o uso de shorts, minissaias e camiseta regata. As bermudas e saias deverão estar na altura dos joelhos.

PARA ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA

 Nos dias de aulas em laboratórios e oficina é obrigatório o uso de:

• Sapato fechado (não é permitido tênis, chinelo, sandálias, etc.);
• Calça comprida; 
• Epi's (Equipamento de Proteção Individual: avental, óculos de segurança e protetor auricular), que são de responsabilidade do aluno.

 

14- CONSELHO DE CLASSE
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"Incisos I, II, III e IV do Artigo29 e § 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 30 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza"

 Artigo 29 - O Conselho de Classe é o órgão colegiado que terá por finalidade: 

I - analisar o desempenho dos alunos da classe, individual ou coletivamente; 
II - propor medidas de natureza didático-pedagógica e disciplinar; 
III - decidir sobre a retenção ou aprovação de alunos da classe; 
IV - opinar sobre transferências compulsórias de alunos. 
Parágrafo único - O Conselho de Classe reunir-se-á regularmente em época prevista no calendário escolar e, extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor ou, ainda, por solicitação de dois terços de seus membros. 
Artigo 30 - O Conselho de Classe será constituído pelo Diretor da Etec, pelo Diretor Pedagógico, pelo Diretor de Serviços Acadêmicos, pelos Coordenadores de Curso e pelos professores da classe. 
§ 1º - A presidência do Conselho de Classe é do Diretor da Etec, podendo ser delegada a qualquer outro membro do colegiado. 
§ 2º - A reunião do Conselho de Classe deverá ter quórum mínimo de 50% dos professores da classe. 
§ 3º - Poderão ser convidados ou convocados representantes discentes para participar das reuniões de Conselho de Classe. 
§ 4º - Nas decisões, a serem tomadas por maioria simples, sobre retenção ou promoção de alunos, terão direito a voto apenas os professores da classe, computando um voto para cada professor, independentemente do número de componentes curriculares ministrados pelo professor, cabendo ao presidente o voto de desempate. 
§ 5º - Cumpre à Direção divulgar à comunidade escolar as decisões do Conselho de Classe.
Para os cursos técnicos, durante o semestre letivo, é realizado um Conselho de Classe Intermediário e um Final. Para o Ensino Médio e Etim, durante o ano letivo, são realizados três Conselhos Intermediários e um Final.
O Conselho Intermediário é participativo, onde os alunos têm a oportunidade de esclarecer dúvidas quanto suas menções.
Já no Conselho Final, poderá haver a participação de um representante dos alunos.

 15- RENDIMENTO ESCOLAR

 O sistema de avaliação vigente no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza tem como ponto essencial a avaliação formativa comprometida com o aspecto social e construtivo da aprendizagem e com o desenvolvimento do educando, na medida em que lhe cabe o papel de subsidiar o trabalho pedagógico, redirecionando o processo ensino-aprendizagem para sanar as dificuldades encontradas na aquisição de
conhecimentos, aperfeiçoando a prática escolar.

O desempenho do aluno será avaliado continuamente pelo professor durante o semestre e será expresso em menções que reflitam resultados demonstrados pelo aluno, com as seguintes definições operacionais:

  Menção Conceito Definição Operacional

MB
Muito Bom
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.

  O resultado de cada avaliação se fará acompanhar de uma apreciação sobre:

a) Conhecimentos, habilidades e atitudes observados no aluno;
b) Lacunas de aprendizagem detectadas,
c) Recomendação de atividades de recuperação contínua e paralela ao aluno que apresentar defasagem de aprendizagem.
Da promoção e Retenção:
a) Será considerado promovido no módulo ou série o aluno que tenha obtido rendimento suficiente nos componentes e frequência mínima estabelecida no artigo anterior, após decisão do conselho de classe.
b) O conselho de classe decidirá a promoção ou retenção, à vista do desempenho global do aluno, expresso pelas sínteses finais de avaliação de cada componente curricular.
c) O aluno com rendimento insatisfatório em até três componentes curriculares, exceto na série ou módulo final, a critério do conselho de Classe, poderá ser classificado na série/módulo subsequente em regime de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, devendo submeter-se, nessa série/módulo, a programa especial de estudos.
Será considerado RETIDO na série/módulo, após análise do Conselho de Classe, o aluno com:
1. Aproveitamento insatisfatório em mais de 03 (três) componentes curriculares.
2. Aproveitamento insatisfatório em 01 (um) componente curricular e/ou Progressão Parcial de séries/módulo anteriores se estiver cursando a última série/módulo, após decisão do Conselho de Classe.
3. Para fins de promoção, será exigida do aluno frequência mínima de 75% do total de horas letivas dos componentes curriculares.

 16 - APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

 "Artigos 43 e 44 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza".

- Serão divulgadas no mural da escola, no início de cada período letivo, as informações sobre a documentação e o prazo para requerer o Aproveitamento de Estudos.
O aluno deverá se dirigir à Secretaria Acadêmica, preencher um requerimento e anexar os documentos comprobatórios dentro do prazo estipulado.
Obs: O aluno RETIDO não necessita anexar documentos ao requerimento.

 17 - MATRÍCULA (PARA ALUNOS INGRESSANTES)

 "Artigo 54 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza".

A matrícula inicial do aluno será efetuada mediante requerimento do pai ou responsável ou do próprio candidato, a partir dos 16 anos de idade. 
§ 1º - Constará do requerimento a concordância expressa ao Regimento Comum e às outras normas em vigor na Etec. 
§ 2º - No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos exigidos pela escola. 
§ 3º - A matrícula nas séries ou módulos iniciais será confirmada no prazo de cinco dias letivos, a contar do início da série/módulo, ficando sujeita a cancelamento no caso da falta consecutiva do aluno durante o referido período, sem justificativa. 
§ 4º - Será autorizada a matrícula inicial durante os trinta dias consecutivos a partir do início das aulas, para preenchimento das vagas remanescentes.

 18 - TRANCAMENTO DE MATRÍCULA E PERDA DO DIREITO À VAGA

 "§ 2º e 3º do Artigo 57 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza".

§ 2º - Perderá a vaga, em qualquer série ou módulo em que estiver matriculado, o aluno que se ausentar da escola por 15 dias consecutivos, sem justificativa, independente da época em que ocorrer. 
§ 3º - Será admitido, em qualquer das séries ou módulos, o trancamento de matrícula, a critério da Direção de Escola Técnica, ouvido o Conselho de Classe, uma vez por série/módulo, ficando o retorno do aluno condicionado: 
1 - à renovação da sua matrícula no período letivo seguinte; 
2 - à existência do curso, série ou módulo, no período letivo e turno pretendido; e 
3 - ao cumprimento de eventuais alterações ocorridas no currículo.
O aluno, respeitando o artigo citado, deverá se dirigir à Secretaria Acadêmica, preencher um requerimento e anexar documento que comprove a necessidade do trancamento de matrícula. Caso não o tenha, deverá fazer de próprio punho a justificativa. 
Após a análise e parecer da Direção, a Secretaria Acadêmica dará ciência ao aluno e/ou responsável se menor, do deferimento ou indeferimento da solicitação, datando e colhendo a(s) assinatura(s) no requerimento.
Obs: Já ao aluno que precisar desistir do curso pedimos a gentileza de preencher o comunicado de desistência na Secretaria Acadêmica.

 19 - RECLASSIFICAÇÃO POR SOLICITAÇÃO DO ALUNO

"Incisos I e II do Artigo 49 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza".

Artigo 49 - A reclassificação do aluno poderá ocorrer por:

 I - proposta de professor ou professores do aluno, com base em resultados de avaliação diagnóstica ou

II - por solicitação do próprio aluno ou de seu responsável, se menor, mediante requerimento dirigido ao Diretor da Escola Técnica, até cinco dias úteis, contados a partir da publicação do resultado final do Conselho de Classe.
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Obs: O aluno ou seu responsável deve preencher o requerimento na Secretaria Acadêmica, o qual será encaminhado para análise da comissão de professores, que deverá emitir parecer conclusivo em até dez dias letivos, contados a partir do requerimento do aluno.

 20 - SOLICITAÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO

"§ 1º, 2º e 3º do Artigo 50 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza".
Artigo 50 - No módulo ou série finais de curso, não caberá solicitação de reclassificação.
§ 1º O aluno ou seu responsável, se menor, retido no módulo ou série finais de curso poderá requerer nova avaliação do seu desempenho escolar; 
§ 2º O pedido será objeto de análise e deliberação do Conselho de Classe; 
§ 3º O processo de avaliação deverá estar concluído em até dez dias letivos, contados a partir do requerimento do aluno.
A solicitação de reconsideração do próprio aluno ou de seu responsável, se menor, deverá ser feita mediante requerimento dirigido ao Diretor da Escola Técnica, até dez dias corridos, contados a partir da publicação do resultado final do Conselho de Classe.
Obs: O aluno ou seu responsável deve preencher o requerimento na Secretaria Acadêmica.

 21 - ATESTADOS MÉDICOS

 Os atestados médicos deverão ser apresentados imediatamente ao período a que se refere. 

 O documento original deverá ser entregue na Secretaria Acadêmica da escola para arquivamento no prontuário; 
 Uma cópia do documento original deverá ser passada para os professores tomarem ciência e posteriormente entregue ao coordenador do respectivo curso. 

Obs: Não serão aceitos atestados 15 (quinze) dias após a data do mesmo.

 22 - SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ESTUDOS - ALUNO ENFERMO OU GESTANTE

 aluno, quando enfermo, impossibilitado de frequentar a escola deverá solicitar condições especiais de atividades escolares de aprendizagem e avaliação.
O aluno ou seu responsável, se menor, deverá preencher o requerimento na Secretaria Acadêmica, com a indicação da pessoa que fará a intermediação entre o (a) aluno (a) e a unidade, anexar atestado médico comprobatório do motivo da solicitação, emitido exclusivamente pelo médico responsável pelo tratamento. O atestado médico deverá conter o CRM, a indicação do CID e período que o aluno deverá ficar afastado.
Obs: A Secretaria Acadêmica não poderá aceitar o requerimento sem o atestado médico anexado.

 23 - SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ESTUDO PARA ALUNOS COM GUARDA RELIGIOSA

 O aluno poderá solicitar condições especiais de atividades escolares por motivo de guarda religiosa.

O aluno ou seu responsável, se menor, deverá preencher o requerimento na Secretaria Acadêmica e anexar uma declaração assinada pela autoridade religiosa.
A Coordenação Pedagógica/Área deverá indicar outra classe para frequência às aulas, no caso da escola manter em outro período o mesmo curso/módulo.
Obs: Se as aulas forem de componentes curriculares teórico-práticos, realizados nas oficinas ou laboratórios, e não for possível atender o aluno em outro período, este deverá cursá-los no semestre seguinte ou quando tiver disponibilidade, estando o aluno ciente de que CONCLUIRÁ O CURSO SOMENTE APÓS TER CUMPRIDO TODAS AS DISCIPLINAS.
24 - REMATRÍCULA

 A renovação de matrícula do Ensino Técnico deve ser feita no final de cada semestre e do Ensino Médio e do ETIM no final do ano, para que o aluno garanta sua vaga no módulo/série subsequente. 

A Secretaria Acadêmica divulgará nos murais da escola o período de rematrícula.
A rematrícula poderá ser assinada pelo aluno ou por seu responsável, se menor de 16 anos.
Obs: O aluno deverá se dirigir à Secretaria Acadêmica para verificar se está devendo algum documento, para que o mesmo seja providenciado dentro do prazo estipulado. O aluno que não entregar o documento devido não poderá renovar sua matrícula.

 25 - TRANSFERÊNCIA DE PERÍODO

 As solicitações de transferência de período a partir do 2º módulo/série serão deferidas de acordo com o número de vagas existentes. As turmas não podem exceder o número de 40 alunos matriculados e a vaga só poderá ser dada quando ocorrer desistência de outro aluno, por escrito ou obedecendo ao período de faltas sem justificativa.

Obs: O aluno, ou seu responsável, se menor, deverá preencher na Secretaria Acadêmica o requerimento de transferência de período e anexar documento que comprove sua necessidade.

 26 - TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE DE ENSINO

Caso o aluno necessite ser transferido para outra Escola, deverá primeiro verificar a existência de vaga.
O aluno ou seu responsável, se menor, deverá preencher um requerimento na Secretaria Acadêmica, que no prazo de 10 dias úteis expedirá o Histórico Escolar, a contar da data do requerimento.

 27 - CONSELHO DE ESCOLA

 "Incisos I e II do Artigo10 e Incisos I, II, III, IV e V do artigo 11 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza"

Artigo 10 - A Etec terá, como órgão deliberativo, o Conselho de Escola, integrado por representantes da comunidade escolar e da comunidade extraescolar, cuja composição será: 
I - pela comunidade escolar: 
a) Diretor, presidente nato; 
b) um representante das diretorias de serviços e relações institucionais; 
c) um representante dos professores; 
d) um representante dos servidores técnico e administrativos; 
e) um representante dos pais de alunos; 
f) um representante dos alunos; 
g) um representante das instituições auxiliares. 
II - pela comunidade extraescolar: 
a) representante de órgão de classe; 
b) representante dos empresários, vinculado a um dos cursos; 
c) aluno egresso atuante em sua área de formação técnica; 
d) representante do poder público municipal; 
e) representante de instituição de ensino, vinculada a um dos cursos; 
f) representantes de demais segmentos de interesse da escola. 
§ 1º- A composição da comunidade extraescolar será de, no mínimo, quatro membros e, no máximo, de sete membros. 
§ 2º - Os representantes mencionados no inciso I, alíneas de "b" a "g", serão escolhidos pelos seus pares, e os mencionados no inciso II serão convidados pela Direção da Escola. 
§ 3º - Os representantes cumprirão mandato de um ano, permitidas reconduções.

  Artigo 11 - O Conselho de Escola terá as seguintes atribuições: 

I - deliberar sobre: 
a) o projeto político-pedagógico da escola; 
b) as alternativas de solução para os problemas acadêmicos e pedagógicos; 
c) as prioridades para aplicação de recursos. 
II - estabelecer diretrizes e propor ações de integração da Etec com a comunidade; 
III - propor a implantação ou extinção de cursos oferecidos pela Etec, de acordo com as demandas locais e regionais e outros indicadores; 
IV - aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar; 
V - apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas. 
§ 1º - O Conselho de Escola poderá ser convocado pela Direção para manifestar-se sobre outros temas de interesse da comunidade escolar. 
§ 2º - O Conselho de Escola reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo, duas vezes a cada semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou pela maioria de seus membros. 
§ 3º - As reuniões do Conselho de Escola deverão contar com a presença mínima da maioria simples de seus membros. 
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§ 4º - Nas decisões a serem tomadas por maioria simples, todos os membros terão direito a voto, cabendo ao diretor o voto de desempate.

 28 - APM (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES)

 De acordo com o Estatuto Social aprovado em 01 de março de 1978 e reformado em 1º de julho de 2009, a Associação de Pais e Mestres da Etec João Gomes de Araújo é uma instituição auxiliar da escola, que tem por finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao escolar e na integração família-escola-comunidade. Não tem caráter político, racial ou religioso e nem finalidades lucrativas.

Os meios e recursos para atender os objetivos da APM, serão obtidos através de contribuições dos associados, convênios e parcerias, doações e promoções diversas. A contribuição será sempre facultativa, porém o caráter facultativo das contribuições não isenta o associado do dever moral de, dentro de suas possibilidades, cooperarem para constituição do fundo financeiro da APM.
São associados natos da APM, o Diretor da Escola, os professores e demais integrantes dos núcleos de gestão da escola, os pais de alunos e os alunos maiores de 18 anos, desde que concordes.
A APM é administrada pelos seguintes órgãos:
I - Assembléia Geral,constituída pela totalidade dos associados.
II - Conselho Deliberativo, constituído de no mínimo, 11 (onze) membros, sendo o Diretor da Escola seu presidente nato. Os demais componentes, eleitos em Assembléia Geral, obedecem as seguintes proporções:
a) 30% dos membros são professores;
b) 40% dos membros são pais de alunos;
c) 20% dos membros são alunos maiores de 18 anos;
d) 10% dos membros são associados admitidos.
III - Diretoria Executiva, composta de:
a) Diretor Executivo;
b) Vice-Diretor Executivo;
c) Secretário;
d) Diretor Financeiro;
e) Vice-Diretor Financeiro;
f) Diretor Cultural, Esportivo e Social.
g) Diretor de Patrimônio
IV - Conselho Fiscal, constituído por 3 (três) elementos, sendo 2 (dois) pais de aluno e 1 (um) representante do quadro administrativo ou docente da Escola.

 29 - CIPA (COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES)

 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é, segundo a legislação brasileira, uma comissão constituída por representantes indicados pelo empregador (Diretor da Escola) e membros eleitos pelos trabalhadores (professores e funcionários), que tem a finalidade de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a
promoção da saúde do trabalhador.

O objetivo da CIPA é observar e relatar as condições de risco nos locais de trabalho e no ambiente escolar e solicitar medidas para eliminar, diminuir ou minimizar os riscos existentes. Sua missão é, portanto, a preservação da saúde e integridade física dos alunos, professores e funcionários.
Seu papel mais importante é o de estabelecer uma relação de diálogo e conscientização preventiva, de forma criativa e participativa, entre todos os envolvidos, objetivando sempre melhorar as condições de trabalho e o ambiente escolar, visando a humanização do mesmo.

 30 - GRÊMIO

 O Grêmio é a organização que representa os interesses dos estudantes na escola. Ele permite que os alunos discutam, criem e fortaleçam inúmeras possibilidades de ação, tanto no próprio ambiente escolar como na comunidade. 

O Grêmio é também um importante espaço de aprendizagem, cidadania, convivência, responsabilidade e de luta por direitos.
Um dos principais objetivos do grêmio estudantil é contribuir para aumentar a participação dos alunos nas atividades de sua escola, organizando campeonatos, palestras, projetos e discussões, fazendo com que eles tenham voz ativa e participem - junto com pais, funcionários, professores, coordenadores e diretores - da programação e da construção das regras dentro da escola.
Maiores informações com o Orientador Educacional Prof. Ademar Paes dos Santos.

 31 - EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE MÓDULO

 O aluno poderá preencher requerimento junto à Secretaria Acadêmica, solicitando a emissão do Certificado de Conclusão de Módulo, referente ao 1º, 2º e 3º módulos para o curso Técnico em Mecânica e referente ao 1º e 2º módulos para os demais cursos técnicos. O mesmo deverá ser expedido no prazo de 10 dias úteis.

OBS: O aluno que não tiver cumprido Progressão Parcial, não tem direito ao Certificado de Conclusão de Módulo.

 32 - EMISSÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR

 Comprovadas todas as exigências para a conclusão dos cursos Técnicos, Médio e/ou ETIM, o aluno tem direito ao Histórico Escolar, elaborado pela Secretaria Acadêmica. O Histórico poderá ser retirado pelo próprio aluno ou por seu responsável, desde que não esteja devendo documentos em seu prontuário.

OBSERVAÇÕES:
O aluno somente será concluinte do curso Técnico após comprovar a conclusão do Ensino Médio.
O Certificado de Conclusão do curso é impresso no verso do Histórico Escolar.

  33 - EMISSÃO DE DIPLOMA

 Após a publicação da conclusão dos cursos Técnicos e do ETIM na página informatizada do GDAE, a Secretaria Acadêmica expedirá um Diploma, que poderá ser retirado pelo próprio aluno ou por seu responsável, desde que não esteja devendo documentos em seu prontuário.

OBS: Para o aluno concluinte do Ensino Médio não será emitido Diploma.

 O QUE SE ESPERA DO ALUNO:

 RESPONSABILIDADE - Com os estudos, com seus compromissos;

COMPANHEIRISMO- Dividir seus saberes e suas dúvidas. Somos, todos, aprendizes de um mundo em construção;
RESPEITO - Ao meio ambiente, à vida, ao seu corpo, aos professores e funcionários, aos companheiros de jornada, ao espaço do outro e as normas de convivência;
ENVOLVIMENTO - Participar ativamente das atividades desenvolvidas pelo Colégio;
EXERCÍCIO DA CIDADANIA- Participar de projetos que estejam voltados para melhoria da pessoa humana. Fazer valer seus direitos e cumprir seus deveres.

  Demais dúvidas também poderão ser esclarecidas pelo

REGIMENTO COMUM DAS ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS
DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 Disponível na íntegra no 

Site: www.centropaulasouza.sp.gov.br
Site: www.etejga.com.br

 Endereço: Rua Prof. José Benedito Cursino, 75 

Pindamonhangaba - CEP 12401-090   -  Fones: (12) 3642-1077 e 3645-6225
 
 
X.MANUAL DO PROFESSOR
 
Caros professores,
Há 84 anos, a nossa escola foi criada e, desde então, vem oferecendo formação educacional eficiente que tanto orgulha aqueles que participam e participaram dessa história. 
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É com satisfação e carinho que a equipe de trabalho da Etec João Gomes de Araújo dá boas vindas e parabéns por estar iniciando sua jornada conosco. 
É importante saber um pouco sobre a escola em que você, professor, trabalhará. A Escola Técnica Estadual João Gomes de Araújo é uma escola pública pertencente ao Centro Paula Souza, uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo - a qual oferece ensino médio, técnico e tecnológico (Fatec) em diversas áreas, conforme a necessidade do mercado regional - ligada à Secretaria de Desenvolvimento, Ciências e Tecnologia. 
Este manual não representa uma simples norma de conduta, mas sim o resultado de um processo contínuo no desenvolvimento de um instrumento orientador e normativo dos procedimentos acadêmicos e pedagógicos.
Buscamos expor aqui os conhecimentos e informações básicas a respeito dos seus deveres como professor, tornando-o assim coerente com a filosofia de democratização e gestão participativa.
A Etec João Gomes de Araújo vem garantindo uma posição importante em nossa região nas avaliações externas (estaduais e federais). Orgulha-nos muito sermos apontados como uma escola de referência no ensino regular e profissional.
Solicitamos uma minuciosa leitura deste manual e, em caso de dúvidas, estaremos à disposição para elucidá-las.
É nosso desejo que seus objetivos sejam alcançados e possamos juntos aprimorar cada vez mais nossa referência educacional.
Desejamos a você uma trajetória de sucesso.

 Prof ª. Mirtes Marroco Paim

Diretora

 EQUIPE GESTORA

Diretora: Prof ª. Mirtes Marroco Paim
E-mail: dir.gomesdearaujo@centropaulasouza.sp.gov.br 
Diretor de Serviços Acadêmicos: Luiz Antonio Romão Prado
E-mail: secretaria@etejga.com.br
Diretora de Serviços Administrativos: Profª Glaucia Calegari Labastie
E-mail: diretoriadeservico@etejga.com.br
Assistente Técnico Administrativo: Rosa Ely Vital Leite de Lima
E-mail: ata@etejga.com.br
Coordenadora Pedagógica: Profª Marília Cristina Morais Soares Schmidt
E-mail: coord.pedagogica@etejga.com.br e marilia.schmidt01@etec.sp.gov.br 
Orientador Educacional: Prof. Ademar Paes dos Santos
E-mail: ademar.santos01@etec.sp.gov.br

 COORDENADORES DE CURSO

Administração: Prof. Lucio Salgado Silva
E-mail: lucio.silva4@etec.sp.gov.br
Cozinha: Profª Mariluce Luglio Kosugi
E-mail: mariluce.kosugi@etec.sp.gov.br
Ensino Médio: Profª Cláudia Rosemary Gambi
E-mail: claudia.gambi@hotmail.com
ETIM Informática: Profª Marli Cesário Israel
E-mail: marli.israel@etec.sp.gov.br
ETIM Logística: Profª. Vânia Bianchi de Araújo
E-mail: vania.araujo2@etec.sp.gov.br
ETIM Mecânica: Prof. Anderson Reginaldo Santos 
E-mail: prof.anderson.santos@hotmail.com 
ETIM Nutrição e Dietética e Técn. em Nutrição e Dietética (tarde): Profª Mariane Carmona Geia
E-mail: mc.geia@gmail.com
Informática e Redes de Computadores: Profª Marli Cesário Israel 
E-mail: marli.israel@etec.sp.gov.br
Mecânica: Prof. Carlos Roberto Lopes Ribeiro 
E-mail: carlos.ribeiro4@etec.sp.gov.br 
Nutrição e Dietética (noite): Prof. Odisael Vieira de Siqueira
E-mail: odisael.siqueira01@etec.sp.gov.br
Serviços Jurídicos: Prof. Mário Augusto de Souza
E-mail: mario.souza5@etec.sp.gov.br
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES 
Prof. Ivan Bezerra de Almeida 
E-mail: ivan.dealmeida@etec.sp.gov.br
COORDENADORES DAS CLASSES DESCENTRALIZADAS
E.E Rubens Zamith 
Coordenador Prof. Marcelo Costa Neves
E-mail: marcelo.neves3@etec.sp.gov.br
Coordenador de Área/Descentralizada
Administração e Contabilidade: Prof. Sergio Luiz Gritti
E-mail: sergio.gritti@etec.sp.gov.br
E.E Alzira Franco
Coordenadora Profª Ana Paula de Castro
E-mail: ana.castro11@etec.sp.gov.br
Coordenadores de Área/Descentralizada
Logística e Recursos Humanos: Profª Cristiane Freire de Oliveira
E-mail: freirexcris@yahoo.com.br

 E.M Drº Tancredo de Almeida Neves / Campos do Jordão

Coordenador: Profº André Luiz Raposo
E-mail: andre.raposo01@etec.sp.gov.br
Coordenadores de Área/Descentralizadas
Administração: Prof. Lucio Salgado Silva
E-mail: lucio.silva4@etec.sp.gov.br

 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS DESCENTRALIZADAS

Profª Midori Kato
E-mail: midori.kato@etec.sp.gov.br

 

ORIENTAÇÕES GERAIS

1- SECRETARIA - SERVIÇO DE APOIO ACADÊMICO
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A Secretaria Acadêmica é o órgão responsável pela escrituração escolar, pela expedição e registro de documentos escolares, pelo fornecimento de informações e dados para planejamento e controle dos processos e resultados do ensino e da aprendizagem.

2- BIBLIOTECA

 A biblioteca está à sua disposição para consulta a jornais, revistas, CD-ROMs, empréstimo de livros e uso de Internet. Lá você encontrará também o Regimento Escolar e o Plano Plurianual de Gestão.

Serão considerados usuários da Biblioteca, todos os professores, funcionários e alunos da Etec João Gomes de Araújo.
A biblioteca possui computadores com acesso à internet, uma sala de estudo individual e uma sala para estudo em grupo.

Horário de atendimento: 08h00min às 21h30min
Horário de atendimento
O regulamento na íntegra está disponível em: http://www.etejga.com.br/docs/regulamento_biblioteca.pdf

 3- COORDENAÇÃO DE CURSO

Os Coordenadores de Curso são responsáveis pelo conjunto de ações destinadas ao planejamento do ensino, à supervisão de sua execução e ao controle das atividades docentes em relação às diretrizes didático-pedagógicas e administrativas.

 4- HORÁRIO DAS AULAS

Você já sabe, a pontualidade é essencial, lembramos que nossas atitudes são observadas por nossos alunos que estão em formação: Seja exemplo!

 Fique de olho no seu horário:

 MaNhã: 07h30min às 11h55min 

Tarde: 13h15min às 17h40min Intervalo: 
Noite: 19h00min às 23h00min

 Quanto aos horários

   Os alunos não devem ser dispensados antes do sinal. Os portões da escola permanecem fechados até o horário de término da aula. A dispensa antecipada é extremamente prejudicial ao andamento da escola.

 Também é importante ressaltar que o horário para os intervalos, assim como o de término de aula deve ser respeitado com rigor para não causar transtornos no dia-a-dia da escola.
 Não autorize a saída dos alunos antes do término das aulas, aguarde o sinal dentro da sala de aula.
 Não autorize os alunos a saírem da sala antes do sinal sob a alegação de guardar material no armário, fazer reserva de mesa no pátio. 
 No caso de prova (avaliação escrita) o aluno só poderá sair da sala quando estiver faltando 10 minutos para o término da aula, e apenas no caso de última aula. A recepção e a coordenação pedagógica deverão ser informadas com antecedência e o professor deverá preencher impresso de saída antecipada. Este impresso fica na recepção com os Atendentes de Classe.

 Dicas:

• Procure dividir os momentos da sua aula distribuindo as fases (introdução - atividade - avaliação - conclusão) de modo que seus alunos não fiquem sem fazer nada nos últimos minutos, desta forma a pressão que alguns alunos fazem no sentido de solicitar ao professor que dispense a turma não ocorrerá. 
• Importante passar para o aluno registrar em seu caderno a base tecnológica trabalhada naquela aula, para que evite posteriores reclamações como: "o professor não cumpriu com o conteúdo"
• Não se esqueça de fazer o registro de ausências e presenças (chamada).
• Procure propor a realização de projetos interdisciplinares, envolvendo outros professores e disciplinas.
• Sugira aos alunos que façam uma avaliação das atividades trabalhadas na aula, e se possível, busque atender as expectativas quanto a esclarecimentos do conteúdo desenvolvido.
• Explique aos alunos quais os critérios de avaliação que utiliza.
• Nos dias de prova, organizar o tempo, pois os alunos não poderão ser dispensados antes do horário final das aulas, caso os alunos terminem antes, o professor deverá utilizar o final da aula para comentar as questões e argumentar com os alunos o objetivo das questões.
• Procure corrigir e analisar as provas com os alunos, destacando erros e acertos.

 5- PLANO DE TRABALHO DOCENTE (PTD)

O PTD deve ser construído, seguindo as orientações do Centro Paula Souza, e anexado ao Novo Sistema Acadêmico (NSA) todo início de semestre/ano letivo, o qual será avaliado pelo Coordenador de Área, que poderá enviar mensagens ao professor para possíveis correções. Após o deferimento do PTD pelo Coordenador, o professor não poderá mais realizar alterações sem a permissão do mesmo.

 6- DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

 A Diretoria de Serviços Administrativos é responsável pelo Setor de Pessoal no que se refere aos trâmites necessários à contratação, desligamento, vida funcional (frequência dos servidores, folha de pagamento, benefícios, contagem de tempo, progressão, etc), e outras ações pertinentes a unidade escolar. 

Responde pelo Setor Financeiro, prestando informações à Direção sobre os recursos recebidos e utilizados (adiantamentos); pelo recebimento e manutenção dos bens do patrimônio da escola (reparos, trocas, reposições, etc); zela pelo cadastro de docentes, informando a direção sobre a necessidade de realização de concursos públicos e processos seletivos; auxilia a direção nos assuntos relacionados à atribuição de aulas e
atualização do quadro anual de pontuação docente; planeja a capacitação de servidores e funcionários lotados na U.E. É responsável pelos setores terceirizados (limpeza e vigilância da Etec), pelo quadro de funcionários dessa Diretoria de Serviços (Assistente e Auxiliares Administrativos) e responde por todas as ações à Direção da Escola.

 7- QUANTO ÀS FALTAS

 Imprevistos acontecem, porém são esporádicos. É muito importante que no caso de falta o professor comunique antecipadamente ao coordenador do curso para que seja providenciada a substituição. Nossa escola não possui número de aula excedente, portanto todas as aulas devem ser cumpridas na totalidade - 100% de aulas dadas, caso contrário o calendário da turma será alterado para que se cumpram as aulas não dadas,
mesmo que seja necessária alteração no calendário para a classe ou curso em questão. Esta atitude pode inclusive "entrar" no período de resseco ou férias, previstas no calendário escolar. 

As faltas podem ser de três tipos: falta injustificada, falta justificada, falta prevista em lei:
Falta Injustificada: é aquela em que o docente não justifica a Direção a razão de sua ausência ao trabalho ou quando os motivos alegados não justificam a sua ausência. A Falta Injustificada acarreta a perda do DSR da semana.
Falta Justificada: é aquela em que o docente justifica a Direção, por escrito, a razão de sua ausência ao trabalho.
Falta Prevista em Lei: são aquelas motivadas por luto, gala, doação de sangue, convocação de juiz, para atender às convocações do Centro Paula Souza ou por problemas de doença, devidamente atestada.

 Falta Médica

De acordo com o § 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº 05/2010:
§ 1º - A "falta-dia" e "faltas-aula" justificadas em razão de moléstia, comprovadas por meio de Atestados Médicos, nos termos do Capitulo II da presente Deliberação, no primeiro dia útil subsequente ao da falta, não sofrerão descontos financeiros, porém serão consideradas para todos os demais fins.
Estas faltas trarão prejuízo na Evolução Funcional, na Classificação Docente e Adicional por Tempo de Serviço.
PRAZO DE ENTREGA DO ATESTADO: 05 DIAS ÚTEIS.

 8- ACÚMULO DE CARGO

 FÓRMULA PARA CÁLCULO:

QTD DE AULA ETEC + 20% + HORAS OUTRO = 64 HORAS
QTD DE AULA ETEC + 20% + HAE (COORD) + HORAS OUTRO = 64 HORAS

 EXEMPLO: 25ha + 5(20%) = 30 + 20(h/outro) = 50 (ACÚMULO LEGAL)

25ha + 5(20%) + 18 HAE = 48 + 16(h/outro) = 64 (ACÚMULO LEGAL)
25ha + 5(20%) + 18 HAE = 48 + 20(h/outro) = 68 (ACÚMULO ILEGAL)
9- CUMPRIMENTO DE PRAZOS

 De acordo com o Manual de Pontuação - Grupo 4 - Fator C - Pontuação Docente - Pág. 15 - Entenda-se por cumprimento de prazos a entrega na data prevista de: 
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• Resultados de Avaliação (lançamentos de nota)
• Planos de Ensino - PTD
• Documentações diversas solicitadas por autoridade superior (diário, PP, relatórios, requerimento de inscrição UE, recadastramento, etc.)

O CÁLCULO SERÁ SOBRE O Nº DE DOCUMENTOS NÃO ENTREGUES NO PRAZO, PROPORCIONAL AO Nº DE DOCUMENTOS SOLICITADOS.

20 (VALOR DOS PONTOS) X Nº DE DOCUMENTOS - Nº DE DOCUMENTOS 
SOLICITADOS NÃO ENTREGUES 
_____________________________________ = PONTOS
Nº DE DOCUMENTOS SOLICITADOS

 EXEMPLOS:

 20 X (15 doc. solicitados - 3 não entregues) = 240 = 16 pontos

15

 20 X (5 doc. solicitados - 3 não entregues) = 40 = 8 pontos

5
10- REEMBOLSO DE DIÁRIA E TRANSPORTE

 • Solicitação pela internet: www.cpscetec.com.br (capacitações/área participante)

Orientação mural da sala dos professores
• Entrega dos comprovantes somente com a planilha

 O professor deve acompanhar a situação do reembolso pelo site, imprimir a planilha e entregar de acordo com o prazo dado por SP.

 DÚVIDAS: 

TRANSPORTE - Fabiana (11) 3324-3941
DIÁRIAS - Luana/Sting (11) 3324-3939
11- É DEVER DO PROFESSOR:

 • Ter conhecimento do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (DELIBERAÇÃO CEETEPS N.º 003, DE 18 DE JULHO DE 2013).

• Ter conhecimento do Manual do Aluno e Manual do Professor da Etec João Gomes de Araújo.
• Respeitar as normas estabelecidas e colaborar para que sejam cumpridas.
• Manter postura ética, evitando piadas com fundo ofensivo, palavras de baixo calão ou "brincadeiras" que possam ser interpretadas como preconceituosas. 
• Não escutar queixas de alunos com relação à postura de outro professor. Neste caso oriente o aluno(s) a procurar o próprio professor para expor a queixa ou peça que procure o coordenador do curso ou a Coordenação Pedagógica.
• Manter-se profissionalmente atualizado.
• Leve o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula, com intuito de não abandonar a turma. Evite solicitar aos alunos que busque algum material na sala dos professores.
• Zelar e orientar os alunos para o bom uso, conservação e manutenção das instalações, equipamentos e materiais da escola. 
• Manter atualizados no Novo Sistema Acadêmico (NSA) o conteúdo ministrado em sala de aula, a chamada dos alunos, as atividades realizadas pelos alunos com as respectivas menções (ficha de desempenho), as menções para o Conselho de Classe, a Deliberação 120/2013 (em caso do Conselho Intermediário), entre outros documentos.
• Cumprir plenamente o Plano de Trabalho Docente.
• Avaliar o desempenho global dos alunos "Avaliação Contínua".
• Colaborar com a Equipe Gestora, Coordenadores de Curso, Colegas e Funcionários para o desenvolvimento dos objetivos maiores da escola.
• Participar do Conselho de Classe, Reuniões Pedagógicas, de Planejamento, de Pais e outras reuniões como treinamentos, formação continuada, bancas examinadoras, atividades socioculturais, esportivas e outras.
• Manter com os colegas e funcionários, espírito de colaboração e camaradagem.
• Evitar atrasos.
• Assinar diariamente o Livro de Ponto
• Utilizar o e-mail institucional.
• Vestir-se de maneira adequada evitando blusas curtas, transparência, decotes, bermudas ou saias acima dos joelhos.
• Manter as salas de aulas limpas e organizadas, carteiras no lugar e lousa apagada para que o próximo professor receba a sala em condições ideais para a aula assim como as demais dependências da Unidade escolar.
• Elaborar avaliações críticas que mensurem a aprendizagem do aluno.
• Para a efetivação de alguma atividade extra (visitas, pesquisa de campo, etc.), que ocorrerem fora da escola é necessário que o docente preencha o Plano de Atividade Extra, entregando antecipadamente para coordenação de área ou pedagógica para a aprovação
 "A Inclusão de alunos que apresentam, necessidades educacionais especiais vêm mobilizando a sociedade e toda comunidade escolar frente a este novo modelo de escola, onde todos os alunos devem estar incluídos nas salas de aulas. Esse movimento faz com que a escola reflita sobre princípios desse novo paradigma, que vai desde a convivência com esses alunos em um mesmo espaço até uma mudança na organização de todo o
trabalho pedagógico da escola. Sendo assim cabe ao professor facilitar a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais."

12- É RESTRITO AO PROFESSOR:

 • Colocar cartazes nos murais ou demais espaços da Unidade Escolar sem autorização da Direção ou ainda promover jogos, excursões, coletas ou campanhas de qualquer natureza, sem a prévia autorização da Direção / Coordenação.

• Falar ao celular na sala de aula, em caso de extrema emergência atenda o celular fora da sala, mantenha-o evitando o sinal sonoro.
• Usar termo inadequado ou linguagem agressiva ao chamar a atenção do aluno. Usar notas ou avaliações como fator punitivo ou ameaça aos alunos. 
• Ocupar-se durante a aula de atividade ou assuntos alheios ao processo educacional, ou ainda utilizar o tempo de aula em notebooks em atividades particulares.

  13- DIREITOS E DEVERES DO CORPO DOCENTE: (CAPITULO II Arts 92, 93 E 94 - DO REGIMENTO COMUM DAS ETECS DO CEETEPS)

  Artigo 92 - São direitos dos membros do corpo docente: 

I - candidatar-se ou concorrer em eleições para representante em conselhos, comissões, bancas, instituições auxiliares, coordenação e direção de escola técnica, respeitadas as exigências legais; 
II - participar da elaboração do projeto político-pedagógico, do Plano Plurianual de Gestão da escola e do Plano Escolar; 
III. participar de atividades voltadas à pesquisa e extensão e à prestação de serviços à comunidade; 
IV - participar de cursos de capacitação e atualização profissional na área de sua atuação; 
V. participar do replanejamento da escola; 
VI. reunir-se no espaço escolar, desde que sem prejuízo das atividades letivas, para tratar de assuntos do ensino ou da Instituição; 
VII. ser atendido em diferentes opções de horários de trabalho, respeitada a organização da Etec e os direitos dos alunos; 
VIII. ser ouvido em seus pedidos e reclamações; 
IX. ter asseguradas condições de trabalho na Etec.

  Artigo 93 - São deveres dos membros do corpo docente: 

I. atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino; 
II. colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a comunidade; 
III. colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 
IV. comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer parte; 
V - cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela escola; 
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VI - elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; 
VII. estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; 
VIII. estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência dela aos mesmos; 
IX. informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos resultados parciais e finais; 
XI. participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
XII. preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de recuperação; 
XIII. zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de trabalho que estão sob sua guarda ou utilização; 
XIV. zelar pela aprendizagem dos alunos.

 Artigo 94 - É vedado aos membros do corpo docente: 

I - aplicar penalidade aos alunos; 
II - apresentar condutas que comprometam o trabalho escolar; 
III - ausentar-se da escola em horários de trabalho sem comunicação prévia e/ou sem autorização da direção da unidade escolar; 
IV - causar constrangimento, humilhação, perseguição ou utilizar recursos que intimidem o aluno; 
V - dar aulas particulares remuneradas aos alunos da turma sob sua regência; VI - desrespeitar o aluno, quanto às suas convicções políticas, religiosas, às suas condições sociais e econômicas, à sua nacionalidade, às suas características étnicas, individuais e intelectuais; 
VII - durante as aulas, ocupar-se de assuntos ou utilizar materiais e equipamentos alheios ao processo de ensino aprendizagem; 
VIII - fumar em qualquer das dependências escolares; 
IX - retirar equipamentos e materiais da Etec sem autorização da Direção; 
X - servir-se das funções para fazer proselitismo e estimular nos alunos atitudes ou comportamentos atentatórios à moral e às normas disciplinares; 
XI - suspender as aulas, retardar o seu início ou dispensar os alunos antes do horário estabelecido; 
XII - utilizar equipamentos, materiais e dependências da Etec para uso particular.

 Observações Importantes:

• Qualquer situação onde o docente prejudique o processo de ensino aprendizagem, a imagem da escola, ou não esteja em consonância com os deveres dos docentes é passível de Participação Docente ou Notificação Disciplinar.

14- CONSELHO DE CLASSE

"Incisos I, II, III e IV do Artigo 29 e § 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 30 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza"

 Artigo 29 - O Conselho de Classe é o órgão colegiado que terá por finalidade: 

I - analisar o desempenho dos alunos da classe, individual ou coletivamente; 
II - propor medidas de natureza didático-pedagógica e disciplinar; 
III - decidir sobre a retenção ou aprovação de alunos da classe; 
IV - opinar sobre transferências compulsórias de alunos. 
Parágrafo único - O Conselho de Classe reunir-se-á regularmente em época prevista no calendário escolar e, extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor ou, ainda, por solicitação de dois terços de seus membros. 
Artigo 30 - O Conselho de Classe será constituído pelo Diretor da Etec, pelo Diretor Pedagógico, pelo Diretor de Serviços Acadêmicos, pelos Coordenadores de Curso e pelos professores da classe. 
§ 1º - A presidência do Conselho de Classe é do Diretor da Etec, podendo ser delegada a qualquer outro membro do colegiado. 
§ 2º - A reunião do Conselho de Classe deverá ter quórum mínimo de 50% dos professores da classe. 
§ 3º - Poderão ser convidados ou convocados representantes discentes para participar das reuniões de Conselho de Classe. 
§ 4º - Nas decisões, a serem tomadas por maioria simples, sobre retenção ou promoção de alunos, terão direito a voto apenas os professores da classe, computando um voto para cada professor, independentemente do número de componentes curriculares ministrados pelo professor, cabendo ao presidente o voto de desempate. 
§ 5º - Cumpre à Direção divulgar à comunidade escolar as decisões do Conselho de Classe.
Para os cursos técnicos, durante o semestre letivo, é realizado um Conselho de Classe Intermediário e um Final. Para o Ensino Médio e Etim, durante o ano letivo, são realizados três Conselhos Intermediários e um Final.
O Conselho Intermediário é participativo, onde os alunos têm a oportunidade de esclarecer dúvidas quanto suas menções.
Já no Conselho Final, poderá haver a participação de um representante dos alunos.

 15- SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O sistema de avaliação vigente no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza tem como ponto essencial a avaliação formativa comprometida com o aspecto social e construtivo da aprendizagem e com o desenvolvimento do educando, na medida em que lhe cabe o papel de subsidiar o trabalho pedagógico, redirecionando o processo ensino-aprendizagem para sanar as dificuldades encontradas na aquisição de
conhecimentos, aperfeiçoando a prática escolar.
O desempenho do aluno será avaliado continuamente pelo professor durante o semestre e será expresso em menções que reflitam resultados demonstrados pelo aluno, com as seguintes definições operacionais:

 Menção Conceito Definição Operacional

MB
Muito Bom
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.

 O resultado de cada avaliação se fará acompanhar de uma apreciação sobre:

a) Conhecimentos, habilidades e atitudes observados no aluno;
b) Lacunas de aprendizagem detectadas;
c) Recomendação de atividades de recuperação contínua e paralela ao aluno que apresentar defasagem de aprendizagem.

 Da promoção e Retenção:

a) Será considerado promovido no módulo ou série o aluno que tenha obtido rendimento suficiente nos componentes e frequência mínima estabelecida no artigo anterior, após decisão do conselho de classe.
b) O conselho de classe decidirá a promoção ou retenção, à vista do desempenho global do aluno, expresso pelas sínteses finais de avaliação de cada componente curricular.
c) O aluno com rendimento insatisfatório em até três componentes curriculares, exceto na série ou módulo final, a critério do conselho de Classe, poderá ser classificado na série/módulo subsequente em regime de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, devendo submeter-se, nessa série/módulo, a Programa Especial de Estudos (Progressão Parcial).
Será considerado RETIDO na série/módulo, após análise do Conselho de Classe, o aluno com:
1. Aproveitamento insatisfatório em mais de 03 (três) componentes curriculares.
2. Aproveitamento insatisfatório em 01 (um) componente curricular e/ou Progressão Parcial de séries/módulo anteriores se estiver cursando a última série/módulo, após decisão do Conselho de Classe.
3. Para fins de promoção, será exigida do aluno frequência mínima de 75% do total de horas letivas dos componentes curriculares.

 16- NOVO SISTEMA ACADÊMICO (NSA)

No ano de 2015 será utilizado o Novo Sistema Acadêmico (NSA). Todos os professores e coordenadores receberão uma senha de acesso a ele e terão que utilizá-lo para o registro de diversas atividades no decorrer do semestre/ano letivo. 
Neste sistema há um Manual de Instruções para sua utilização.
Dúvidas poderão ser esclarecidas na Secretaria Acadêmica e na Coordenação Pedagógica.

17- FOLHA DE REPOSIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO

 A folha de Reposição ou Substituição deverá ser preenchida exclusivamente para fins de pagamento.
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Obs: Quando um professor substituiu outro no mesmo horário da sua aula, não terá direito a receber, portanto não há necessidade de preencher a folha de substituição, basta registrar na folha de chamada as faltas dos alunos e observar no verso. O mesmo ocorre quando é feita reposição de aula para duas ou mais turmas no mesmo horário, basta preencher a folha de reposição somente para uma das turmas. O coordenador
que substitui algum professor no seu horário de coordenação, não terá direito a pagamento. Quaisquer dúvidas relativas a pagamento poderão ser esclarecidas na Diretoria de Serviços Administrativos.
VIDE MODELO ANEXO À PÁGINA 18 DESTE MANUAL

 18- PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS ALUNOS

  • Aproveitamento de Estudos

De acordo com o parágrafo 1º do artigo 43 do Regimento Comum das Etecs do CEETEPS, o processo de aproveitamento de estudos, avaliação, reconhecimento e certificação de competências será realizado por uma comissão de três professores, designada pela Direção que, para isso, utilizará exame de documentos, entrevistas, provas escritas ou práticas ou de outros instrumentos e emitirá parecer conclusivo validando as
competências desenvolvidas.
Obs: A Comissão de professores é autônoma para analisar a documentação e, caso julgue necessário, deverá solicitar: novos documentos comprobatórios (ementas, conteúdos programáticos, bases tecnológicas, etc.) A comissão poderá consultar o professor de determinadas disciplinas.
A Comissão deverá manifestar-se no prazo máximo de 08 dias e o processo todo deverá estar concluído, no máximo, em 10 dias.

 • Condições Especiais de Estudo (Aluno enfermo ou gestante)

O aluno, quando enfermo, impossibilitado de frequentar a escola deverá solicitar condições especiais de atividades escolares de aprendizagem e avaliação.
O requerimento será encaminhado ao coordenador Pedagógico, para no prazo de 7 (sete) dias úteis:
A ‐ Emitir parecer (ouvidos o Coordenador de Área e Docentes) quanto aos procedimentos pedagógicos a serem adotados, considerando:
*As condições de saúde do aluno (se permitem a realização das atividades domiciliares e a continuidade dos estudos);
*As atividades práticas do curso técnico (àquelas que se desenvolvem nos laboratórios, oficinas) que o aluno deverá cumprir quando retornar às aulas, a fim de garantir o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias ao exercício das respectivas responsabilidades profissionais.
B ‐ Definir com os professores o plano de atividades a serem cumpridas pelo aluno para compensar a ausência às aulas, com os procedimentos pedagógicos para o aluno, cronograma de entrega das atividades de cada componente curricular e exigências a serem cumpridas para garantir o desenvolvimento das competências / habilidades específicas do curso, se for profissionalizante.
Obs: O Coordenador Pedagógico deverá acompanhar e controlar o processo, verificando e registrando a remessa das atividades pelos professores e o seu retorno.
O Coordenador Pedagógico ou de Área deverá prestar assistência ao aluno quando do seu retorno às aulas, acompanhando seu desempenho escolar e proporcionando oportunidades de recuperação, quando for necessário.

 • Condições Especiais de Estudo para alunos com guarda religiosa.

O aluno poderá solicitar condições especiais de atividades escolares por motivo de guarda religiosa.
O requerimento será encaminhado ao coordenador Pedagógico, para no prazo de 5 (cinco) dias úteis:
A- Indicar outra classe para frequência às aulas, no caso da escola manter em outro período o mesmo curso/módulo.
B- Solicitar aos docentes a elaboração de um Plano de atividades, observando o previsto no Plano de Trabalho Docente do Componente Curricular ministrado no dia da ausência na sala de aula.
Obs: Se as aulas forem de componentes curriculares teórico-práticos, realizados nas oficinas ou laboratórios, e não for possível atender o aluno em outro período, este deverá cursá-los no semestre seguinte ou quando tiver disponibilidade.

 • Recuperação Contínua

O professor deve estar atento para identificar os alunos que apresentam dificuldades em acompanhar os conteúdos que estão sendo tratados em sala de aula. A estes deve ser dada atenção individual, aplicando-se atividades de reforço e recuperação contínua.

 • Progressão Parcial

Após o Conselho de Classe Final, o professor que tenha deixado o aluno em Progressão Parcial, deverá retirar o impresso, preencher de acordo com o modelo e devolvê-lo à Secretaria Acadêmica antes do início das aulas do ano/semestre seguinte, para que o aluno tenha tempo hábil para realizar as atividades propostas pelo professor.

Etec João Gomes de Araújo
Programa Especial de Estudos de Progressão Parcial*
Aluno

 Curso/Habilitação Semestre Ano: Módulo/Série 

Componente Curricular

  Professor 

Competência(s) Habilidade (s) Base(s) Tecnológica (s) ou Cientifica (s)

Atividades Programadas:

 Aluno Professor

Ciente. Elaborador por:

 Data / / Data / / 

(ass. do Aluno e Responsável, se menor) (ass. Professor)
 
Resultado das Avaliações
 
Instrumentos Utilizados Data Menção Final Obtida Assinatura do Professor

 

 Preencher somente após o aluno ter concluído a Progressão Parcial

À Secretaria Acadêmica.
O aluno concluiu o Programa Especial de Estudos de Progressão Parcial ___________________________________
em ____/____/____ e obteve a menção:_______

Data (nome e assinatura do Coordenador) 

* Este Programa Especial de Estudos deverá ser elaborado para cada componente curricular. 
• Reclassificação por solicitação do aluno

De acordo com o Artigo 52 do Regimento Comum das Etecs do CEETEPS, a reclassificação definirá a série ou módulo em que o aluno deverá ser matriculado, a partir de parecer elaborado por comissão de professores, designada pela Direção da Escola. 
Parágrafo único - A comissão de que trata o caput deste artigo avaliará o aluno: 
I - obrigatoriamente, por meio de avaliações de competências e/ou de documentos comprobatórios de estudos anteriores concluídos com êxito, na própria escola ou em outros estabelecimentos e 
II - subsidiariamente, por meio de outros instrumentos, tais como entrevistas, relatórios, a critério da Etec. 
A comissão de professores deverá emitir parecer conclusivo em até dez dias letivos, contados a partir do requerimento do aluno.
OBS: É necessária a aplicação de avaliação ao aluno, que deverá ser elaborada pelo professor e entregue ao coordenador de área ao término do Conselho de Classe Final.

 • Reconsideração
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No módulo ou série final de curso, não caberá solicitação de reclassificação e sim de reconsideração, assim como no caso do aluno que foi promovido com Progressão Parcial e não concordou com a avaliação.
O aluno ou seu responsável, se menor, poderá requerer nova avaliação do seu desempenho escolar.
O Diretor deverá convocar por escrito (comunicado, mural da sala dos professores, e‐mails) o Conselho de Classe para uma reunião extraordinária, para analisar e se manifestar sobre o pedido do aluno. 
O processo de avaliação deverá estar concluído em até dez dias letivos, contados a partir do requerimento do aluno.
OBS: Recomenda-se a aplicação de avaliação ao aluno.

 

19- CONSELHO DE ESCOLA

 "Incisos I e II do Artigo10 e Incisos I, II, III, IV e V do artigo 11 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza"

Artigo 10 - A Etec terá, como órgão deliberativo, o Conselho de Escola, integrado por representantes da comunidade escolar e da comunidade extraescolar, cuja composição será: 
I - pela comunidade escolar: 
a) Diretor, presidente nato; 
b) um representante das diretorias de serviços e relações institucionais; 
c) um representante dos professores; 
d) um representante dos servidores técnico e administrativos; 
e) um representante dos pais de alunos; 
f) um representante dos alunos; 
g) um representante das instituições auxiliares. 
II - pela comunidade extraescolar: 
a) representante de órgão de classe; 
b) representante dos empresários, vinculado a um dos cursos; 
c) aluno egresso atuante em sua área de formação técnica; 
d) representante do poder público municipal; 
e) representante de instituição de ensino, vinculada a um dos cursos; 
f) representantes de demais segmentos de interesse da escola. 
§ 1º- A composição da comunidade extraescolar será de, no mínimo, quatro membros e, no máximo, de sete membros. 
§ 2º - Os representantes mencionados no inciso I, alíneas de "b" a "g", serão escolhidos pelos seus pares, e os mencionados no inciso II serão convidados pela Direção da Escola. 
§ 3º - Os representantes cumprirão mandato de um ano, permitidas reconduções. 
Artigo 11 - O Conselho de Escola terá as seguintes atribuições: 
I - deliberar sobre: 
a) o projeto político-pedagógico da escola; 
b) as alternativas de solução para os problemas acadêmicos e pedagógicos; 
c) as prioridades para aplicação de recursos. 
II - estabelecer diretrizes e propor ações de integração da Etec com a comunidade; 
III - propor a implantação ou extinção de cursos oferecidos pela Etec, de acordo com as demandas locais e regionais e outros indicadores; 
IV - aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar; 
V - apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas. 
§ 1º - O Conselho de Escola poderá ser convocado pela Direção para manifestar-se sobre outros temas de interesse da comunidade escolar. 
§ 2º - O Conselho de Escola reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo, duas vezes a cada semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou pela maioria de seus membros. 
§ 3º - As reuniões do Conselho de Escola deverão contar com a presença mínima da maioria simples de seus membros. 
§ 4º - Nas decisões a serem tomadas por maioria simples, todos os membros terão direito a voto, cabendo ao diretor o voto de desempate.

 20- APM (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES)

 De acordo com o Estatuto Social aprovado em 01 de março de 1978 e reformado em 1º de julho de 2009, a Associação de Pais e Mestres da Etec João Gomes de Araújo é uma instituição auxiliar da escola, que tem por finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao escolar e na integração família-escola-comunidade. Não tem caráter político, racial ou religioso e nem finalidades lucrativas.

Os meios e recursos para atender os objetivos da APM, serão obtidos através de contribuições dos associados, convênios e parcerias, doações e promoções diversas. A contribuição será sempre facultativa, porém o caráter facultativo das contribuições não isenta o associado do dever moral de, dentro de suas possibilidades, cooperarem para constituição do fundo financeiro da APM.
São associados natos da APM, o Diretor da Escola, os professores e demais integrantes dos núcleos de gestão da escola, os pais de alunos e os alunos maiores de 18 anos, desde que concordes.
A APM é administrada pelos seguintes órgãos:
I - Assembléia Geral,constituída pela totalidade dos associados.
II - Conselho Deliberativo, constituído de no mínimo, 11 (onze) membros, sendo o Diretor da Escola seu presidente nato. Os demais componentes, eleitos em Assembléia Geral, obedecem as seguintes proporções:
a) 30% dos membros são professores;
b) 40% dos membros são pais de alunos;
c) 20% dos membros são alunos maiores de 18 anos;
d) 10% dos membros são associados admitidos.
III - Diretoria Executiva, composta de:
a) Diretor Executivo;
b) Vice-Diretor Executivo;
c) Secretário;
d) Diretor Financeiro;
e) Vice-Diretor Financeiro;
f) Diretor Cultural, Esportivo e Social.
g) Diretor de Patrimônio
IV - Conselho Fiscal, constituído por 3 (três) elementos, sendo 2 (dois) pais de aluno e 1 (um) representante do quadro administrativo ou docente da Escola.

 

21- CIPA (COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES)

 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é, segundo a legislação brasileira, uma comissão constituída por representantes indicados pelo empregador (Diretor da Escola) e membros eleitos pelos trabalhadores (professores e funcionários), que tem a finalidade de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a
promoção da saúde do trabalhador.

O objetivo da CIPA é observar e relatar as condições de risco nos locais de trabalho e no ambiente escolar e solicitar medidas para eliminar, diminuir ou minimizar os riscos existentes. Sua missão é, portanto, a preservação da saúde e integridade física dos alunos, professores e funcionários.
Seu papel mais importante é o de estabelecer uma relação de diálogo e conscientização preventiva, de forma criativa e participativa, entre todos os envolvidos, objetivando sempre melhorar as condições de trabalho e o ambiente escolar, visando a humanização do mesmo.

 

AS DÚVIDAS PODERÃO SER ESCLARECIDAS PELOS COORDENADORES DE ÁREA E/OU 
PELA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA.

  DEMAIS DÚVIDAS CONSULTAR O REGIMENTO COMUM DAS ETECS DO CEETEPS

DISPONÍVEL NA INTEGRA NO:

  Site: www.centropaulasouza.sp.gov.br
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Site: www.etejga.com.br

  Endereço: Rua Prof. José Benedito Cursino, 75 Pindamonhangaba - CEP 12401-090

Fones: (12) 3642-1077 e 3642-2414.
Etec João Gomes de Araújo
EXCLUSIVO PARA FINS DE PAGAMENTO
DE REPOSIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO

 Reposição Substituição

Ensino Médio ETIM __________ Técnico em _________

ETEC JOÃO GOMES DE ARAÚJO

 Código: 068 

Município: Pindamonhangaba

 Área de Conhecimentos/Eixo Tecnológico:

 Componente Curricular: Série/Módulo: 1º Turma: A (T I)

C.H. Semanal: Professor:

  Motivo da ausência do professor:

 

 

Data da ausência:

 

 

Nome do professor substituto:___________________________________________________
Número de aulas repostas/substituídas: __________________________
Assinatura: Data da reposição/substituição: ___/___/____

Horário da reposição:

 

Nome do coordenador (a): ______________________________________________________

Assinatura: Data: ___/___/_____

Ciência da Direção: Data: ___/___/_____

"Escola é... O lugar onde se faz amigos não se trata só de prédios, salas, quadros,

o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor

Nada de ‘ilha cercada de gente por todos os lados'. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir

que não tem amizade a ninguém nada de ser como o tijolo que forma a parede,

indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar,

é conviver, é se ‘amarrar nela'! Ora, é lógico... Numa escola assim vai ser fácil

 O QUE SE ESPERA DO PROFESSOR: 

RESPONSABILIDADE, COMPANHEIRISMO, RESPEITO, ENVOLVIMENTO E EXERCÍCIO DA CIDADANIA.

 

XI. O NOVO SISTEMA ACADÊMICO (NSA)

No ano de 2015 começamos a  utilizar o Novo Sistema Acadêmico (NSA). Todos os professores e coordenadores receberam uma senha de acesso a ele e terão que utilizá-lo para o registro de diversas atividades no decorrer do semestre/ano letivo. 
Neste sistema há um Manual de Instruções para sua utilização.
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Dúvidas poderão ser esclarecidas na Secretaria Acadêmica e na Coordenação Pedagógica.

 

O Novo Sistema Acadêmico (NSA) manterá atualizado o conteúdo ministrado em sala de aula, a chamada dos alunos, as avaliações realizadas pelos alunos com as respectivas menções (ficha de desempenho), as menções para o Conselho de Classe, a Deliberação 120/2013 (em caso do Conselho Intermediário), entre outros documentos, além de possíveis ocorrências disciplinares.

Os alunso também receberam o login e senha para acesso que é  através do site da escola, assim permitindo ao aluno e seu responsável o  acesso as informaçãoes pessoais, como conceito, frequencias, aproveitamento. 

 O sistema também é uma ferramenta que visa melhorar  a comunicação entre toda comunidade escolar.

  

 

                                                      ATO LEGAL DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Data da Criação: Lei nº 74  D.O.E. de 15/04/31.

Oficializada pelo Governo Federal em 30/05/1931.

Instalação: DecretoLei nº 15.170 de 24/10/45

Habilitações e ato legal para funcionamento:

1.  Ensino Médio  Parecer CEE 105/98  D.O.E. de 02/04/98.

ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

 HPTNM de Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio  Portaria CETEC nº 93, de 09/09/2011, DOE de 10/09/2011, página 40.

 HPTNM de Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio  Portaria CETEC nº 134, de 04/10/2012, DOE de 04/10/2012, página 38.

 HPTNM de Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio  Portaria CETEC nº 179, de 26/09/2013, DOE de 27/09/2013, página 40.

 HPTNM de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio  Portaria CETEC nº 182, de 26/09/2013, DOE de 27/09/2013, página 40.

 HPTNM de Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio  Portaria CETEC nº 103, de 18/10/2011, DOE de 19/10/2011, página 70.

 HPTNM de Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio  Portaria CETEC nº 128, de 03/10/2012, DOE de 04/10/2012, página 254.

 HPTNM de Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio  Portaria CETEC nº 173, de 13/09/2013, DOE de 14/09/2013, página 47.

 HPTNM de Técnico em Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio  Portaria CETEC nº 126, de 03/10/2012, DOE de 04/10/2012, página 254.

ENSINO TÉCNICO 

 HPTNM de Técnico em Administração  Portaria CETEC nº 133, de 04/10/2012, DOE de 05/10/2012, página 38.

 HPTNM de Técnico em Administração  Parecer CEE/GP nº 372/2011, Portaria CEE/GP nº 462/2011  p[agina 43, DOE de 28/10/2011 ( GRUPO DE ESTUDO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA )

 HPTNM de Técnico em Contabilidade  Portaria CETEC nº 177, de 26/09/2013, DOE de 27/09/2013, página 40.

 HPTNM de Técnico em Cozinha  Portaria CETEC nº 160, de 09/10/2012, DOE de 11/10/2012, página 59.

 HPTNM de Técnico em Informática  Portaria CETEC nº 138, de 04/10/2012, DOE de 05/10/2012, página 38.

 HPTNM de Técnico em Logística  Portaria CETEC nº 177, de 26/09/2013, DOE de 27/09/2013, página 40.

 HPTNM de Técnico em Mecânica  Portaria CETEC nº 127, de 03/10/2012 DOE de 04/10/2012, página 254.

 HPTNM de Técnico em Mecânica  Portaria CETEC nº 172, de 13/09/2013, DOE de 14/09/2013, página 47.

 HPTNM de Técnico em Nutrição e Dietética  Portaria CETEC nº 125, de 03/10/2012, DOE de 04/10/2012, página 254.

 HPTNM de Técnico em Recursos Humanos  Portaria CETEC nº 168 de 07/05/2013, DOE de 09/05/2013, página 57.

 HPTNM de Técnico em Redes de Computadores  Portaria CETEC nº 138, de 04/10/2012, DOE de 05/10/2012, página 38.

 HPTNM de Técnico em Serviços Jurídicos  Portaria CETEC nº 133, de 04/10/2012, DOE de 05/10/2012, página 38.

Decreto de Integração ao CEETEPS : Decreto nº 37.735 de 27, publicado no D.O.E. de 28/10/93.

Nome do Diretor :  Mirtes Marroco Paim

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA

 das 07:30 às 23:00h.

INÍCIO E TÉRMINO DE CADA TURNO

 MANHÃ  das 07:30 às 11:55h

 TARDE  das 13:15 às 17:40h

 NOITE  das 19:00 às 23:00h
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A cidade de Pindamonhangaba, na década de 20 do século passado, era uma cidade em decadência, após a crise cafeeira, mas orgulhosa de ter uma sociedade culta guarnecida de uma
Em 1929, após o problemático fechamento da faculdade de farmácia, a população clamava por uma instituição que lhe desse orgulho. Foi assim que, em 1931, o Poder Municipal criou o "Gymnásio Municipal" no mesmo prédio que sediara a Escola de Pharmácia e Odontologia de Pindamonhangaba, no Palacete Visconde da Palmeira, atual Museu Municipal de Pindamonhangaba.

Somente em 1946 a escola se torna Ginásio Estadual, depois da tentativa frustrada de implantar os cursos do ensino secundário, em 1943. Em 1949 foi implantado o ensino Normal e a escola passou a ser denominada Colégio Estadual e Escola Normal. 
passando a ser chamada Colégio Estadual e Escola Normal João Gomes de Araújo. Nascido em Pindamonhangaba, o Maestro João Gomes de Araújo nasceu em 5 de agosto de 1846 e faleceu em São Paulo em 8 de setembro de 1943. Foi patrocinado pelo Imperador D. Pedro II, e escreveu várias obras importantes, entre elas Maria Petrovna. Foi escolhido como Patrono da Cadeira n. 20 da Academia Brasileira de Música.

Neste período o conjunto Orfeônico Profº João Antonio Romão foi muito destacado pois, através da Prof.ª Cynira Novaes Braga, levou o nome da instituição para uma apresentação no Teatro Municipal de São Paulo.

Também foi neste período que a instituição criou o primeiro ginásio na cidade de Campos do Jordão, como extensão, um sacrifício impar para os professores e dirigentes escolares. Em 1957 observa-se a necessidade de ampliação do prédio o que acabou acontecendo em 1961, quando a escola foi transferida para o prédio que a abriga até hoje, depois de muita luta política para se ter um prédio próprio.

 

Neste mesmo ano, passou a ser denominada Instituto de Educação. Este período foi marcado por grandes eventos: festas juninas, exposições científicas, concursos de fanfarras, desfiles cívicos. O nome Instituto de Educação Estadual João Gomes de Araújo persiste até 1976 quando passou a ser denominada 
"instituto" pela população pindamonhangabense.
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Em 1977 a escola tem a denominação Escola Estadual de Segundo Grau João Gomes de Araújo e oferece cursos técnicos integrados ao ensino colegial. Neste período são oferecidas as habilitações em: Construção Civil, Saúde e Administração e o curso técnico em Contabilidade. Enquanto que, em 1978 surgem as primeiras turmas do curso técnico em Mecânica e Nutrição e Dietética, cursos estes que estão sendo oferecidos
até hoje na escola. Em 1984 foi implantado o primeiro grau na instituição e assumiu o nome de Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau.
Passou ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Secretaria de Tecnologia e Desenvolvimento do Estado de São Paulo, em 1994. Além dos cursos técnicos em Nutrição, Mecânica e Contabilidade, em 1997 a escola acolheu novos cursos técnicos, conforme a necessidade do mercado: Processamento de Dados, Hotelaria, Administração Rural e Turismo. Os cursos técnicos em Nutrição e curso técnico em Mecânica
persistem, no entanto, o curso técnico em Processamento de Dados precisou ser modificado para Curso Técnico em Informática. O Curso Técnico em Contabilidade foi extinto por alguns anos até que ressurge em 2008 e os cursos técnicos em Hotelaria, Administração Rural e Turismo foram extintos logo nas primeiras turmas.

 

 

 

 

A partir de 2008, foram implantados na escola os cursos técnicos em Logística, Cozinha, Jurídico e Redes de Computadores. A escola enfrenta o novo desafio de ampliar suas atividades em duas extensões: uma no Distrito Industrial de Moreira Cesar e outra no centro da cidade. As classes descentralizadas iniciaram suas atividades em agosto de 2010 nos mesmos prédios utilizados pela Secretaria da Educação.

Em 2011 quando a escola completou 80 anos foi elaborado um livro comemorativo reunindo o material das oito décadas de existência da instituição, assim tornando acessível a comunidade acadêmica a trajetória vivida pela escola em toda a sua existência. Juntamente com a elaboração do livro, foi produzida uma cápsula do tempo, em que os alunos e professores depositaram suas cartas com depoimentos, para que sejam lidos na
sua abertura que ocorrerá nas comemorações dos 90 anos, em maio de 2021.
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Atualmente a escola mantém os cursos técnicos em Administração, Logística, Informática, Redes de Computadores, Mecânica, Nutrição e Dietética, Serviços Jurídicos, Contabilidade, Cozinha e Recursos Humanos, o Ensino Médio Regular e o Ensino Técnico Integrado ao Médio de Informática, Logística, Nutrição e Mecânica. Oferece também a partir deste ano 40 vagas do curso de informática pelo VENCE, oferecido aos
alunos da escola E.E. Gabriela Monteiro. Em parceria co a Secretaria da Educação as classes descentralizadas que funcionam nas escolas Alzira Franco e Rubens Zamith e em convênio com a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão uma turma de técnico em Administração na mesma cidade que funciona na E.M. Tancredo Neves.

 

Modalidade: Médio

Descrição:

O Ensino Médio destina-se aos candidatos que tenham concluído o ensino fundamental. O curso é de 03(três) anos e após a conclusão o aluno recebe um  Histórico Escolar, e estará apto a prosseguimento de estudos no ensino superior.

 Uma parte destes alunos cursam também os cursos técnicos na unidade.

 

 

 

 

          
Habilitações associadas:

Ensino Médio
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Modalidade: Técnico

Descrição:

O objetivo do ensino técnico é proporcionar habilitação profissional. Os cursos técnicos estão organizados em módulos. Os  curso técnicos são compostos de 03(três) módulos, exceto o curso Técnico em Mecânica que é composto de 04 (quatro) módulos, os módulos tem a duração de um semestre. A partir do 2º módulo o aluno terá uma qualificação profissional com direito a um certificado parcial.

A conclusão dos módulos dará ao aluno o diploma de técnico, desde que já tenha concluído o ensino médio.

O currículo é composto pelos componentes curriculares considerados necessários à formação profissional, dedicados à formação técnica. Inclui outros componentes importantes para o exercício profissional do técnico, tais como: Cidadania Organizacional, Tecnologia e Meio Ambiente, Linguagens, Trabalho e Tecnologia, Gestão e Qualidade, Banco de Dados ou informática e trabalho de conclusão de curso.

A legislação que autorizou os cursos estão nos Atos Legais.

PERFIS PROFISSIONAIS DOS CURSOS TÉCNICOS 

Em cada perfil estão descritas as principais atribuições, aptidões, funções e/ou habilidades necessárias para o desempenho da profissão.

 ADMINISTRAÇÃO

 Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que empreende, analisa, interpreta e correlaciona, de forma sistêmica, os cenários sociais, políticos, econômicos e sustentáveis, respeitando tipos de mercado, as tendências culturais, os nichos e as possibilidades de integração das economias contemporâneas. Executa as funções de apoio administrativo: protocolo e arquivo, confecção e expedição de documentos
administrativos e controle de estoque. Opera sistemas de informações gerenciais de pessoal e material. Utiliza ferramentas da informática básica, como suporte às operações organizacionais.

Mercado de trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro setor. 

CONTABILIDADE

 Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

O TÉCNICO EM CONTABILIDADE é o profissional que desempenha tarefas relativas à contabilidade e à administração das organizações. Analisa a documentação contábil e elabora planos de contas. Organiza, controla e arquiva documentos relativos à atividade contábil/administrativa e controla as movimentações. Constitui e regulariza empresas, identifica documentos e informações, atende à fiscalização e procede a
consultoria empresarial. Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos e efetua contabilidade gerencial. Administra o departamento de pessoal e realiza controle patrimonial.

Mercado de Trabalho: Trabalhar em escritórios de contabilidade, em departamentos de contabilidade de empresas agrícolas, comerciais, industriais e de serviços e em órgãos governamentais.

COZINHA

Eixo Tecnológico: Hospitalidade e Lazer

O TÉCNICO EM COZINHA é o profissional que planeja, executa e supervisiona o trabalho em serviços de alimentação. Atua na organização da cozinha e na elaboração do mise en place. Participa da elaboração e organização de eventos e de cardápios. Prepara alimentos e bebidas de acordo com os padrões de segurança alimentar. Supervisiona e organiza a equipe de trabalho. Opera e higieniza utensílios e equipamentos.
Armazena diferentes gêneros alimentícios, controla estoques, consumo e custos.

Mercado de trabalho: restaurantes, bares, meios de hospedagem, refeitórios, catering, bufê, cruzeiros marítimos e embarcações.

 INFORMÁTICA

 Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação

O TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve e opera sistemas, aplicações e interfaces gráficas. Monta estruturas de banco de dados e codifica programas. Projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e aplicações. Seleciona recursos de trabalho, linguagens de programação, ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de sistemas.

Mercado de trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro setor, que demandam sistemas computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores; indústrias em geral; comércio; empresas de prestação de serviços; empresas de tecnologia da informação; empresas públicas, privadas, estaduais e federais. Poderá trabalhar como autônomo em consultoria, treinamento e desenvolvimento de softwares.

 LOGÍSTICA

 Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

O TÉCNICO EM LOGÍSTICA é o profissional que executa e colabora na gestão dos processos de planejamento, operação e controle: de programação da produção de bens e serviços, programação de manutenção de máquinas e de equipamentos, de compras, de recebimento, de armazenamento, de estoques, de movimentação, de expedição, transporte e distribuição de materiais e produtos, utilizando tecnologia de informação.
Presta atendimento aos clientes. Implementa os procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico.

Mercado de trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

 MECÂNICA

Eixo Tecnológico:   Controle e Processos Industriais

O TÉCNICO EM MECÂNICA é o profissional que elabora projetos mecânicos e sistemas automatizados. Monta e instala máquinas e equipamentos. Planeja e realiza manutenção. Desenvolve processos de fabricação e montagem de conjuntos mecânicos. Elabora documentação, realiza compras e vendas técnicas e cumpre normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental.

Mercado de trabalho: indústrias; fábricas de máquinas, equipamentos e componentes mecânicos; laboratórios de controle de qualidade, de manutenção e pesquisa; prestadoras de serviço.

 NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança

O TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA é o profissional que acompanha e orienta as atividades de controle de qualidade, higiênico-sanitárias e segurança no trabalho, em todo o processo de produção de refeições e alimentos. Acompanha e orienta os procedimentos culinários de preparo de refeições e alimentos. Coordena a execução das atividades de porcionamento, transporte e distribuição de refeições. Pode estruturar
e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos. Define padrões de procedimentos, elabora Manual de Boas Práticas em UAN e implanta sistemas de qualidade. Realiza, também, a pesagem de pacientes e aplica outras técnicas de mensuração de dados
Participa de programas de educação alimentar.

Mercado de trabalho: restaurantes, hotéis, creches, escolas e supermercados; hospitais, clínicas e asilos; unidades básicas de saúde; indústrias de alimentos.

 REDES DE COMPUTADORES

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação

O TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES é o profissional que instala e configura dispositivos de comunicação digital e software sem equipamentos de rede. Executa diagnóstico e corrige falhas em redes de computadores. Prepara, instala e mantém cabeamentos de redes. Configura acessos de usuários em redes de computadores. Configura serviços de rede, tais como firewall, servidores web, correio eletrônico,
servidores de notícias. Implementa recursos de segurança em redes de computadores.

Mercado de trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem redes de computadores, ou na prestação autônoma de serviços. 

 

TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
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O TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS é o profissional que executa serviços de suporte e apoio técnico-administrativo a escritórios de advocacia, de auditoria jurídica, recursos humanos e departamentos administrativos, bem como cumpre as determinações legais atribuídas a cartórios judiciais e extrajudiciais, executando procedimentos e registros cabíveis. É responsável pelo gerenciamento e pelo arquivo de processo e
de documentos técnicos. Presta atendimento ao público.

Mercado de trabalho: escritório de advocacia, escritórios de auditoria jurídica, setor de recursos humanos, departamentos administrativos de empresas privadas e de instituições públicas.

TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

O TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS é o profissional que detém aptidão para

intermediar as relações interpessoais e éticas de uma organização. É habilitado para

trabalhar na execução das rotinas administrativas de pessoal com base na Legislação

Trabalhista e Previdenciária. Auxilia no controle e avaliação de subsistemas de

gerenciamento e contribui para a implementação das estratégias organizacionais.

Compromete-se com o desenvolvimento humano, administra pessoal, promove ações de

treinamento, identifica e sugere plano de benefícios. Descreve e classifica postos de

trabalho, aplica questionários e processa informações acerca dos trabalhadores. Atua nos

processos de recrutamento, seleção e integração, assessora as relações de trabalho e

sistemas de avaliação de desempenho. Prestam serviços de comunicação oral e escrita,

liderança, motivação, formação de equipes e desenvolvimento de pessoal com empenho

no crescimento simultâneo, individual e do grupo. Realiza ações empreendedoras e em

processos de orientação sobre a importância da segurança no trabalho e da saúde

ocupacional. Propõe relações positivas propícias para o clima organizacional e

responsabilidade social aos diversos públicos.

MERCADO DE TRABALHO

 Organizações públicas, privadas, mistas, e do terceiro setor ou como autônomos e consultores. 

 

Habilitações associadas:

Agricultura

Recursos Humanos

Administração

Contabilidade

Logística

Mecânica

Informática

Redes de Computadores

Nutrição e Dietética

Cozinha

Administração Empresarial  Telecurso TEC

Serviços Jurídicos

Modalidade: Integrado

Descrição:

 Oferecemos à partir de 2012 o ensino médio integrado inicialmente os cursos de logística e mecânica, após três anos o conselho analisando  o perfil do público dos cursos técnicos diurnos resolveu manter o curso integrado em mecânica e oferecer o de informática e nutrição, todos os cursos ofertados tiveram boa demanda no vestibulinho e esperamos que concluam o curso.

Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA

O TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve programas de computador seguindo as especificações e paradigmas da lógica e das linguagens de programação, utilizando códigos de linguagens científica e matemática pertinentes a diferentes contextos e situações. Identifica fontes e documentos específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ambientes de desenvolvimento de sistemas,
sistemas operacionais e banco de dados selecionando ferramentas, identificando metodologias, procedimentos e equipamentos e estabelece critérios para sua seleção e utilização. Realiza testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento de resultados, reconhecendo e respeitando os limites éticos e morais que devem ser considerados na condução do desenvolvimento científico e
tecnológico ao interpretar e criticar resultados numa situação concreta. Executa manutenção de programas de computadores implantados, elabora, desenvolve, acompanha e avalia rotinas de trabalho. Atua segundo princípios que cooperam e solidarizam-se, assumindo sua parcela de responsabilidade na construção de sociedades justas.

MERCADO DE TRABALHO

 O mercado de trabalho do TÉCNICO EM INFORMÁTICA é amplo, abrangendo instituições públicas, privadas e do terceiro setor, que demandam sistemas computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores: indústrias em geral; comércio; empresas de prestação de serviços e empresas de tecnologia da informação. É possível que esse profissional trabalhe como autônomo em consultoria, treinamento e
desenvolvimento de softwares.

 

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM LOGÍSTICA

O TÉCNICO EM LOGÍSTICA é o profissional que executa e colabora na gestão dos processos de planejamentos, operações e controles de programação da produção de bens e serviços, programação de manutenção de máquinas e de equipamentos, de compras, de recebimento, de armazenamento, de estoques, de movimentação, de expedição, transporte e distribuição de materiais e produtos, utilizando tecnologia de
informação. Presta atendimento aos clientes. Implementa os procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico.

MERCADO DE TRABALHO

 Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

 

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM MECÂNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
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O TÉCNICO EM MECÂNICA é o profissional que elabora projetos mecânicos e sistemas automatizados. Monta e instala máquinas e equipamentos. Planeja e realiza manutenção. Desenvolve processos de fabricação e montagem de conjuntos mecânicos. Elabora documentação, realiza compras e vendas técnicas e cumpre normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental.

MERCADO DE TRABALHO

 Indústrias; fábricas de máquinas, equipamentos e componentes mecânicos; laboratórios de controle de qualidade, de manutenção e pesquisa; prestadoras de serviço.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

O TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA é o profissional que acompanha e orienta as atividades de controle de qualidade, higiênico-sanitárias e de segurança no trabalho, em todo o processo de produção de refeições e alimentos. Acompanha e orienta os procedimentos culinários de preparo de refeições e alimentos. Coordena a execução das atividades de porcionamento, transporte e distribuição de refeições. Pode
estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos. Define padrões de procedimentos, elabora Manual de Boas Práticas em UAN (Unidade de Alimentação e Nutrição) e implanta sistemas de qualidade. Realiza, também, a pesagem de pacientes e aplica outras técnicas de mensuração de dados corporais para subsidiar a avaliação nutricional; avalia as dietas de rotina com
a prescrição dietética indicada pelo nutricionista. Participa de programas de educação alimentar.

MERCADO DE TRABALHO

 Restaurantes, hotéis, creches, escolas, supermercados, hospitais, clínicas, asilos, UBS (Unidades Básicas de Saúde) e indústria de alimentos.

 

Habilitações associadas:

Nutrição e Dietética (Integrado)

Informática (Integrado)

Mecânica (Integrado)

Logística (Integrado)

Habilitação

Administração

Administração

Administração

Administração

Administração

Administração

Cozinha

Cozinha

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Informática

Informática

Informática

Informática

Informática

Informática

Informática (Integrado)

Logística (Integrado)

Logística (Integrado)

Mecânica

Mecânica

Mecânica

Mecânica

Mecânica

Mecânica

Mecânica

Mecânica

Mecânica (Integrado)

Mecânica (Integrado)

Mecânica (Integrado)

Nutrição e Dietética

Nutrição e Dietética

Nutrição e Dietética

Nutrição e Dietética
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Nutrição e Dietética (Integrado)

Redes de Computadores

Serviços Jurídicos

Serviços Jurídicos

Serviços Jurídicos

Soma total

Habilitação

Localização: EE PROF. RUBENS ZAMITH

Coordenador: Marcelo Costa Neves

Parcerias: Secretaria da Educação

Habilitação

Contabilidade

Administração

Administração

Administração

Localização: EE PROFª ALZIRA FRANCO

Coordenador: ANA PAULA DE CASTRO

Parcerias: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Habilitação

Logística

Logística

Logística

Localização: EE DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES  CAMPOS DO JORDÃO

Coordenador: ANDRÉ LUIZ RAPOSO

Parcerias: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Habilitação

Administração

 

 A estrutura organizacional da Etec João Gomes de Araújo é pautada nas diretrizes estabelecidas pelo Centro Paula Souza, a normas e descrição de cargos, e atribuições são pautadas pelo 
Nossa unidade busca assegurar ao colaborador o auto desenvolvimento, cabendo a escola propiciar condições para que isso aconteça, para tanto buscamos realizar ou propiciar a participação em capacitações, visitas a outra Etecs, visitas técnicas e 
Esperamos que cada colaborador atue de forma a valorizar sua atitude cidadã e comprometida com toda a comunidade escolar.Assim como corpo discente da escola, os funcionários administrativos, os professores, os auxiliares docentes, estagiários e todos os outros colaboradores são considerados o maior e o mais importante patrimônio que construímos.
Atualmente nosso quadro de docentes encontra-se completo, pois procuramos manter os cadastros sempre atualizados através do processo seletivo de professores. Em relação ao quadro de funcionários estamos defasados sem bibliotecário e dois servidores de licença e uma vaga não preenchida.
Nosso quadro atual conta com 1 diretora, 1 diretora de serviços administrativos, 1 diretor de serviços acadêmicos, 1 ATA, 1 coordenadora pedagógica, 1 orientador educacional, 3 coordenadores de descentralizadas, 12 coordenadores de curso, 98 docentes, 2 auxiliares de docente, 18 funcionários administrativos, 8 estagiários, 13 funcionários de terceirizadas (vigilantes e limpeza), 2 funcionárias prestadoras da Prefeitura
Municipal (Merenda) e  3 funcionários da APM da unidade, todos diariamente trabalhando pelo zelo e funcionamento  da instituição.
Toda a equipe tem o pensamento e atitudes  para  garantir a continuidade de uma escola tradicionalmente reconhecida por sua participação na formação educacional regular ou profissional na região nos tornamos uma equipe fortemente engajada nesse propósito.
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Nome: Ademar Paes dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciado em língua portuguesa, com latu sensu, ministra aulas nos Componentes Curriculares Língua Portuguesa e Literatura e Linguagem, Trabalho e Tecnologia. Atualmente é um dos Coordenadores do Ensino Médio.

Nome: Ademir dos Santos Galli

Cargo/Função: Docente

Atividades: Engenheiro mecânico, licenciado em mecânica, ministra aulas nos Componentes Curriculares Desenho Técnico Mecânico e Representação Digital de Componentes de Mecânica. 

Nome: Adriana Cristina de Oliveira Pinto Vargas

Cargo/Função: Docente

Atividades: Tecnológo em Processamento de Dados ministra aulas nos componentes curriculares Aplicativos Informatizados e Planejamento do TCC em Redes de Computadores. 

Nome: Almir Jose de Toledo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Engenheiro mecânico, licenciado em Mecânica, ministra aulas nos Componentes Curriculares Tecnologia de Automação, Tecnologia de CNC, Tecnologia e Projetos e Tecnologia Mecânica.

Nome: Ana Carolina Oliveira Souza

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Estagiária da Fundap, presta serviços na Secretaria Acadêmica, auxiliando no lançamento de avaliação de alunos e controle dos Diários da Classe.

Nome: Ana Elisa Vellutini Giudice Barros

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Oficial Administrativo admitida em 22/04/1997. Em 01/04/2008, com a implantação do Plano de Carreiras teve seu cargo alterado para Auxiliar Administrativo. Atua na Secretaria Acadêmica, com atendimento ao público e serviços correlatos àquela Secretaria.

Nome: Ana Lucia da Cunha

Cargo/Função: Docente

Atividades: Tecnológo em Gastronomia, ministra aulas nos Componentes Curriculares História da Gastronomia e a Arte de Bem Receber e Técnicas de Cozinha e Restaurante.

Nome: Ana Lucia de Oliveira

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Oficial Administrativo admitida em 01/09/1998. Em 01/04/2008, com a implantação do Plano de Carreiras teve seu cargo alterado para Auxiliar Administrativo. Atua na Diretoria de Serviço, com atendimento ao público e serviços correlatos àquela Diretoria.

Nome: Ana Paula de Castro

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciada em administração, com especialização em administração de recursos humanos ministra aulas nos Componentes Curriculares Administração da Produção, Administração de Materiais, Gestão de Competências, Logística de Mercados, Métodos Quantitativos Aplicados à Administração, Planejamento dos Recursos e Processos Produtivos. Atualmente é a
Coordenadora da Área de Gestão.

Nome: Ana Paula Gomes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciada em Ciências Biológicas, ministra aulas nos Componente Curricular Biologia e desenvolve os projetos Ações de Defesa e Proteção ao Meio Ambiente e TécnicoCientíficos.

Nome: Anderson Reginaldo dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduado em Engenharia Mecânica ministra aulas nos componentes curriculares Automação Industrial e Aplicativos Informatizados em Mecânica.

Nome: André Luiz Raposo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Bacharel em Ciências Contábeis, contratado em 21/07/2010 leciona os componentes curriculares Fundamentos da Matemática Financeira, Operações Financeiras, Processos Estatísticos de Pesquisa, Planejamento dos Recursos de Processos Produtivos, Processos de Suprimentos e Administração da Produção.

Nome: Antonio Cirilo Albernaz Lobato

Cargo/Função: Docente

Atividades: Engenheiro mecânico, licenciado em mecânica ministra aulas no Componente Curricular Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso em Mecânica. Contratado pela Etec Machado de Assis, amplia sua carga horária em nossa Etec.

Nome: Antonio Rodrigues Simões Neto

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Diretor de Serviço admitido em 06/06/1994. A partir de 01/02/2009, com a implantação do Plano de Carreiras ocorrido em 01/14/2008 teve seu cargo alterado para Diretor de Serviço para Assuntos Administrativos. É o responsável pela Administração da Unidade, tendo sob sua direção a àrea de Recursos Humanos, Patrimônio, Zeladoria. É o gestor dos contratos
terceirizados na escola.

Nome: Arlete Candido Monteiro Veira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Bacharel em ciências juridicas e sociais; licenciada em ciências contábeis e mestre em gestão e desenvolvimento regional ministra aulas nos Componentes Curriculares Administração Jurídica, Sistemas de Informações Gerenciais, Gestão de Logística, Ética, Cidadania e Qualidade, Direito Empresarial, Desenvolvimento do TCC em Administração, Aplicativos
Informatizados de Contabilidade, Planejamento Empresarial e Empreendedorismo e Ética e Cidadania Organizacional.

Nome: Benedito Décio de Siqueira Junior

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduado em Engenharia Mecânica ministra os componentes curriculares Processos de Fabricação e Tecnologia em Manutenção.

Nome: Camila Carolina Baptista de Souza

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Estagiária da Fundap, presta serviços na Secretaria Acadêmica, auxliando no controle de frequencia dos alunos e controlando e conferindo lançamento de avaliações.

Nome: Camila Esteves Gomes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciada em Letras ministra aulas nos componentes curriculares Inglês Instrumental e Inglês Técnico.
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Nome: Carine Fonseca Coelho

Cargo/Função: Auxiliar de Docentes

Atividades: Admitida em 28/06/2010 como Auxiliar de Docente, auxilia os professores dos Cursos Técnicos em Nutrição de Dietética e Cozinha nas aulas práticas.

Nome: Carlos Eduardo de Oliveira Neves

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciado em ciências econômicas, administração e ciências contábeis ministra aulas nos Componentes Curriculares Contabilidade de Custos, Contabilidade Empresarial e Comercial, Contabildade Tributária, Gestão Empresarial, Processos de Operações Contábeis e Processos Financeiros e Orçamentários. 

Nome: Carlos Roberto Lopes Ribeiro

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduado em engenharia mecânica e licenciado em ciências biológicas ministra aulas no Componente Curricular Tecnologia de Fabricação.

Nome: Cássia Bonafé Barbosa

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciada em Letras e Habilitada em Engenharia de Segurança ministra aulas no componente curricular Segurança Ambiental e do Trabalho.

Nome: Cesar Ribeiro Campos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Engenheiro mecânico, com licenciatura em mecânica, ministra aulas nos Componentes Curriculares Representação Digital de Componentes de Mecânica e Tecnologia em Automação. Atualmente é o Coordenador do Curso Técnico em Mecânica.

Nome: Cilmara Aparecida Ribeiro

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciada em informática, com especialização em informática empresarial ministra aulas nos Componentes Curriculares Desenvolvimento do TCC em Informática e Tecnologia e Linguagem para Banco de Dados.

Nome: Claudemir Lazaro Hermenegildo

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Admitido em 07/07/1999 como Atendente de Classe. A partir de 01/04/2008, com a implantação do Plano de Carreiras teve seu cargo alterado para Auxiliar Administrativo. Atua na Diretoria de Serviço no controle/saída (horário) dos servidores, bem como atendendo o público e auxiliando no controle/disciplina dos alunos.

Nome: Claudemir Santos Pinto

Cargo/Função: Docente

Atividades: Tecnológo em processamento de dados, com licenciatura em informática e especialização em informática empresarial, ministra aulas noa Componente Curriculares Aplicativos Informatizados da Administração, Gestão de Sistemas Operacionais, Instalação e Manutenção de Computadores e Operação de Softwares Aplicativos.

Nome: Claudia Rangel Correa

Cargo/Função: Docente

Atividades: Bacharel em Ciências Contábeis, contratada em 21/07/2010 leciona os componentes curriculares Elementos de Custos no Processo Produtivo, Planejamento, Programação e Controle da Produção, Econômia e Mercado, Planejamento Estratégico e Tático, Planejamento Financeiro e Orçamentário e Elementos de Custos no Processo Produtivo.

Nome: Claudia Rosemary Ribeiro Gambi

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciada em Letras, com enfase em Espanhol, ministra aulas no componente curricular Espanhol.

Nome: Claudio Etelvino de Lima

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciado em informática, ministra aulas nos Componente Curriculares Desenvolvimento de Software's e Programação de Computadores.

Nome: Claudio Martins Junior

Cargo/Função: Docente

Atividades: Bacharel em Administração, contratado em 21/07/2010 leciona os componentes curriculares Planejamento do TCC em Administração, Administração de Materiais, Planejamento do TCC em Logística, Gestão Empresarial, Criação de Desenvolvimento de Empresas, Organização Empresarial e Tecnologia da Informação Aplicada à Logistica.

Nome: Cristiane Freire de Oliveira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduada em Administração de Empresas ministra aulas nos componentes curriculares Gestão Empresarial, Administração da Produção, Administração Jurídica, Gestão Empresarial, Gestão de Competências, Gestão de Logística e Criação e Desenvolvimento de Empresas.

Nome: Daniela Russo Rodrigues Teixeira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Bacharel em Nutrição, ministra aulas nos Componentes Curriculares Administração de Serviços de Alimentação, Gestão de Dietas Modificadas e Especiais e Segurança no Trabalho.

Nome: Daniela Ruybal Lucci

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduada em Nutrição ministra aulas nos Componentes Curriculares Atendimento ao Consumidor e Rotulagem, 

Nome: Danilo Cabette Ataíde

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Estagiário da Fundap, presta serviços na Manutenção de Computadores e Redes, dando assistencia à Área Administrativa e Acadêmica e alunos.

Nome: Danton Castilho Cabral Filho

Cargo/Função: Docente

Atividades: Engenheiro Operacional, com especialização em Segurança do Trabalho, ministra aulas nos Componentes Curriculares Segurança Ambiental e do Trabalho, Tecnologia de Elementos de Máquinas e Tecnologia Mecânica.

Nome: David Amorim Moreira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduado em contabilidade com especialização em administração financeira ministra aulas nos Componentes Curriculares Elementos de Custos no Processo Seletivo, Planejamento Financeiro e Orçamentário, Controle de Processos de Remuneração e Encargos de Pessoal, Aplicativos Informatizados na Área de Contabilidade, Administração da Produção, Sistemas de
Informações Gerenciais, Criação de Desenvolvimento de Empresas e Organização Empresarial.

Nome: Denise Macruz de Azevedo Pereira

Cargo/Função: Docente
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Atividades: Licenciada em informática com especialização em informática empresarial ministra aulas nos Componentes Curriculares Análise de Programação, Aplicativos Informatizados em Mecânica, Aplicativos para Projetos e Operação de Software Aplicativo,

Nome: Dilson Francisco Gonçalves

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciado em Letras com habilitação em Português e Literaturas de Língua Portuguesa ministra aulas nos componentes curriculares Língua Portuguesa e Literatua e Linguagem, Trabalho e Tecnologia.

Nome: Elson Rodrigues da Paixao Junior

Cargo/Função: Docente

Atividades: Tecnológo em processamento de dados com licenciatura em informática e pós graduação latu sensu em redes ministra aulas nos Componentes Curriculares Lógica de Programação, Estrutura de Dados, Programação de Computadores, Programação para Internet e Técnicas e Linguagens para Banco de Dados.

Nome: Elvis Luiz de Carvalho da Conceição

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Estagiário da Fundap, presta serviços na Manutenção de Computadores e Redes, dando assistencia à Área Administrativa e Acadêmica e alunos.

Nome: Eunice Santos Paiva de Souza

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciada em geografia e filosofia ministra aulas nos Componente Curriculares Geografia, Gestão Ambiental e Ética, Cidadania e Gestão Ambiental. Desenvolve ainda os Projetos Ações de Defesa e Proteção ao Ambiente e TécnicoCientífico

Nome: Fabiana de Moura Silva

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Admitida em 18/06/2010 como Bibliotecária, é responsável pela Biblioteca da U.E. com o controle e tombamento do acervo. além de atendimento aos alunos e professores.

Nome: Fábio Henrique do Nascimento

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduado em Engenharia Elétrica ministra aulas no componente curricular Eletricidade Aplicada.

Nome: Fernando Schmidt Donola

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduado em Turismo ministra aulas no componente curricular Técnicas de Bar.

Nome: Flavio Matheus Pereira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciado em informática ministra aulas no Componente Curricular Aplicativos Informatizados da Administração. 

Nome: Gertrudes Aparecida Lopes Pereira

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Auxiliar de Serviços admitida em 03/02/1996. Em 01/04/2008, com a implantação do Plano de Carreiras teve seu cargo alterado para Auxiliar de Serviços Operacionais. Atua na Diretoria de Serviço, desenvolvendo atividades de limpeza e manutenção da escola.

Nome: Glaucia Calegari Labastie

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciada em letras ministra aulas nos Componentes Curriculares Língua Portuguesa e Literatura, Linguagem, Trabalho e 

Nome: Iara Maria Goncalves de Alvarenga

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciada em processamento de dados com especialização em informática empresarial ministra aulas nos Componentes Curriculares Lógica de Programação e Programação para Internet. 

Nome: Isaura Maria dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Bacharel em Computação, contratada em 11/08/2010 ministra aulas nos Componente Curriculares Aplicativos Informatizados em Logística, Planejamento do TCC em Redes.

Nome: Janine Valente dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Tecnológa em Alimentos, ministra aulas nos Componentes Curriculares Atendimento ao Consumidor e Rotulagem e Educação para Nutrição.

Nome: Joel Ferreira da Costa

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Admitido em 23/05/1997 como Atendente de Classe. A partir de 01/04/2008, com a implantação do Plano de Carreiras passou a Auxiliar Administrativo. 

Nome: Jomar Leite da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciado em Química, ministra aulas no Componente Curricular Química.

Nome: Jose Camilo Chaves

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciado em Matemática, ministra aulas no Componente Curricular Matemática.

Nome: Jose Carlitos Antunes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciado em Mecânica e Física, ministra aulas nos Componentes Curriculares Tecnologia de Automação e Tecnologia e Projetos.

Nome: José Ricardo de Andrade

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Admitido em 12/01/2010, presta serviços na Biblioteca, com atendimento a alunos e professores.
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Nome: Karina Buttignon

Cargo/Função: Docente

Atividades: Tecnológo em Processamento de Dados com Licenciatura em Informáica, ministra aulas nos Componentes Curriculares Gestão de Sistemas Operacionais, Instalação e Manutenção de Computadores e Redes de Comunicação de Dados. 

Nome: Laís Correa Ramos da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciada em Letras com habilitação em Português/Inglês ministra o Linguagem, Trabalho e Tecnologia e Inglês Instrumental.

Nome: Lucas da Silva Barbosa

Cargo/Função: Docente

Atividades: Bacharel em Administração ministra os componentes curriculares Planejamento Programação e Controle da Produção, Movimentação de Materiais, Logística Internacional, Processos de Operações Contábeis e Desenvolvimento do TCC em Administração.

Nome: Lucas Daniel de Lima Abreu

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Estagiário da Fundap, presta serviços na Diretoria de Serviço, auxiliando no controle de entrada e saída de docentes e funcionários administrativos, com lançamento dos horários nas planilhas.

Nome: Lucas Machado Monteiro

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Admitido em 12/01/2010, desempenha suas funções na portaria, com atendimento ao público, alunos e professores. 

Nome: Luci D'Almeida

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciada em Letras com especialização em língua inglesa ministra aulas nos Componentes Curriculares Inglês, Inglês Instrumental e 

Nome: Lucia da Silva Teixeira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciada em Ciências Biológicas e Nutrição e Dietética ministra aulas nos Componentes Curriculares Controle de Doenças Transmitidas por Alimentos, Diagnóstico da Alimentação Humana, Gestão de Dietas Modificadas e Especiais e Higiene e Sanitização nos Serviços de Alimentação.

Nome: Lucio Salgado Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Habilitado em Administração, contratado em 22/07/2010 ministra aulas nos componentes curriculares Gestão Empresarial, Sistemas Econômicos, Planejamento Empresarial e Empreendedorismo, Processos de Suprimentos, Sistemas de Informações Gerenciais e Gestão da Cadeia de Abastecimento.

Nome: Luis Carlos Martins Pereira

Cargo/Função: Auxiliar de Docentes

Atividades: Admitido em 06/03/1995 auxilia os docentes nas aulas de usinagem do Curso Técnico em Mecânica.

Nome: Luis Gonzaga de Castro Junior

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciado em História ministra aulas no Componente Curricular História e desenvolve o Projeto Ações de Defesa e Proteção ao Ambiente.

Nome: Luiz Antonio Romão Prado

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Assistente Técnico de Direção Admitido em 06/06/1994. Em 31/03/2009 com a implantação do Plano de Carreiras teve seu cargo alterado para Diretor de Serviço para Assuntos Acadêmicos. 

Nome: Luiz Carlos Azeredo Leite

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciado em Educação Física ministra aulas no Componente Curricular Educação Física e desenvolve os Projetos de Sistemas de Informação e Comunicação e TécnicoCientífico.

Nome: Luiz Claudio de Moura

Cargo/Função: Docente

Atividades: Bacharel em Ciências Contábeis, ministra aulas nos componentes curriculares Administração de Materiais, Tributos e Documentos Fiscais e Projetos Contábeis.

Nome: Marcela do Carmo Lourenço

Cargo/Função: Docente

Atividades: Bacharel em Relações Públicas, ministra aulas nos Componentes Curriculares Ética, Cidadania e Qualidade e Etiqueta Social.

Nome: Marcelo Costa Neves

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduado e licenciado em Processamento de Dados ministra aulas nos Componentes Curriculares Aplicativos Informatizados em Logística e Mecânica, Desenvolvimento de Software e Lógica de Programação.

Nome: Marcelo Rodrigues

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduado em Engenharia dos Materiais, cursando pós graduação em Gerenciamento de Projetos ministra aulas nos componentes curriculares Resistência dos Materiais e Tecnologia Mecânica.

Nome: Marcos Almeida de Paula

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Admitido como Técnico AdministrativoAlmoxarife em 11/01/2010, recebe e controla os materiais, instrumentos e 

Nome: Maria Cristina Carrupt Ferreira Borges

Cargo/Função: Docente

Atividades: Engenheira Mecânica, ministra aulas nos Componentes Curriculares Tecnologia de Automação, Tecnologia Industrial e Tecnologia Mecânica. Contratada pela Etec José Santana de Castro amplia sua carga horária em nossa Etec.

Nome: Maria Gabriela dos Santos

Cargo/Função: Docente
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Atividades: Licenciada em Psicologia, ministra aulas nos Componentes Curriculares Gestão de Competências e Psicologia Organizacional.

Nome: Maria Isolina de Oliveira Souza

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciada em Letras., com habilitação em Português/Inglês ministra aulas no componente curricular Língua Portuguesa e Literatura.

Nome: Maria Regina Goncalves

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduada e licenciada em Processamento de Dados, com especialização em Informática Empresarial ministra aulas nos Componentes Curriculares Desenvolvimento de Software e Programação de Computadores.

Nome: Mariana Gardin Alves

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduada em Nutrição e Dietética, contratada em 01/03/2010 ministra aulas nos Componentes Curriculares Administração de Serviços de Alimentação, Gestão de Serviços Especiais de Alimentação e Nutrição e Segurança no Trabalho.

Nome: Mariane Carmona Geia

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduada e licenciada em Nutrição e Dietética com especialização em Vigilância Sanitária ministra aulas nos Componentes Curriculares Administração de Serviços de Alimentação, Controle de Qualidade de Alimentos, Elaboração de Cardápios e Preparos e Higiene e Segurança do Trabalho. Atulmente é Coordenadora dos Cursos Técnicos em Nutrição e Dietética e
Cozinha.

Nome: Marilia Cristina Morais Soares Schmidt

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciada em Educação Artística está atualmente afastada das aulas para exercer as Coordenações do Ensino Médio e Pedagógica.

Nome: Mariluce Luglio Kosugi

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciada em Econômia Doméstica, ministra aulas no Componente Curricular Técnicas Dietéticas Gastronômicas.

Nome: Mario Augusto de Souza

Cargo/Função: Docente

Atividades: Bacharel em Direito contratado em 21/07/2010 ministra os componentes curriculares Teoria Geral do Processo, Introdução ao Direito Constitucional, Prática de Processo Civíl, Introdução e Prática do Processo Penal, Introdução ao Direito Civil e Introdução ao Direito Administrativo.

Nome: Marli Cezario Israel

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduada e licenciada em Processamento de Dados ministra aulas nos Componentes Curriculares Aplicativos da Administração, Desenvolvimento de Software, Programação de Computadores e Planejamento do TCC em Informática.

Nome: Marta dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciada em Química afastase das aulas de Química para desenvolver Coordenação na Etec Geraldo José Rodrigues Alckmin, em Taubaté.

Nome: Midori Kato

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduada e licenciada em Processamento de Dados, com especialização em Informática Empresarial ministra aulas no Componente Curricular 

Nome: Mirtes Marroco Paim

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciada em Administração de Empresas ministra aulas nos componentes curriculares Ciclo de Materiais e Produção e Gestão de Recursos Materiais e Produção, no curso de Administração.

Nome: Mirtes Marroco Paim

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Licenciada em Administração de Empresas. Encontrase atualmente afastada das salas de aula para assumir a Direção da Etec, desde 18/01/2010.

Nome: Morgana Marcatto

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduada em Propaganda e Marketing, com especialização em Ecoturismo ministra aulas no Componente Curricular Gestão de Marketing.

Nome: Nadir de Lourdes de Oliveira

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Auxiliar de Serviços admitida em 01/10/1996. Em 01/04/2008, com a implantação do Plano de Carreiras teve seu cargo alterado para Auxiliar de Serviços Operacionais. Atua na Diretoria de Serviço, desenvolvendo atividades de limpeza e manutenção da escola.

Nome: Odisael Vieira de Siqueira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduado e licenciado em Nutrição e Dietética ministra aulas nos Componentes Curriculares Diagnóstico da Alimentação Humana, Desenvolvimento do TCC em Nutrição e Dietética, Educação para Nutrição e Higiene e Sanitização nos Serviços de Alimentação.

Nome: Patricia Campos Magalhaes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Bacharel e licenciada em Direito e licenciada em Letras, ministra aulas no Componente Curricular Linguagem, Trabalho e Tecnologia.

Nome: Patricia de Cassia da Costa Silva

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Admitida em 03/02/1996 como Atendente de Classe. A partir de 01/04/2008, com a implantação do Plano de Carreiras passou a Auxiliar Administrativo, atuando no controle/saída (horário) dos servidores, bem como atendendo o público e auxiliando no controle/disciplina dos alunos.

Nome: Rafaela Generoso Monteiro

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Estagiária da Fundap, presta serviços na Secretaria Acadêmica, auxliando no controle de frequencia dos alunos e controlando e conferindo lançamento de avaliações.
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Nome: Renata Aparecida da Silva

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Admitida em 14/02/2011 como Assistente Administrativo presta serviços na Diretoria de Serviço, responsável pela área de URH.

Nome: Renato Moreira da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Técnico e licenciado em Mecânica, ministra aulas nos Componentes Curriculares Tecnologia de Fabricação e Processos de Fabricação.

Nome: Ricieri Ramos dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Bacharel em Direito ministra aulas nos componentes curriculares Fundamentos da Legislação Trabalhista, Gestão e Organização das Instituições Jurídicas, Introdução ao Estudo do Direito, Prática de Processo Civíl, Introdução ao Processo Civíl, Introdução ao Direito Empresarial, Introdução ao Direito Administrativo e Fundamentos da Legislação Trabalhista.

Nome: Rolando José da Cunha

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduado e licenciado em Mecânica ministra aulas no Componente Curricular Tecnologia de Fabricação.

Nome: Rosa Eli Vital Leite de Lima

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Assistente Técnico Administrativo admitida em 03/02/2010. auxilia nos assuntos administrativos da escola, bem como atua como contato entre a escola e as empresas da região.

Nome: Samuel Domingos Leal

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduado em Engenharia Mecânica ministra aulas no Componente Curricular Tecnologia em Automação.

Nome: Sandra de Carvalho Lopes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduada e licenciada em Contabilidade ministra aulas nos Componentes Curriculares Desenvolvimento do TCC em Administração, Ética e Cidadania Organizacional, Gestão de Competências, Gestão Empresarial, Planejamento do TCC em Administração, Planejamento do TCC em Contabilidade, Planejamento do TCC em Logística e Sistemas Econômicos.

Nome: Sandro de Castilho Morais

Cargo/Função: Docente

Atividades: Bacharel em Computação, ministra aulas nos componentes curriculares Aplicativos Informatizados, Tecnologia de Linguagem para Banco de Dados e Planejamento do TCC em Informática.

Nome: Sebastiao Venancio da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduado e licenciado em Engenharia Mecânica, com especialização em Administração Industrial ministra aulas nos Componentes Curriculares Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso em Mecânica, Elementos de Máquinas, Mecânica Técnica e Metrologia.

Nome: Sergio Luiz Gritti

Cargo/Função: Docente

Atividades: Bacharel em Administração, contratado em 25/02/2010 ministra aulas nos Componentes Curriculares Expedição e Distribuição, Gestão de Logística e Psicologia Organizacional.

Nome: Sidney Constante

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduado em Engenharia de Operação ministra aulas no Componente Curricular Eletricidade Aplicada.

Nome: Tatiane Tolentino de Assis

Cargo/Função: Docente

Atividades: Tecnológa em Processamento de Dados ministra aulas nos Componentes Curriculares Aplicativos Informatizados em Logística, Gestão de Sistemas Operacionais e Programação para Internet.

Nome: Thaís Rezende Suraty

Cargo/Função: Docente

Atividades: Nutricionista ministra aulas nos componentes curriculares Educação para Nutrição e Diagnóstico da Alimentação Humana.

Nome: Tiago Augusto Januário

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciado em Química, ministra aulas nos Componentes Curriculares Química e Ética, Cidadania e Gestão Ambiental. 

Nome: Valdilene Firmino da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduada e licenciada em Nutrição e Dietética com especialização em Vigilância Sanitária ministra aulas nos Componentes Curriculares 

Nome: Valmir Torres de Oliveira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Graduado em Engenharia Metalurgica, com mestrado em Engenharia Metalurgica, ministra aulas nos componentes curriculares Tecnologia de Soldagem e Tecnologia Mecânica.

Nome: Vania Bianchi de Araujo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Bacharel em Administração de Empresas, contratada em 21/07/2010 ministra aulas nos componentes curriculares Administração de Materiais, Gestão da Qualidade Total, Movimentação de Materiais, Logística de Mercados, Expedição e Distribuição 

Nome: Viviane Aparecida da Fonseca

Cargo/Função: Docente

Atividades: Bacharel em Nutrição, ministra aulas nos Componentes Curriculares Atendimento ao Consumidor e Rotulagem, Instalações de Serviços de Alimentação, Nutrição e Materias Primas na Alimentação e Planejamento Alimentar.

Nome: Yago Moreira Cesar

Cargo/Função: Estagiário
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Atividades: Estagiário da Fundap, presta serviços na Diretoria de Serviço, auxiliando no controle de frequencia dos servidores, arquivamento de documentos e cotação e compra de materiais.

A escola possui suas instalações em bom estado,em  condições de uso e funcionamento.

A maioria dos laboratórios possuem aparelhos de ar condicionado em funcionamento, porém alguns se encontram em péssimas  condições de uso não sendo mais possível o reparo o que é imprescindível para  garantir  uma vida útil maior aos equipamentos, além de trazer mais conforto aos alunos e professores.

Temos na unidade dois auditórios, sendo um com capacidade para receber e acomodar 120 pessoas que são usados para reuniões e apresentações de pequenos grupos um ambiente com pouca ventilação onde é indispensável o uso de ar-condicionado no entanto os aparelhos são velhos, em péssimo estado não sendo mais possível o reparo dos mesmos e um outro auditório maior que acomoda 400 pessoas utilizado em
apresentações, palestras, feiras, apresentações culturais, etc. que é um espaço que precisa de reformas deste o telhado, forro, iluminação, pintura e climatização.

O laboratório de Nutrição e Cozinha, ainda aguarda a liberação do CPS, que já foi pedida anteriormente a cobertura da quadra e reforma do espaço da merenda, inclusive a APM da unidader custou o projeto civil desta reforma que principalmente 
noturno intercalado semestralmente com o de Nutrição. Tal reforma é extremamente importante,  pois oferecemos à partir de 2015 o curso  integrado em Nutrição. 

Para maior e melhor acessibilidade dos usuários da escola, necessitamos instalar um elevador ligando os andares inferior e superior do prédio principal e instalar/adequar as rampas de acesso. Pois temos constantemente problemas com deficientes, pessoas com limitação de mobilidade, gestantes, etc. e fica muito difícil trabalhar com estas situações,  que em muitos casos se tornam constrangedoras.

Em  2014 foram realizadas duas importantes obras/reformas pelo CPS no telhado do prédio principal e anexo, onde tinhamos vários problemas de goteiras na época de chuvas e também foi reformado um espaço  para atender  os alunos em suas refeições, neste espaço é servida a merenda aos alunos de Ensino Médio e Técnico Integrado ao Ensino Médio e alunos do técnico que fazem suas refeições no período do almoço e
jantar.

Também em 2014  em parceria com a Tenaris Confab S/A a oficina mecânica que atende o curso Técnico em Mecânica modular e integrado recebeu reformas no telhado, forro e climatização do ambiente, espaço  que no verão era muito desgantante a permanência.

A escola  precisa de algumas reformas para enquadramento nas normas de segurança estabelecidas, substituição do forro de alguns lugares, substituição de portas, substituição de alguns vitros; manutenção na rede de água e esgoto  e pintura geral, pelo tamnho da escola as verbas mensais, não conseguimos realizar estes projetos que são muito importantes para o bom funcionamento e atendimento prestados.

 

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Diretoria de Serviço  Arquivo

Área: 22,8

Descrição: Local com prateleiras metálicas, fixadas às parede; 08 armários de aço 

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Sala dos Coordenadores/Coordenação Pedagógica

Área: 25,2 m2

Descrição: Sala com 01 mesa grande; 10 cadeiras; 04 armários de aço; 01 estante de aço; 02 ventiladores; 01 switch; 2 mesas pequenas; 2 mesa em L; 3 computadores e 2 
Equipe Gestora.

Localização: Pavimento Superior

Identificação do Ambiente: Laboratório de Química/Biologia

Área: 100 m2

Descrição: Com 03 bancadas construídas em mármore, o Laboratório de Química atende 40 alunos. Possui toda a vidraria e reagentes exigidos para os experimentos. Atende tanto o Ensino Médio quanto as habilitações técnicas. 
Laboratório de Redes, atende a 40 alunos.

Localização: Pavimento Superior

Identificação do Ambiente: Laboratório de Redes

Área: 43 m2

Descrição: Possui 20 computadores, 21 cadeiras, 01 condicionador de ar, 01 armário de aço e bancadas para os computadores.

Localização: Pavimento Superior

Identificação do Ambiente: Laboratório de Manutenção de Computadores

Área: 20 m2

Descrição: Atende as necessidades de manutenção dos equipamentos de informática da escola, com um professor responsável pelas manutenções e 02 estagiários. 

Localização: Pavimento Superior

Identificação do Ambiente: Laboratório de Informática nº 4

Área: 52 m2

Descrição: Com 10 máquinas instaladas, destinase ao cursos técnico em Informática. 

Localização: Pavimento Superior

Identificação do Ambiente: Sala 07

Área: 52 m2

Descrição: Sala de aula. Possui 40 carteiras, 41 cadeiras, 01 mesa e 02 ventiladores.

Localização: Pavimento Superior

Identificação do Ambiente: Laboratório de Redes / Manutenção

Área: 37 m2

Descrição: Atende as aulas práticas da habilitação Informática. Local onde os alunos praticam montagem e desmontagem das máquinas, bem como instalação de redes. 

Localização: Pavimento Superior

Identificação do Ambiente: Sala 11

Área: 57 m2

Descrição: Sala de aula. Possui 40 carteiras, 41 cadeiras, 01 mesa e 02 ventiladores.

Localização: Pavimento Superior

Identificação do Ambiente: Sala 10

Área: 57 m2

Descrição: Sala de aula. Possui 40 carteiras, 41 cadeiras, 01 mesa 01 televisão, 01 DVD e 02 ventiladores.

Localização: Pavimento Superior
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Identificação do Ambiente: Almoxarifado superior

Área: 16 m2

Descrição: Destinado a guarda de equipamentos a serem utilizados no pavimento superior ( televisão, vídeo cassete, papel sulfite e material em geral)
Possui 4 estantes, 1 ventilador, 1 mesa e 1 cadeira.

Localização: Pavimento Superior

Identificação do Ambiente: Sala 09

Área: 52 m2

Descrição: Sala de aula. Possui 40 carteiras, 41 cadeiras, 01 mesa e 02 ventiladores.

Localização: Pavimento Superior

Identificação do Ambiente: Sala 08

Área: 52 m2

Descrição: Sala de aula. Possui 40 carteiras, 41 cadeiras, 01 mesa e 02 ventiladores,

Localização: Pavimento Superior

Identificação do Ambiente: Sala 12

Área: 52 m2

Descrição: Sala de aula. Possui 40 carteiras, 41 cadeiras, 01 mesa, 02 ventiladores e 01 projetor.

Localização: Pavimento Superior

Identificação do Ambiente: Salão 02  sala de vídeo

Área: 100 m2

Descrição: Ambiente mutimídia, utilizado para projeções, palestras, trabalhos de conclusão de cursos. Possui televisão, data show, computador, subwoofer, camara de tv e 145 poltronas estofadas. 

Localização: Pavimento Superior

Identificação do Ambiente: Laboratório de Informática nº 1

Área: 52 m2

Descrição: Com 10 máquinas instaladas, destinandose ao curso técnico em Informática. 

Localização: Área Externa

Identificação do Ambiente: Sala 16

Área: 53 m2

Descrição: Sala de aula. Atende o Curso de Mecânica e Mecânica Integrado ao Ensino Médio. Possui 40 carteiras, 41 cadeiras, 01 mesa e 02 ventiladores.

Localização: Pavimento Superior

Identificação do Ambiente: Laboratório de Informática nº 2

Área: 52 m2

Descrição: Com 10 máquinas instaladas, destinase ao curso técnico em Informática. 

Localização: Pavimento Superior

Identificação do Ambiente: Laboratório de Informática nº 3

Área: 52 m2

Descrição: Com 10 máquinas instaladas, destinase ao curso técnico em Informática. 

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Biblioteca

Área: 80 m2

Descrição: Com um acervo de aproximadamente 7.000 volumes, possui 05 computadores interligados à Internet para atendimento aos alunos dos Ensino Médio e Técnico, funcionando nos 03 períodos letivos.

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Portaria

Área: 3,5 m2

Descrição: Atende ao público em geral, bem como telefonemas.

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Diretoria de Serviço

Área: 52 m2

Descrição: Sala com 02 ambientes, 01 destinado a arquivos e outro destinado aos serviços administrativos da escola, com 06 computadoresl, 01 scanner, 03 impressoras, , 01 ventilador, 06 mesas, 07 cadeiras e 01 condicionador de ar.

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Sala ATA

Área: 16,2 m2

Descrição: Sala que contém 01 computador, 01 impressora,02 armário pequenos, 

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Sala 01

Área: 52 m2

Descrição: Sala de aula. Possui 40 carteiras, 41cadeiras, 01 mesa, 02 ventiladores.

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Sala Multifuncional

Área: 52 m2

Descrição: Sala direcionada ao laboratório de informática do Ensino Médio. A sala possui bancadas e 10 computadores, 1 mesa grande para trabalhos em grupo, 1 mesa redonda, 41 cadeiras, 01 armário móvel com televisão e DVD, 01 tela de projeção e 1 projetor multimídia, 2 armários de aço, 01 estante para livros, 02
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ventiladores e 01 ar condicionado.

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Sala 03

Área: 52 m2

Descrição: Sala de aula. Possui 40 carteiras, 41 cadeiras, 01 mesa e 02 ventiladores.

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Sala 04

Área: 52 m2

Descrição: Sala de aula. Possui 40 carteiras, 41 cadeiras, 01 mesa e 02 ventiladores.

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Sala 05

Área: 57 m2

Descrição: Sala de aula. Possui 40 carteiras, 41 cadeiras, 01 mesa e 02 ventiladores.

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Sala APM

Área: 16 m2

Descrição: Abriga o arquivo da APM, as camisetas de uniforme, bem como trata dos assuntos inerentes a essa Associação.

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Sala de repouso/amamentação  sob a escada

Área: 18 m2

Descrição: Espaço reservado a funcionários/servidores e professores que permanecem na escola nos horários de almoço/lanche/jantar ou de período para período, com também para alunas que amamentam ou alunos em geral em caso de indisposição. A sala contém 1 sofá, 3 puffs 1 televisão, 1 mesa de centro e 1 espelho.

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Memorial

Área: 16 m2

Descrição: Local destinado a futura instalação do Memorial, o espaço foi desocupado (antes funcionava o almoxarifado 2).

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Cantina

Área: 57 m2

Descrição: Local destinado a comercializar e servir lanches, salgados e bebidas a alunos, professores e funcionários.

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Copiadora

Área: 15 m2

Descrição: Local com 03 máquinas copiadoras instaladas para prestação de serviços de cópias reprográficas. Atende aos alunos, professores e à escola, com cópias, plastificação. encadernação e impressão.

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Sala dos Professores

Área: 28,8

Descrição: Sala, destinada ao intervalo de aulas; com 1 mesa, 6 cadeiras, 4 bancos com 3 lugares, 1 filtro de água e 1 geladeira, 1 mesa e 1 computador e 4 quadros/lousas.

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Secretaria Acadêmica

Área: 52 m2

Descrição: Atende aos alunos e ao público em geral. Possui 9 mesas, 9 cadeiras, 05 computadores, 05 impressoras, 02 armários de aço e 02 arquivos de aço, 02 condicionadores de ar.

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Diretoria

Área: 14 m2

Descrição: Atende e dirige todos os trabalhos da escola. Possui 04 cadeiras, 01 sofá de dois lugares, 0i mesa em L, 01 armário, 01 arquivo pequeno, 01 computador, 01 impressora e 01 condicionador de ar.

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Secretaria Acadêmica  arquivos

Área: 52 m2

Descrição: Abriga todo o arquivo de alunos e exalunos. Possui 04 armários de aço e 32 arquivos de aço, além de prateleiras de aço.

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Sanitário Professores

Área: 17 m2

Descrição: Sanitário com 02 boxes com vasos, 03 mictórios, 02 lavatórios.

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Sanitário Professoras

Área: 17 m2

Descrição: Sanitário com 02 boxes com vasos, 02 lavatórios

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Sanitário Alunas
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Área: 21 m2

Descrição: Sanitário com 03 boxes com vaso e 04 lavatórios.

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Sanitário Alunos

Área: 20 m2

Descrição: Sanitário com 04 boxes com vaso, 04 lavatórios e 05 mictórios.

Localização: Pavimento Superior

Identificação do Ambiente: Sanitário Alunas

Área: 21 m2

Descrição: Sanitário com 03 boxes com vaso e 04 lavatórios.

Localização: Prédio do Auditório

Identificação do Ambiente: Sanitário/Vestiário Alunas

Área: 50 m2

Descrição: Sanitário e vestiário com 05 boxes com vaso, 05 boxes com chuveiro e 02 lavatórios.

Localização: Prédio do Auditório

Identificação do Ambiente: Sanitário/Vestiário Alunos

Área: 50 m2

Descrição: Sanitário e vestiário com 05 boxes com vaso, 05 boxes com chuveiro e 02 lavatórios.

Localização: Prédio da Mecânica

Identificação do Ambiente: Sanitário Masculino

Área: 10 m2

Descrição: Sanitário com 01 vaso sanitário, 01 chuveiro e 02 lavatórios.

Localização: Área de Lazer

Identificação do Ambiente: Sanitário Masculino

Área: 10 m2

Descrição: Sanitário com 03 boxes com vasos, 02 mictórios e 01 lavatório.

Localização: Área de Lazer

Identificação do Ambiente: Sanitário Feminino

Área: 10 m2

Descrição: Sanitário com 03 boxes, 02 lavatórios.

Localização: Prédio da Nutrição

Identificação do Ambiente: Laboratório Nutrição

Área: 125 m2

Descrição: Com 03 bancadas em mármore, fogão industrial, geladeira, freezer, processador de alimentos, microondas, forno elétrico, batedeira, balança eletrônica, multiprocessador, espremedor de frutas,mesas de inox, utensílios em geral atende as aulas práticas tanto do curso de Nutrição quanto de Cozinha.

Localização: Prédio da Nutrição

Identificação do Ambiente: Sala de Informática

Área: 48 m2

Descrição: Com 10 computadores, destinados às aulas práticas do curso que necessitam recursos da informática. Possui 21 cadeiras, bancadas e 01 condicionador de ar.

Localização: Prédio da Nutrição

Identificação do Ambiente: Despensa

Área: 20 m2

Descrição: Para guarda dos utensílios e gêneros utilizados no diaadia.

Localização: Prédio da Nutrição

Identificação do Ambiente: Laboratório Cozinha

Área: 35 m2

Descrição: Adaptado da cozinha dos funcionários, atende ao curso de Cozinha, até que o CPS efetive a reforma, prometida desde 2010. 
01 batedeira, 01 espremedor de frutas, 02 ventiladores e utensílios de cozinha em geral.

Localização: Prédio do Auditório

Identificação do Ambiente: Salão

Área: 377 m2

Descrição: Salão com capacidade para aproximadamente 700 pessoas. Possui palco, camarins e sanitários. Atende as atividades da escola como ensaios de peças teatrais, exposições, além de ser o local onde se realizam as formaturas dos alunos. 
caixas acustidas e mesa de som e instalação de projetor multimídia fixo.

Localização: Prédio do Auditório

Identificação do Ambiente: Palco

Área: 41 m2

Descrição: Palco com piso em madeira e 02 camarins aos fundos. 

Localização: Prédio do Auditório

Identificação do Ambiente: Camarins

Área: 18,81 m2

Descrição: 02 camarins, sendo o 1º com 6,65 m2 e o 2º com 12,16 m2, 
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Localização: Prédio da Mecânica

Identificação do Ambiente: Oficina

Área: 475 m2

Descrição: Local onde estão instaladas as máquinas que são utilizadas nas aulas práticas de usinagem do curso de Mecânica. 
serra hidráulica, 01 projetor de perfil, 02 guilhotinas, 04 arquivos de aço.

Localização: Prédio da Mecânica

Identificação do Ambiente: Laboratório de CNC

Área: 60 m2

Descrição: Com 01 torno CNC, 20 carteiras, 21 cadeiras, 10 computadores, bancadas e 01 condicionador de ar destinamse às aulas práticas de CNC.

Localização: Prédio da Mecânica

Identificação do Ambiente: Laboratório de Pneumática

Área: 60 m2

Descrição: Com 02 bancadas de pneumática, 06 computadores, 20 carteiras, 21 cadeiras, 01 mesa, 01 armário de aço e 01 condicionador de ar; 

Localização: Prédio da Mecânica

Identificação do Ambiente: Laboratório de Ensaios Mecânicos e Metrologia

Área: 50 m2

Descrição: Utilizado nas aulas práticas de ensaios do curso de Mecânica, possui 20 carteiras, 21 cadeiras, 01 mesa, 02 ventiladores, 01 durometro, 01 máquina de tração, 01 politriz, 01 computador, 01 impressora, 01 armário de aço com 02 portas, 02 ventiladores, 01 máquina universal de ensaios, 10 paquímetros, 10
micrometros, 01 armário com porta de vidro e 01 armário de aço. em 2015 recebeu uma máquina de Projetor de Perfil.

Localização: Área Externa

Identificação do Ambiente: Sala 17

Área: 53

Descrição: Sala de aula. Atende o Curso de Mecânica, Mecânica Integrado ao Ensino Médio 

Localização: Prédio da Mecânica

Identificação do Ambiente: Laboratório de CAD

Área: 108 m2

Descrição: O laboratório foi dividido ao meio, tornandose 2 espaços/salas com 54m2 
armário de aço cada um.

Localização: Prédio da Mecânica

Identificação do Ambiente: Laboratório de Solda

Área: 61 m2

Descrição: Atende às aulas práticas dos diversos tipos de solda no curso de Mecânica. Possui 04 máquinas de solda, exaustores e maçaricos.

Localização: Área Externa

Identificação do Ambiente: Sala 13

Área: 80 m2

Descrição: Sala de aula com 40 carteiras, 41 cadeiras, 01 mesa e 02 ventiladores.

Localização: Área Externa

Identificação do Ambiente: Laboratório de Eletroeletrônica

Área: 95 m2

Descrição: Atende tanto as aulas teóricas quanto as aulas práticas do componente curricular Eletroeletrônica. Atende também as aulas práticas de Física do Ensino Médio. 
alicate meter, 04 luximetros, 01 tv., 01 armário de aço, 01 arquivo de aço, 02 condicionadores de ar.

Localização: Área Externa

Identificação do Ambiente: Salão 03

Área: 113 m2

Descrição: Atende necessidades de aulas expositivas dos cursos técnicos, palestras e pequenas exposições.

Localização: Área Externa

Identificação do Ambiente: Laboratório de Hidráulica

Área: 50 m2

Descrição: Com 01 bancada de hidráulica, 06 computadores, 20 carteiras, 21 cadeiras, 01 mesa e 01 condicionador de ar atende as aulas práticas de automação em hidráulica.

Localização: Área Externa

Identificação do Ambiente: Sala 14

Área: 51 m2

Descrição: Utilizada para as aulas do Curso de Mecânica e Nutrição Integrado ao Ensino Médio. 

Localização: Área Externa

Identificação do Ambiente: Sala 15

Área: 53 m2

Descrição: Sala de aula. Possui 40 carteiras, 41 cadeiras, 01 mesa, 02 ventiladores.

Localização: Área de Lazer

Identificação do Ambiente: Sala de Educação Física

Área: 82m²

Descrição: Além da quadra de esportes os alunos, nas aulas de Educação Física, utilizam essa sala para jogos diversos e aulas teóricas.
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Localização: Área de Lazer

Identificação do Ambiente: Sala

Área: 23 m2

Descrição: Sala destinada à arquivo.

Localização: Área Externa

Identificação do Ambiente: Quadra de Esportes

Área: 703 m2

Descrição: Quadra poliesportiva coberta, com arquibancada em uma lateral, utilizada para as aulas de Educação Física do Ensino Médio. Também utilizada para os jogos interclasses nos finais dos semestres.

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Sala de Orientação Educacional

Área: 16,2 m2

Descrição: Sala com 2 ambientes, sendo o principal destinado ao atendimento de pais e alunos, possui uma mesa, 1 computador, 2 armários e o 

Localização: Pavimento Inferior

Identificação do Ambiente: Sala dos Armários

Área: 12m²

Descrição: Sala destinada à guarda de pertences dos professores, com 05 armários tipo escaninho com 16 unidades em cada, , 01 mesa, 1 armário para giz, 1 suporte com mapas e 1 suporte com réguas/compassos/transferidores/esquadros.

Localização: Área Externa

Identificação do Ambiente: Sanitário Masculino  ao lado do lab de hidráulica

Área: 14 m2

Descrição: Sanitário com 2 boxes com vasos e 2 lavatórios.

Localização: Área Externa

Identificação do Ambiente: Sanitário Feminino  ao lado do lab de hidráulica

Área: 14 m2

Descrição: Sanitário com 02 boxes com vasos e 02 lavatórios.

Localização: Área de Lazer

Identificação do Ambiente: Merenda Escolar

Área: 148 m2

Descrição: Foi realizada uma obra pelo Centro Paula Souza com o fim de atender aos s alunos do Ensino Médio e Ensino Técnico Integrado ao Médio. A Cozinha possui pias, fogão, geladeira e microondas, mesa, freezer, processador de alimentos e estantes, além de todos os utensílios necessários. e uma área para os alunos
fazerem as refeições que também te pia, geladeira, microondas e rechaud para os que trazem marmita.

Localização: Área externa

Identificação do Ambiente: Cozinha dos funcionários

Área: 16m²

Descrição: Espaço utilizado por professores e funcionários fazerem suas refeições. Possui mesa, 6 cadeiras, geladeira, microondas, armário com utensílios e uma pia.

A escola, oferecendo 10 modalidades de Ensino Técnico (Administração, Contabilidade, Cozinha, Informática, Logístcia,  Mecânica, Nutrição e Dietética, Recursos Humanos, Serviços Jurídicos e Redes de Computadores) nos períodos matutino, vespertino e noturno;  Ensino Médio regular,  ETIM Mecânica, Logística, Informática e Nutrição e VENCE informática no período diurno.

Os laboratórios de informática contam  com equipamentos  em condições de oferecer aulas práticas , entretanto alguns programas não conseguem ser instalados em algumas máquinas obsoletas para recebê-los. No  ínicio deste ano 21 máquinas novas o que permitiu montagem de 1 laboratório de informática novo e a substituição de outras dos demais laboratórios, biblioteca, e parte administrativa também obsoletas ou com
defeitos sem condições de reparo. Temos na unidade aproximadamente 180 máquinas divididas nos diversos laboratórios das áreas e administrativo, equipamentos utilizados o dia todo regularmente, por isso a necessidade de substituição anual de muitos equipamentos, sendo que nos últimos 5 anos recebemos apenas cerca de 60 equipamentos novos.

Na oficina mecânica conseguimos através da parceria com a Tenaris Confab S.A. recuperar 6 máquinas que estavam em desuso, por falta de recursos para manutenção e ainda a doação de 20 notebooks que estão sendo usados nas aulas de auto cad.

No último ano a unidade recebeu do CPS:  120 carteiras e cadeiras; 130 cadeiras universitárias, 3 liquidificadores industrial (merenda e nutrição), 2 processadores de alimento (merenda e nutrição) 1 mesa de inox (merenda), 1 refrigerador industrial (merenda), 1 TV de LD 55´, 1 filmadora, estantes para biblioteca, mesas para atender deficientes.

O pedido feito no inicio do ano  de 2014 foi minimamente atendido e com isso a uma grande frustação por parte do corpo docente e alunos, pois não conseguimos melhorar os recursos pedagógicos para a comunidade escolar, não temos computadores ou notebooks e data-show, para uso em sala de aula;  não temos computadores  de reposição  quando precisam de manutenção, a verba mensal não consegue repor os utensilios
necessários para o curso de cozinha e nutrição.

Para que possamos garantir o bom desenvolvimento das atividades escolares necessitamos que os pedidos da escola sejam atendidos pelo CPS.

 

    

 
Quantidade Bem

1 Afiadora de Brocas

1 Amassadeira

1 Aparelho Ar Condicionado de Parede

1 Aparelho Ar Condicionado de Parede

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede

1 Aparelho Ar Condicionado de Parede

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede

1 Aparelho Ar Condicionado de Parede

1 Aparelho Ar Condicionado de Parede

1 Aparelho Ar Condicionado de Parede

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede
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1 Aparelho Ar Condicionado de Parede

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede

1 Aparelho Ar Condicionado de Parede

3 Aparelho Ar Condicionado de Parede

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede

1 Aparelho Ar Condicionado de Parede

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede

1 Aparelho DVD

1 Aparelho DVD

2 Aparelho DVD

1 Aparelho Fax

1 Aparelho Portátil para Detecção de Falhas em Metais

1 Aparelho Telefone

1 Aparelho Telefone

1 Aparelho Telefone

2 Aparelho Telefone

1 Aparelho Telefone

2 Aparelho Telefone

1 Aparelho Telefone

2 Aparelho Telefone

1 Aparelho Telefone

1 Aparelho Telefone  PABX

1 Aparelho Vídeo Cassete

2 Aparelho Vídeo Cassete

4 Aparelho Vídeo Cassete

4 Aprelho DVD

2 Armario de Aço

4 Armario de Aço

3 Armario de Aço

2 Armario de Aço

1 Armario de Aço

1 Armario de Aço

2 Armario de Aço

2 Armario de Aço

1 Armario de Aço

1 Armario de Aço

11 Armario de Aço

2 Armario de Aço

8 Armário com Escaninho

1 Armário de Aço

2 Armário de Crescimento para Pães

2 Armário de Madeira

3 Armário Vitrine

1 Armário Vitrine

3 Arquivo de Aço

1 Arquivo de Aço

42 Arquivo de Aço

1 Arquivo de Aço

4 Arquivo de Aço

6 Balança Eletrônica

2 Bancada

3 Bancada de Ajustagem

1 Bancada de Comandos Elétricos

1 Bancada de Hidráulica

10 Bancada para Computador

10 Bancada para Computador

10 Bancada para Computador

10 Bancada para Computador

2 Bancada Pneumática

7 Batedeira

1 Batedeira Planetária

1 Bebedouro de Garrafão

1 Bebedouro de Parede

1 Cadeira

10 Cadeira

41 Cadeira

3 Cadeira

21 Cadeira

41 Cadeira

21 Cadeira

41 Cadeira

10 Cadeira

41 Cadeira

41 Cadeira

41 Cadeira

41 Cadeira

41 Cadeira
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41 Cadeira

9 Cadeira

41 Cadeira

41 Cadeira

41 Cadeira

41 Cadeira

41 Cadeira

6 Cadeira

6 Cadeira

41 Cadeira

10 Cadeira

6 Cadeira

5 Cadeira

1 Calandra Dobradeira

40 Carteira

40 Carteira

40 Carteira

40 Carteira

40 Carteira

40 Carteira

40 Carteira

41 Carteira

40 Carteira

40 Carteira

40 Carteira

40 Carteira

40 Carteira

41 Carteira

40 Carteira

10 Carteira Universitária

10 Carteira Universitária

20 Carteira Universitária

40 Carteira Universitária

150 Carteira Universitária

10 Carteira Universitária

1 Câmera de Resfriamento  6 portas

1 Central de Água Gelada  180 litros

1 Central de Água Gelada  200 litros

1 Centro de Usinagem

32 Cicuito Interno de TelevisãoCameras

2 Cicuito Interno de TelevisãoComputador

2 Cicuito Interno de TelevisãoMonitores 17"

2 Cicuito Interno de TelevisãoMonitores 22"

2 Cilindro Acetileno

1 Cilindro Argonio

1 Cilindro Industrial

2 Cilindro Oxigênio

1 CLP com Painel e Bancada para Experiencias

30 Colchonete

6 Computador

11 computador

10 computador

6 Computador

10 Computador

1 Computador

10 Computador

1 Computador

2 Computador

10 Computador

1 Computador

1 Computador

6 Computador

10 Computador

1 Computador

5 Computador

4 Computador

10 Computador

20 Computador

1 Computador

1 Computador

10 Computador

1 Computador Servidor

1 Dobradeira de Tubo

2 Durometro

5 Esmeril

1 espelho

6 Espremedor (extrator) de Frutas Industrial

1 Estante para Bibliotaca
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12 Exaustor Eólico
2 Filmadora Digital

1 Filtro Água

1 Fogão

1 Fogão 4 bocas

1 Fogão Industrial

1 Fogão Industrial

2 Forno Elétrico

1 Forno Industrial

2 Forno Microondas

1 Forno Microondas

1 Freezer

6 Fresadora

2 Furadeira de Bancada

1 Furadeira de Coluna

3 Geladeira

1 Geladeira

1 Geladeira

1 Geladeira

1 Guilhotina

5 Impressora HP8600

1 Impressora Jato Tinta

1 Impressora Jato Tinta

1 Impressora Jato Tinta

1 Impressora Jato Tinta

3 Impressora Jato Tinta

1 Impressora Jato Tinta

1 Impressora Jato Tinta

1 Impressora Jato Tinta

1 Impressora Laser

1 Impressora Laser

1 Impressora Laser

1 Impressora Laser

1 Impressora Matricial

1 Impressora Matricial

1 Impressora Matricial

1 Impressora Multifuncional Laser HP M425DN

1 Impressora Multifuncional Laser HP M425DN

1 Impressora Multifuncional Laser HP M425DN

15 Insrumentos de Bancada (voltim / amperim / multim)

7 Laboratório de Eletrônicos (kit + acessórios)

1 Laboratório de Física

6 Liquidificador

1 Liquidificador

7000 Livros Diversos

2 Luxímetro Digital TM202

2 Maleta de Treinamento Pneumate  200

1 mancebo

1 Maquina de Café Expresso

1 Máquina de Escrever Elétrica

5 Máquina de Solda

3 Máquina Fotográfica Digital

1 Máquina Universal de Ensaios

1 máquina universal de ensaios mecânicos

2 Mesa

4 Mesa

1 Mesa

9 Mesa

4 Mesa

2 Mesa

1 Mesa

1 Mesa

7 Mesa

1 mesa de centro

4 Mesa Desempenadeira

2 Mesa Desempenadeira

10 Mesa para Computador

3 Mesa para Computador

1 Mesa Professor

1 Mesa Professor

1 Mesa Professor

1 Mesa Professor

1 Mesa Professor

1 Mesa Professor

1 Mesa Professor

1 Mesa Professor

1 Mesa Professor

1 Mesa Professor
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1 Mesa Professor
1 Mesa Professor

1 Mesa Professor

1 Mesa Professor

1 Mesa Professor

1 Mesa Professor

1 Mesa Professor

1 Mesa Professor

1 Mesa Professor

1 Mesa Professor

3 Mesa tipo Bancada

6 mesa/aço inox

2 Microfone com fio

4 Microscópio

1 Modelador de Pães

12 Morsa

1 Nobreak

4 Notebook

2 Osciloscópio

2 Painel de Testes para Bobinas motor trifásico

1 PHMETRO DE BANCADA

1 Plaina Limadora

3 Politriz/Lixadeira Metalográfica

1 poltrona giratótia

1 poltrona giratótia

2 poltrona giratótia

1 poltrona giratótia

450 Poltronas em Madeira

135 Poltronas Estofadas

4 Poltronas Estofadasjogo com 03 unidades

4 Poltronas Estofadasjogo com 03 unidades

4 Poltronas Estofadasjogo com 03 unidades

1 Prateleira Metálica

35 Prateleira Metálica

4 Processador de Alimentos

1 Projetor Multimídia  Data Show

3 Projetor Multimídia  Data Show

1 puff  grande

2 puff  pequeno

1 Retifica

5 Retroprojetor

1 Retroprojetor

1 Scanner

1 Scanner

1 Serra Hidráulica

1 sofá  2 lugares

3 Telas de Projeção

3 Televisão

1 Televisão

1 Televisão

2 Televisão

1 Televisão de Plasma 42"

2 Televisão LCD 32"

2 Terrômetro Digital ST1520

1 Tesoura de Bancada

1 Torno CNC

1 Torno Mecânico

17 Torno Mecânico

1 Ventilador

1 Ventilador

12 Ventilador

1 Ventilador

2 Ventilador

2 Ventilador

2 Ventilador

2 Ventilador

2 Ventilador

2 Ventilador

2 Ventilador

8 Ventilador

2 Ventilador

2 Ventilador

2 Ventilador

6 Ventilador

2 Ventilador

2 Ventilador

2 Ventilador

2 Ventilador
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1 Ventilador
1 Ventilador

2 Ventilador

2 Ventilador

1 Ventilador

3 Ventilador tipo coluna

24 Ventiladores de Teto

A escola se mantém com recursos advindos de duas fontes:

 

Centro Paula Souza (Verba de Adiantamento- Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento);
APM onde os recursos são  obtidos através de contribuição espontânea de alunos, locação da cantina,  copiadora, venda de uniformes, etc.  

 

Dos valores recebidos dessas duas fontes temos um percentual de aplicação assim dividido: 

 

APM = 25,00%; 
CPS = 75,00%. 

 

Temos duas empresas terceirizadas prestando serviços na escola: uma de vigilância e uma de limpeza. 

A empresa Alphagama Vigilância e Segurança Ltda, com 08 funcionários que prestam serviços de Vigilância com o  contrato nº 277/13 em vigência desde 13 de setembro de 2013.

Os serviços de limpeza estão sob a responsabilidade da empresa Provac Serviços Ltda,  contrato nº 307/09,  em vigor desde 02 de setembro de 2009. Conta com 05 funcionários, que atendem a escola no horário integral das aulas. 

Em ambos os contratos o gestor é a Sra Glaucia Calegari Labastie, Diretora de Serviço para Assuntos Administrativos.

Os serviços de limpeza estão orçados em R$ 14.897,80 por mês e os de vigilância estão em R$ 29.566,56/mês.

Nas descentralizadas (EE Rubens Zamith e EE Alzira Franco),  temos outras duas empresas: Pressseg, no serviço de vigilância, com 01 posto de vigilância noturno em cada escola, em escala de revezameto e O.O. Lima, no serviço de limpeza, com 01 funcionário em cada descentralizada. 
descentralizadas. A O.O. Lima teve seu contrato nº 255/10 assinado com o CPS em 27/09/10 e percebe atualmente R$ 484,80  e R$ 557,28/mês, para prestação dos serviços na EE Alzira Franco e Rubens Zamith respectivamente.

COLEGIADOS, 

Denominação: APM

Descrição: ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETE JOÃO GOMES DE ARAÚJO.
Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, reuniramse na sala de reuniões da ETE João Gomes de Araújo, a Senhora Diretora, professores, funcionários administrativos, pais e alunos para nomeação e posse da nova Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da APM da escola, que passarão a compor as funções abaixo
especificadas para período de 02/07/2014 a 01/07/2015:
 CONSELHO DELIBERATIVO:
 PRESIDENTE NATO – Mirtes Marroco Paim, brasileira, casada, Diretora de escola, RG: 18.225.2978 CPF: 075.134.26880, residente na Rua dos Vinheiros, 37, Residencial Village Paineiras, Bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Pindamonhangaba;
 REPRESENTANTES DOS PROFESSORES – Marcelo Costa Neves, brasileiro, casado, professor, RG: 20.787.288, CPF: 072.355.81832, residente na Rua José Carneiro Salgado, 53 – Ouro Verde, em Pindamonhangaba; César Ribeiro Campos, brasileiro, casado, professor, RG: 8.891.972, CPF: 005.275.23801, residente na Rua Carlos Mariotto, 21, Bairro Jardim Mayra, em
Taubaté; Sérgio Luiz Gritti, brasileiro, casado, professor, RG: 5.250.7571, CPF: 638.709.83787, residente na Rua Dona Carmelita Gama Romeiro, 140 apto 13, Bairro Vila Borguese, em Pindamonhangaba; 
 REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS – Marna Cynthia Morais Soares, brasileira, viúva, estudante, RG: 25.015.8814., CPF: 185.777.86854, residente na Rua Sete, 123, Bairro Beta, em Pindamonhangaba, mãe do aluno Luan Talles Soares de Barros, do 2º Ano “D” do Ensino Médio, período da tarde; Aline Cristina Nunes do Nascimento, brasileira, casada, do lar, RG:
2.924.217X, CPF: 256.950.26857, residente na Rua João Fernando de Moura Rangel, 163 – Bairro Parque São Domingos, em Pindamonhangaba, mãe do aluno Luciano Nunes do Nascimento, do 2º Módulo do Curso de Redes de Computadores, do período da noite; Maria Cristina Gonçalves,brasileira, 
Rua Professora Angelina Boueri, 265 – Bairro Quadra Coberta, em Pindamonhangaba, mãe da aluna Leila Gonçalves Barreira, do 3º Ano do Ensino Médio, do período da manhã; Marli Cezário Israel, brasileira, casada, professora, RG: 23.241.0823, CPF: 127.929.41839, residente na Rua Benedicto Cardoso, 45 – Bairro Santana, em Pindamonhangaba, mãe da aluna Ana
Laura Cezário Israel, do 2º Ano “A” do Ensino Médio; 
 REPRESENTANTES DOS ALUNOS – Fernanda Galvão Barcellos, brasileira, casada, aluna do 2º Módulo do Curso de Administração, período da noite, RG: 33.197.6122, CPF: 298.622.51875., residente na Rua Joviano Bernardes, 249, Bairro Mombaça, em Pindamonhangaba; Leonardo Marcondes dos Reis, brasileiro, solteiro, Estagiário, aluno do 3º Módulo do Curso Técnico
de Informática, período da manhã, RG: 40.328.0813 CPF: 419.752.38826, residente na Rua Maria Arlinda, 290 – Bairro do Feital, em Pindamonhangaba;
 ASSOCIADO ADMITIDO – Carlos Gustavo Pedroso Borges, brasileiro, solteiro, Auxiliar Administrativo, RG: 50.790.9367 CPF: 451.027.35845, residente na Rua Luiz de Paula Santos, 130 – Bairro Mantiqueira, em Pindamonhangaba;
 DIRETORIA EXECUTIVA:
Diretor Executivo – Cristiane Freire de Oliveira, brasileira, solteira, professora, RG: 27.750.8794 CPF: 199.079.57810, residente na Rua Eugenio Fortes Coelho, 523, Bairro do Bosque da Princesa, em Pindamonhangaba; ViceDiretor Executivo – Ademar Paes dos Santos, brasileiro, casado, professor, RG: 19.489.124, CPF: 057.917.61856, residente na Rua José Gambini de
Souza, 631, Bairro Bela Vista, em Pindamonhangaba; Secretária: Rosa Eli Vital Leite de Lima, brasileira, casada, Assistente Técnica Administrativa, RG: 9.256.0350, CPF: 830.959.69872, residente na Rua Dr. Luiz Itálico Bocco, 121, Bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Pindamonhangaba –Diretor Financeiro – Luiz Gonzaga de Castro Junior, brasileiro, casado,
professor, RG: 16.895.897, CPF: 094.192.51888, pai da aluna Maria Eduarda Diniz Santos de Castro, do 2º Ano “A” do Ensino Médio, período da manhã, , residente na Rua Genésio Benedito Barbosa, 363, Residencial Rosa de Ouro, Bairro Santa Teresinha, em Aparecida do Norte; 
23.345.2448, CPF: 109.578.59821, mãe do aluno João Marcos Hodziesz Pinto, do 3º Ano ”A” do Ensino Médio, período da manhã, residente na Rua Dr. Rodrigo Romeiro, 527 – Bairro do Crispim, em Pindamonhangaba; Diretor Cultural, Esportes e Social – Ana Paula de Castro, brasileira, casada, professora, RG: 25.565.9787, CPF: 217.625.77828, residente na Rua
Francisco Antonio Pereira de Carvalho, 61, Bairro Parque São Domingos, em Pindamonhangaba; Diretor de Patrimônio – Marcos Almeida de Paula, brasileiro, divorciado, Almoxarife, RG: 43.104.8526, CPF: 308.140.74863, residente na Estrada João Francisco da Silva, 2805 – Bairro do Feital , em Pindamonhangaba;

 CONSELHO FISCAL: 
Representante Administrativo – Glaucia Calegari Labastie, brasileira, casada, Diretora de Serviços Administrativos, RG: 26.203.8778, CPF: 138.385.42894, residente na Rua Dona Catarina, 192, Bairro Santana, em Pindamonhangaba; Pais de Alunos – Edson Alves, brasileiro, casado, Segurança, pai da aluna Maiara Rosemeire Machado Alves, do 1º Ano “D” do Ensino Médio,
período da tarde, RG: 19.829.8420 CPF: 072.340.46828, residente na Rua Professor José Benedito Cursino, 75, Bairro Boa Vista, em Pindamonhangaba; Lívia Maria Loyola, brasileira, divorciada, estudante, mãe da aluna Hadassa Markel Loyola Diniz Rodrigues, 
Minor Yokoyama, 55, Bairro Jardim Cristina, em Pindamonhangaba. 
Depois de compor a APM, a Diretora de Escola Mirtes Marroco Paim, presidente nato da Associação de Pais e Mestres ressaltou 
ensino médio, um ambiente adequado e digno, e que possam ter nas mãos instrumentos pedagógicos e técnicos que facilitarão o processo ensino aprendizagem. 

Denominação: CIPA

Descrição: Aos 01 dia do mês de Agosto do ano de 2014, nesta cidade, presentes s senhores Matheus Augusto Cardoso Nunes dos Santos, Alex Aparecido Monteiro e Danton Castilho Cabral Filho membros da Comissão Eleitoral , e Luis Gonzaga de Castro Junior e César Ribeiro Campos, membros eleitos pelos empregados desta empresa,reuniramse para instalação e posse da
Comissão interna de prevenção de Acidentes  CIPA desta empresa, conforme estabelecido pela Portaria nº 8 de 23/02/1999 do Ministério do Trabalho. A representante do empregador passa a ser Karina Butignon, tendo como suplente 
sequência foi declarada instalada e empossada os componentes da CIPA gestão 2014/2015. A seguir foi designada para presidente da CIPA Karina Butignon e Luis Gonzaga Castro Junior para vicepresidente, e Cesar Ribeiro Campos para seu substituto. Os representantes dos empregados e empregador indicaram em comum acordo Rosa eli Vital Leite de Lima para
secretária e Mariane Carmona Geia para substituta. 
Já foi definido o calendário anual das reuniões ordinárias. 
A CIPA já iniciou a pesquisa de levantamento de riscos em todos os departamentos da unidade e já confeccionou os referidos mapas e colocouos cada qual em seu departamento. Em todos os murais da escola e descentralizadas estão afixados folhetos informativos sobre prevenção da AIDS e DST pela CIPA. Os sinalizadores de saídas de emergência, extintores estão
sendo adquiridos e colados. Banner de 2mx1m foi fixado no patio interno da escola solicitando participação de todos numa melhor qualidade de trabalho de prevenção da CIPA.

Denominação: Conselho de Escola

Descrição: 2015

NOME SEGMENTO
Mirtes Marroco Paim Diretora
Marília Cristina S. M. Schmidt Coord. Pedagógica
Rosa Eli Vital Leite de Lima Representante relações institucionais
Gláucia Calegari Labastie Representante de instituição auxiliar (APM)
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Marli israel Coordenadora
Morgana Marcatto Professora Técnico
Eunice dos Santos Professora Ensino Médio
Arlete Candido M. Vieira Professora Descentralizada
Matheus Augusto C. N.dos Santos Servidor
Raquel Nardes Mãe de Aluna(Sara Etim Info)
Juliana Florentino Aluna
Felipe Aluno Egresso
Carlos Alberto de Oliveira Representante Empresários (Pai do Lucas 2º Etim Log)
Norbertinho Representante Poder Público Municipal
Ademar Paes dos Santos Representante Entidades Sociais

O Conselho de Escola assumiu suas atividades em 19 de março de 2015 e encerrará 20/03/2016, conforme consta em seu Estatuto ,artigo 23 capitulo V 
(dois) anos.
Função dos componentes do Conselho: 
Ter uma participação direta na elaboração da proposta pedagógica da escola; 
Dar alternativas de soluções para os problemas administrativos e pedagógicos; 
Opinar sobre as prioridades para aplicação de recursos gerados pela escola e instituições auxiliares; 
Propor extinção ou a criação de cursos;
Também tem a incumbência de aprovar o Plano Plurianual de Gestão;
Apreciar os relatos anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas. 
O Conselho de Escola poderá ser convocado pela Direção para manifestarse sobre outros temas de interesse da comunidade escolar.

Denominação: Gremio Estudantil

Descrição: Denominação: Grêmio Estudantil
Descrição:
GRÊMIO ESTUDANTIL – GESTÃO 2014/2015
Eleição dia: 242526 de Março de 2014
Apuração dia: 27 de Março de 2014
Posse e nomeação: 28 de Março de 2014
Nas datas acima o Grêmio Estudantil fez sua eleição para o período de 2014/2015, e a chapa vencedora foi a TNT – Trying New Things, sendo composta pelos componentes abaixo indicados:
Presidente – Milena Alves
Vice Presidente – Alyfer Vinícius dos Santos
Diretor Social – Pedro da Silva Corrêa Leite
Suplente do Diretor Social – Aline Lopes da Silva
Diretor Cultural – Matheus dos Santos César
Suplente do Diretor Cultural – Dannyele Souza Santos
Secretário Geral – Victor Barbosa Bettoni
1º Secretário – Caroline Miranda Cardoso
Tesoureiro Geral – Luis Felipe C. Camacho Moreira
1º Tesoureiro – Jennyfer Alexsandra Cardoso
Suplente de Tesoureiro  Patricia Eria Queiróz
Diretor de Imprensa – Larissa Santos Lomar
Suplente do Diretor de Imprensa – Jully Cristine Moreira Delphino
Diretor de Esportes – Richard Silva de Abreu
Suplente do Diretor de Esportes – Dener de Faria Ribeiro
Diretor de Saúde Meio Ambiente – Alice Pereira Monteiro da Silva
Suplente do Diretor de Saúde e Meio Ambiente – Larissa Cezar de Oliveira
O Grêmio Estudantil é a representação de todo corpo discente junto a Gestão Escolar, onde auxilia na execução de atividades sociais, esportivas e sociais e com isto impulsiona o processo ensinoaprendizagem da Unidade.

Nos próximos dias será realizada eleição e posse do Grêmio 20152016

Promover com excelência a qualificação profissional, pautandose nos princípios éticos e sustentáveis. Buscando atender as expectativas do mercado de trabalho, formando profissionais técnicos com responsabilidade 

Ampliar o desenvolvimento pratico na formação técnica e humana no município, por meio do desenvolvimento de competências profissionais, agregandoas às novas tecnologias, de forma a desenvolver a autonomia para enfrentar diferentes situações com criatividade e flexibilidade.

 Data do final do século XVI a ocupação da área onde hoje se situa Pindamonhangaba. No local, passou a existir uma "paragem", com ranchos e pastaria. Não se sabe exatamente quando o local passou a ser chamado de PINDAMONHANGABA, nome indígena que significa "lugar onde se fazem anzóis". A "paragem" estava fadada a se desenvolver rapidamente, já que suas terras eram excelentes; o clima ameno e sua posição a
tornavam passagem obrigatória dos viajantes que se deslocavam do Vale do Paraíba para Minas Gerais. Por volta de 1680, Pindamonhangaba já era um povoado, vinculado ao Termo (Município) de Taubaté.    

Data dessa época a construção do primeiro templo, a capela de São José, erigida por Antonio Bicudo Leme e seu irmão, Braz Esteves Leme. Em 10 de julho de 1705, o povoado recebeu foros de vila, ficando, portanto, politicamente emancipado de Taubaté. Durante o século XVIII desenvolveu-se em Pindamonhangaba uma atividade agropastoril, com predominância da cultura de cana-de-açúcar e a produção de açúcar e
aguardente, em engenhos. Durante o período do café no Brasil, a cidade viveu sua fase de maior brilho e se destacou no cenário Nacional. O ciclo do café floresceu no Município a partir de 1820, e Pindamonhangaba se tornou um grande centro cafeeiro, apoiado em suas terras férteis e na mão-de-obra escrava. O ciclo do café extinguiu-se no final da década de 1920, não tendo resistido aos golpes produzidos pela exaustão das
terras, a libertação dos escravos e a crise econômica mundial. A partir daí, a economia de Pindamonhangaba passou a se apoiar na constituição de uma importante bacia leiteira, em extensas culturas de arroz e na produção de hortigranjeiros. Foi uma época de pequeno crescimento econômico, que se estendeu até o final da década de 1950, quando o Município entrou no ciclo pré-industrial. O período de 1970 a 1985 foi, para
Pindamonhangaba, uma fase de crescimento industrial extremamente acelerado, que mudou, profundamente, a face do Município.              

À partir da década de 20, com o declínio da lavoura cafeeira, a economia de Pindamonhangaba apóia-se na constituição de uma importante  bacia leiteira, em extensas culturas de arroz e na produção de hortifrutigranjeiros. Foi uma época de pequeno crescimento econômico, sobretudo porque a cidade mantinha o perfil descrito por Abreu (1977) de “aldeia rural”, de forte dependência da economia agrária.

Somente no final de 1950 o município entra no ciclo pré-industrial, limitando-se ao beneficiamento de produtos agropecuários, principalmente arroz e leite, para o consumo local Com a  inauguração da Rodovia Presidente Dutra foi viabilizada a industrialização do Vale do Paraíba.   Movidos por incentivos fiscais e financiados pelo governo federal na década de 70, os investimentos industriais foram atraídos por Taubaté e São
José dos Campos, o que acabou provocando a valorização dos terrenos e  residências desses municípios. Esse fenômeno levou as indústrias a procurar os municípios mais próximos, entre eles, Pindamonhangaba.  Ainda com relação ao desenvolvimento sócio econômico, Pindamonhangaba ocupa o 83º  IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) no ranking do estado de São Paulo, o quarto do Vale. Ao contrário do PIB per
capita, o IDHM focaliza o indivíduo e sua comunidade, revelando com que eficácia o crescimento econômico é transformado em bem estar para toda a população. de produção agrária, e atingir nas décadas de 70 e 80 o período mais intenso de sua industrialização.         

Atualmente, Pindamonhangaba, figura como importante cidade para o desenvolvimento do Vale, contribuindo para o seu progresso sem abrir mão das suas tradições históricas e culturais, seguindo rumo ao futuro como uma das principais economias da região. De acordo como Censo 2009, emprego formal na industria era de 10. 928 em  231 estabelecimentos industriais. O destaque da região no setor Agropecuário também é
bastante significativo,  com grande produção de leite e seus derivados e pela cultura de arroz, favorecida pelas várzeas do Rio Paraíba. A região do Vale do Paraíba é considerada um dos maiores pontos turísticos do Estado de São Paulo, e a gastronomia está diretamente ligada ao turismo. No que tange à Educação, Pindamonhangaba é provida de uma extensa rede de ensino,  composta por 60 escolas municipais, com
aproximadamente 6.400 alunos matriculados; 88 escolas estaduais, com aproximadamente 38.000 alunos; 31 escolas particulares, com aproximadamente 3.700 alunos, todas essas atendendo no Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio.   No Ensino Técnico  destaca-se a nossa escola, a mais tradicional instituição de ensino da cidade, oferecendo  o curso de Ensino Médio Regular e Integrado 

O município destaca-se das demais cidades da região, devido à diversidade de órgãos públicos estaduais onde seus técnicos desenvolvem experiências, pesquisas, planos e também dão cursos de assistência técnica nas áreas de: agricultura, pecuária, apicultura, psicultura, reflorestamento, biologia e preservação dos recursos naturais, como:
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Dira - Divisão Regional Agrícola do Vale do Paraíba
Laboratório Regional do Instituto Biológico
Secretaria da Agricultura e Abastecimento
Centro de Apicultura Tropical do Instituto de Zootecnia - Secretaria da Agricultura 
Secretaria da Agricultura - Estação Experimental do Instituto de Zootecnia   Secretaria da Agricultura - Estação Experimental do Instituto Agronômico 
Viveiro Florestal da Secretaria do Meio Ambiente
Viveiro Florestal - Fazenda Coruputuba 
Visitação (núcleo): mudas de Eucalipto, essências nativas, café, shitake
Viveiro Florestal
Casa da Agricultura
Campo de Pesquisa DAEE 

 

 

Visando atender:

 VIABILIDADE DA PRODUÇÃO LEITEIRA

Profissionalização da produção de leite, com a adoção do controle de custos e do pastejo  rotacionado possibilitando redução de custos e maior produtividade. 

 INTEGRAÇÃO AO PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS

Programa executado pelo estado em parceria com o município que visa desenvolver o setor agropecuário, garantindo retornos adequados ao produtores preservando o meio ambiente. 

 IMPLEMENTAÇÃO DO CRÉDITO RURAL 

Facilitar o acesso do produtor, principalmente, do pequeno, ao financiamento, proporcionando-lhe a oportunidade de ter como produzir mais e melhor. 

 DIVULGAÇÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

Programa federal em parceria com estado e município que permite o acesso a financiamentos para aquisição de terras.

 INCENTIVO Á CORREÇÃO DO SOLO

Propor a aquisição e facilitar o transporte para aplicação e incorporação do calcário para correção da acidez do solo.

 MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO LEITEIRO

Orientação do criador na escolha dos reprodutores ou sêmen de melhor qualidade e estimular a adoção de técnicas modernas de inseminação artificial.

 FOMENTO À APICULTURA

Trabalhar a cadeia produtiva apícola, incentivando as práticas adequadas de manejo das abelhas para melhorar a renda do apicultor. 

 ACOMPANHAMENTO DA SANIDADE ANIMAL

É um pré-requisito para o melhoramento genético do rebanho a ainda melhorar qualidade dos produtos de origem animal e minimizar os prejuízos do produtor rural. 

 CONTROLE DA RAIVA DOS HERBÍVOROS

Atendimento à focos, coleta de material para exame e serviço de captura para controle da população de morcegos hematófogos.

 ESTÍMULO Á INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS

Verticalização da produção agropecuária, como forma de agregar valor à matéria prima obtida nas propriedades rurais. 

 GERENCIAMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA

Organização e acompanhamento técnico dos serviços de mecanização nas propriedades 
rurais do município.

 SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO 

Plantio de árvores e ajardinamento das vias e logradouros públicos municipais, nas áreas verdes e de preservação e córregos.

 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL 

Uma nova atividade que está sendo desenvolvida no campo e que deve estar comprometida com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços nas propriedades. 

 ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Representantes das entidades do setor e bairros rurais do município que estabelecem junto com o poder público municipal as diretrizes para a política agrícola municipal 

 CONDUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Produção de mudas de plantas destinadas aos plantios realizados nas áreas públicas municipais. 

 ATENDIMENTO A OUTRAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS Caprinocultura, Ovinocultura, Horticultura, Bovinocultura de Corte são outras atividades agropecuárias que também recebem atendimento da equipe técnica do Departamento.  

 

Clima

Pindamonhangaba tem um clima agradável apresenta mínimas de 6 graus no inverno e máximas de 32 graus no verão tem um clima amena por estar situada no centro do vale do paraíba paulista e por estar muito próxima as serras da mantiqueira quebra galho e da serra do mar.

 

Flora
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Pindamonhangaba apresenta uma flora invejável principalmente na passagem do inverno para a primavera onde as flores se abrem deixando o município todo florido em todo ano é possível aproveitar um ar puro limpo suave bom de respirar e isso deixa o município agradável para se viver.
decorrente de frequentes queimadas e dos gases provenientes de veículos a combustão e industrias instaladas na região.

Economia

Em fins do século XVII, Pindamonhangaba vivia apenas da agricultura de subsistência.No início do século XVIII, alguns pindenses saem para a Serra da Mantiqueira e para Minas Gerais

Em torno de 1778 o ouro começa a escassear e estanca a economia de Pindamonhangaba e do Vale do Paraíba.

Pôr volta de 1789, para suprir as necessidades trazidas pela falta de ouro, o Vale acha na agricultura do café uma saída para a economia.

Entre 1840 e 1860 Pindamonhangaba atinge o auge da nobreza, tornando-se a maior produtora de café da região.Nesta época construiu suas mansões e casarões e ganhou o título de "Princesa do Norte", título dado pelo cronista e poeta Emílio Zaluar em 1860.

A nobreza rural esteve bem representada em Pindamonhangaba:Barão Homem de Mello - Francisco Ignácio Homem de Mello Barão de Itapeva - Ignácio Bicudo de Siqueira Salgado Barão, depois Visconde da Palmeira - Antonio S. Silva Barão, depois Visconde de Parahybuna - Custódio Gomes Varella Lessa Primeiro Barão de Pindaba. - Manuel Marcondes O. Mello Segundo Barão, depois Visconde de Pindaba. - Francisco
Marcondes Homem de Mello Barão de Romeiro - Manuel Ignácio Marcondes Romeiro Barão de Taubaté - Antonio Vieira de Oliveira Neves Barão de Lessa - Eloy Bicudo Varella Lessa

Em meados de 1870, com o esgotamento das terras, o movimento abolicionista e a produção cada vez maior do Oeste paulista, acontece a decadência da cultura cafeeira de Pindamonhangaba.

Por volta de 1920, Pindamonhangaba passa por mais um de seus graves períodos de estagnação econômica. Então, algumas famílias vindas principalmente de Minas Gerais aqui se instalam e começam a criação de gado leiteiro, que se tornou a principal economia da cidade.

Por volta de 1950, o beneficiamento de produtos agropecuários, principalmente o arroz e o leite, movimentava a economia local.

Em 1970, Pindamonhangaba viveu sua "explosão" industrial, com a implantação de grandes indústrias, acelerando o crescimento do comércio e da população.

Hoje Pindamonhangaba encontra-se em fase de  progresso, com a constante expansão de indústrias é  crescente vários setores como o  imobiliário e da construção civil, com quatro condominios fechados e vários prédios de apartamentos residencias em andamento.  

Em levantamento de  dados, segundo o IBGE, o PIB de Pindamonhangaba no ano 2000 foi de R$1.305.493,00, e no ano de 2010 sendo de R$4.678.850,70, mostrando um crescimento de 258,4% em 10 anos. O PIB per capita (em reais) do município em 2000 foi de R$ 10.233,06 e em 2010 foi de R$ 31.821,56. 

Já o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Pindamonhangaba é 0,773, em 2010.Segundo o PNUD,o município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,153), seguida por Renda e por Longevidade. 
Pindamonhangaba ocupa a 249ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil, sendo que 248 (4,46%) municípios estão em situação melhor e 5.317 (95,54%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 645 outros municípios de São Paulo, Pindamonhangaba ocupa a 118ª posição, sendo que 117 (18,14%) municípios estão em situação melhor e 528 (81,86%) municípios estão em situação pior ou igual. 
Temos também como fonte para reflexão, o ranking do IFDM que mostra Pindamonhangaba no ranking estadual e nacional: 
No ano 2000, Pindamonhangaba estava em 219° no ranking estadual e 303° no ranking nacional. 
No ano de 2010, Pindamonhangaba estava em 122° no ranking estadual e 194° no ranking nacional.
 
Quadro IDHM e componentes, 2012. 
 

 
 
 O IDHM passou de 0,694 em 2000 para 0,773 em 2010 - uma taxa de crescimento de 11,38%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 25,82% entre 2000 e 2010.
Pindamonhangaba ocupa a 249ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil, sendo que 248 (4,46%) municípios estão em situação melhor e 5.317 (95,54%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 645 outros municípios de
São Paulo, Pindamonhangaba ocupa a 118ª posição, sendo que 117 (18,14%) municípios estão em situação melhor e 528 (81,86%) municípios estão em situação pior ou igual.
População - Entre 2000 e 2010, a população de Pindamonhangaba teve uma taxa média de crescimento anual de 1,55%. No Estado, estas taxas foram de 1,01% entre 2000 e 2010. No país, foram de 1,01% entre 2000 e 2010. Nas últimas duas décadas, a taxa de urbanização cresceu 2,91%.
 
Quadro  População total, por gênero, rural/urbana e taxa de urbanização, 2012. 

 

 

 Educação - A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do município e compõe o IDHM Educação.
No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 39,73%. A proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental cresceu 7,91% entre 2000 e 2010. A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 19,62% no período de 2000 a 2010. E a proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu
52,08% entre 2000 e 2010.
Em 2010, 71,98% dos alunos entre 6 e 14 anos de Pindamonhangaba estavam cursando o ensino fundamental regular na série correta para a idade e em 2000 eram 72,96%. Entre os jovens de 15 a 17 anos, 47,13% estavam cursando o ensino médio regular sem atraso e em 2000 eram 34,56%. Entre os alunos de 18 a 24 anos, 14,24% estavam cursando o ensino superior em 2010 e 8,24% em 2000.
População adulta - A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a conhecimento e também compõe o IDHM Educação.
Em 2010, 66,32% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino fundamental e 50,06% o ensino médio. Em São Paulo, 62,91% e 44,86% respectivamente. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das gerações mais antigas e de menos escolaridade.
Os anos esperados de estudo indicam o número de anos que a criança que inicia a vida escolar no ano de referência tende a completar. Em 2010, Pindamonhangaba tinha 10,70 anos esperados de estudo e em 2000 tinha 10,55 anos. Enquanto que São Paulo, tinha 10,33 anos esperados de estudo em 2010 e 10,23 anos em 2000.
Renda - A renda per capita média de Pindamonhangaba cresceu de R$662,88 em 2000 para R$826,02 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 24,61% . A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 5,35% em 2000 e para 1,32% em 2010.
A desigualdade diminuiu: o Índice de Gini passou de 0,56 em 2000 para 0,52 em 2010.
O índice Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos.
Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar.
 
Quadro Renda, pobreza e desigualdade, 2012. 
 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Mantiqueira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_do_Para%C3%ADba
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Trabalho - Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 65,21% em 2000 para 69,12% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 20,72% em 2000 para 10,15% em 2010.
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 4,00% trabalhavam no setor agropecuário, 0,29% na indústria extrativa, 21,49% na indústria de transformação, 10,46% no setor de construção, 1,60% nos setores de utilidade pública, 14,70% no comércio e 44,47% no setor de serviços.
 
Quadro Ocupação da população de 18 anos ou mais, 2012 

 
 
Quadro de Indicadores de habitação, 2012. 

 
 Quadro da Vulnerabilidade Social, 2012. 
 

 
 
Além da utilização do IDHM fornecido pelo IBGE para analisarmos, levaremos também em consideração o IFDM, que nos mostra resultados conforme abaixo:

Quadro do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, 2012. 
 

 
 
 Considerando como importante indicador para a avaliar o desenvolvimento municipal, o IFDM também nos mostra uma interessante evolução nos 10 anos pertinentes a amostra, colocando Pindamonhangaba 2010 como município com alto desenvolvimento, destacando educação e saúde, e ressaltando um déficit no indicador de emprego e renda.

Podemos concluir que os índices econômicos demonstraram crescimento de Pindamonhangaba em 10 anos. Com o aumento significativo do PIB e onsequentemente com o aumento do PIB per capita, o município demonstra crescimento econômico de 258,4%. Também ressaltando o aumento da renda per capita e a diminuição do percentual de pobres e extremamente pobres.
Desta forma, verificamos que, com o crescimento econômico, tivemos em paralelo a evolução dos índices sociais, demonstrando que houve também o desenvolvimento do município.
O desenvolvimento não acompanhou exatamente o mesmo ritmo do crescimento econômico do município, mesmo verificando a boa evolução do IDHM - considerado alto - que contribuiu significativamente para a melhoria no padrão de vida e também observando o IFDM que mostra a evolução de Pindamonhangaba com seu índice considerado alto.
Ainda temos a visualização positiva dos seguintes resultados: Diminuição da taxa de mortalidade infantil Aumento da proporção de crianças e jovens freqüentando ou tendo completado determinados ciclos escolares, superando inclusive as médias estaduais Aumento da renda per capita média Diminuição da desigualdade e da pobreza.
E também chamando a atenção da evolução das colocações do município nos rankings estaduais e nacionais. 
   
Dados do trabalho: CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PINDAMONHANGABA 2000  2010 do Professor LUCIO SALGADO SILVA (2014)
 

A inauguração do  Shopping Patio Pinda em novembro de 2013, gerou um aquecimento para o mercado de trabalho ainda em expansão com abertura de constantemente de novas lojas,  vem sendo alta a procura de mão de obra.
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A abertura de dois comércios de atacadistas em 2013 também impulsionou o mercado de trabalho.

No ano de 2014 abertura do Poupa Tempo que também gerou uma grande quantidade de vagas. 

Dentro desta perspectiva temos o crescente número de vagas de emprego em nossa cidade, proporcionando aos nossos alunos oportunidades de vagas de estágio e contratos de trabalho,  o que faz  ressaltar a importancia da continuidade e motivação para os estudos.
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Etnias

Cor/Raça Percentagem
Branca 72,5%
Negra 3,8%
Parda 22,2%
Amarela 0,7%

Fonte: Censo 2000

Hidrografia

Rio Paraiba do Sul

Rio Piracuama

Córrego do Curtume

Córrego do Galega

Ribeirão Água Preta

Rio Una

Rio Ribeirão Grande

Rio das Oliveiras

Rodovias

SP-62

SP-132

(BR116)

Ferrovias

Estrada de Ferro Central do Brasil

Estrada de Ferro Campos do Jordão

Educação/ Ensino Superior

FASC-Faculdade Santa Cecília

FAPI (Faculdade de Pindamonhangaba)

UniAnhanguera (Universidade Anhanguera)

Grupo Educacional Uninter (Faculdade Facinter e Fatec Internacional)

FATEC (Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba)

 

 Administração
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• Prefeito: Vito Ardito Lerário (PSDB) (2013-2016)
• Presidente da Câmara Municipal: Felipe César (PMDB)

Pontos Turísticos
• Bosque da Princesa
• Circuito Mantiqueira
• Estrada de Ferro Campos do Jordão
• Fazenda Sapucaia
• Palacete Visconde da Palmeira (Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina)
• Pico do Itapeva

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Latitude Sul......................................................22º55'50" 
Longitude Ocidental.........................................45º27'22"

DADOS FÍSICOS 
Área do Município........................................731,90 Km2 
Área do Distrito de Moreira César...............213,00 Km2
Área Urbana (Distrito Sede)........................176,45 Km2 
Área Rural (Distrito Sede)...........................342,45 Km2

CLIMA, PLUVIOMETRIA E REGIME DOS VENTOS :
Clima : sub-tropical quente, inverno seco com baixa pluviosidade.Temperaturas Médias Anuais : 17º C a 20º CTemperaturas Verão : Mínima = 21º C e Máxima = 32º C 
Localização de Pindamonhangaba no Brasil

22° 55' 26" S 45° 27' 43" O22° 55' 26" S 45° 27' 43" O

 

INDÚSTRIAS

Pindamonhangaba também é hoje cenário de muitas industrias dos diversos setores, algumas em fase de expansão, muitas destas oferecem vagas de estágio e emprego aos nossos  alunos  algumas delas são:

ALERIS LATASA RECICLAGEM LTDA.
Industrialização de sucata de alumínio para produção de matéria prima

ALERIS RECICLAGEM LTDA
Indústria metalúrgica

ALITEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Fabricação de equipamentos para indústria de processo (indústria alimentar, bebidas, fumos e peças)

ARMACELL BRASIL LTDA
Indústria de artefatos de borracha

AROMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Industrialização de aromas

BASELL POLIOLEFINAS LTDA
Industrialização e comercialização de resinas de polipropileno

BRASBAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA
Fabricação em isopor, transformação, moldagem, extrusão, injeção, termoformado, importação e exportação, comercialização, produção de toda classe

BUNDY REFRIGERAÇÃO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Fabricação de evaporadores de alumínio para refrigeração

CAFÉ FAZENDA DA SERRA LTDA - TOP COFFEE
Indústria de torrefação e moagem de café

CIRCUIT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA.
Autopeças para motocicletas

COMÉRCIO E INDÚSTRIA PRINCESA DO NORTE LTDA. – CAFÉ PINDENSE
Moagem e torrefação de café

CONFAB INDUSTRIAL S.A. - DIVISÃO TUBOS (TENARIS CONFAB) 
Indústria e comércio de tubos de aço, máquinas e equipamentos industriais

COSMETAL IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.
Laminação de perfis de ferro e prestação de serviços de corte e dobra de material

DBTEC INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA.
Indústria de equipamentos eletroeletrônicos e de sinalização: painéis de comando, controle e distribuição de energia; sinalizadores aeronáuticos, marítimos/náuticos, rodoviários e ferroviários. 

DONGWOO – CELLTECH INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL E INJEÇÃO PLÁSTICA LTDA.
Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios

DUBUIT PAINT TINTAS E VERNIZES LTDA. 
Fabricação de tintas de impressão

FABINJECT INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA. – ARTPLÁS 
Indústria e comércio de embalagens e artefatos plásticos

DE ESCAPAMENTOS DO BRASIL LTDA.
Fabricação de escapamentos e catalisadores automotivos

GERDAU S/A. AÇOS ESPECIAIS - BRASIL
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Produção de laminados a aço
Fax: (12)2126-7218

GRUPO EMBRÁS.NET
Desenvolvimento e licenciamento de software, consultoria e capacitação de recursos humanos. Desenvolvimento e locação de software.

HTON INDÚSTRIA MECATRÔNICA LTDA.
Fabricação de componentes eletroeletrônicos

INDÚSTRIA, CONSTRUÇÃO E MONTAGENS INGELEC S.A. - INCOMISA
Fabricação de estrutura metálica para linha de transmissão nos setores de energia, telecomunicações e infra-estrutura em geral, subestações elétricas e montagem de estrutura de aço e seus agregados, obra civil, galvanização de peças metálicas e seus agregados.

INTERROLL LOGÍSTICA ELEMENTOS PARA SISTEMAS TRANSPORTADORES LTDA.
Indústria metalúrgica para montagem de roletes motorizados para esteiras transportadoras

IVASA EQUIPAMENTOS TÊXTEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Cultivo de arroz, beneficiamento, empacotamento, comércio atacadista, importação e exportação

JOFEL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Indústria de papel e equipamentos para limpeza

KTE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE INJEÇÃO PLÁSTICA LTDA. TAEBAEK ELETRONICS CO. LTD 
Injeção plástica

MASHIT ELETROQUÍMICA INDÚSTRIA E COM&Ea

• METALCAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Produção de peças fundidas
• SOURCETECH QUÍMICA LTDA.
• SUVIFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.
• TECORI - TECNOLOGIA ECOLÓGICA DE RECICLAGEM INDUSTRIAL LTDA.
• TENARIS CONFAB INDUSTRIAL S.A.
• ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.

  A clientela da ETEC João Gomes de Araújo tem uma caracterização muito diversificada distribuída em três períodos de funcionamento.

No período diurno temos alunos do Ensino Médio Regular, Ensino Integrado ao Médio em Logística, Informática, Nutrição, Mecânica, Técnico em Administração, Cozinha, Informática, Mecânica, Nutrição e Dietética e alunos atendidos pelo programa Vence. Os alunos de Ensino Médio Regular e Integrado em sua maioria, são de classe média, oriundos de escola pública (em média 70%). A faixa etária estende-se dos 15 anos aos

19 anos, também nesta faixa etária temos os alunos do Vence que cursam o ensino médio base nacional comum na EE Gabriela Marcondes, zona rural da cidade e em outro período na sede da escola o técnico em informática. Os alunos do curso Técnico em Informática 

públicas e privadas (aproximadamente 10%) da cidade. Nos cursos técnicos de cozinha e mecânica a grande maioria já concluiu o Ensino Médio e busca uma formação profissional para iniciar uma carreira ou galgar aperfeiçoamento onde está trabalhando. No caso específico do Curso Técnico em Mecânica a grande maioria é empregado em indústrias da cidade e região.

No período noturno da sede e das descentralizadas os alunos são na maioria são adultos e já estão inseridos no mercado de trabalho que buscam nos cursos técnicos o aperfeiçoamento para manter-se em suas atividades de trabalho ou conseguirem ascensão profissional. Esses alunos demandam atenção especial, principalmente em relação aos horários das aulas, prazos e proposições de trabalhos, uma vez que, a concomitância

entre escola e trabalho, requer maior coerência, firmeza de propósito e compromisso. Da mesma forma que os jovens, eles querem metodologias motivadoras, conteúdos tecnológicos atualizados e conhecimento do Mercado de Trabalho.

Os alunos são da cidade e da Região do Vale do Paraíba, proveniente de várias cidades, entre elas: Taubaté, Tremembé, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Roseira, Aparecida, Caçapava, etc. 
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As necessidades da clientela conduzem a escola a uma série de considerações, sobre as seguintes necessidades: a atualização permanente dos currículos e metodologias de ensino, a intensificação do aproveitamento de estudo, a 

instituições e a atualização tecnológica permanente, como marco de referência para implementação de projetos pedagógicos da Escola. Vale também considerar determinadas dimensões do cenário geral, na qual estão inclusas, tanto a clientela como a Escola, procurando se identificar tendências. O quadro econômico apresenta retomada do crescimento acelerada no município. O setor industrial tem mudado de perfil e

alcançado liderança mundial em qualidade e produtividade em segmentos selecionados. O emprego industrial formal cresce lentamente, cresce a demanda de serviços no setor terciário e aumenta substancialmente a demanda de mão de obra qualificada. Essa realidade reflete diretamente na realidade da cidade que apresenta um crescimento econômico ascendente, com vinda de novas indústrias e comércios na cidade.

A identificação das tendências acima sinaliza para a Escola, no horizonte imediato fatores que causam impacto no que diz respeito ao seu posicionamento frente às necessidades da clientela.

Esses fatores podem ser assim identificados: aumento do grau de automação nas empresas, como decorrência da integração mundial observado no quadro econômico; demanda por requalificação profissional de trabalhadores e aumento da importância da responsabilidade social; desenvolvimento da cultura da qualidade nos processos internos e aumento da demanda por profissionais qualificados em áreas diversificadas,

suscitados pela conjuntura dos setores empresariais. Nossos alunos buscam uma profissão, uma qualificação com qualidade que permita o ingresso ao mercado de trabalho, o reconhecimento da escola pela qualidade de ensino e a gratuidade contribuem para grande demanda da escola. 

e assim ter a possibilidade de assumir uma vaga de trabalho destinada ao técnico de nível médio.

Há uma grande diversidade, no que diz respeito à faixa etária, nas classes do Ensino Técnico, porém esta diversidade é muito positiva e agrega aos alunos importantes valores humanos.

Abaixo o perfil de algumas turmas tabulados.

 

ENSINO MÉDIO REGULAR

Qual é a sua religião?

Católico 56%
Testemunha de Jeová  3%
Adventista   0%
Evangélico  22%
Espírita  11%
Outros   8%

Com quem mora?

Mãe 33%
Pai  8%
Avós  3%
pais (pai e mãe)  61%
outro responsável  6%

Qual o meio de transporte que você utiliza para vir à escola?

carro  31%
ônibus  31%
bicicleta  19%
a pé  19%
moto  0%
outro 1 3%

Você utiliza o Refeitório da escola no horário do almoço?

diariamente 3%
eventualmente  22%
não utilizo  75%

Tem algum problema de saúde?

sim 22%
não  78%

Se a resposta for sim . Qual?
rinite e Bronquite
riníte
Bronquite asmatica
Renite
Bronquite asmatica
Bronquite Asmática
Bronquit, Asma
Asma, Rinite, Sinusite

Possui computador?

sim  94%
não  6%

Costuma usar computador com qual frequência?

diariamente  58%
às vezes, em casa  28%
raramente  14%
nunca  3%
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Quais são suas principais atividades no computador?

jogos, músicas, filmes  31%
notícias e pesquisas  28%
Facebook e outras redes sociais  42%
e-mail  0%

Qual sua principal fonte de informação de acontecimentos atuais?

jornal escrito  0%
telejornal  39%
jornal falado (rádio)  0%
revista  0%
internet 22 61%

Assinale, ATÉ TRÊS, os tipos de informações que lhe despertam maior interesse:

política  39%
economia e negócios 39%
notícias locais  50%
notícias internacionais  72%

Ainda em relação à questão anterior, assinale ATÉ TRÊS tipos de informações que lhe despertam maior interesse.

Cultura e lazer  75%
esportes  31%
veículos  8%
informática  44%
outro  33%

Com que frequência você busca essas informações?

semanalmente   33%
ocasionalmente  36%
diariamente   33%
nunca   0%

Excetuando livros escolares obrigatórios, que tipo de livro você lê?

literatura de ficção (contos, romance etc)   86%
Literatura de não ficção (ciências, ensaio, etc)   6%
livro de autoajuda   3%
nenhum   6%

Quantos desses livros, aproximadamente, você lê ao ano?

entre 1 e 3    22%
entre 4 e 6    22%
entre 7 e 10   17%
mais que 10   36%
nenhum         3%

ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

 

ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO EM MECÂNICA

ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

Com quem mora?

pai  0%
mãe  47%
pais (mãe e pai)  50%
avós  6%
outro responsável  3%

Qual o meio de transporte que você utiliza para vir à escola?

ônibus  62%
carro  15%
moto  0%
a pé  18%
bicicleta 15%
outro  0%

Você utiliza o Refeitório da escola no horário do almoço?

diariamente  76%
eventualmente  15%
nunca  12%

Tem algum problema de saúde?

sim  24%
não 76%
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Se a resposta for sim . Qual?
Sinusite
Gastrite, calculo nos rins e enxaqueca.
asma
alergia alimentar
Asma
alergias
problema de coluna
Renite alérgica

Possui computador?

sim  91%
não  9%

Costuma usar computador com qual frequência?

diariamente  32%
às vezes, em casa 38%
raramente 26%
nunca  3%

Quais são suas principais atividades no computador?

jogos,música, filmes  32%
notícias e pesquisa  29%
Facebook e outras redes sociais  38%
e-mail  0%

Qual sua principal fonte de informação de acontecimentos atuais?

jornal escrito  0%
jornal falado (rádio)  0%
telejornal  35%
revistas  0%
internet  65%

Assinale, ATÉ TRÊS, os tipos de informações que lhe despertam maior interesse.

política  6%
economia e negócios  0%
notícias locais  24%
notícias internacionais  24%
saúde 47%

Ainda em relação à questão anterior, assinale ATÉ TRÊS tipos de informações que lhe despertam maior interesse.

cultura e lazer  29%
esportes  18%
veículos  3%
informática  3%
saúde  32%
outros  15%

Com que frequência você busca essas informações?

semanalmente  29%
ocasionalmente  53%
diariamente  26%
nunca 0%

Excetuando livros escolares obrigatórios, que tipo de livro você lê?

 literatura de ficção (romance, conto,etc)  82%

literatura de não ficção (ensaio, ciências, etc)  3%
livro de autoajuda 6%
nenhum 9%

Quantos desses livros, aproximadamente, você lê ao ano?

entre 1 e 3 32%
entre 4 e 6 32%
entre 7 e 10  3%
mais de 10  29%
nenhum  3%

Porque você escolheu esta área de estudos?

Porque quero fazer medicina
Porque é bom para a saúde
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Porque era a única área relacionada à saúde
Porque quero ser medica
Porque gosto de cozinhar. e pretendo seguir na area
Porque eu gosto dessa área
Porque me interesso muito pela área da saúde e também porque quero seguir carreira de medicina.
Porque gosto da area da saude
Para mim me tornar um profissional e porque essa escola é muito melhor do que eu estudava
porque achei interessante
Por que eu querio seguir na carreira
Porque foi a que mais me identifiquei dentre as outras áreas.
Porque me interesso pela nutrição
pelo mais desenvolvimento nos estudos
Para ajudar na minha formação profissional.
porque é a área mais voltada ara a saúde
Para adquirir conhecimento
Acho legal
Porque envolve saúde
Porque,me interesso,por meios alimentares.
por ser area da saúde e no futuro pretendo cursar medicina
porque é a área mais voltada para saúde
Porque eu gosto
Porque me preocupo com minha saude
por que eu me interesso muito nessa area, e quero seguir carreira
Porque eu gosto
Para garantir um melhor emprego e porque é uma escola técnica.
Para afeiçoar meu gosto por alimento
porque é uma bom curriculo
Porque gosto dessa area, e pretendo seguir a profissão
Pois é a área que eu desejo

  O que você espera do curso?

ser uma boa profissional, e me ajudar particularmente com a alimentação.
Que eu possa aprender muito e levar isso comigo para qualquer lugar!
aprender para futuramente poder investir em minha carreira
mais conhecimento
Aprendizado
Me tornar uma profissinal na área
Ter conhecimento e levar para a minha vida
me tornar um profissional
Espero gostar do que estou aprendendo e ao fim do curso ser uma boa profissional
aprendizado
Espero aprender mais sobre essa area
que me ajude no meu futuro
Aprender sobre as técnicas e práticas dessa área
Espero que o curso contribua no meu currículo
uma base da minha futura profissão
Novas oprtunidades no mercado
eu espero muito aprendizado e um ótimo preparamento
Apremder
que eu consiga um bom rendimento curricular futuramente
Espero me identificar e gostar do curso.
aprender a me alimentar e manibular alimentos
Que seja de grande benefício,para minha área de futuro trabalho.
Que eu aprenda,tire dúvidas,me divertida e que seja um curso do qual levarei para a vida toda.
ter uma qualificaçao profissional melhor
espero que ele seja interessante
ser uma boa profisional
Que complemente meu curriculo
adquirir conhecimento
que seja agradavel e que eu aprende muitas coisas para ser levadas para o meu futuro
que eu saia profissional nesta area
aprender
Espero aprender mais e aplicar isso ao meu futuro para ser bem sucedida e fazer algo que eu realmente gosto.

 

VENCE 
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 TÉCNICO EM INFORMÁTICA NOITE

 

TÉCNICO EM ADMINISTRÇÃO TARDE

- Estado civil: 10% casados e 90% solteiros
- 6% declaram trabalhar e 94% declaram não trabalhar
- 97% moram com a família
- 45% declaram ser católicos e 29% declaram ser evangélicos, 23% não praticam nenhuma religião e 3% declaram ter outras religiões.
- 61% dos entrevistados declaram utilizar ônibus para vir até a escola; 10% carro, 6% bicicleta, 10% a pé, 10% moto e 3% declaram utilizar outros meios de transporte.
- 84% declaram ter computador em casa e 94% declaram ter internet em casa
- 77% declaram não ter problemas de saúde.
- Aproximadamente 97% declaram não ter interrompido os estudos.
- Aproximadamente 58% declaram fazer alguma atividade fora da escola.
- Aproximadamente 6% já possuem curso técnico e 3% possuem graduação.

O aluno que cursa Técnico em Administração no período da tarde é, basicamente, solteiro, saudável, possui computador em casa com acesso a internet, mora com a família, não trabalha, vem para a escola de ônibus, a pé ou bicicleta, é católico ou evangélico, não teve interrupção nos estudos, faz alguma atividade fora da escola e costuma ler livros, revistas e fontes da internet.

 

 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO NOITE:

- Estado civil: 22% casados e 78% solteiros
- 38% declaram trabalhar e 63% declaram não trabalhar
- 100% moram com a família
- 63% declaram ser católicos, 22% declaram ser evangélicos, 16% declaram não possuir religião.
- 56% dos entrevistados declaram utilizar o ônibus para vir até a escola, 16% declaram utilizar a bicicleta, 6% declaram utilizar moto, 3% declaram vir a pé, 13% declaram vir de carro e 6% declaram utilizar outros meios de transporte.
- 81% declaram ter computador em casa e 88% declaram ter internet em casa
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- 94% declaram não ter problemas de saúde.
- 81% declaram não ter interrompido os estudos.
- 22% declaram fazer alguma atividade fora da escola.
- 6% possuem graduação e 25% possuem curso técnico

O aluno que cursa Técnico em Administração no período da noite é, basicamente, solteiro, saudável, possui computador em casa com acesso a internet, mora com a família, não trabalha, vem para a escola de carro, ônibus e bicicleta, é católico ou não possui religião, não teve interrupção nos estudos, não faz alguma atividade fora da escola e costuma ler livros, revistas e jornais.

 

TÉCNICO EM MECÂNICA MANHÃ
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TÉCNICO EM MECÂNICA NOITE

 



29/05/2015 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 73/119

 

 

 

 

 



29/05/2015 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 74/119

 

 

 

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO NOITE
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TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS
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           Analisando-se os resultados demonstrados nos gráficos acima é possível depreender que a maioria dos alunos ainda não concluiu o ensino médio, sendo, pois, adolescentes.
Muitos deles não desenvolvem nenhuma atividade na área jurídica, porém, têm afinidade com as habilidades proporcionadas pelo Curso.
       Poucos trabalham diretamente com assuntos relacionados à área do curso. Alguns alunos afirmaram conhecer a regulamentação, no Ministério do Trabalho e Emprego, da profissão do técnico em serviços jurídicos, contudo, não souberam detalhar as competências necessárias para o exercício das atividades laborais.
     Questionados sobre os objetivos em relação ao curso, metade os alunos afirmaram ter procurado nossa instituição com o propósito de qualificação profissional, ao passo que a outra metade dos alunos disse ter interesse direto em aprender as competências do profissional técnico em serviços jurídicos para investir em concursos públicos da área, já que garantem boa remuneração e, sobretudo, estabilidade. 
       A análise da pesquisa ainda revela que a maioria dos alunos estão tendo o primeiro contato com o Centro Paula Souza, ou seja, poucos são os alunos que já estudaram na instituição anteriormente.
       Os gráficos apontam que os alunos souberam do curso por meio de diversas formas de publicidade, todavia, a que mais se destacou foi a indicação de alunos egressos.

 

TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS (DESCENTRALIZADA)

TÉCNICO EM LOGÍSTICA (DESCENTRALIZADA)

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (DESCENTRALIZADA)

 

 

 

 



29/05/2015 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 79/119
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        Os alunos que cursam Técnico em Administração no período da noite na Descentralizada EE Rubens Zamith, são em maioria solteiros e saudáveis, possuem computador em casa com acesso a internet, moram com a família, quase a metade trabalha, vem para a escola mais a pé ou de bicicleta, 
interrupção nos estudos, já tem outro curso técnico ou fazem alguma atividade fora da escola. Costumam ler livros, revistas e jornais.

AVALIAÇÃO 

Meta: Aumentar em 15% o uso dos laboratórios para aulas do ensino médio

Resultado: 5%

Justificativa:

O laboratório passou por reformas e não tivemos o comprometimento dos docentes envolvidos.

Meta: Envolver 100% da comunidade escolar para conscientização de problemas sociais

Resultado: Positivo 100%

Justificativa:

Trabalho social através de aulas de culinária na ENTIDADE MELO MORAES para pessoas assistidas por eles – na orientações de elaboração de preparações para esse público, 

Trabalho voluntário dos alunos, junto a ENTIDADE LAR SÃO VICENTE DE PAULA, para idosos, com a elaboração de preparações em dia de festividades como, dia das mães, Natal, etc.(1º e 2º semestres com docente DANIELA RUSSO)

Palestra sobre drogas, para os alunos do Ensino Médio. Igreja Quadrandular.

Realização de palestras pela polícia militar abordando os temas, drogas, tatuagens, bullying e tráfico de pessoas

Meta: Criar 3 projetos que visem conscientização meio ambiente.

Resultado: Positivo 100%

Justificativa:

 Foi desenvolvido junto aos alunos a consciência ecológica e mantido junto aos demais, através da disponibilização de lixeiras identificadas para a coleta. (Laboratório de Nutrição e Cozinha)

Visita técnica junto à SABESP, regularmente realizada, para o conhecimento do tratamento da água da cidade e da conscientização racional de seu uso. 

Destinação do óleo de cozinha utilizado em aulas práticas para destinação adequada junto à empresa especializada.

Meta: Itensificar o alinhamento dos conteúdos do componentes curriculares

Resultado: Positivo 50%

Justificativa:

Todo conteúdo do curso de COZINHA já se encontra alinhado pelos docentes a cada planejamento semestral.

Curso Técnico em Recursos Humanos, os coordenadores reuniramse e decidiram realizar o projeto em parceria, estendendo aos alunos do novo curso às palestras, com o mesmo propósito inicial.
A coordenação do Curso Técnico em Recursos Humanos foi responsável pela conquista de profissional da área do Direito do Trabalho para ministrar uma das palestras, tendo assumido o Coordenador do Curso Técnico em Serviços Jurídicos, juntamente com os docentes, o dever de contatar e formalizar a participação de mais dois profissionais da área no evento.
No terceiro bimestre os contatos foram feitos com alguns profissionais indicados para serem os palestrantes durante o evento que, em razão da parceria de ambos os cursos técnicos, teve sua denominação alterada para “1º Ciclo de Palestras sobre Direito do Trabalho e Previdência Social dos Cursos Técnico em Serviços Jurídicos e Recursos Humanos”.

Durante esse bimestre, em um dos contatos feitos com profissionais da área jurídica para participarem do evento, obtivemos êxito em realizar uma palestra com o Dr. João Carlos Germano, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Taubaté, no dia 07/05/14, que, por motivos pessoais, não poderia comparecer ao evento na data aprazada.
Todos os alunos do curso participaram da palestra, cuja temática fora “Responsabilidade Civil – Contextos teóricos e práticos”.

Os cursos de Administração, Logística, Informática, Nutrição e Mecânica estão trabalhando no alinhamento dos conteúdos.

Meta: Aumentar em 30% a execução de maquetes, protótipos ou produtos desenvolvidos em TCC do Curso Técnico em Mecânica

Resultado: Positivo 100%



29/05/2015 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 81/119

Justificativa:

Foi proposto aos alunos que o planejamento dos TCCs contivesse uma proposta que pudesse ser apresentada de forma prática.
Resultados 1º semestre:
1. Criação de Dispositivo para retirada de rolamentos e cilindros de laminação.
2. Máquina gráfica.
3. Elevador para oficinas de motos.

Resultados 2º semestre:
1. Raspador de forno.
2. Peneira elétrica.
3. Dispositivo para retirar placas de torno.

Resultado do 3º Etim Mecânica:
1. Gangorra Social
2. Giragira
3. Cadeira Reclinável Elevatória
Os equipamentos construídos pelos alunos dentro da empresa Tenaris, serão instalados em espaços públicos e a cadeira doada para uma instituição que cuida de idosos.

Meta: Intensificar trabalho junto a comunidade local com realização de 5 trabalhos de atendimentos as necessidades

Resultado: Negativo

Justificativa:

Estaremos trabalhando para cumprimento da meta.

Meta: Parcerias que contribuam para a qualidade dos cursos oferecidos

Resultado: Positivo 100%

Justificativa:

Parcerias com empresários do município, promovendo o bate papo entre empresários e alunos, para auxiliar na formação de competências relacionadas ao curso.

Participação do Projeto Incubadora de Empresas idealizado pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.

Projeto FETEC, parceria com a empresa Tenaris que além de investimentos financeiros na unidade proporcionou aos alunos do Etim Mecânica desenvolverem seus projetos de TCC dentro da empresa junto aos seus funcionários.

Meta: Promover ações para melhoria da demanda do vestibulinho e conhecimento dos cursos oferecidos pela unidade.

Resultado: Positivo 50%

Justificativa:

Participação do 11º FESTIVAL DA PRIMAVERA, organizada pela Prefeitura de Pindamonhangaba – Depto de Turismo onde se fez a divulgação de todos os cursos através de panfletagem e venda de pratos desenvolvidos pelo curso de COZINHA, com a finalidade de mostrar a qualidade do trabalho de nossos alunos.

Realização de eventos e ações que possam ser utilizadas como material de divulgação do curso, principalmente em mídias sociais.

Meta: Diminuição da evasão em 10%

Resultado: Positivo 80%

Justificativa:

Acompanhamento pelo coordenadores aos casos de baixa frequência.

Habilitação Perda de alunos  2013 Perda de alunos  2014 
Administração 16 35
Administração RZ 19 16
Contabilidade AF 27 17
Cozinha 18 23
Informatica 20 50
Logistica Sede e AF 42 17
Mecanica 36 21
Nutricao e Dietetica 36 23
Redes de Computadores 22 13
Servicos Juridicos 18 18
TOTAL 254 233

Meta: Redução em 5% das faltas do discentes

Resultado: Positivo 70%

Justificativa:

Conseguimos um controle maior das faltas, providenciando substituições e aplicação de material deixado pelos docentes.

Pudemos contar com envolvimento de grande parte da comunidade.

Denominação: SAI

Análise:

Os dados do SAI 2014 foram estudos e descutidos por toda comunidade escolar, e através destes criadas metas de melhoria para o trabalho a ser desenvolvido em 2015 e nos próximos anos.

Alguns pontos trabalhados: 

1. Alto índice de respostas negativas em relação à inexistência de projetos interdisciplinares, apurado após análise dos questionários respondidos pelos alunos no Sistema de Avaliação Institucional - SAI/2014 (questão 42 - Gestão pedagógica);

2. Indicação da maioria dos alunos em relação a não realização de atividades de reforço e recuperação oferecidas pela escola, consoante apurado nos questionários respondidos pelos alunos no Sistema de Avaliação Institucional - SAI/2014 (questão 20 - Desempenho escolar);

3. Reclamação dos alunos a respeito da inexistência de atividades fora do horário de aula para dirimir dúvida e colaborar no processo de ensino e aprendizagem, conforme notado das reuniões de monitores de sala e resultado do questionário respondido pelos alunos no Sistema de Avaliação Institucional - SAI/2014 (questão 19 - Desempenho escolar);

4.  44% dos alunos indicaram que a escola nunca oferece sistematicamente outras atividades e projetos fora do horário normal de aulas para alunos que têm dificuldades de aprendizagem;

5.  40% dos alunos indicaram que a escola nunca oferece sistematicamente outras atividades e projetos fora do horário normal de aulas para alunos que têm dificuldades de aprendizagem;
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6. 44,76% dos alunos indicaram não sabem que a escola adota alguma medida para trazer de volta alunos que se evadiram ou a abandonaram;

7. 33% Com que frequência seus professores propõem o uso da biblioteca, pelos alunos, para a realização de atividades das diferentes disciplinas 33% nunca;

8.   41,90% dos alunos indicaram que não sabem informar se a escola promove sistematicamente ações e/ou projetos para a prevenção e diminuição de faltas escolares.

 

Denominação: Observatório Escolar

Análise:

 

Gestão de Espaço Fisico durante o ano de 2014 tivemos reformas para melhorar, esperamos ainda a segunda etapa que diz respeito ao atendimento ao deficente físico e segurança contra incê
Gestão de Parcerias um trabalho intensivo de melhor evidenciar as atividades desenvolvidas, para melhores resultados e no bloco Gestão de Serviços de Apoio, como controle das atividades realizadas nos estágios, metodologia de acompanhamento e evidencias das parcerias;
Gestão Pedagógica através da utilização do sistema NSA, maior acompanhamento das atividade pedagógicas, controle de aulas dadas, falta dos discentes, evasào, entre outros.

 

Denominação: Reunião dos discentes

Análise:

Nestas reuniões realizadas com a coordenação de área e direção são pontuadas situação problema em relação a estutura física, equipamentos, dificuldades ensino aprendizagem que  são analisadas e discutidas no planejamento dos trabalhos subsequentes.

As reuniões objetivam uma  relação mais estreita entre a escola e os discentes, onde são levantados trimestralmente os pontos fortes e fracos da escola em relação a estrutura física, equipamentos, sugestões, críticas, dificuldades de aprendizagem, entre outros. 

Estes resultados quando possíveis são resolvidos, alguns que não estão ao nosso alcance são explicados os motivos e os relativos ao processo de ensino e aprendizagem são discutidos com coordenação e professores.

Onde encontramos mais dificuldade e resistência é em relação ao entendimento e aceitação dos docentes diante de alguns levantamentos negativos a sua didática, procedimentos de avaliação, etc. 

Denominação: GDAE

Análise:

 

 Através dos dados do GDAE são analisados os dados em relação a evasão e neste apresentamos vários projetos que serão desenvolvidos para melhoria destes números.

 

Principalmente no 1º semestre do ano os dados do Gdae ficam bem abaixo dos concluintes, devido a grande qauntidade de alunos que ainda cursam o Ensino Médio.

Habilitação                 Concluintes       Concluintes Gdae         

Administração       64      40
Administração RZ     21      15
Contabilidade AF     14      12
Cozinha       22      19
Informatica      60      23
Logistica Sede e AF    38      33
Nutricao e Dietetica    46      33
Redes de Computadores    18      12
Servicos Juridicos     22      19
TOTAL                                           381                                   282
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Denominação: Evasão Escolar

Análise:

Este indicador foi muito discutido no planejamento escolar e os diversos cursos apresentaram ações e projetos para conseguir dimunuir durante o ano de 2015.

 

 

1. Divulgação da escola e do curso de Cozinha: 
• Festividades locais e regionais através da parceria com a PMP - Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pelo Departamento de Turismo, com o Restaurante Santa Figueira de Tremembé na Festa do Arroz, promovida e patrocinada pela empresa parceira ARROZ PRETO RUZENE; 
• Na mídia através da participação no GLOBO REPORTER, rede nacional, através da parceria com a empresa ARROZ PRETO RUZENE de Pindamonhangaba. E no programa do G1 do Vale do Paraíba - Vanguarda Mix.

                                      Eventro em parceria com a Prefeitura Municipal

 

2. Trabalho voluntário junto ao comercio local, junto a ACIP - Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba.

3. Os Cursos Técnico em Serviços Jurídicos e Recursos Humanos são os únicos oferecido na cidade de Pindamonhangaba e cidades vizinhas;

4. Constante divulgação de certames de seleção pública de pessoal para ingresso em carreiras públicas de nível médico com exigência de conhecimentos em disciplinas da área jurídica;

5. Aumento da demanda no processo seletivo de Vestibulinho para os cursos de Etim , Serviços Jurídicos e Informática;

6. Crescimento das vagas no mercado de trabalho e de estágio;

7. Aumento de parcerias com empresas da cidade, possibilitando maior números de visitas, investimentos e desenvolvimento de projetos;

8. Assiduidade e compromisso com as atividades escolares;

9. Professores qualificados, entrosados e empenhados com a escola e que atuam com a finalidade diária de contribuir para o crescimento e melhoria de qualidade dos cursos;



29/05/2015 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 84/119

10. Equipe gestora sempre disposta a contribuir para as atividades programadas pelo Curso;

11. Ótimo entrosamento entre a coordenação pedagógica e coordenação de área;

12.Espaço físico adequado para o desenvolvimento do curso.

13.Formação de profissionais do Técnico Jurídico promissora, tendo em vista o grande conhecimento obtido com o Curso, que é rico em termos de gestão e área jurídica, o que atende às necessidades do mercado de trabalho e órgãos públicos;

14. Necessidade de mão de obra qualificada na cidade e região;

15. Possibilidade de parcerias com instituições como a ACIP, SINCOMÉRCIO, SINDICATOS e RH de empresas e como o PAT- SINE - Sistema Nacional de Emprego;

16. A escola atende as demandas do mercado de trabalho;

 17. A tradição da qualidade do ensino oferecido;

18. Uma infra-estrutura satisfatória, quadra coberta, pátio coberto para atividades em geral, dois auditórios, refeitório e laboratórios apropriados as atividades oferecidas;

19. Uma estrutura organizacional (departamentos/ coordenação/ diretoria) coerente e com firmes propósitos;

20. Oferta de Merenda aos alunos do Ensino Médio e Integrado;

21. Variedade de cursos oferecidos atendendo ao mercado de trabalho;

22. Regras e normas internas bem claras que são respeitas pela comunidade;

23. Os alunos sentem que não são permitidos atos de preconceito ou discriminação e, caso ocorram, são discutidos e resolvidos em sala de aula;

24. Devido a demanda apresentada no processo seletivo dos integrados, os alunos possuem um bom nível de rendimento, demonstram muito interesse pela área.

25. Os alunos gostam de frequentar a escola, onde se sentem seguros e recebem a mesma atenção dispensado à todos;

26. Os alunos do programa VENCE percebem um novo horizonte, nos oportunidades profissionais.

 

1. Custo alto das aulas práticas dos cursos de cozinha e nutrição, com a verba da escola não é possível suprir toda a necessidade do curso;

2. Horário do curso Técnico em Cozinha (manhã) inadequado ao público alvo;

3. Fácil acesso às instituições de ensino superior da região por meio de programas sociais ou "baixa mensalidade" e de curta duração;

4. Concorrência com cursos subsidiados pelo Governo Federal, inclusive do mesmo eixo tecnológico;

5. Desistências de alunos em razão de emprego conquistado, falta de recursos financeiros e alunos que não se identificam com o curso;

6. Pequena disponibilidade de material didático (livros);

7. Falta de atividades extra curriculares e dificuldade do envolvimento de docentes e alunos nos projetos interdisciplinares (palestra, seminários, visitas e afins);

8. Evasão;

9. Redução do número de alunos na descentralizada Rubens Zamith, pela baixa demanda no vestibulinho e pela evasão;

10. Infra estrutura das descentralizadas;
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11. Falta de comprometimento, didática e comportamento de alguns docentes;

12. Reforma do espaço físico e manutenção de utensílios e equipamentos do laboratório de Nutrição;

13. Falta de interesse e compromisso de alguns alunos que perturbam a ordem em sala de aula;

14. Falta de merenda para os cursos técnicos e descentralizados;

15. Falta organização dos banheiros;

16. Absenteísmo dos docentes do Ensino Médio;

17. Resultados escolares não satisfatórios dos alunos nas disciplinas de matemática, física, química e biologia;

18. A falta de pontualidade de alguns professores e alunos;

19. Conteúdos não alinhados entre os docentes de diferentes períodos;

20. Os alunos dos cursos integrados, primeiros anos, ainda em fase de adaptação com horário de permanência na escola, algumas vezes demonstrando cansaço no final do período.

21. Os alunos do período noturno trabalham o dia todo e em grande parte estão algum tempo sem estudar, com isso tem um pouco de dificuldade no aprendizado, já se sentem desmotivados e faltam muito, perdendo conteúdo, não conseguindo acompanhar o curso.

22. Os alunos não possuem sistematicamente uma atividade fora do horário normal de aula para ajudá-los nas dificuldades de aprendizagem.

23. Os alunos ingressantes atendidos pelo programa Vencem tem menor acesso à tecnologia digital.

24. A defasagem de aprendizado entre os alunos do Ensino Médio e acompanhamento individualizado aos alunos, onde o professor busque incentivar o desenvolvimento e as potencialidades.

25. Não há efetivo retorno com erros, acertos e conceitos nas avaliações e exercícios propostos.

1. Criação de Eventos que visem arrecadar verba para auxiliar a APM (Situação problema: 18);

2. Investimento do CEETEPS: Reforma do Laboratório de Cozinha e Nutrição, para possibilitar o funcionamento do curso de cozinha no período noturno. (Situação problema: 2);

3. Formação de banco de dados para divulgação com parceiros que possam oferecer vagas de trabalho, aprendiz e estágios. Criando uma empresa virtual de recrutamento e Seleção(Situação problema: 1, 5, 8);

4. Motivar os discentes em relação às carreiras públicas, que garantem estabilidade profissional, alertando-os de que estamos sediados em uma excelente instituição, com ótima qualificação docente e estrutura curricular. (Situação problema: 5, 8, 9, 13);

5. Contato com editoras e Centro Paula Souza; realizar ação interna entre os alunos para compra de livros, disponibilizar material disponível do Ministério da Saúde no site próprio da escola. (Situação problema: 6);
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6. Buscar de profissionais da área para palestra no horário de aula. (Situação problema: 7);

7. Tornar as aulas dos cursos com grande conteúdo teórico mais dinâmicas.(Situação problema: 7, 8, 13, 22);

8. Divulgar o processo de vagas remanescentes para 2 módulo e 3 módulo, garantindo provimento de vagas de evasão, aluno destaque do 2 e 3 módulo através da escolha do aluno pela frequência, menções, habilidades, promovendo maior empenho por parte dos alunos e combate a evasão.(Situação problema: 

9. Melhoria da sinergia interna e externa, melhorar a comunicação interna sobre atividades e afins e externa com parcerias estratégicas e divulgação dos trabalhos realizados pela escola. (Situação problema: 

10. Melhorias na infra estrutura, ampliar a utilização e a aquisição dos recursos necessários para o bom andamento do curso. (Situação problema: 10,12)

11. Capacitação para docentes. (Situação problema: 7, 11, 17,21);

12. Realizar eventos que envolvam profissionais da área técnica para compartilhar conhecimento, pelo menos duas vezes ao semestre. (Situação problema: 3,4, 8, 20, 21);

13. Aumentar os canais de divulgação do vestibulinho, através de novas parcerias com instituições como ACIP, SINCOMÉRCIO, SINDICATOS locais, RH de empresas e com o PAT Sistema Nacional de Emprego, visando aumento do número de inscrições e efetivação de matrículas. (Situação problema: 

14. Reduzir a evasão por meio da divulgação e encaminhamento para oportunidades de emprego, estágios e vagas de aprendiz; criação de um projeto de empregabilidade, com apoio do CIEE, FUNDAP e PAT - SINE. (Situação problema: 

15. Para os alunos iniciantes dos integrados procurar não dar muitas atividades para casa, para que ele consiga desenvolver os trabalhos no período escolar e não sobrecarregá-lo no horário que deve descansar ou fazer prática esportiva, ou estudo complementar como de idiomas. (Situação problema: 

16. Propor as turmas ingressantes de integrado semestralmente a realização de projeto interdisciplinar e levar ao conhecimento dos demais alunos, explicando quais as disciplinas envolvidas. (Situação problema: 

17. Trabalhar com mini curso online, de sites indicados pelo professor, onde ele poderá fazer de qualquer lugar, no horário que melhor conseguir, devendo trazer as dúvidas para sala de aula, para tirar com professor e/ou colegas, servindo como auxilio no curso e enriquecendo o currículo através da certificação fornecida e gerada ao concluir o curso online. Isso irá reverter em nota para o aluno que apresentar a certificação
dos cursos indicados pelo professor da disciplina. (Situação problema: 21,22,23,24);

18. Dedicar maior atenção aos alunos que demonstram dificuldades, proporcionando apoio individualizado, oferecendo utilização da Biblioteca para pesquisas e complementação de estudo, através dos livros. (Situação problema: 

19. A equipe do ensino médio criar um mecanismo para minimizar a deficiência dos alunos , coordenando aqueles que apresentam defasagem a executar atividades para reforçar os conteúdos propostos. 

20. Orientar e monitorar para que os professores corrijam juntamente com seus alunos, as atividades propostas indicando erros, corrigindo-os e apontando as explanações referentes aos acertos. (Situação problema: 

21. Trabalhar com projetos envolvendo toda comunidade escolar com assuntos de responsabilidade social, preservação ao meio ambiente, economia de água, regras de higiene, zelo ao patrimônio publico, etc. (Situação problema: 

22. Buscar através da parcerias com a Prefeitura Municipal atender toda a comunidade escolar com a merenda escolar. (Situação problema: 14);

23. Maior rigorosidade no cumprimento das normas do regimento comum, manual do professor e manual do aluno. (Situação problema: 11, 13, 16, 18);

 

Objetivos Gerais

 

Atualmente um dos grandes desafios tem sido a concorrência com os cursos de tecnólogo e graduação presenciais e a distancia oferecidos massivamente por diversas instituições de ensino e com incentivos e bolsas, com isso as demandas e a evasão de alguns cursos comprometem o resultado da unidade.

Cada vez mais se faz necessário enfatizar a importância dos cursos técnicos na carreira profissional e proporcionar através da parcerias vagas de estagio e aprendiz para nossos alunos, principalmente no 
propiciar uma formação atualizada, a condizer com as exigências deste mercado.

Para se concretizar esse propósito existe a necessidade de se unir forças em busca de melhorias, tanto na parte física da unidade e equipamentos junto ao CPS; parcerias para buscar oportunidades de desenvolvimento profissional e vagas no mercado de trabalho; e esforço da equipe escolar para desenvolver um trabalho responsável e de qualidade.

 

 

 

Objetivos Específicos
 
1. Obter de recursos junto ao CPS para atendimentos as necessidades da unidade de reestruturação dos equipamentos da unidade e das descentralizadas. (Situação problema: 2,6,10,12); 
 
2. Envolver e integrar os professores do Ensino Médio para realização de aulas práticas para motivação e melhor desenvolvimento do processo ensino aprendizagem (situação Problema 13,16,17);
 
3. Através do sistema NSA, combater o alto índice de faltas de alguns discentes, docentes e o controle do componente aplicado e das metodologias de ensino. (situação problema 11,16, 18);
 
4. Alinhamento do conteúdo entre os docentes, de forma a elevar o nível de satisfação dos alunos (situação problema 11,19);
 
5. Trabalho de conscientização para os professores assimilarem a importância do seu comprometimento quanto docente para o sucesso e manutenção dos cursos.(situação problema 1, 4, 5, 7, 8,9, 11, 16,18, 19, 21, 22, 24, 25)

 

Meta: Aumentar em 20% o alinhamento dos conteúdos do componentes curriculares

Duração: 1 Ano

Descrição:

Alinhar o material didáticos buscando mais dinamismo e atividades programadas que visem atingir todas as competências usando metodologias diversificadas.

Responsáveis: Coordenadores dos   cursos técnicos de administração, informática e mecânica.
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Meta: Contatar pelo menos uma empresa empregadora por curso para a formação de banco de dados

Duração: 1 Ano

Descrição:

Contatar pelo menos duas empresas empregadoras para a formação de banco de dados, principalmente as que tem condições de recrutar mão de obra diversificada como:
• Shopping Pátio Pinda (empresas no ramo de A&B)
• PAT de Pindamonhangaba.
• SINCOMÉRCIO

Responsáveis: Coordenadores dos cursos técnicos de cozinha, nutrição, administração e informática 

Meta: Parceria com ao menos duas empresas para fornecimento de matéria prima para aulas praticas.

Duração: 1 Ano

Descrição:

Tentar firmar parceria  ao menos com  duas empresa que possam fornecedor gratuitamente de matéria prima para insumos de aula prática, a saber:
• Pão de Açúcar 
• Tenda Atacadista. 
• Spani Atacado

 

Responsáveis: Coordenadora e Professores do Curso de Cozinha 

Meta: Reduzir a evasão em 30%

Duração: 1 Ano

Descrição:

Reduzir o número de alunos evadidos em 30%.

 

Responsáveis; Coordeandores dos cursos técnico e integrados. 

Meta: Melhorar em 50% os hábitos alimentares dos alunos dos cursos integrados.

Duração: 1 Ano

Descrição:

Elaborar orientação nutricional utilizando a pirâmide dos alimentos e o guia alimentar do brasileiro para 50% dos  alunos do Etim da Etec João Gomes de Araújo.

 

Responsáveis: Professores e Coordenadora do Etim Nutrição. 

Meta: Capacitar 100% da comunidade escolar para utilização do sistema NSA

Duração: 1 Ano

Descrição:

A utilização do sistema NSA vai permitir a comunidade uma melhor interatividade, comunicação e acompanhamento do processo ensino aprendizagem, controle de faltas, evasão netre outros.

 

Responsável: Secretaria Acadêmica 

Meta: Aumentar em 10% o número de vagas de estágios através de parcerias que contribuam para a qualidade dos cursos oferecidos

Duração: 2 Anos

Descrição:

Através de parcerias contribuir com o crescimento profissional dos alunos, objetivando uma mão de obra cada vez melhor qualificada para atender ao mercado de trabalho.

Buscamos aumentar em 10% o número de vagas de estágio para os alunos. 

 

Responsáveis; Coordenadores e professores dos cursos técnicos. 

Meta: Aumentar em 30% o número de inscrições do vestibulinho nas descentralizadas.

Duração: 2 Anos

Descrição:

Intensificar a divulgação do vestibulinho para conseguir  aumentar o número de inscrições no vestibulinho em 30%.

 

Responsáveis:  Coordenadores de Descentralidas Ana Paula Castro e Marcelo Neves

Meta: Aumento de 30% o número participação de eventos ligados a área de atuação dos cursos.

Duração: 2 Anos

Descrição:

Oferecer durante o desenvolvimento do curso visitas técnicas  em empresas da área de atuação do curso, que permita ao aluno vivenciar os conteúdos desenvolvidos na sala de aula.

 Participação dos alunos em eventos ligados à área para uma maior motivação com o curso (visitas técnicas, participação em feiras ou congressos da região). 

 

Responsáveis: Coordenadores e professores dos cursos de Mecânica, Etim Logística e  Informática.

Meta: Promover ações para melhoria da demanda do vestibulinho e conhecimento dos cursos oferecidos pela unidade.

Duração: 3 Anos

Descrição:
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Visando o aumento ao menos de 10% da demanda dos cursos, promover ações envolvendo a comunidade escolar e o que nossa escola oferece, abaixo a demanda apresentada no último processo seletivo, onde aparecem alguns cursos, com uma baixa demanda nas inscrições. 
 

DADOS VESTIBULINHO 1º SEMESTRE 2014  FINAL
         
JGA PeríodoInscrições VagasCand/Vaga        PAGASCurso Pagas
Administração noite 179 40 4,48
Administração tarde 122 40 3,05
Cozinha manhã 65 40 1,63
Ensino Médio manhã 349 40 8,73
Ensino Médio tarde 150 40 3,75
Informática manhã 65 40 1,63
Informática noite 97 40 2,43
Informática tarde 84 40 2,10
ETIM Logística diurno 178 40 4,45
Mecânica  manhã 231 40 5,78
Mecânica noite 400 40 10,00
ETIM Mecânica diurno 278 40 6,95
Nutrição noite 89 40 2,23
Serviços Jurídicos noite 121 40 3,03
Administração EAD 70 40 1,75
    2478 440 5,63
         
Administração
(remasc.) tarde 3    

Administração
(remasc.) noite 3    

Informática (remanesc) manhã 4    
Logística (remanesc.) noite 4    
Mecânica (remanesc.) manhã 7    
Mecânica (remanesc) noite 16    
Nutrição (remanesc) noite 2    
    39    
         
Alzira Franco PeríodoInscrições   VagasCand/Vaga   
Curso   Pagas    
Logística not 71 40 1,78
    80    
         
Contábeis Vagas
(remans.) not 2    

    82    
         
Rubens Zamith PeríodoInscrições   VagasCand/Vaga        
Curso   Pagas    
Administração not 61 40 1,53
Contabilidade not 32 40 0,80
    93    
Administração (vagas
remans)   3    

    96    
         
Total das inscrições    2775    
DADOS VESTIBULINHO 1º SEMESTRE 2014  FINAL
         
JGA PeríodoInscrições VagasCand/Vaga        PAGASCurso Pagas
Administração noite 179 40 4,48
Administração tarde 122 40 3,05
Cozinha manhã 65 40 1,63
Ensino Médio manhã 349 40 8,73
Ensino Médio tarde 150 40 3,75
Informática manhã 65 40 1,63
Informática noite 97 40 2,43
Informática tarde 84 40 2,10
ETIM Logística diurno 178 40 4,45
Mecânica  manhã 231 40 5,78
Mecânica noite 400 40 10,00
ETIM Mecânica diurno 278 40 6,95
Nutrição noite 89 40 2,23
Serviços Jurídicos noite 121 40 3,03
Administração EAD 70 40 1,75
    2478 440 5,63
         
Administração
(remasc.) tarde 3    

Administração
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(remasc.) noite 3    

Informática (remanesc) manhã 4    
Logística (remanesc.) noite 4    
Mecânica (remanesc.) manhã 7    
Mecânica (remanesc) noite 16    
Nutrição (remanesc) noite 2    
    39    
         
Alzira Franco PeríodoInscrições   VagasCand/Vaga   
Curso   Pagas    
Logística not 71 40 1,78
    80    
         
Contábeis Vagas
(remans.) not 2    

    82    
         
Rubens Zamith PeríodoInscrições   VagasCand/Vaga        
Curso   Pagas    
Administração not 61 40 1,53
Contabilidade not 32 40 0,80
    93    
Administração (vagas
remans)   3    

    96    
         
Total das inscrições    2775    
DADOS VESTIBULINHO 1º SEMESTRE 2014  FINAL
         
JGA PeríodoInscrições VagasCand/Vaga        PAGASCurso Pagas
Administração noite 179 40 4,48
Administração tarde 122 40 3,05
Cozinha manhã 65 40 1,63
Ensino Médio manhã 349 40 8,73
Ensino Médio tarde 150 40 3,75
Informática manhã 65 40 1,63
Informática noite 97 40 2,43
Informática tarde 84 40 2,10
ETIM Logística diurno 178 40 4,45
Mecânica  manhã 231 40 5,78
Mecânica noite 400 40 10,00
ETIM Mecânica diurno 278 40 6,95
Nutrição noite 89 40 2,23
Serviços Jurídicos noite 121 40 3,03
Administração EAD 70 40 1,75
    2478 440 5,63
         
Administração
(remasc.) tarde 3    

Administração
(remasc.) noite 3    

Informática (remanesc) manhã 4    
Logística (remanesc.) noite 4    
Mecânica (remanesc.) manhã 7    
Mecânica (remanesc) noite 16    
Nutrição (remanesc) noite 2    
    39    
         
Alzira Franco PeríodoInscrições   VagasCand/Vaga   
Curso   Pagas    
Logística not 71 40 1,78
    80    
         
Contábeis Vagas
(remans.) not 2    

    82    
         
Rubens Zamith PeríodoInscrições   VagasCand/Vaga        
Curso   Pagas    
Administração not

 
 

Meta: Desenvolver 5 projetos de conscientização ambiental e sustentável

Duração: 3 Anos

Descrição:
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Desenvolver com a comunidade escolar  projetos que visem conscientização para presenvação do meio ambiente.

Preocupações entre outras com a crise de abastecimento de água que vivenciamos atualmente.

 

Responsáveis: Todos coordenadores 

Meta: Intensificar o número trabalhos solidários junto à comunidade local com realização de 5 trabalhos de atendimentos às necessidades

Duração: 4 Anos

Descrição:

 Realização de ao menos 5 atividades diferentes, durante o período. 
Realização de trabalhos de ajuda a comunidade local que além de propiciar trabalhos de ação social permite um conhecimento efetivo dos trabalhos realizados pela escola.
 
Responsáveis: Todas os cursos. 
 
 
 
 

Meta: Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares

Duração: 4 Anos

Descrição:

Reduzir para 50% o índice de alunos que apresentaram resposta negativa no Sistema de Avaliação Institucional - SAI/2014 em relação à realização de projetos interdisciplinares envolvendo várias disciplinas do curso.

 

Responsáveis: Porfessores e coordeandores dos cursos técnicos e integrados 

Meta: Envolver 100% da comunidade escolar para conscientização de problemas sociais

Duração: 5 Anos

Descrição:

Trabalho com a comunidade em relação a problemas de preconceitos e discriminação social. Através de atividades interdisciplinares entre os componentes de Ética e Cidadania, Filosofia e Sociologia.

 

Palestra sobre Bulling;
Palestra sobre discriminação racial;
Palestra sobre drogas e bebidas entre os adolescentes; 
Atendimento a alunos e responsáveis com problemas de drogas, alcoolismo, etc.
Teatro;

 

 

 

 

Responsáveis: Coordenadores, Coordenadora Pedagógica e Orientador Educacional 

Meta: Redução de 50% da insatisfação dos alunos em relação ao atendimento dos alunos com dificuldades

Duração: 5 Anos

Descrição:

Instituir projeto de monitoria pelos alunos em horário prévio em relação às aulas, a fim de reduzir o número de alunos insatisfeitos, conforme respostas obtidas no Sistema de Avaliação Institucional - SAI/2014, em relação à ausência de atividades fora do horário normal das aulas para atender alunos que têm dificuldade de aprendizagem;

 

Responsáveis: Professores e Coordeandores dos cursos. 

Projeto: Treinamento de Boas Práticas para empresa

Responsável(eis): Lúcia da Silva Teixeira
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Data de Início: 10/08/2015

Data Final: 27/10/2015

Descrição:

Habilitação Profissional: Ensino Médio Integrado ao Técnico em Nutrição e Dietética

Atividade

Oferecer treinamento de boas práticas para uma empresa de Pindamonhangaba.

Competência(s) / habilidade(s) / valores: 
. Associar a segurança alimentar às técnicas de controle de qualidade. 
. Executar as técnicas corretas de higienização das mãos, alimentos, equipamentos, utensílios e ambiente.

Descrição: Produzir Manual de Boas Práticas oferecendo o treinamento de boas práticas para uma empresa de Pindamonhangaba.

 

OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Produzir Manual de Boas Práticas e oferecer o treinamento de boas práticas para uma empresa de Pindamonhangaba.

 

METODOLOGIA(S):
Visitar uma empresa de Pinda fazendo o check list para obter informações sobre a mesma.
Elaborar o Manual de Boas Práticas e POPs para a mesma.
Elaborar e colocar em prática o treinamento de Boas Práticas.

 CRONOGRAMA DO PROJETO.

Visita a empresa Agosto de 2015 
Elaboração do Manual de Boas Práticas e POPs 01/09/2015 a 13/10/2015
Treinamento de Boas Práticas 20/10/2015 a 27/10/2015

 RESULTADOS ESPERADOS:

Que 90 % da turma participe de todas as etapas do projeto, produzindo o manual de boas práticas, POPs e elaborando o treinamento de boas práticas. 

Metas associadas:

> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares
> Promover ações para melhoria da demanda do vestibulinho e conhecimento dos cursos oferecidos pela unidade.

Projeto: Quiosque do emprego

Responsável(eis): Profesores Informática

Data de Início: 01/08/2012

Data Final: 31/12/2015

Descrição:

Foi criado um grupo (página) no facebook, o qual recebe as informações de estágios, e empregos, enviados por empresas, professores e alunos. Foi criado também um mural na área de informática e redes, o qual são colocados todos as oportunidades de estágio e emprego.
Onde fica disponível para o público em geral compartilhar as oportunidades e opiniões, e dicas de cursos e mercado.
 
Link do grupo no facebook:
https://www.facebook.com/pages/Inform%C3%A1tica-e-Redes-Centro-Paula-Souza-Pinda/1496472013898896?ref_type=bookmark
 
Podemos considerar que há uma economia de papel, estamos contribuindo com o meio ambiente, pois os comunicados estão todos de forma digital.
 
Também se aplica no esclarecimento do curso, pois evidencia a realidade do mercado e as oportunidades, assim os alunos poderão ingressar sabendo melhor a formação e finalidade do curso.

 
Metas associadas:

> Aumentar as parcerias com empresas públicas e privadas da região.
> Reduzir a evasão em 30%

Projeto: Transição e transformações vividas pela Etec João Gomes de Araújo nos 20 anos de CEETEPS

Responsável(eis): Lucia da Silva Teixeira

Data de Início: 22/01/2014

Data Final: 30/01/2015

Descrição:

Transição e transformações vividas pela Etec João Gomes de Araújo nos 
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Unidade: Etec João Gomes de Araújo
Plano: Plano Plurianual de Gestão 2014  2018

No ano de 1931 o Poder Público Municipal criou o “Gymnásio Municipal” na cidade de Pindamonhangaba , foram sucessivas as transformações sofridas pela Etec João Gomes de Araújo que levaram a escola a 
Nutrição. No ano de 1993 a escola viveu um momento de grande transição quando passou ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Secretaria de Tecnologia e Desenvolvimento do Estado de São 
Processamento de Dados mais tarde transformado em Informática, Hotelaria, Administração Rural, Turismo e Assessoria e Gerenciamento Empresarial. A partir de 2008, foram implantados 
grande desafio de manter o trabalho educacional de qualidade na Etec João Gomes de Araújo.

O objetivo do projeto é conhecer o processo de transição vivido pela Etec João Gomes de Araújo para o Centro Paula Souza e apresentar a comunidade acadêmica as transformações nos 

A ETEC João Gomes de Araújo na cidade de Pindamonhangaba é especial nos aspectos: social, econômico, histórico, pedagógico, etc., desta forma,assume grande importância no crescimento da região do Vale do Paraíba em função dos cursos técnicos 
CEETEPS e também para conhecermos as intensas transformações vividas pela Etec João Gomes de Araújo nos últimos vinte anos. É de grande importância o conhecimento de todo esse processo e de sua 

O projeto será desenvolvido com pesquisas documentais nos arquivos da Etec João Gomes de Araújo , com relatos orais de exalunos, alunos, professores e exprofessoras, fotos do acervo de 
parte deste período a partir de 1993.Os monitores selecionados terão um papel de grande importância na preservação dos dados coletados e na divulgação desses resultados.

As pesquisas que serão feitas permitirão o resgate  e registro das histórias vividas pela comunidade escolar da  Etec João Gomes de Araújo durante o processo de transição para o CEETEPS e as transformações aí 
através de palestra e exposição no Centro de Memórias.

   LUCIA DA SILVA TEIXEIRA  Carga horária semanal

Horasaula

Hora atividade (20% das horasaula)

Hora atividade específica do presente projeto

Total Semanal

TotalMensal (TotalSemanal x 4,5 semanas)

 

Metas da unidade

Envolver 100% da comunidade escolar para conscientização de problemas sociais

Metas do Centro Paula Souza

Recursos necessários
Recurso Fonte do Recurso Valor estimado 
1 pen drive Unidade R$ 20,00 
2 borrachas Unidade R$ 0,50 
2 cadernos para funcionar como caderno de campo Unidade R$ 24,00 
2 canetas azul Unidade R$ 2,00 
2 lápis Unidade R$ 1,00 

Soma dos recursos   R$ 47,50 

 
Atividades

Organização das atividades a serem desenvolvidas durante o projeto, apresentar aos alunos e professores a proposta do Projeto
Levantamento nos arquivos da escola sobre o seu funcionamento antes dela pertencer ao CEETEPS.
Levantamento nos arquivos da escola sobre o período de transição vivido pela escola em 1993
Levantamento nos arquivos da escola da documentação existente na escola após ela fazer parte do CEETEPS
Levantamento nos arquivos da escola da documentação existente na escola após ela fazer parte do CEETEPS
Levantamento dos cursos e grades escolares escolares nos últimos 20 anos
Levantamento dos professores que atuaram nos cursos Técnicos nos últimos 20 anos
Organização das atividades a serem desenvolvidas nas comemorações dos 83 anos da Etec João Gomes de Araújo
Comemorações dos 83 anos da Etec João Gomes de Araújo
Pesquisa nos relatórios de coordenadores do curso
Organização do material já obtido nas pesquisas feitas, para a elaboração do relatório semestral
Relato oral de alguns professores que atuaram nos Cursos da escola nos últimos 20 anos
Relato oral de alguns exalunos que estudaram nos Cursos da escola nos últimos 20 anos
Preparação do artigo para apresentação no Encontro do Clube de Memórias
Preparação de pôster e/ou slide para apresentação no Encontro do Clube de Memórias
Apresentação do trabalho desenvolvido no Projeto, no Encontro do Clube de Memórias
Apresentação do trabalho desenvolvido no Projeto aos alunos, professores,coordenador e direção
Digitalização do trabalho desenvolvido no Projeto
Apresentação na Etec do trabalho desenvolvido no Projeto
Avaliação do Projeto desenvolvido no ano de 2014
Elaboração do relatório final a ser encaminhado para a coordenação dos projetos
Iniciar as pesquisas para a determinação do projeto que será desenvolvido no próximo ano
Apresentação no Centro de Memórias do trabalho desenvolvido no Projeto
Divulgação do resultado das pesquisas do Projeto.
Divulgação do resultado das pesquisas do Projeto

     



29/05/2015 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 93/119

     
Metas associadas:

> Intensificar trabalho junto a comunidade local com realização de 5 trabalhos de atendimentos as necessidades

Projeto: Gerando Sucesso

Responsável(eis): Prof. Sergio Gritti e Prof. Lúcio Salgado

Data de Início: 27/01/2014

Data Final: 30/09/2015

Descrição:

DESCRIÇÃO
INDICADORES Nível de satisfação dos alunos concluintes ao final dos

semestres.
SITUAÇÃO PROBLEMA Não existe um planejamento alinhamento entre os

docentes do Curso de Administraçãona Sede e no da
Descentralizada Rubens Zamith, que permita melhorar o
conteúdo e o nível do Curso.

OBJETIVO Melhorar o conteúdo e o nível do curso de Administração
na Sede e no RZ, pelo planejamento alinhado entre os
docentes, de forma a elevar o nível de satisfação dos
alunos concluintes.

META Promover o alinhamento do planejamento entre os
docentes do Curso de Administração Sede e RZ, de forma
a melhorar o nível do Curso de Administração na Sede e
RZ.

PROJETO Gerando Sucesso com Planejamento Alinhado entre os
docentes do curso de Administraçãona Sede e no RZ.

GERENCIAMENTO Prof. Sergio Luiz Gritti e Prof. Lucio Salgado Silva

PRAZO o 30/12/14

                                                                

  Projeto  :Gerando  Sucesso  com  Planejamento  Alinhado  entre  os
docentes do curso de Administração  na Sede e no RZ.

RESPONSÁVEL Prof. Sergio LuizGritti e Prof. Lucio Salgado Silva
 

 

ITEM

 

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

 

CRONOGRAMA

 

RESPONSÁVEL

DATA

CHECK
LIST

01

 

Orientar a equipe de
Professoresdo Tec. Adm.sobreo
Projeto e os meios de atingilo.

De 27/01 até
Até07/02

Lúcio e Morgana 
Sede

Prof. Sérgio e
Profª. Cristiane 

RZ.

 

11/02

02

 

Professores Informam a sala do 3º
Administraçãosobre o Projeto e
seu desenvolvimento em relação
ao seu componente e o
alinhamento com os demais
componentes.

 

 

Até 19/02

 

Equipe de Prof.
Sede e Equipe de
Prof. RZ.

 

 

21/02

03

 

Professores elaboram o
cronograma de trabalho.

 

Até 14/03

Equipe de Prof.
Sede e Equipe de
Prof. RZ.

 

18/03
04

 

Entrega do cronograma aos
responsáveis pelo Projeto.

 

Até 18/03

Equipe de Prof.
Sede e Equipe de
Prof. RZ.

 

18/03
05

 

Execução das atividades
propostas.

 

Até 31/05

Equipe de Prof.
Sede e Equipe de
Prof. RZ.

 

02/06
06

 

Aplicar pesquisa para mensuração
de resultado.

 

Até 04/06

 

Profª Morgana

 

06/06
07

 

Apuração e apresentação dos
resultados.

 

Até 06/06

Prof Sérgio, Prof.
Lúcio  e

Profª Cristiane

 

09/06

08 Voltar a orientar a equipe de
Professores sobre o Projeto e os
meios de atingilo.

 

De 16/07     Até
24/07

Lúcio e Morgana 
Sede

Prof. Sérgio e
Profª. Cristiane 

RZ.

 

28/07

09 Professores Informam a sala do 3º
Administração sobre o Projeto e
seu desenvolvimento em relação
ao seu componente e o
alinhamento com os demais
componentes.

 

 

Até 31/07

Equipe de Prof.
Sede e Equipe de
Prof. RZ.

 

 

04/08

10 Professores elaboram o
cronograma de trabalho.

 

Até 05/09

Equipe de Prof.
Sede e Equipe de
Prof. RZ.

 

10/09
11 Entrega do cronograma aos

responsáveis pelo Projeto.
  Equipe de Prof.

Sede e Equipe de
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Até 10/09 Prof. RZ. 10/09
 

12

 

Execução das atividades
propostas.

 

Até 21/11

Equipe de Prof.
Sede e Equipe de
Prof. RZ.

 

25/11

13 Aplicar pesquisa para mensuração
de resultado.

 

Até 28/11

 

Profª Morgana

 

02/12
14 Apuração e apresentação dos

resultados.
 

Até 05/12

 

Prof Sérgio, Prof.
Lúcio  e

Profª Cristiane

 

08/12

           

 

Recursos Humanos Atividades da coordenação e dos docentes

Recursos Físicos Não há

Recursos Materiais Não há

Recursos
Financeiros

Não há

Metas associadas:

> Itensificar o alinhamento dos conteúdos do componentes curriculares

Projeto: Oficina de Processos

Responsável(eis): Prof. Ricieri Ramos dos Santos e Mário Augusto de Souza

Data de Início: 02/03/2015

Data Final: 02/12/2015

Descrição:

Habilitação Profissional: Técnico em Serviços Jurídicos

 

Atividade:
Disponibilizar para consulta e análises processos judiciais cíveis, trabalhistas e penais, bem como processos administrativos.

Competência(s) / habilidade(s) / valores:

Interpretar diferentes tipos de ações judiciais e as respectivas partes no processo.
Interpretar a legislação referente ao Direito Processual Civil, do trabalho e Penal, a fim de executar as determinações judiciais.

Identificar diferentes tipos de ações judiciais.
Distinguir as partes no processo.
Identificar diferentes tipos de determinações judiciais e seu momento processual.
Identificar as diferentes peças processuais.

Descrição:
Disponibilizar para consulta aos alunos do curso, e sob a supervisão dos professores, processos judiciais Cíveis, Trabalhistas e Penais, pois além de manusearem os documentos e estabelecerem contato com a prática processual, os alunos terão oportunidade de analisar o objeto de seu estudo sob uma perspectiva prática.

 

Objetivo(s) do projeto:
O objetivo do presente projeto é tornar a oficina de processos um importante espaço/momento de construção de conhecimentos, integrando as disciplinas de Prática de Processo Civil, Prática de Processo Penal, Prática de Processo do Trabalho e Processos e Procedimentos Administrativos com a vivência pratica jurídica. Ainda, o projeto visa desenvolver no aluno a capacidade de análise e articulação de conceitos e
argumentos, de interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e visão crítica que favoreça a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica das habilidades e competências supramencionadas.

META(S) DO PROJETO:
Reduzir em 20% o número de respostas negativas obtidas no questionário do SAI - Sistema de Avaliação Institucional/2014 no item "Gestão pedagógica" - questão 48, em relação a frequência que os professores propõem aos alunos o uso de laboratórios, oficinas e 

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

A unidade escolar obteve respostas negativas no questionário do SAI/2014 com relação à frequência com que os professores propõem o uso de laboratórios, oficinas e ambientes específicos para a realização de atividades práticas como instrumento pedagógico. Além disso, em reuniões com os monitores de alunos percebe-se crítica em relação a ausência de oficina prática de processos.

METODOLOGIA(S) Quinzenalmente os alunos, acompanhados pelo professor responsável pelas disciplinas práticas, farão uso do laboratório para manusear os processos e, com isso, aliar os conhecimentos adquiridos com as aulas expositivas à prática jurídica.

CRONOGRAMA DO PROJETO.

Organização dos processos: cópia encadernação, exclusão de dados e catalogação. 02/03/2015 à 10/08/2015
Apresentação do Projeto 04/09/2015
Orientação aos alunos sob a forma de utilização dos processos 11/09/2015
Contato direto com os processos 21/09/2015
Avaliação dos alunos acerca do projeto 02/10/2015

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Reduzir em 20% o número de respostas negativas obtidas no questionário do SAI com relação à frequência que os professores propõem o uso de laboratório como instrumento pedagógico. 

Metas associadas:
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> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares
> Reduzir a evasão em 30%

Projeto: Júri Simulado

Responsável(eis): Mário Augusto de Souza

Data de Início: 04/02/2015

Data Final: 23/06/2015

Descrição:

Habilitação Profissional: Técnico em Serviços Jurídicos

Atividade: Realizar um julgamento simulado do Tribunal do Júri.

Competência(s) / habilidade(s) / valores:

Competências: Interpretar diferentes tipos de ações judiciais e as respectivas partes no processo, analisar a legislação referente ao Direito Processual Penal, a fim de executar as determinações judiciais, estudar e interpretar a legislação de Direito Processual Penal para a elaboração de peças processuais, bem como analisar e interpretar precedentes judiciais.

Habilidades: Identificar diferentes tipos de ações judiciais e distinguir as partes no processo, conhecer os tipos de determinações judiciais e seu momento processual, aplicar a legislação referente ao Processo Penal, a fim de executar as determinações judiciais, identificar as fases de um processo penal e as peças processuais, bem como aplicar a legislação de Direito Processual Penal na elaboração de peças processuais e
recursos.

 

Descrição:
O projeto consiste na realização de um "Júri simulado", no qual os alunos representarão, na prática, as tarefas desempenhadas pelos serventuários da justiça e demais auxiliares, a fim de contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, em especial, em relação à aquisição das competências e habilidades relacionadas ao processo penal, no que tange ao procedimento e peças processuais do rito especial do Júri.

 

 

 

OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Aplicar na prática o conteúdo teórico estudado pelos alunos nas aulas do componente curricular Prática de Processo Penal, oferecendo-lhes oportunidade de estudarem um caso concreto e de representar um julgamento pelo Tribunal do Júri para reduzir dificuldades no processo de ensino e aprendizagem no que tange às habilidades e competências acima mencionadas.

 

 

META(S) DO PROJETO: 

 

 

Superar, em 50%, o índice de alunos que têm dificuldade na compreensão do procedimento adotado na ação penal do rito especial do Júri, bem como nas peças processuais relacionadas a esse procedimento, por meio do desenvolvimento de uma atividade prática, consistente na representação de um julgamento simulado, no qual os alunos terão a oportunidade de exercer as tarefas próprias dos auxiliares da justiça e conhecer
suas atribuições.
Atualmente, conforme constatado nas avaliações realizadas nos módulos anteriores, cerca de 1/3 dos alunos do 3º módulo do curso não desenvolvem, de forma suficiente, as práticas necessárias ao desempenho de atividades profissionais relacionadas aos procedimentos especiais penais, sobretudo em relação ao rito do Júri, razão pela qual sempre são adotadas medidas de recuperação para suprir tal dificuldade.

 

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:
Muitos dos alunos do 3º módulo questionam os professores e coordenador sobre a implantação de atividades práticas relacionadas às disciplinas processuais, pois sentem dificuldade de aplicar a teoria à prática, motivo pelo qual não se sentem seguros em relação ao desenvolvimento de certas habilidades e competências. 
Com isso, justifica-se a criação do presente projeto para contribuir com o desenvolvimento dos autos no que tange à prática processual penal, pois por meio da representação das funções dos auxiliares da justiça em julgado simulado do rito especial do Júri, os alunos previamente estudarão um caso concreto, formularão as peças processuais pertinentes e desempenharão as tarefas necessárias para a realização do ato
processual penal.

 

 

METODOLOGIA(S)
Depois de apresentar o projeto aos alunos e explicar seus propósitos, será escolhido um caso concreto para estudo concentrado. O professor responsável pela execução do projeto cuidará de excluir das cópias do processo os dados de identificação das pessoas nele envolvidas, a qualquer título. Após, os alunos receberão as cópias e, em grupo de no máximo cinco, analisarão aos autos, identificando as fases processuais de cada
ato realizado. Haverá, em seguida, a divisão das tarefas a serem realizadas por cada grupo de alunos. Os alunos assistirão, por meio de vídeo, um julgamento já realizado pelo Tribunal do Júri, para sanar eventuais dúvidas em relação às atribuições dos auxiliares da justiça. Em seguida, ocorrerão ensaios entre os alunos para, por fim, haver a apresentação final do Plenário de Julgamento, que deverá contar com a presença dos
alunos do 1º e 2º módulos.

 

 

CRONOGRAMA DO PROJETO.

Apresentação do projeto, escolha do caso concreto, extração de cópias dos autos do processo exclusão dos dados de identificação das pessoas envolvidas nos autos, a qualquer título. 04/02 a 17/03
Divisão dos grupos e análise dos autos do processo em ambiente escolar. 24/03 a 14/04
Repartição das tarefas, por grupo de alunos, para representação do julgamento. Até 28/04
Apresentação de vídeo com paradigma de julgamento pelo Tribunal do Povo. Até 12/05
Ensaios das teses processuais e organização dos auxiliares da justiça. Até 19/05
Representação de Julgamento do caso concreto pelos alunos Até 23/06

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

O propósito imediato do projeto é diminuir pela metade o número de alunos que atualmente apresentam dificuldades no desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao processo penal, em especial aos procedimentos, funções das partes no processo e peças processuais.
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Além disso, o projeto visa angariar maior conhecimento aos alunos por meio do estudo de caso concreto, situação que permite aos discentes analisar na prática o conteúdo das aulas teóricas e, com isso, a se portar diante de cada fase processual e com as obrigações que competem a cada parte no processo e auxiliar da justiça.

 
Metas associadas:

> Aumento de 30% o número participação de eventos ligados a área de atuação dos cursos.
> Reduzir a evasão em 30%

Projeto: Conhecendo a estrutura jurídica das organizações

Responsável(eis): Marcelle Homem de Melo Monteiro

Data de Início: 02/03/2015

Data Final: 08/06/2015

Descrição:

Habilitação Profissional: Técnico em Serviços Jurídicos

Atividade:

Pesquisa estrutural, do ponto de vista jurídico, de empresas municipais, com o propósito de conhecer sua formação, estrutura jurídica e observar, na prática, os requisitos para sua constituição e existência enquanto pessoa jurídica.

 

Competência(s) / habilidade(s) / valores:

 Analisar os principais aspectos do Direito Empresarial;

Identificar os conceitos de Direito Empresarial;
Verificar a noção de empresa;
Listar os requisitos do empresário e as proibições e impedimentos a prática dos atos empresariais; 
Verificar quais são as obrigações do empresário;
Identificar a importância e as implicações do nome empresarial;
Apresentar a classificação das sociedades;
Identificar e definir a figura do empresário individual;
Listar os tipos de modificação das sociedades.

 

Descrição:

Orientar os alunos na realização da pesquisa da estrutura/constituição de algumas empresas no âmbito municipal, estimulando-os a se posicionar enquanto técnicos em serviços jurídicos para desempenhar, na prática, as habilidades e competências trabalhadas em sala de aula, aproximando-os do contexto prático do Direito Empresarial.

 

OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Aproximar a teoria da disciplina à prática do Direito Empresarial por meio do contato direto dos alunos com documentos que revelam a estrutura jurídica de algumas empresas municipais, a fim de que os alunos desenvolvam, de melhor forma, as competências e habilidades supramencionadas.

META(S) DO PROJETO:

Aprimorar o processo de ensino e aprendizagem com a inclusão nas aulas teóricas de contextos práticos do Direito Empresarial que revelem a estrutura jurídica das empresas, a fim de facilitar a compreensão dos alunos em relação às competências e habilidades acima mencionadas.

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

 Dificuldade apresentada pelos alunos durante as reuniões de monitores em relação a compreensão das estruturas jurídicas das empresas na prática, pois os recursos utilizados durantes as aulas, em resumo, geralmente caracterizam metodologias teóricas e expositivas apenas, sem nenhum contato com o contexto prático do Direito Empresarial.

 

METODOLOGIA(S):

 Depois de trabalhar em sala de aula a estrutura jurídica das diversas empresas existentes no ordenamento jurídico, será proposto aos alunos que, em grupo, escolham determinada empresa/organização no âmbito municipal para concentrarem o estudo em relação à sua estrutura jurídica, por meio da análise de documentos formais registrados em órgãos oficiais.

 

CRONOGRAMA DO PROJETO.

Apresentação do projeto 02/03/2015
Desenvolvimento teórico das habilidades e competências objetos do projeto 09/03/2015 a 13/04/2015
Organização dos grupos para pesquisa direta das empresas 27/04/2015 
Definição dos mecanismos de pesquisas dos dados sobre a estrutura jurídica das empresas escolhidas Até 11/05/2014
Apresentação dos resultados da pesquisa por meio de seminário e discussão coletiva dos resultados obtidos pelos grupos Até 08/06/2014

 

 

RESULTADOS ESPERADOS:
Obter satisfação de 50% dos alunos do segundo módulo do curso Técnico em Serviços Jurídicos em relação à metodologia utilizada para o desenvolvimento das habilidades e competências supramencionadas, por meio do contato com a prática do Direito Empresarial. 
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Metas associadas:

> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares

Projeto: Comida e Cultura

Responsável(eis): Profª. Ana Lúcia Cunha

Data de Início: 27/03/2015

Data Final: 26/06/2015

Descrição:

Habilitação Profissional: Técnico em Cozinha

 Atividade:

Todo último dia de cada mês preparar um prato típico de uma cozinha internacional e
Promover a venda desse produto. Para promoção de venda, fazer cartazes e afixar na escola, explicando aquele prato - contanto curiosidades sobre seu país de origem.

Competência(s) / habilidade(s) / valores:

1. Classificar os hábitos alimentares em relação à história, religião e cultura. 
2. Traduzir os diferentes hábitos para a elaboração de preparações culinárias clássicas. 
3. Interpretar ficha técnica de preparações culinárias segundo as cozinhas internacionais clássicas. 
1.1. Colher e registrar informações sobre a influência da colonização na alimentação. 1.2. Coletar e aplicar informações sobre a localização geográfica como um fator determinante para o desenvolvimento dos hábitos alimentares.

Valores:
• Desenvolver um olhar para a alimentação como formação cultural de um povo;
• Associar Comida e Cultura;
• Desenvolver a capacidade de trabalho em grupo.

Descrição:

No desenvolvimento da disciplina, a cada aula prática, estuda-se e desenvolve-se preparações típicas de regiões distintas da culinária mundial. Dentro do projeto, a cada último dia de aula de cada mês (4 dias durante o semestre), os alunos deverão eleger democraticamente uma preparação bem típica de uma determinada região, preparar e vender esse produto.
Paralelo à produção, deverá ser feita a contextualização do prato, objetivando a divulgação da cultura daquele país: Fatores que influenciaram na sua formação, principais matérias-primas, métodos de preparo e suas características. Os alunos desenvolverão o trabalho em grupo através de pesquisa e elaboração de cartazes onde as informações serão disponibilizadas.

Recursos Necessários:

- Internet para pesquisa
- laboratório para execução prática
- insumos necessários à produção
- investimento de recursos financeiros na compra de insumos

OBJETIVO(S) DO PROJETO:

- Envolvimento do aluno com a disciplina
- Despertar o interesse pela pesquisa
- Encontrar alegria na partilha do conhecimento com a divulgação no ambiente escolar
- Promover a venda de produtos que resultará em recursos financeiros para o curso
- Diminuição da evasão poro motivos financeiros

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO 

Indicadores:
Rendimento Escolar e Práticas Pedagógicas

O envolvimento do aluno no desenvolvimento da disciplina, o leva a um melhor rendimento. Este projeto propõe uma mudança na prática pedagógica onde o aluno deixa de ser um mero assistente de aula e passa para o papel de executor da mesma. Ele terá que levantar dados em pesquisa a ser desenvolvida trazendo novidades sobre a culinária escolhida, ao mesmo tempo que fará a divulgação das informações no ambiente
escolar, incluindo a preparação de um prato que deverá ser vendido para arrecadação de fundos destinados ao próprio grupo.

METODOLOGIA(S):

- Trabalho em equipe, onde exercitarão a prática profissional do fazer para obter resultados financeiros. Deverão se organizar como uma brigada de cozinha.
- Pesquisa em base de dados científicos para coleta de informações sobre o país a ser trabalhado - Cultura, influências, matérias-primas, métodos de preparo.
- Prática de marketing e venda
- Prática de execução, embalagem e entrega.

CRONOGRAMA DO PROJETO:

Execução de um prato, cuja cozinha e país será determinada pelos alunos 27/03/15
Execução de um prato, cuja cozinha e país será determinada pelos alunos 24/04/15
Execução de um prato, cuja cozinha e país será determinada pelos alunos 29/05/15
Execução de um prato, cuja cozinha e país será determinada pelos alunos 26/06/15

RESULTADOS ESPERADOS.

- 04 aulas (uma a cada mês) visando a divulgação da cultura alimentar de algum país a ser determinado, dentro do ambiente escolar.

- A venda e a arrecadação a ser obtida é imensurável nesse momento, considerando que o ainda não foram desenvolvidas pesquisa de mercado para se quantificar o quanto será possível vender.

- O principal resultado esperado, será mensurado à cada mês após realização do evento, pelo professor orientador que fará a avaliação do envolvimento dos alunos e dos resultados apresentados.
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Metas associadas:

> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares

Projeto: Orientação e Aprendizagem de alunos do Programa telecurso Tec

Responsável(eis): Vânia Bianchi de Araújo, Alexandre Honório de oliveira e Lucas da Silva Barbosa

Data de Início: 04/02/2015

Data Final: 31/07/2015

Descrição:

O Telecurso TEC nasceu da parceria entre o Governo do Estado de São Paulo por meio do Centro Paula Souza e a Fundação Roberto Marinho.
Atualmente o Telecurso TEC oferece três formações distintas na área de Gestão, quais seja, Administração (Administração Empresarial), Comércio (Gestão de Pequenas Empresas), e Secretariado (Secretariado e Assessoria).
As turmas do Telecurso TEC nas Etecs são na modalidade semipresencial, ou seja, o aluno cumpre parte do conteúdo do Programa em encontros presenciais com seis horasaulas de duração e parte das atividades deve ser cumprida a distância (dez
horas semanais).
Cada curso tem a carga horária de 800h, dividida em três módulos. A Certificação é modular, fornecida após aprovação no exame presencial. O professor orientador tem sua carga dividida entre 6 horas aula aos sábados e 6 Horas Atividade Específica, às quais se refere este projeto.
O Orientador de Aprendizagem deve apoiar o processo de aprendizagem dos alunos, estimular a postura protagonista na construção do conhecimento e criar situações de coparticipação que contribuam para o desenvolvimento de competências, habilidades, valores e atitudes relacionados ao perfil profissional. Deve ainda participar dos Programas de Formação Continuada além de atender as diretrizes pedagógicas e acadêmicas
do Telecurso TEC.

 

Objetivos
Capacitar e formar alunos do primeiro módulo do curso técnico de Administração do Telecurso TEC da Etec de Pindamonhangaba, apoiando o processo de aprendizagem dos alunos, estimulando a postura protagonista na construção do conhecimento e criar situações de coparticipação que contribuam para o desenvolvimento de competências, habilidades, valores e atitudes relacionadas ao perfil profissional.

 

 

 
Metas associadas:

Projeto: Parceria Centro Paula Souza e Mocrosoft

Responsável(eis): iara Maria Gonçalves de Alvarenga

Data de Início: 04/02/2015

Data Final: 31/12/2015

Descrição:

Este projeto está diretamente vinculado ao Projeto: "Parceria entre o Centro Paula Souza e a Microsoft 2015", que tem como responsável o Prof. Me Luiz Henrique Biazotto, e encontrasse devidamente registrado no SAEP.
A parceria entre o Centro Paula Sousa e a Microsoft proporciona aos estudantes e professores das Escolas Técnicas (Etecs) e das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) acesso ao programa DreamSpark Premium, que provê download gratuito dos produtos de desenvolvimento da Microsoft como sistemas operacionais e ambientes de desenvolvimento Microsoft para utilização pessoal, facilitando assim o processo de ensino-
aprendizagem, uma vez que grande parte dos softwares disponíveis, são utilizados como ferramentas de apoio nas matrizes curriculares de várias Habilitações Técnicas oferecidas pelo Centro Paula Souza.
Além desses benefícios, a parceria também oferece licenças para instalação de softwares nos laboratórios de informática das unidades de ensino através do MSDNA, proporcionando uma grande redução de custos na compra de licenças de softwares.
Toda comunidade escolar também poderá contar com a suíte de serviços online do Office 365, que oferece o Office Web Apps onde é possível criar e editar documentos do MS Word, Excel, PowerPoint e OneNote de qualquer computador conectado à internet, o disco virtual OneDrive que permite a edição, armazenamento e compartilhamento de documentos diretamente na web e vários outros recursos como calendário,
sincronizador de arquivos e comunicador instantâneo.
O presente projeto irá viabilizar os benefícios contidos na parceria através de uma gestão que garanta, à alunos e professores, acesso aos benefícios oferecidos pela parceria e oriente todos quanto a correta utilização dessas ferramentas, com o intuito de que as mesmas sejam aplicadas como uma tecnologia de auxílio no processo de ensino-aprendizagem.
Objetivos
O presente projeto tem como foco principal os seguintes objetivos:
Prover acesso aos benefícios oferecidos pelo convênio firmado entre o Centro Paula Souza e a Microsoft.
Desenvolver material de divulgação do projeto.
Divulgar o projeto na Unidade Escolar e nas salas descentralizadas.
Orientar professores e alunos, através de capacitações e treinamentos quanto à correta utilização das ferramentas oferecidas.
Possibilitar um meio de comunicação direta com professores, alunos matriculados e egressos, envolvidos no projeto.
Fazer a gestão dos downloads de software, bem como o acompanhamento de sua utilização por escolas, professores e alunos e os benefícios alcançados na utilização dos mesmos.
Garantir o uso dos e‐mails institucionais por professores, alunos e funcionários da Unidade Escolar.
Fomentar o uso do DreamSpark pelos alunos e professores da unidade.

 

Metas associadas:

Projeto: BIBLIOTECA ATIVA

Responsável(eis): Denise Macruz de Azevedo e Maria isolina de Olveira

Data de Início: 05/02/2014

Data Final: 07/07/2015

Descrição:

O PROJETO BIBLIOTECA ATIVA , tem o propósito de ativar a sala de leitura, bem como cativar os alunos, de forma natural, através da dinamização do seu ambiente e implantação de atividades culturais.O projeto compõem se de várias estratégias diversificadas com propósitos pedagógicos de desenvolvimento de ações específicas,direcionadas a um público alvo,que cativado,atraído para a Biblioteca,passa a ver e a interagir
com o mundo de informação de forma crítica e ativa.
Objetivos
Transformar nossa sala de leitura em um ambiente agradável,com recursos para o atendimento da comunidade escolar,com atividades culturais e principalmente incentivar a leitura de todos.
Realizar o Marketing do espaço,conseguir mostrar ao aluno que este espaço será útil e as suas portas estarão sempre aberta,que ele poderá retornar a este centro de informação e prazeres literários.
Intensificar e dinamizar o uso da biblioteca e o espaço da leitura.
Organizar atividades que estimule a sensibilidade e a consciência cultural e social.
Desenvolver o gosto e hábito pela leitura, bem como embasamento para interpretação e produção de textos.
Agilizar o acesso aos livros através da utilização de um Sistema Informatizado para o empréstimo dos livros, através da busca rápida dos mesmos.
Justificativa
O motivo que justifica este projeto é o incentivo e resgate do interesse à leitura e à cultura para a formação de nossos estudantes, que muitas vezes são trocadas pela facilidade do rápido acesso às informações compartilhadas em massa na internet,e que gera a falta de hábito e interesse pela busca do conhecimento de forma minuciosa nos livros.
Embora seja importante a utilização e a conexão com o mundo virtual o embasamento teórico ainda é papel fundamental em artigos científicos, e ainda,as obras literárias fazem parte da cultura de um povo e de uma nação.
A oportunidade de absorver e gerar informações de forma interativa, faz do aluno um agente e faz da Biblioteca uma referência, dinâmica, ativa, que desperta a curiosidade, que estimula, que seduz e alimenta esse agente transformador. A Biblioteca passa,então,a ocupar um espaço mais significativo num contexto educacional,se fortalecendo,inclusive,politicamente.O que lhe dá condições de alçar novos vôos.
Metodologia
Reorganizar a sala de leitura (biblioteca), preparando um espaço agradável para leitura e pesquisa,para que os alunos sintam se atraídos a frequentá-la.
Organizar um cronograma de uso deste espaço,oportunizando que todas as turmas tenham acesso à sala de leitura (biblioteca) para leitura,pesquisa e entretenimento.
Proporcionar diferentes atrações para tornar o espaço bem dinâmico com: (contação de histórias,dramatizações, sarau literário , feira cultural, troca de livros, concurso de poesias e trovas).
Possibilitar ao aluno o acesso aos livros para que possa manuseá-los, pesquisar e escolher o que quer.
Preparar um baú com revistas, gibis e jornais para deixá-lo neste espaço para ser usado pelo professor em sala de aula,quando necessário.
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Deixar atualizado o acervo com trabalhos de TCC para que possam ser utilizados por toda a comunidade escolar.
Elaboração de uma página no site da escola com os melhores trabalhos de conclusão de curso.
Agilizar o empréstimo de livros para os alunos,utilizando um Sistema Informatizado para busca de livros desejados,além de controlar a entrada e saída dos mesmos.
Atendimento ao professor, dando suporte ao trabalho feito em sala de aula.
Formação de um Jornal Mural, com divulgação de trabalhos feitos, incentivo e envolvimento literário, exposição de informação sobre livros ou temas atuais de jornais e revistas em parceria com professores do ensino médio e técnico.
Elaboração de um Painel Informativo direcionado aos alunos do ensino médio informando as datas das inscrições dos principais Vestibulares do Brasil e para o ensino técnico informações referentes à situação do mercado de trabalho nas diversas áreas.
Estimular a leitura dos principais livros contemplados nos vestibulares.
Auxiliar os alunos de nível técnico no TCC (trabalho de conclusão de curso) de como utilizar os livros através das Referências Bibliográficas.
Resultado esperado
Espera-se, com esta atividade,resultados concretos,ou seja,o uso frequente da sala de leitura (biblioteca) pela comunidade escolar,proporcionando uma melhora significativa no processo de alfabetização,leitura e escrita dos envolvidos,além de oportunizar o acesso ao conhecimento dos diferentes gêneros textuais que circulam em nossa sociedade.
Espera-se com a implantação do projeto BIBLIOTECA ATIVA:
1. Conscientização da importância do hábito de leitura em 80% para toda comunidade escolar estimulando as atividades e tornando os membros da comunidade críticos;
2. Manter em 100% o número de obras pesquisadas,pois já atingimos 100% em 2014;
3. Continuar o incentivo à utilização da bibiblioteca pelos alunos, professores e funcionários, mantendo em 100% a utilização por alunos, professores e funcionários,pois já atingimos 100% em 2014;
4. A biblioteca escolar continue sendo um local de aprender e que ela existe para se obter informações e conhecimentos;
5. Um maior envolvimento da leitura(aumento de 90%), principalmente para alunos do ensino médio indicando as literaturas que mais se aplicam a vestibulares.
6. Que as ações pedagógicas sejam essenciais na Biblioteca Escolar,aumentando em 80%,pois possibilitam a participação, a troca e a interação entre os membros da comunidade escolar. Estas ações culturais não têm limite de conteúdo, não têm
fronteiras e nem são restritas a determinados espaços, podem acontecer dentro e fora da Biblioteca Escolar.
Enfim, esperam-se que além dos ítens citados acima,que o projeto contemple resultados brilhantes e que nossos alunos continuem se sentido bem quando utilizam a biblioteca e que ela continue sendo um local almejado e desejado por todos.

Metas associadas:

> Envolver 100% da comunidade escolar para conscientização de problemas sociais

Projeto: Páscoa/Chcolateria

Responsável(eis): profªa. Ana Lúcis Cunha

Data de Início: 26/02/2015

Data Final: 26/03/2015

Descrição:

Habilitação Profissional: Técnico em Cozinha

Título do Projeto: PÁSCOA / CHOCOLATERIA

 

Atividade: 
Produção de Bombons, trufas e Ovos de Páscoa para venda e geração de recursos

 Competência(s) / habilidade(s) / valores:

 Na disciplina de Panificação e Confeitaria

3 - Dominar as Técnicas de Confeitaria 
3.1 - Aplicar as técnicas de chocolateria

  Na disciplina de Empreendedorismo

2 - Avaliar oportunidades de mercado na área de Alimentos, avaliando os potenciais concorrentes, consumidores e fornecedores.
2.1. Acompanhar as tendências de mercado identificando oportunidades para novos projetos. 
2.2. Identificar oportunidades de mercado.

  Valores: 

Aplicar à prática o aprendizado teórico e de laboratório na identificação de uma oportunidade de mercado e no desenvolvimento de produtos que poderão ser comercializados com fins de promoção de recursos financeiros para o grupo no desenvolvimento da disciplina.

 

Descrição:

O projeto tem o caráter da interdisciplinaridade, onde os alunos deverão preparar bombons, trufas e ovos de páscoa que serão colocados à venda dentro do próprio ambiente escolar, sob supervisão do professor orientador, que fará aula expositiva das 
desenvolvimento tanto da disciplina de Panificação e Confeitaria quanto de Cozinha Contemporânea.

 Recursos Necessários:

 Os recursos necessários serão providenciados pelos alunos, pelo próprio professor em parceria com a escola. São eles:

 - insumos e embalagens - Os alunos providenciarão

- equipamentos e utensílios específicos - serão emprestados pelo professor
- área de manipulação e alguns ingredientes básicos - oferecidos pela escola

 OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 1 - Interdisciplinaridade - Unir as disciplinas de Panificação e Confeitaria com Empreendedorismo

2 - Testar na prática os objetivos do aprendizado - Fazer produtos e disponibilizá-los ao mercado com o compromisso da administração dos custos, recursos e receitas posteriores.
3 - Descobrir e exercitar o empreendedor que existe dentro de cada um. Aplicar técnicas de marketing, venda e apuração de resultados

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

 Indicadores Escolhidos:

Rendimento Escolar / Práticas Pedagógicas
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 A inovação nas práticas pedagógicas é essencial na melhora do rendimento. Esse projeto propõe levar o aluno do papel passivo no aprendizado à atividade prática, promovendo a interdisciplinaridade entre a Confeitaria e Panificação e Empreendedorismo. Visualizar uma oportunidade de mercado e aproveitá-la em benefício do aluno. Produzir e gerar recursos - Esse é o maior objetivo de nossos alunos quando se matriculam no
curso técnico. Dentro da área de alimentos, aproveitar a páscoa produzindo bombons, ovos de páscoa e outros derivados do chocolate para venda e geração de recursos.

 METODOLOGIA(S)

No desenvolvimento desse projeto, serão utilizadas metodologias específicas, tais como:
Expositiva e explicativa:
A partir da teoria, o professor orientador explica as técnicas a serem aplicadas na manipulação do chocolate;
Ainda no campo teórico - Definição das técnicas de marketing e venda
Execução prática: 
Sob orientação do professor, o desenvolvimento dos produtos propostos (pré-cristalização do chocolate, recheios, moldagem, desenforma, embalagem e armazenamento)
Divisão dos alunos em grupo para execução do projeto de marketing e venda e apuração dos recursos.

  

CRONOGRAMA DO PROJETO.
 

Discussão da ideia com os alunos e adesão dos mesmos à proposta - Início da aula teórica sobre chocolate e definição do desenvolvimento do projeto
05 e 12/02/2015

 Início da prática - primeira aula de bombons recheados e licorosos. Dentro da interdisciplinaridade, abordando a questão marketing, serão distribuídas pequenas amostras de degustação no ambiente escolar, com divulgação das vendas que se iniciarão nesse momento com encomenda dos produtos. Junto à divulgação, também iniciaremos a venda de uma rifa de cesta de páscoa para sorteio e entrega no dia 02/04

26/02/2015

 

Conforme as encomendas, serão produzidos os bombons e ovos de páscoa para entrega até o dia 02/04 (último dia de aula antes da páscoa)
05/03 à 02/04/15

 RESULTADOS ESPERADOS.

1 - 04 aulas trabalhando com produtos de chocolateria com vistas à páscoa.

2 - Como se trata de venda, nesse momento do projeto - quando estão sendo desenvolvidas as Fichas Técnicas de custo e ainda será feita a divulgação, fica difícil mensurar os resultados, no entanto, no campo das expectativas, espera-se um retorno por volta de R$ 2.000,00.

2 - O maior resultado esperado, é o estímulo ao aluno no campo do empreendedorismo - Resultado este que só poderá ser mensurado após o período, através de avaliação docente.

 

 
Metas associadas:

> Promover ações para melhoria da demanda do vestibulinho e conhecimento dos cursos oferecidos pela unidade.
> Reduzir a evasão em 30%
> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares

Projeto: Coleta Seletiva no laboratório de Nutrição

Responsável(eis): Daniela Russo R. Fortes

Data de Início: 02/03/2015

Data Final: 26/06/2015

Descrição:

Habilitação Profissional: Técnico em Nutriçao e Dietética

Atividade: implantação de coleta seletiva no laboratório de nutrição

Competência(s) / habilidade(s) / valores: 
- Selecionar a melhor técnica de comunicação disponível de acordo com o perfil da clientela
- Medir os resultados obtidos e correlacioná-los com os esperados. 
- Elaborar relatórios

Descrição: os alunos irão identificar as lixeiras nas quais são depositados os lixos do laboratório. Aplicarão treinamento para pessoal da limpeza da escola e para os alunos dos outros módulos do curso para que façam o procedimento adequado.

Recursos Necessários: cartazes, sacos de lixo coloridos, folders.

 OBJETIVO(S) DO PROJETO: implantar a coleta seletiva no laboratório, desenvolvendo a consciência ambiental

 META(S) DO PROJETO:

- coleta do laboratório implantada em 100 % das lixeiras
- treinamento para 100% das funcionarias da limpeza
- treinamento para , pelo menos 80%, dos alunos dos módulos de nutrição.

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:
- desenvolver a consciência ambiental nos alunos.

 METODOLOGIA(S)

Pesquisar sobre coleta seletiva, produzir material educativo e identificação de lixeiras, promover treinamentos.

CRONOGRAMA DO PROJETO.

Pesquisa sobre coleta seletiva 03/15
Identificação lixeiras, 04/15
Produção material educativo 04/15
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Treinamento para funcionários limpeza 05/15
Treinamento para alunos 05/15

RESULTADOS ESPERADOS 

- coleta do laboratório implantada em 100 % das lixeiras

- treinamento para 100% das funcionarias da limpeza

- treinamento para , pelo menos 80%, dos alunos dos módulos de nutrição.

Metas associadas:

> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares

Projeto: Orientação Nutricional para alunos do Ensino Técnico integrado ao Médio

Responsável(eis): Daniela Russos R. Fortes

Data de Início: 02/03/2015

Data Final: 30/06/2015

Descrição:

Habilitação Profissional: ETIM Nutrição e Dietética

 Atividade: orientar os alunos dos cursos de Etim sobre hábitos alimentares saudáveis adequados para idade dos mesmos.

 Competência(s) / habilidade(s) / valores: 

Relacionar as práticas alimentares do indivíduo e da comunidade com o seu estado nutricional.
Relacionar a alimentação equilibrada com a manutenção da saúde, o bem-estar e a disposição para o trabalho.

 Descrição:

Os alunos orientarão os colegas do Etim, sobre hábitos alimentares a serem adotados. O projeto será desenvolvido nos horários de intervalo do almoço, onde os alunos estão todos na escola.

 Recursos Necessários: folder, cartazes, pirâmide alimentar, jogos ( bingo, gincana)

 

OBJETIVO(S) DO PROJETO: melhorar a qualidade de vida dos estudantes que permanecem na escola em período integral, através do conhecimento de uma alimentação saudável.

 META(S) DO PROJETO:

- alcançar 80% dos alunos do ETIM nas dinâmicas.

 

 METODOLOGIA(S) pesquisa sobre hábitos alimentares para adolescentes, elaboração de folder, cartazes para explanação do tema, criação de dinamicas para verificação de conhecimento.

 CRONOGRAMA DO PROJETO.

Pesquisa sobre hábitos alimentares adolescentes 03/15 -04/15
Desenvolvimento de material educativo(folder, cartaz, jogos) 04/15
Implantaçao do projeto com os alunos dos Etim 06/15

 RESULTADOS ESPERADOS:

- alcance de 80% dos alunos que estudam no Etim. Medido através de assinaturas em ATAs de atividades

Metas associadas:

> Reduzir a evasão em 30%
> Melhorar em 50% os hábitos alimentares dos alunos dos cursos integrados.
> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares

Projeto: Visitas Técnicas Nutrição e Dietética

Responsável(eis): Daniela Russo R. Fortes, Lúcia da Silva Teixeira e Mariane Carmona Géia

Data de Início: 02/03/2015

Data Final: 30/06/2015

Descrição:

Habilitação Profissional: ETIM Nutrição e Dietética e Técnico em Nutrição e Dietética

 Atividades:

1. Visita técnica ao museu do corpo humano na UNITAU (Etim);
2. Visita Técnica na Sabesp ( Etim e técnico);
3. Visita Técnica em Restaurantes Industriais/Comerciais ( técnico ); 
4. Visita Técnica na Nora Congelados ( técnico ); 
5. Visita Técnica na Yakult ( técnico );
6. Visita Técnica a Cooperativa de Leite Comevap (Etim);
7. Visita Técnica ao Banco de Leite - Hospital Escola (técnico);

 Competência(s) / habilidade(s) / valores: 

1. Nomear os órgãos e glândulas anexas que fazem parte do Sistema Digestório; Identificar a fisiologia da digestão;
 
2. 5. Avaliar os procedimentos higiênico-sanitários em Unidades de Alimentação e Nutrição;
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3.4.5.  Interpretar a legislação pertinente à estrutura física, edificação e instalações de um serviço de alimentação; 
 
6. Associar a segurança alimentar às técnicas de controle de qualidade; .Executar as técnicas corretas de higienização das mãos, alimentos, equipamentos, utensílios e ambiente;
 
7. . Promover o aleitamento materno exclusivo, orientando quanto aos possíveis obstáculos e esclarecer os direitos da lactante;  Listar as vantagens do aleitamento materno para o lactante, nutriz e para a sociedade;   Informar conduta adequada para evitar os obstáculos ao aleitamento (ingurgitamento, mastite, fissuras);  Informar os direitos da lactante 
  
Descrição:
Visitas orientadas.
 
  CRONOGRAMA DO PROJETO.

Visita Técnica à Sabesp 03/2015

Visita Técnica Yakult 04/2015
Visita Técnica ao Restaurante Industrial 05 /2015
Visita Técnica à Nora Congelados 06/2015
Visita Técnica ao Banco de Leite do Hospetal Escola 04/2015
Visita Técnica ao Restaurante Comercial 05/2015
Visita Técnica à Comevap 06/2015 

 RESULTADOS ESPERADOS:

- alcance de 90% dos alunos presentes na visita

Metas associadas:

> Reduzir a evasão em 30%
> Aumento de 30% o número participação de eventos ligados a área de atuação dos cursos.
> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares

Projeto: Visitas Técnicas  Cozinha

Responsável(eis): Mariane Carmona Géia

Data de Início: 02/03/2015

Data Final: 29/05/2015

Descrição:

Habilitação Profissional: Técnico em Cozinha

Atividade:

-Visita Técnica em uma Cervejaria (3A );
-Visita Técnica em uma Cachaçaria( 3A );
-Visita Técnica em uma vinícola( 3A);
-Visita Técnica em Restaurantes Industriais/Comerciais( 2A );
-Visita Técnica na Nora Congelados ( 2A );
-Visita Técnica na Yakult(2A ) .

 Competência(s) / habilidade(s) / valores: 

-Analisar as técnicas de produção e harmonização de pratos com os diferentes tipos de bebidas.(3A)

 -Verificar a caracterização de componentes que integram o ambiente. (2A)

 Descrição:

-Visita Técnica à cervejaria, cachaçaria e vinícola para verificar os aspectos dos diferentes tipos de bebidas e seus processos de produção.

 -Visita Técnica em Restaurantes Industriais/Comerciais; Nora Congelados e Yakult para verificar a caracterização de componentes que integram o ambiente e interpretar projetos de decoração do ambiente gastronômico.

 

OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Incentivar o discente a participar das visitas técnicas na área de atuação, caracterizado por proporcionar a vivência extraclasse.

  

CRONOGRAMA DO PROJETO.

Visita Técnica à Nora Congelados 03/2015
Visita Técnica Yakult 04/2015
Visita Técnica ao Restaurante Industrial 05/2015
Visita Técnica a Cervejaria 03 /2015 
Visita Técnica a vinícola 04/2015
Visita Técnica a cachaçaria 05/2015

 

 RESULTADOS ESPERADOS:

Atingir 75% dos alunos, demonstrando a importância das visitas técnicas para o futuro profissional.

 
Metas associadas:

> Aumento de 30% o número participação de eventos ligados a área de atuação dos cursos.
> Reduzir a evasão em 30%
> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares

Projeto: Sistema NSA
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Responsável(eis): Secretaria Acadêmica

Data de Início: 04/02/2015

Data Final: 30/03/2015

Descrição:

O sistema foi adquirido com a intenção de melhorar os serviços prestados pela secretaria acadêmica e conseguindo melhoras as praticas dos docentes de registros de atividades e avaliações, também facilitar a divulgação dos resultados acadêmicos para os alunos e para os responsáveis acompanharem tal desenvolvimentos.

Etapas: 

 

Instalação  do sistema nos equipamentos da escola e dos docentes;
Capacitação dos docentes para utilização do sistema;
Divulgação do sistema para os alunos e responsáveis;
Acompanhamneto do trabalho e dos resultados.

CRONOGRAMA DO PROJETO.

Apresentação do sistema aos docentes     Novembro/2014
Cadastro das habilitações/cursos     Janeiro e Julho/2015
Cadastro das Turmas             Janeiro, Fevereiro e Julho/2015
Matrícula dos alunos       Janeiro e julho/2015
Instalação do programa nos equipamentos   Janeiro e Fevereiro/2015
Instruções aos docentes       Fevereiro/2015
Capacitações para pequenos grupos de docentes com orientações sobre cadastro de menções           Fevereiro, março e abril/2015
Conselho de Classe Intermediário     Abril e outubro/2015
Rematrícula         Junho e novembro/2015
Conselho de Classe Final       Julho e dezembro/2015
Expedição de documentos      Ano todo
Elaboração e impressão de Históricos    Ano todo
Elaboração de Diploma       Maio e Outubro/2015
Cadastro das Organizações Curriculares    Após homologação
Vínculo Professor/Componente     Após atribuição de aulas
Vínculo Calendário Escolar      Após homologação
Vínculo Horário de aulas       Janeiro e Julho/2015

 
Metas associadas:

> Capacitar 100% da comunidade escolar para utilização do sistema NSA

Projeto: Venda Ativa

Responsável(eis): Odisael Vieira de Siqueira

Data de Início: 02/03/2015

Data Final: 22/05/2015

Descrição:

 

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

 O curso é caracterizado por proporcionar aulas práticas através do laboratório de Nutrição em todos os 03 (três) módulos.

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
- Reverter verba para a AAPM da escola nos 03 (três) módulos.

 

C. META(S) DO PROJETO:

 Aumentar em 20% a arrecadação da contribuição da APM por módulo, referente ao inicio de cada semestre.

 

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

Os alunos gostam e sentem motivados a trabalhar em equipe e com isso contribuir com a AAPM da escola, tendo em vista que a mesma proporciona reposição de material (utensílios) do laboratório de Nutrição.

 

E. METODOLOGIA(S):

- Cada turma (módulo) ficará responsável pela organização e venda de alimentos junto ao professor do componente de Técnica Dietética com o apoio dos demais professores da área de Nutrição.
- Será estabelecido um cronograma de vendas junto ao cardápio (preparação) que será comercializada.
- O valor arrecadado será convertido parcialmente para a AAPM e outra ficará em forma de depósito na APM para futuras compras.

F. CRONOGRAMA DO PROJETO:

Reunião com os alunos e estabelecimento do produto a ser vendido e cronograma 02 a 06/03/2015 
Venda de produto 23 - 27/03/2015 
Contagem de dinheiro e depósito para a AAPM 30/03 - 02/04/2015
Reunião com os alunos e estabelecimento do produto a ser vendido e cronograma 06 - 10/04/2015
Venda de produto 13 - 17/04/2015
Contagem de dinheiro e depósito para a AAPM 22/4 - 24/04/2015
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Reunião com os alunos e estabelecimento do produto a ser vendido e cronograma 04 - 08/05/2015
Venda de produto 11 - 15/05/2015 
Contagem de dinheiro e depósito para a AAPM 18/05 - 22/05/2015

  

G. RESULTADOS ESPERADOS:
Atingir 20% de arrecadação a mais em relação as contribuições do inicio do semestre.

 
Metas associadas:

> Intensificar o número trabalhos solidários junto à comunidade local com realização de 5 trabalhos de atendimentos às necessidades
> Aumentar em 10% o número de vagas de estágios através de parcerias que contribuam para a qualidade dos cursos oferecidos

Projeto: Comunicando

Responsável(eis): Lucio Salgado Silva

Data de Início: 04/02/2015

Data Final: 30/12/2015

Descrição:

 A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

Comunicação com os alunos

  B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Manter os alunos informados periodicamente sobre as ações realizadas para trazer de volta alunos que se evadiram ou abandonaram.

 C. META(S) DO PROJETO:

Acompanhar a frequencia dos alunos, e entrando em contato com os alunos que não estiverem frequentando o curso, passar a cada 3 meses uma lista para que os alunos tomem ciência das ações realizadas em prol do retorno dos que evadiram ou abandonaram.

 

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

No ultimo web sai, a maioria dos os alunos sinalizaram que não sabem informar se a escola adota alguma medida para trazer de volta alunos que se evadiram ou abandonaram. Frente a essa situação, se mostra necessário uma melhor comunicação, para informar aos alunos sobre as ações que são realizadas pela escola para tentar trazer de volta os alunos que evadiram ou abandonaram.

Web sai: A escola adota alguma medida para trazer de volta alunos que se evadiram ou a abandonaram?
Respostas: 16,57% - sim; 14,86% - não; 68,57% - não sei informar 
(Amostra: 175 pessoas)

 E. METODOLOGIA(S):

Durante o semestre, deve ser realizado um acompanhamento da situação de alunos desistentes e evadidos
No conselho parcial e no final do semestre, os alunos receberão uma lista onde deve constar quais foram as ações realizadas para tentar trazer de volta alunos evadidos ou desistentes. Assim, os alunos presentes poderão demonstrar ciência dos fatos.

F. CRONOGRAMA DO PROJETO:

Acompanhamento da situação dos alunos 04 / 02 - 12 / 04
Apresentação das ações 13 / 04 - 17 / 04
Acompanhamento da situação dos alunos 18 / 04 - 01 / 06
Apresentação das ações 02 / 06 - 20 / 06

 G. RESULTADOS ESPERADOS:

Melhora da comunicação com alunos frequentes e alunos evadidos ou desistentes, informando 100% dos alunos sobre as ações realizadas para tentar trazer de volta alunos desistentes ou evadidos.

Metas associadas:

> Capacitar 100% da comunidade escolar para utilização do sistema NSA

Projeto: Sinergia nas comunicações na área da mecânica

Responsável(eis): Carlos Roberto Lopes Ribeiro

Data de Início: 04/02/2015

Data Final: 29/12/2015

Descrição:

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:
-Estimular os docentes da Área no sentido de melhorar a comunicação interpessoal (Docente X Docente; Docente X Aluno)

 B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

-Através da melhoria na comunicação interna sobre atividades e afins, conseguir maior participação de todos os envolvidos. Melhorar o planejamento de atividades externas.
-Com a melhoria do planejamento, realizar maior número de visitas técnicas à empresas e participação em eventos técnicos regionais.

 C. META(S) DO PROJETO :

-Participação dos Professores e alunos em 5 eventos ligados à área ao ano (feiras, simpósios ou congressos da região e visitas técnicas).

 D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

-Alunos tem manifestado sua insatisfação quanto a falta de participação da Escola (Área da Mecânica) em eventos técnicos na região.
-Professores relatam dificuldade na organização de atividades externas.

 E. METODOLOGIA(S):



29/05/2015 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 105/119

-Reuniões com Professores;
-Reuniões com os alunos, por sala;
-Palestras com os monitores;
-Contato com empresas da região.

F. CRONOGRAMA DO PROJETO.
O projeto é de execução contínua no âmbito da Escola e depende da programação das empresas, não disponível no momento, para sua execução externa. 

 G. RESULTADOS ESPERADOS:

-Participar, como Escola, em 5 (cinco) eventos técnicos regionais durante o ano.

Metas associadas:

> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares

Projeto: Expansão da empregabilidade

Responsável(eis): Mário Augusto de Souza

Data de Início: 09/03/2015

Data Final: 29/12/2015

Descrição:

 TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS 

 A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

Pautar-se nas atribuições do coordenador de curso, relacionadas às funções gerais, implantando o projeto ora estabelecido no ambiente escolar para criar oportunidades de emprego aos alunos do curso e, simultaneamente, difundir as atribuições do profissional técnico em serviços jurídicos às instituições públicas e privadas do Município de Pindamonhangaba.

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Propagar às organizações públicas e privadas do Município de Pindamonhangaba as atribuições do profissional Técnico em Serviços Jurídicos e, concomitantemente, difundir a tais órgãos a existência do curso de qualificação profissional na instituição de ensino, com o propósito de aproximar as organizações públicas e privadas dos alunos e, com isso, facilitar o ingresso deles no competitivo mercado de trabalho.

 

C. META(S) DO PROJETO:

 Oportunizar, em no mínimo três instituições públicas ou privadas, a existência de vagas de emprego e/ou estágio aos alunos do Curso Técnico em Serviços Jurídicos, com o propósito de difundir as atribuições do respectivo profissional às organizações, bem como a promoção, em nossa instituição de ensino, dessa qualificação profissional vinculada à área de gestão e negócios.

 D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

 Em reuniões realizadas com representantes discentes e, inclusive, com professores, foi apontada a necessidade de difundir a sociedade local, em especial às empresas públicas e privadas do Município de Pindamonhangaba, as atribuições do profissional Técnico em Serviços Jurídicos, a fim de que tais organismos conheçam essa profissão e oportunizem o acesso dos alunos no mercado de trabalho, seja por meio de estágio ou
emprego. Ainda, justifica-se a execução do presente projeto o fato de muitas empresas em nossa cidade não saberem da existência desse curso de qualificação profissional, único no município.

  

E. METODOLOGIA(S):

Depois de estabelecer o projeto, a equipe de professores e os alunos serão informados acerca do conteúdo do projeto, bem como de seus propósitos e efeitos positivos para o curso e comunidade escolar. Após, as tarefas pré-estabelecidas no cronograma abaixo serão executadas, visando sempre a conquista de parcerias com empresas e demais organismos públicos ou privados do Município de Pindamonhangaba/SP para
oportunizar o acesso ao mercado de trabalho dos alunos egresso do Curso Técnico em Serviços Jurídicos, o que, logicamente, contribuirá para a formação da identidade do curso na instituição e região. Haverá, ainda, ao final das etapas do cronograma referido, uma avaliação pela coordenação de área acerca dos resultados obtidos com a execução do projeto, a qual será difundida aos alunos, professores e equipe gestora.
 
F. CRONOGRAMA DO PROJETO:

1. Divulgar à equipe docente e discente o projeto. 09 /03 a 23/03
2. Reunir professores e alunos para contribuir com a execução do projeto. 30/03 a 20/04
3. Promover a reunião de material sobre as atribuições do profissional técnico em serviços jurídicos, bem como sobre as saídas profissionais; 27/04 a 25/05
4. Organizar um momento de contato direto com os alunos do curso com alunos egressos bem sucedidos, divulgado o evento à comunidade escolar. 01/06 a 24/08
5. Identificar instituições públicas e privadas que possam aderir a contratação do profissional técnico em serviços jurídicos, por meio de contato pessoal com os representantes de tais organizações. 09/03 a 14/12
6. Oficiar organismos públicos e privados com o propósito de noticiar a oferta do Curso Técnico em Serviços Jurídicos na instituição, as atribuições do profissional técnico, bem como estabelecer parcerias para oportunizar o acesso dos alunos ao mercado de trabalho, por meio de emprego ou estágio. 09/03 a 14/12
7. Avaliar a execução do projeto, promovendo um check list das tarefas realizadas e dos resultados conquistados. 14/12

 

G. RESULTADOS ESPERADOS 
Estabelecer três parcerias com empresas públicas e/ou privadas do Município de Pindamonhangaba/SP para oportunizar o conhecimento, no âmbito mercadológico, das atribuições do profissional técnico em serviços jurídicos, bem como a criação de vagas de estágio ou emprego por tais instituições.

 
Metas associadas:

> Reduzir a evasão em 30%

Projeto: Planejamento de Trabalho de Conclusão de Curso Informática

Responsável(eis): Sandro Castilho de Moraes

Data de Início: 04/02/2015

Data Final: 03/07/2015

Descrição:

Projetos: 
Sistema para uma Clínica Odontológica
Site para a empresa Semi Jóias
Aplicativo para celular Criminal Map

 Atividades:
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OSistema para uma Clínica Odontológica - Pesquisa na Internet, Pesquisa in loco, entrevista com o responsável da empresa, apresentação para a escola na sala de vídeo, parte escrita.
 
O Site para a empresa Semi Jóias- Pesquisa na Internet, entrevista com o responsável da empresa,apresentação para a escola na sala de vídeo, parte escrita.
 
O Aplicativo para celular Criminal Map- Pesquisa na Internet, pesquisa in loco na polícia apresentação para a escola na sala de vídeo, parte escrita.

 Competência(s) / habilidade(s) / valores: 

OSistema para uma Clínica Odontológica - - foi realizada pesquisa na Internet, sobre linguagens de programação ebanco de dados. O projeto ainda está em fase inicial, mas foi boa a participação dos alunos, resultando em um projeto criativo e prático. Os componentes do grupo estavam preparados para a apresentação e tiveram boa desenvoltura em apresentar o seu projeto. Atingindo assim o que foi pedido no plano de curso.
 
O Site para a empresa Semi Jóias-foi realizada pesquisa na Internet, sobre linguagens de programação e banco de dados a serem utilizados. O projeto ainda está em fase inicial, neste trabalho apenas alguns alunos se envolveram totalmente no projeto. E a apresentação dos mesmos na sala de vídeo deixou a desejar, estando ainda tudo muito em estágio inicial. Atingindo assim parcialmente o que foi pedido no plano de curso.
 
O Aplicativo para celular Criminal Map- foi realizado pesquisa na Internet, sobre linguagens de programação, programas de design de aplicativos. O projeto ainda está em fase inicial, mas foi boa a participação dos alunos, resultando em um projeto criativo, prático e belo, para facilitar o dia a dia das pessoas e a prevenção do crime e seu mapeamento nesta cidade. Os componentes do grupo estavam preparados para a
apresentação e tiveram boa desenvoltura em apresentar o seu projeto. Atingindo assim o que foi pedido no plano de curso.

 Descrição:

OSistema para uma Clínica Odontológica, trata-se de um programa para gerenciar a Clínica Odontológica escolhida, tratar de pagamentos, medicamentos, cadastro de funcionários e clientes. Foram feitas visitas pelos alunos à clínica, entrevista com o responsável e eles tem a autorização de realizar o projeto do mesmo. Foram feitas pesquisas sobre a melhor linguagem de programação e banco de dados a ser utilizados. O
programa ainda está em fase inicial, com o esqueleto do projeto. Foi apresentada para a escola na sala de vídeo.
 
O Site para a empresa Semi Jóias, trata-se da criação de um site para uma empresa que vende semi joias, divulgar os produtos da mesma e ampliação da clientela, vendendo os produtos via Internet. Foram feitas visitas pelos alunos à Loja, entrevista com o responsável e eles tem a autorização de realizar o projeto do mesmo. Foram feitas pesquisas sobre a melhor linguagem de programação e banco de dados a serem
utilizados. O programa ainda está em fase inicial, com o esqueleto do projeto. Foi apresentada para a escola na sala de vídeo.
 
OAplicativo para celular Criminal Map,será um aplicativo para celular que informará as pessoas da cidade de Pindamonhangaba, qual a rota mais segura a ser seguida. Evitando os locais onde acontecem crimes, permitindo também para que as pessoas que sofreram algum tipo de crime possam cadastrar o ocorrido, e o mesmo faça parte das estatísticas dos locais com mais perigo de crimes (furtos, roubos, assassinatos, estupros,
etc) para informação dos outros usuários do aplicativo. O programa fará estatísticas e ajudará ao usuário escolher as suas rotas. Foram feitas pesquisas sobre a melhor linguagem de programação e banco de dados a serem utilizados. O aplicativo ainda está em fase inicial, com o esqueleto do projeto e design das telas iniciais. Foi apresentada para a escola na sala de vídeo.

 OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Desenvolver as habilidades para a execução da matéria de DTCC. 
Preparar os alunos para o mercado.

 META(S) DO PROJETO:

80% dos alunos com o protótipo de seu projeto.

 JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

Realização de um trabalho conjunto entre os professores de PTCC e DTCC para a realizaçãode um trabalho ideal, atingindo os objetivos dos planos das matérias de PTCC e DTCC

 CRONOGRAMA DOS PROJETOS:

Sistema para uma Clínica Odontológica

Escolha do Tema - Entrevista, pesquisa in loco 25 /08 - 12 /09
Pesquisa sobre o tema, linguagens de programação e banco de dados 15 /09 - 03 /10
Criação do protótipo do projeto do sistema 06/ 10 - 31 / 10
Parte escrita do projeto e Power Point 03 / 11 - 21 / 11
Apresentação 24/ 11 -28 / 11

 

Site para a empresa Semi Jóias,

Escolha do Tema - Entrevista, pesquisa in loco 25 /08 - 12 /09
Pesquisa sobre o tema, linguagens de programação e aplicativos de construção e design de sites. 15 /09 - 03 /10
Criação do protótipo do projeto do site 06/ 10 - 31 / 10
Parte escrita do projeto e Power Point 03 / 11 - 21 / 11
Apresentação 24/ 11 -28 / 11

 

Aplicativo para celular Criminal Map

Escolha do Tema 25 /08 - 12 /09
Pesquisa sobre o tema, linguagens de programação e aplicativos de design, banco de dados. 15 /09 - 03 /10
Criação do protótipo do projeto do aplicativo 06/ 10 - 31 / 10
Parte escrita do projeto e Power Point 03 / 11 - 21 / 11
Apresentação 24/ 11 -28 / 11

 G. RESULTADOS ESPERADOS:

Sistema para uma Clínica Odontológica
Criação do protótipo do sistema.
Criação de um sistemanovo.
Entrega da parte escrita e apresentação do Power Point
Desenvoltura na apresentação.
Site para a empresa Semi Jóias,
Criação do protótipo do site.
Criação de um site.
Entrega da parte escrita e apresentação do Power Point
Desenvoltura na apresentação
Aplicativo para celular Criminal Map
Criação do protótipo do aplicativo.
Criação de um aplicativo.
Entrega da parte escrita e apresentação do Power Point
Desenvoltura na apresentação.
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Metas associadas:

Projeto: Orientação e Apoio Educacional

Responsável(eis): Ademar Paes dos Santos

Data de Início: 02/02/2015

Data Final: 29/12/2015

Descrição:

 Professor (a) Responsável: ADEMAR PAES DOS SANTOS nº de HAE: 34

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

 Acompanhamento da Recuperação contínua.

 B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Objetivos Gerais:

 Reduzir o índice de menções insatisfatórias, com acompanhamento e orientação dos alunos que apresentam baixo rendimento escolar.

 Objetivos específicos:

   Auxiliar o aluno no desenvolvimento de atividade e projetos desenvolvidos na escola;

 Diminuição do índice de menções insatisfatórias e evasão escolar;
 Trabalhar com grupos de estudos e monitorias de alunos.

 C. META(S) DO PROJETO:

   Diminuição da evasão em 10% com relação ao ano de 2014, até dezembro de 2015 

 Diminuir em 15% o número de alunos com baixo rendimento em relação ao ano de 2014, durante o ano letivo de 2015.

 D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

Ao analisar os índices de baixa frequência dos alunos no ano de 2014, evidenciadas em atas dos conselhos de classe finais, se faz necessária uma ampla atuação priorizando ações preventivas para que aumente a assiduidade e consequentemente diminua a evasão, pois estes fatores estão ligados diretamente.

Os fatores cognitivos, físicos, psíquicos e sociais são nortes para que o processo de aprendizagem ocorra, para tanto há a necessidade de uma orientação aos alunos cujo enfoque é diminuir em 15% o baixo rendimento escolar dos alunos com dificuldade de aprendizagem através do acompanhamento individual com o intuito de favorecer o processo de ensino.

Trabalhar os dados estatísticos do ano de 2014, observando as causas e preocupando-se com a melhora dos índices da Unidade Escolar que apresentou um percentual de Progressões Parciais concluídas em 47,8% e uma evasão de 24,7% no primeiro semestre. Com o desenvolvimento deste projeto, pretende-se diminuir a evasão em 10% e o índice de retenção em 15%, diminuindo consequentemente o número de Progressões
Parciais.

 E. METODOLOGIA(S)

 Análise das menções intermediárias e acompanhamento da evolução do aluno no transcorrer do ano letivo.
 Observação do quadro de baixo rendimento, com acompanhamento individual ou em grupo das dificuldades apresentadas.
 Orientação quanto à situação de evasão escolar.
 Estabelecimento de parceria com a Prefeitura Municipal e seus Conselhos Municipais para a auxiliar na questão de evasão escolar;
 Observação do Conselho final e levantamento dos dados das menções insatisfatórias;
 Elaboração dos grupos de monitoria;
 Acompanhamento dos grupos de monitoria dos alunos.

 

F. CRONOGRAMA DO PROJETO
Análise das menções insatisfatórias nos conselhos intermediários. 04 / 2015 e 09 / 2015
Observação do quadro de baixo rendimento escolar, criação de grupos de estudo para sanar ou minimizar a situação. 05 / 2015 - 12 / 2015
Observação dos hábitos de estudo e organização, planejando atividades educacionais de forma integrada, com a finalidade de melhoria do rendimento escolar, com abordagem da coordenação e corpo docente, em virtude do baixo rendimento escolar. 02 / 2015 - 12 / 2015
Análise, avaliação e levantamento dos índices de evasão e suas causas, apresentando relatórios e gráficos para a equipe escolar utilizar para o ano seguinte. 08 / 2015 e 12 / 2015
Parceria com a Prefeitura Municipal e seus Conselhos Municipais Até 06 / 2015

  G. RESULTADOS ESPERADOS:

 Trabalhar os motivos da evasão diminuindo em 5% em relação ao ano de 2014;

   Diminuir em 15% o número de alunos com baixo rendimento.

 
Metas associadas:

> Redução de 50% da insatisfação dos alunos em relação ao atendimento dos alunos com dificuldades
> Aumento de 30% o número participação de eventos ligados a área de atuação dos cursos.

Projeto: O suporte da coordenação pedagógica nas práticas docentes

Responsável(eis): Marília Cristina Moraes Soares Schimidt

Data de Início: 04/02/2015

Data Final: 31/12/2015

Descrição:

Projeto de Gestão Pedagógica - 2015

Professor (a) Responsável: MARÍLIA CRISTINA MORAIS SOARES SCHMIDT nº de HAE 38

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem
- Sistematização dos processos de registro da Observação Direta e Avaliações Práticas
- Avaliação da Aprendizagem: registros e processos
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-Avaliação diagnóstica no desenvolvimento de competências

Aulas Práticas
- Articulação entre teoria e prática: desenvolvimento de competências e habilidades
- Acompanhamento de aulas práticas
- Os Projetos Produtivos como instrumento de aprendizagem na construção de competências profissionais

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem - Projeto Avaliação: Conceito, técnicas e instrumentos.
1. Expor as principais antíteses do processo de ensino-aprendizagem, enfrentadas na realidade educacional do ensino regular e técnico; 
2. Construir alternativas às formas clássicas de avaliação, capazes a suplantar seus limites pedagógicos;
3. Possibilitar uma mudança cultural sobre a avaliação escolar, fazendo-a mais significativa para o discente e pais;
4. Abrir espaços comunicativos para buscas de consensos entre alunos e professores;

Aulas práticas - Projeto Aulas Práticas: Alternativas Metodológicas
1. Trazer à luz a discussão sobre a importância das aulas práticas promovendo a visualização dos conceitos explicados e discutidos em aula teórica. 
2. Colaborar, gerenciando e coordenando a elaboração de Planos de Curso que garantam o desenvolvimento de atividades práticas. 
3. Acompanhar a efetivação das ações e apresentar a devolutiva quanto ao nível de satisfação dos alunos no que tange a aprendizagem através de conhecimentos práticos
4. Promover condições favoráveis às aulas práticas dentro ou fora dos laboratórios.

 

C. META(S) DOS PROJETOS:

Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem - Projeto Avaliação: Conceito, técnicas e instrumentos.
• Diminuir em 10% as avaliações escritas (provas teóricas) até novembro de 2015. Levantamento será realizado através dos registros nos diários de classe de 2014 e 1015.

Aulas práticas - Projeto Aulas Práticas: Alternativas Metodológicas
• Aumentar em 15% o uso dos laboratórios nas aulas do ensino médio: Tornar o uso do laboratório uma prática frequente, e contemplada nos Planos de Trabalho Docente. 
• Aumentar em 15% as atividades de aulas práticas nos cursos da área de Gestão.

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem - Projeto Avaliação: Conceito, técnicas e instrumentos.
O projeto atenderá aos preceitos atuais de avaliação no processo ensino-aprendizagem e a busca pelo "novo olhar" do docente no que se refere a avaliação.
A reflexão, estudos e práticas sobre o tema ilustrarão as diversas possibilidades e diferentes instrumentos de avaliação que dispomos para melhor analisarmos o rendimento escolar dos discentes.
Neste contexto a avaliação executará principalmente sua função de diagnosticar uma experiência tendo em vista a reorganização para a produção de melhores resultados.

Aulas práticas - Projeto Aulas Práticas: Alternativas Metodológicas
O Projeto Aulas Práticas: Alternativas Metodológicas, oferecerá condições aos professores de aperfeiçoarem seus Planos de Trabalho Docente visando a implementação das atividades práticas que asseguram ao aluno melhor aprendizagem e aproveitamento dos conhecimentos teóricos, além possibilitar o aperfeiçoamento de habilidades fundamentais para a complementação do currículo de formação integral e/ou profissional
dos alunos.

E. METODOLOGIA DO PROJETO.

Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem - Projeto Avaliação: Conceito, técnicas e instrumentos.
• Analise da Atas de Conselho de Classe Intermediário.
• Analise comparativa, com outras unidades, através do Banco de Dados, Centro Paula Souza.
• Entrevista com alunos e professores sobre avaliação: Aspectos Positivos e Negativos.
• Estudo (Coordenadores de Curso e Professores) do livro, Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e recriando a prática de Cipriano Carlos Luckesi.
Aulas práticas - Projeto Aulas Práticas: Alternativas Metodológicas
• Analise dos Planos de Trabalho Docente e Diários de Classe, para verificação da aplicação das práticas. 
• Entrevista com alunos e professores sobre as aulas práticas: Aspectos Positivos e Negativos.
• Estudo (Coordenadores de Curso e Professores) do livro, A Prática Educativa de Antoni Zabala.

 F. CRONOGRAMA DO PROJETO. 

Projeto Avaliação: Conceito, técnicas e instrumentos.

*Apresentação do projeto em questão aos Coordenadores de Curso.
*Alinhamento do mesmo as atividades específicas de cada curso.
* Apresentação do projeto aos Coordenadores de Classe Descentralizada.

Aulas práticas - Projeto Aulas Práticas: Alternativas Metodológicas.
*Apresentação do projeto em questão aos Coordenadores de Curso.
*Alinhamento do mesmo as atividades específicas de cada curso.
*Apresentação do projeto aos Coordenadores de Classe Descentralizada.
04/02/15 - 27/02/15

Projeto Avaliação: Conceito, técnicas e instrumentos.

*Exposição do projeto na Reunião Pedagógica
* Entrega do questionário aos professores para metodologia do mesmo.

Aulas práticas - Projeto Aulas Práticas: Alternativas Metodológicas
*Exposição do projeto na Reunião Pedagógica
* Entrega do questionário aos professores para metodologia do mesmo.

 20/03/15

Projeto Avaliação: Conceito, técnicas e instrumentos.

*Analise dos Planos de Trabalho Docente para observação dos instrumentos e procedimentos de avaliação para possíveis interferências para alinhamento do projeto.
* Entrevista com os alunos sobre avaliação, pontos positivos e negativos, dificuldades e facilidades.

Aulas práticas - Projeto Aulas Práticas: Alternativas Metodológicas
*Analise dos Planos de Trabalho Docente para verificação dos procedimentos didáticos para adequação para alinhamento a este projeto. 
* Entrevista com os alunos sobre as aulas práticas, pontos positivos e negativos, dificuldades e facilidades.
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23/03/15 - 31/03/15

Projeto Avaliação: Conceito, técnicas e instrumentos.

*Levantamento do questionário dos professores.
*Levantamento do questionário dos alunos.
*Analise das Atas de Conselho de Classe Intermediário.

Aulas práticas - Projeto Aulas Práticas: Alternativas Metodológicas
*Levantamento do questionário dos professores.
*Levantamento do questionário dos alunos.
01/04/15 -15/04/15

 16/04/2015-30/04/15

Projeto Avaliação: Conceito, técnicas e instrumentos.
* Apresentação dos resultados obtidos nas entrevistas dos professores e alunos aos Coordenadores de Curso e professores sobre "Avaliação".
* Estudos sobre o tema Avaliação junto aos docentes durante reunião do Coordenador de Curso e Equipe de professores.
* Apresentação do projeto aos pais ou responsável na Reunião de pais.

Aulas práticas - Projeto Aulas Práticas: Alternativas Metodológicas
* Apresentação dos resultados obtidos nas entrevistas dos professores e alunos aos Coordenadores de Curso e professores sobre "Aulas Práticas".
* Estudo sobre as possibilidades de implementação de aulas práticas que visem sedimentar os conhecimentos, as habilidades e competências dos alunos. 
04/05/15-18/0515          -   19/05/15-30/05/15

Projeto Avaliação: Conceito, técnicas e instrumentos.
*Analise da Ata de Conselho de Classe final, buscando comparativo com as menções Intermediárias e considerando a aplicação do projeto.
*Estudos de alguns dos capítulos do livro Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e recriando a prática.
*Acompanhamento das atividades dos professores através do diário de classe relativas as atividades sugeridas quanto as questões que se refere a avaliação diagnóstica.

Aulas práticas - Projeto Aulas Práticas: Alternativas Metodológicas
*Estudos de alguns dos capítulos do livro A prática Educativa.
*Acompanhamento das atividades dos professores através do diário de classe relativas as atividades sugeridas quanto as questões que se refere as aulas práticas.

 1/06/15 - 12/06/15  -    15/06/15 - 30/06/15

Projeto Avaliação: Conceito, técnicas e instrumentos.

*Durante o Planejamento do Ensino Técnico e Replanejamento do Ensino Médio e Etim apresentar os resultados do projeto obtidos até fim do semestre para o Ensino Técnico e meio do semestre para o Ensino Médio e Etim, verificando sua viabilidade e buscando melhorias. 
* Entrevista com os alunos novos sobre avaliação, pontos positivos e negativos, dificuldades e facilidades.
*Apresentar os resultados obtidos no 1º semestre na Reunião de Coordenação.
*Apresentação do andamento do Projeto na Reunião Pedagógica.

Aulas práticas - Projeto Aulas Práticas: Alternativas Metodológicas
*Durante o Planejamento do Ensino Técnico e Replanejamento do Ensino Médio e Etim apresentar os resultados do projeto obtidos até fim do semestre para o Ensino Técnico e meio do semestre para o Ensino Médio e Etim, verificando sua viabilidade e buscando melhorias. 
* Entrevista com os alunos novos sobre aulas práticas, pontos positivos e negativos, dificuldades e facilidades.
*Apresentar os resultados obtidos no 1º semestre na Reunião de Coordenação.
*Apresentação do andamento do Projeto na Reunião Pedagógica.
03/08/15 - 14/08/15   -   17/08/15 -31/08/15

Projeto Avaliação: Conceito, técnicas e instrumentos.

*Levantamento do questionário (entrevista) dos alunos.
*Acompanhamento da elaboração dos PTDs visando os instrumentos e procedimentos de avaliação mais diversificados, após as possibilidades e diversidades quanto a avaliação já terem sido apresentadas através do projeto no 1ª semestre de 2015.
*Analise das Atas de Conselho de Classe Intermediário, buscando novo comparativo com a última intermediária do caso do E. Médio e Etim e do intermediário do semestre passado no caso do E, Técnico.

Aulas práticas - Projeto Aulas Práticas: Alternativas Metodológicas
*Levantamento do questionário (entrevista) dos alunos novos/E. Técnico.
*Acompanhamento da elaboração dos PTDs e Diários de Classes visando os procedimentos didáticos melhor elaborados diversificados, visto que o projeto tornará o tema bastante recorrente.
01/09/15 - 14/09/15           -   15/09/15 - 30/09/15

Projeto Avaliação: Conceito, técnicas e instrumentos.

*Analise das Atas de Conselho de Classe Intermediário.
*Estudo de outro capítulo do livro Avaliação da aprendizagem na escola, reelaborando conceitos e recriando a prática. 
*Participação na reunião de professores junto ao coordenador de curso para apresentar o andamento do projeto e fomentar a participação dos professores.

Aulas práticas - Projeto Aulas Práticas: Alternativas Metodológicas
*Estudo de outro capítulo do livro A Pratica Educativa.
*Participação na reunião de professores junto ao coordenador de curso para apresentar o andamento do projeto e fomentar a participação dos professores.
01/10/15-14/10/15     -   19/10/15-30/10/15

Projeto Avaliação: Conceito, técnicas e instrumentos.

*Analise do cumprimento das etapas do projeto.
*Apresentação dos resultados aos Coordenadores e Direção.
*Analise dos resultados alcançados. 
*Relatório final.

Aulas práticas - Projeto Aulas Práticas: Alternativas Metodológicas
*Analise do cumprimento das etapas do projeto.
*Apresentação dos resultados aos Coordenadores e Direção.
*Analise dos resultados alcançados. 
*Relatório final.
03/ 11/15 - 16/11/15           - 17/11/15 - 30/11/15

F. RESULTADOS ESPERADOS.

Projeto Avaliação: Conceito, técnicas e instrumentos.
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Espera-se que, com o desenvolvimento de novas formas de avaliação estruturadas segundo os problemas expostos por alunos e professores, possamos incutir uma nova cultura em relação às avaliações, fazendo-as mais significativas para os alunos e mais úteis aos professores. Ademais, se espera que, com o fomento de diálogos entre os diversos sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, possamos superar os estigmas
negativos ligados às avaliações e, com isso, reduzir em 10% o número de avaliações realizadas segundo os métodos clássicos.

Aulas práticas - Projeto Aulas Práticas: Alternativas Metodológicas
A articulação mais íntima entre teoria e prática, em especial no ensino técnico, tende a fornecer as condições necessárias para um bom desempenho profissional. Assim, espera-se uma expansão sensível na quantidade e na qualidade das aulas práticas desenvolvidas ao longo do ano. Em termos quantitativos, espera-se um aumento da ordem de 15% no uso dos laboratórios nas aulas de ensino médio

 

Metas associadas:

Projeto: SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO  Descentralizada Rubens Zamith

Responsável(eis): Marcelo Costa Neves

Data de Início: 04/02/2015

Data Final: 30/12/2015

Descrição:

Título do Projeto: SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO.

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO: Discentes de todas as salas da Classe Descentralizada Rubens Zamith e os discentes dos 3ºs anos do ensino médio da escola Rubens Zamith.

 B. OBJETIVO(S) DO PROJETO: Apresentar aos alunos do curso técnico os pré-requisitos da profissão para o ingresso no mercado de trabalho, bem como, o dia a dia da profissão. Apresentar aos alunos dos 3ºs anos do ensino médio os conhecimentos desenvolvidos no curso técnico, bem como as possibilidades de atuação no mercado de trabalho.

 C. META(S) DO PROJETO:

Desenvolvimento de pelo menos 1 atividade no primeiro semestre de 2015 e 3 atividades no segundo semestre de 2015, para os alunos do curso técnico, e 5 atividades no ano de 2015 para os alunos do ensino médio.

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO: Este projeto visa motivar os alunos do 3º ano do ensino médio da escola Rubens Zamith à continuar os estudos após a formação no ensino médio, já que em pesquisa realizada demonstraram desinteresse em continuar os estudando. Para os alunos do curso técnico, estimular os estudos na profissão escolhida, consequentemente diminuindo o absenteísmo e evasão.

E. METODOLOGIA(S): O projeto se divide em duas partes, na primeira parte, envolverá profissionais da área de gestão, na difusão de suas atividades aos alunos dos 1ºs, 2ºs e 3ºs módulos do curso técnico. Esta troca de conhecimentos acontecerá através de palestras e conversa iterativa, apresentando aos discentes o dia a dia do profissional da área de gestão e o que é esperado e exigido aos ingressantes no mercado de
trabalho. Na segunda parte, os alunos do 3º módulo socialização aos alunos do 3º ano do ensino médio, suas perspectivas vislumbradas quanto ao mercado de trabalho, além de apresentar as atividades e conhecimentos desenvolvidos ao longo do curso.

 F. CRONOGRAMA DO PROJETO.

Apresentar o projeto para a direção da escola Rubens Zamith   11/05 a 19/05
Apresentar o projeto aos alunos do 3º módulo do curso técnico   20/05 a 30/05
Selecionar os alunos do 3º módulo que farão as apresentações aos alunos do ensino médio               01/06 a 14/06
Apresentação para os alunos do ensino médio       15/06 a 30/06
Contatar ex-alunos e profissionais da área de gestão para palestrarem para os alunos do 1º, 2º e 3º módulo do curso técnico.          11/05 a 05/06
Apresentação para os alunos do curso técnico       08/06 a 30/06
ATIVIDADES - 2º SEMESTRE PERÍODOS2
Contatar ex-alunos e profissionais da área de gestão para palestrarem para os alunos do 1º, 2º e 3º módulo do curso técnico.          01/08 a 31/08
Apresentação para os alunos do curso técnico       01/09 a 30/11
Apresentar o projeto aos alunos do 3º módulo do curso técnico   01/09 a 14/09
Selecionar os alunos do 3º módulo que farão as apresentações aos alunos do ensino médio               15/09 a 30/09
Apresentação para os alunos do ensino médio       01/10 a 30/11
Avaliar a execução do projeto junto a direção da escola Rubens Zamith e coordenador do curso técnico.              01/12 a 17/12

G. RESULTADOS ESPERADOS.
Aumentar em pelo menos 10% a quantidade de alunos no ensino médio com intenção de continuar seus estudos após a conclusão do ensino médio, e diminuir o absenteísmo e evasão em pelo menos 5% no curso técnico.

Metas associadas:

> Reduzir a evasão em 30%
> Aumentar em 30% o número de inscrições do vestibulinho nas descentralizadas.
> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares

Projeto: DIMINUIÇÃO DA EVASÃO  Coordenador de Descentralizada Campos do Jordão

Responsável(eis): André Luis Raposo

Data de Início: 04/02/2015

Data Final: 30/12/2015

Descrição:

Título do Projeto: DIMINUIÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR EM 25%

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO: Integrar-se com o Coordenador e Professores do curso, visando o levantamento da frequência ás aulas, de cada componente curricular para verificar quais alunos tem faltas superiores a 3(três) dias consecutivos e as causas das ausências, atuando de imediato a fim de evitar que os alunos abandonem o curso.

 B. OBJETIVO(S) DO PROJETO: Evitar que os alunos se desmotivem por em decorrência das faltas seguidas e abandonem o curso, causando evasão.

  C. META(S) DO PROJETO: Diminuição da evsão escolar em 25%.

Verificar as taxas de frequência ás aulas em cada Componente Curricular, participando, orientando e acompanhando as atividades docentes, para ao contatar os alunos que tenham faltas superiores a 3(três) dias consecutivos, propor alternativas para evitar que os mesmos desistam do curso.

  D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO: O controle semanal das taxas de frequência são importantes para evitar que os alunos se desmotivem com o curso, evitando assim que ocorra a evasão.

 E. METODOLOGIA(S): Depois de estabelecer o projeto, a equipe de professores e os alunos serão informados acerca do conteúdo do projeto, bem como de seus propósitos e efeitos positivos para o curso e comunidade escolar. Após, as tarefas pré-estabelecidas no cronograma abaixo serão executadas, visando sempre a diminuição da taxa de evasão, evitando consequentemente que abandonem o curso. Haverá, ainda, ao
final das etapas do cronograma referido, uma avaliação pela coordenação de área acerca dos resultados obtidos com a execução do projeto, a qual será difundida aos alunos, professores e equipe gestora.

F. CRONOGRAMA DO PROJETO.

1. Divulgar à equipe docente e discente o projeto.       04/05 a 08/05
2. Reunir professores e alunos para contribuir com a execução do projeto.  09/05 a 12/06
3. Promover a reunião de material sobre as atribuições do profissional técnico em Administração, bem como sua importância no mercado de trabalho, procurando contatar os alunos que estejam faltando há mais de 3(três) dias. 
4. Organizar um momento de contato direto com os alunos do curso com alunos egressos bem sucedidos, divulgando o evento à comunidade escolar.      21/07 a 31/08
5. Identificar instituições públicas e privadas que possam aderir a contratação do profissional Técnico em Administração, por meio de contato pessoal com os representantes de tais organizações, visando estimular os alunos para evitar evasão 
6. Oficiar organismos públicos e privados com o propósito de noticiar a oferta do Curso Técnico em Administração na instituição, as atribuições do profissional técnico, bem como estabelecer parcerias para oportunizar o acesso dos alunos ao mercado de trabalho, por meio de emprego ou estágio, fazendo com que os alunos vejam a importância do curso no mercado de trabalho.
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              03/11 a 11/12
7. Avaliar a execução do projeto, promovendo um check list das tarefas realizadas e dos resultados conquistados.            14/12

G. RESULTADOS ESPERADOS :

Estabelecer três parcerias com empresas públicas e/ou privadas do Município de Campos do Jordão/SP para oportunizar o conhecimento, no âmbito mercadológico, das atribuições do profissional técnico em Administração, bem como a criação de vagas de estágio ou emprego por tais instituições, visando a diminuição da taxa de evasão do curso em 25%.

Metas associadas:

> Reduzir a evasão em 30%

Projeto: Gota D´agua

Responsável(eis): Direção, Orientador Educacional e Rodrigo Godoi (aluno egresso)

Data de Início: 04/05/2015

Data Final: 10/12/2015

Descrição:

Atividade: Projeto Gota D´agua

Descrição: Este projeto visa conscientizar e aplicar a responsabilidade ambiental e com consumo consciente de água, com professores e alunos no trabalho de preservação da água, mostrando suas múltiplas formas de uso, os ciclos da mesma, sua importância para a vida e para a história dos povos. Além de criar uma carta de princípios onde todos formaram normas e regimentos para controlar o consumo de água de sua escola.

OBJETIVO(S) DO PROJETO: 
• Envolver e relacionar professores e alunos com o consumo consciente de água;
• Reduzir e estabilizar o consumo de água da escola;
• Desenvolver o processo de conscientização e tomada de decisão nos indivíduos relacionados ao projeto.

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

O trabalho com o tema "água" que se propõe aqui, deverá apresentar para professores e alunos uma visão ampla que envolve inúmeros problemas que o mundo atual vem enfrentando com relação à falta de água. O projeto deve ser desenvolvido visando proporcionar aos alunos uma grande diversidade de experiências, com participação ativa, para que possam ampliar a consciência sobre as questões relativas à água no meio
ambiente, e assumir de forma independente e autônoma atitudes e valores voltados à sua proteção e conservação.

METODOLOGIA(S) 
Conversar com os alunos sobre a importância da água para o nosso organismo e o meio em que vivemos. Os professores poderão relacionar com suas matérias, a fim de englobar a vida acadêmica com a importância da mesma. 
Pesquisa em sala de aula sobre o tema, de materiais levados pelos alunos, pesquisados em casa, e análise dos mesmos; 
Utilizar os materiais para a montagem de uma carta de princípios sobre o assunto, expor em toda a escola e propor ao grêmio estudantil o controle e treinamento dos alunos novos que ingressarem na escola.
Discussão de uma peça teatral sobre o tema, onde os alunos montarão os diálogos, a fim de que esta seja apresentada para outras turmas.
Visita a uma estação de tratamento de água e discussões sobre a realidade da poluição dos rios; 
Trabalhar com experiências concretas, mostrando a importância da água para nossa vida, para as plantações, bem como os estados físicos da mesma.
Deverá ser feita de forma contínua, com relatórios descritivos de cada etapa, das discussões do grupo, das atitudes diante do projeto, etc. O professor deverá avaliar também a participação e o envolvimento de cada aluno, de forma individual, bem como avaliar o desenvolvimento de seu trabalho de forma crítica e construtiva.

CRONOGRAMA DO PROJETO.

Palestras e plenárias com alunos e professores Junho/2015
Pesquisa e analise de dados Junho/2015
Construção da Carta de Princípios Agosto/2015
Montagem peça teatro abordando o tema. Setembro/2015
Visita a uma estação de tratamento de água Outubro/2015
Avaliação e relatório dos trabalhos realizados durante o período Novembro/2015

G. RESULTADOS ESPERADOS.
Conscientização e envolvimento de toda comunidade escolar na preservação e utilização dos recursos naturais.

 

OBSERVAÇÃO:

 Este Projeto foi desenvolvido por um ex-aluno da Etec que irá desenvolver na unidade com a supervisão da direção e orientação educacional. 

Metas associadas:

> Desenvolver 5 projetos de conscientização ambiental e sustentável

Projeto: Alzira Franco: uma descentralizada de qualidade

Responsável(eis): Ana Paula Castro

Data de Início: 04/02/2015

Data Final: 30/12/2015

Descrição:

Título do Projeto: Alzira Franco: uma Descentralizada de qualidade.

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

Atuação do projeto será na eficiência e na qualidade da Descentralizada Alzira Franco.

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

• Dar continuidade no projeto das Classes Descentralizadas;
• Buscar o desenvolvimento eficaz das propostas pedagógicas e curriculares, fazendo mediação entre o corpo docente e discente;
• Garantir que a classe descentralizada siga as mesmas normas e costumes adotados na sede, tornando-a uma descentralizada de qualidade.
• Assegurar a boa convivência entre a Descentralizada e a Secretaria de Educação.

C. META(S) DO PROJETO:
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• Proporcionar duas palestras aos discentes;
• Aumentar em 3% o número de concluintes;
• Reunir-se duas vezes no semestre com os discentes para garantir a qualidade da descentralizada;
• Assegurar uma reunião semestral com a Secretaria da Educação para manter a boa vivência.

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

O projeto busca o desenvolvimento do trabalho articulado entre a Coordenação da Classe Descentralizada, professores, alunos e Equipe Gestora da Etec João Gomes de Araújo. Visa também à integração de um trabalho voltado a qualidade de ensino e busca garantir aos alunos da Classe Descentralizada e a comunidade escolar a 
superar junto à supervisão, direção e coordenação questões referentes a informações pedagógicas, espaço físico, distância e quaisquer outras dificuldades que venham a surgir.

E. METODOLOGIA(S)
Pretende-se alcançar o objetivo proposto através do: 
1- Esclarecimento de regras e informações pedagógicas;
2- Elaboração de plano de ação para redução de evasão escolar;
3- Reuniões para integração entre docentes;
4- Estimulo da interdisciplinaridade;
5- Auxilio sobre métodos pedagógicos;
6- Elaboração de eventos das áreas.

F. CRONOGRAMA DO PROJETO.

Dar continuidade ao projeto das classes descentralizadas e recepcionar os novos docentes e discentes.            04/02/2015 a 27/02/2015
Responsabilizar-se pela organização da documentação escolar e dos docentes.              02/03/2015 a 13/03/2015
Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola              16/03/2015 a 31/03/2015
Buscar Interação entre os docentes, prestando orientação aos novos professores.              01/04/2015 a 15/04/2015
Coordenar as atividades pedagógicas, sob a orientação do Coordenador de Projetos Responsável pela Coordenação Pedagógica da Etec sede.              
Coordenar as atividades de apoio educacional, sob a orientação do Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional da Etec sede.              
Acompanhar, em conjunto com o coordenador de curso, a programação das atividades de recuperação contínua e de progressão parcial, orientando e acompanhando sua execução;             
Responsabilizar-se pela organização e cumprimento do calendário escolar, da carga horária e do horário de aulas;           22/06/2015 a 03/07/2015
Participar dos Conselhos das Turmas das Classes Descentralizadas              06/07/2015 a 31/07/2015
Responsabilizar-se pelo atendimento ao aluno e ao docente;   03/08/2015 a 31/08/2015
Responsabilizar-se pela organização da documentação escolar e dos docentes.              01/09/2015 a 16/09/2015
Propor medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem              17/09/2015 a 30/09/2015
Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola             01/10/2015 a 16/10/2015
Acompanhar, em conjunto com o coordenador de curso, a programação das atividades de recuperação contínua e de progressão parcial, orientando e acompanhando sua execução;             
Responsabilizar-se pela organização e cumprimento do calendário escolar, da carga horária e do horário de aulas;           16/11/2015 a 27/11/2015
Participar dos Conselhos das Turmas das Classes Descentralizadas              30/11/2015 a 15/12/2015

 

G. RESULTADOS ESPERADOS:

Espera-se obter uma Classe Descentralizada eficiente e de qualidade, sempre aumentando as vagas para qualificação de mão-de-obra ao mercado de trabalho.

Metas associadas:

> Reduzir a evasão em 30%
> Aumentar em 30% o número de inscrições do vestibulinho nas descentralizadas.
> Redução de 50% da insatisfação dos alunos em relação ao atendimento dos alunos com dificuldades

Projeto: Implantação do Museu Permanente de Informática

Responsável(eis): Coordenação e professores Informática e Redes

Data de Início: 01/03/2013

Data Final: 31/05/2016

Descrição:

 
 
 
 
 
 
Cronograma  Atividades 2015
04 / 02 a 13 / 02    Verificação com professores, levantamento de sugestões e revisão do projeto sugestões para inicio das atividades, replanejamento da meta
23 / 02 a 06 / 03  Verificação com professores de IMC, OSA e outras disciplinas afins a divisão das responsabilidades
09 / 03 a 13 / 03   Explanação do projeto para alunos.
16 / 03 a 20 / 03    Levantamento de materiais/equipamentos importantes que maracaram época.
23 / 03 a 02 / 04   União das listas e análise pelos professores
07 / 04 a 17 / 04   Levantamento de estratégias para busca de materias/equipamentos e local de armazenamento
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22 / 04 a 30 / 04   Plano de divulgação, confecção de cartaz e indicativos para propagação
04 / 05 a 15 / 05   Alunos e professores deverão divulgar para toda a escola a proposta e objetivo.
18 / 05 a 30 / 05   Divulgação para toda a escola a proposta e objetivo.
01 / 06 a 12 / 06   Início da arrecadação juntamente com aniversário da escola.
15 / 06 a 26 / 06   Arrecadação
29 / 06 a 07 / 07   Arrecadação e identificação dos materiais recebidos.
03/08 a 14/08   Arrecadação e identificação dos materiais recebidos.
17/08 a 28/08    Arrecadação e identificação dos materiais recebidos.
31/08 a 18/09    Arrecadação e identificação dos materiais recebidos.
21/09 a 02/10    Verificação de prateleiras, estantes ou móveis para armazenamento.
05/10 a 23/10    Ajustes e adaptações de móveis para aramazenamento dos materiais.
26/10 a 06/11    Arrumação e início da exposição, confecção de caderno de visitas.
09/11 a 20/11    Divulgação do local
23/11 a 04/12    Divulgação do local
07/12 a 15/12    Divulgação do local

Metas associadas:

> Promover ações que envolvam a comunidade escolar com intuito de mostrar a escola

Projeto: Meio Ambiente  lixo

Responsável(eis): Cláudia Gambi

Data de Início: 04/02/2015

Data Final: 29/01/2016

Descrição:

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

 Educação Ambiental

Fomento ao movimento reciclagem e embalagens sustentáveis

 B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 Estimular e divulgar as práticas de reciclagem por meio da transformação.

Apresentar os benefícios da reciclagem do Isopor no reaproveitamento dos resíduos que seriam dispostos em aterros, para a confecção de novos produtos nas mais diversa áreas, reduzindo o consumo de insumos para fabricação de novos produtos.
Reciclar para evitar desperdício e preservar o meio ambiente.
Incentivar a criatividade para a transformação do lixo em objetos úteis.
Conscientizar sobre a diversidade de materiais que podem ser reciclados.
Apreciar e refletir sobre o produto final.

 OBJETIVO ESPECIFICO:

 Educar o aluno para uma boa convivência com o meio ambiente e a preservação do planeta.

Ensinar aos alunos a diferença entre lixo reciclável e não reciclável;
Estimular a iniciativa dos alunos em reciclar materiais;
Chamar atenção e despertar consciência para o problema do lixo.

 D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

 O projeto surge da necessidade que se encontra o Meio Ambiente, tendo como objetivo principal estimular os alunos a reflexão crítica a respeito do tema. Por isso é fundamental que o tema envolva diretor, equipe pedagógica, professores, alunos, funcionários, pais e comunidade. Cada professor dentro de sua sala de aula deve explorar ao máximo, o tema reciclagem, estimulando os alunos a refletirem e discutirem
criticamente sobre a questão do lixo diante do meio ambiente e da sociedade consumista.

O convívio escolar será um fator determinante para a aprendizagem de valores e atitudes. Considerando a INSTITUIÇÃO como um dos ambientes mais imediatos do adolescente, a partir do próprio cotidiano da vida escolar do aluno. (PCN's, 2001)

 

 E. METODOLOGIA(S)

O projeto foi desenvolvido com o propósito de trabalhar educação ambiental em uma perspectiva crítica, incorporando além de aspectos físicos, os fatores sociais, culturais, econômicos e políticos envolvidos na inter-relação homem-natureza. 

 Envolver os professores e funcionários da escola para sensibilizar os alunos quanto à limpeza do ambiente escolar; 
 Promover reuniões periódicas para discutir sobre novos procedimentos a serem trabalhados em sala;
 Promover momentos de reflexão durante as conversas informais entre professores e alunos;
 Ouvir sugestões dos professores sobre atividades que possam ser desenvolvidas, em relação ao tema.
 Eleger quatro líderes de cada turma para ajudar os colegas no envolvimento do projeto;

 

F. CRONOGRAMA DO PROJETO.
Pesquisas necessidades/oportunidades de desenvolvimento de projetos interdisciplinares 04/02 - 04/03
Análise da realidade am¬biental na comunidade na qual a escola está inserida 05/03 - 02/04
Promoção de palestras envolvendo especialistas de outras secretarias 07/04 - 07/05
Apresentar proposta para alunos, mostrando a importância de sua execução. 07/05 - 15/05
Não só a questão do lixo será analisada e modifi¬cada, mas também o desper¬dício dos recursos naturais; água, energia elétrica, papel, vidro e demais materiais recicláveis que hoje têm alternativas de utilização a partir da transformação dos mesmos.
18/05 - 03/06
Contatar coordenadores de outras áreas se for o caso. 08/06 - 12/06
Para desenvolver essas questões, o enfoque dado deverá ser interdisciplinar, percebendo-se o ambiente como um tema transversal que permeia as várias disciplinas.

  CONTEÚDOS CURRICULARES: 

Língua Portuguesa: interpretação de textos relativos ao tema 
Arte: desenhos, pinturas, maquetes. 
Biologia: meio ambiente, importância da preservação da água, diversidade dos seres vivos, fauna e flora nativas, saúde, poluição e desmatamento. 
Geografia: Tipos de solos, erosão. 
Matemática: cálculo de emissões de gases na atmosfera.
Etim Nutricao Compostagem
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Implantar a coleta seletiva de lixo na escola.
Será feita uma parceria com catadores de lixo da comunidade para recolhimento do material da coleta.
A coleta seletiva de lixo é de extrema importância para a sociedade. 15/06 - 26/06
Criar uma pagina no Facebook - Meio ambiente 26/06 - 07/07
Peça teatral, escrita, dirigida e encenada pelos alunos, abordando o tema 22/07 - 21/08
Criar ações para arborização e recuperação da área da escola 24/08 - 21/09
Acompanhar a utilização do projeto final, os resultados e se necessário correção/ manutenção. 22/09 - 09/10
Verificar com professores os pontos fortes e fracos do semestre anterior. Pensar em aprimoramento. 13/10 - 13/11

  G. RESULTADOS ESPERADOS:

Esperamos atingir nossos objetivos propostos, assim como construir com nossos alunos a consciência cidadã de preservação e cuidado com o meio ambiente, pois somente assim poderemos transformar o nosso planeta em um espaço para o futuro.

Metas associadas:

Projeto: Nenhum a menos e um sucesso a maisBanco de Sucessos

Responsável(eis): Mariluce Luglio Kosugi

Data de Início: 02/03/2015

Data Final: 29/01/2016

Descrição:

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:
Diminuição da evasão no curso Técnico em Cozinha

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Promover a empregabilidade / estágio dentro da área e em período diferente do horário do curso.
Minimizar as despesas com aulas práticas através de parcerias.
Diminuir a evasão.

 

C. META(S) DO PROJETO:
Contatar pelo menos duas empresas / empregadoras / estágio para formação de banco de emprego. (SINCOMERCIO, PAT, PEQUENO APRENDIZ, EMPRESAS EM A&B)
Contatar pelo menos duas empresas fornecedoras de matérias primas para as aulas práticas.

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:
Constatou-se que a recolocação no mercado de trabalho, é vista como a necessidade prioritária em nossos alunos através de levantamento dos trancamentos e desistências do curso. Sendo assim, através de um BANCO DE SUCESSOS, esperamos poder ofertar vagas para nossos alunos, fora do horário do curso, e que venha a atender tanto os interesses da escola / curso, como dos empresários participantes do projeto. 
Aliar ao BANCO DE SUCESSOS parcerias com empresas / fornecedoras de insumos para as aulas práticas, diminuindo assim a participação financeira por parte dos alunos e consequentemente sua permanência no curso.

 

E. METODOLOGIA(S):
Visitar as empresas 
Apresentar a proposta do curso às empresas 
Oferecer mão de obra (alunos em capacitação)
Firmar parcerias

 

F. CRONOGRAMA DO PROJETO.

Definição de cronograma de visitas 23 /02 - 02 / 03
Contatar empresas 05 / 03 - 19 / 03
Agendamento de visitas - cumprimento 26 / 03 - 16 / 04
Divulgação das parcerias / vagas conseguidas 20 / 04 - 27/04
Manutenção do BANCO DE SUCESSOS 20/04 - 07 / 07

 

G. RESULTADOS ESPERADOS:

Neste primeiro semestre, reduzir  a evasão por motivos de recolocação no mercado de trabalho em área diferente do curso, e com isso proporcionar uma motivação em continuarem frequentando o curso.

 
Metas associadas:

> Contatar pelo menos uma empresa empregadora por curso para a formação de banco de dados

Projeto: Integrando as disciplinas

Responsável(eis): Marli Cesário Israel

Data de Início: 02/03/2015

Data Final: 29/01/2016

Descrição:

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:
Mostrar ao aluno que componentes diferentes se complementam para execução de projetos.

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
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Incentivar professores e alunos a trabalhar com projeto interdisciplinar, visando mostrar ao aluno que as disciplinas se interagem, se complementam e são dependentes umas das outras na execução de projetos.
Mostrar oportunidades de emprego, prestação de serviço para diversas áreas, , incentivar o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, trabalho em equipe (tanto dos docentes como discente).

 

C. META(S) DO PROJETO:
Montar 2 projetos interdisciplinares ao longo de 2015, podendo ser somente com disciplinas do curso de Informática ou mesmo de outra área.

 D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

Muitas vezes o aluno se identifica mais com uma parte do curso (algumas disciplinas) e não dá o devido valor para outra, deste modo, pretende-se mostrar ao aluno que todas são necessárias, uma disciplina complementa a outra. O mesmo acontece com os diversos cursos, a utilização da tecnologia e conhecimentos da Informática são fundamentais em qualquer área (Administração, Nutrição, Cozinha, Mecânica, Contabilidade,
Logística, etc).
Conforme apontamento no SAI o aluno tem dificuldade em reconhecer trabalhos interdisciplinares.

 E. METODOLOGIA(S):

Apresentar a proposta para alunos e professores, incentivando o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, trabalho em equipe (tanto dos docentes como discente).
Definir possíveis temas para projetos interdisciplinares.
Verificar quais professores aceitam desafio de trabalhar a interdisciplinaridade, apresentando algumas proposta do projeto e coletando sugestões.
Apresentar a proposta aos alunos. 
Receber dos professores/alunos a definição de possíveis projetos a desenvolvido.
Se for de outras áreas, oferecer mão de obra (apresentar o trabalho dos alunos a outras áreas). 
Iniciar a coleta de dados, estudo de caso e desenvolvimento do projeto.
Apresentar para área envolvida ou comunidade escolar.

 F. CRONOGRAMA DO PROJETO.

Pesquisas necessidades/oportunidades de desenvolvimento de projetos interdisciplinares 04 / 02 - 27 / 02
Definir possíveis temas para projetos interdisciplinares. 02 / 03 - 13 / 03
Divulgar aos professores a idéia e possíveis temas, verificar suas sugestões e definir algumas propostas. 16 / 03 - 20 / 03
Apresentar proposta para alunos, mostrando a importância de sua execução. 23 / 03 - 27/ 03
Receber definição de possíveis projetos a serem desenvolvidos, ressaltando a oportunidade de enriquecer seus conhecimentos. 30/03 - 03 / 04
Contatar coordenadores de outras áreas se for o caso. Contatar professores e alunos da disciplina proposta. 07 / 04 - 10 / 04
Auxiliar no levantamento de informações, coleta de dados. 13 / 04 - 24 / 04
Acompanhar desenvolvimento do projeto, mostrando a importância do trabalho, valorizando professores e alunos envolvidos. 27 / 04 - 22 / 05
Fazer a divulgação do trabalho e data da apresentação do resultado final. Apresentação do projeto para os demais alunos e professores da área e/ou comunidade escolar. 25 / 05 - 03 / 06
Acompanhar a utilização do projeto final, os resultados e se necessário correção/ manutenção. 08 / 06 - 08 / 07
Retomada de novo projeto, verificar com professores os pontos fortes e fracos do semestre anterior. Pensar em aprimoramento. 20 / 07 - 07 / 08
Pesquisas necessidades/oportunidades de desenvolvimento de novos projetos interdisciplinares ou manutenção do existente. 10 / 08 - 21 / 08
Definir possíveis temas para projetos interdisciplinares. 24 / 08 - 01 / 09
Divulgar aos professores a idéia e possíveis temas, verificar suas sugestões e definir algumas propostas. 02 / 09 - 09 / 09
Apresentar proposta para alunos, mostrando a importância de sua execução. 10 / 09 - 18 / 09
Receber definição de possíveis projetos a serem desenvolvidos, ressaltando a oportunidade de enriquecer seus conhecimentos. 21 / 09 - 25 / 09
Contatar coordenadores de outras áreas se for o caso. Contatar professores e alunos da disciplina proposta. 28 / 09 - 02 / 10
Auxiliar no levantamento de informações, coleta de dados. 05 / 10 - 14 / 10
Acompanhar desenvolvimento do projeto, mostrando a importância do trabalho, valorizando professores e alunos envolvidos. 19 / 10 - 13/ 11
Fazer a divulgação do trabalho e data da apresentação do resultado final. Apresentação do projeto para os demais alunos e professores da área e/ou comunidade escolar. 16 / 11 - 27 / 11
Acompanhar a utilização do projeto final, os resultados, possíveis correções. 30 / 11 - 11 / 12

G. RESULTADOS ESPERADOS:
Um projeto interdisciplinar por semestre, totalizando 2 no ano de 2015.

 
Metas associadas:

> Reduzir a evasão em 30%
> Redução de 50% da insatisfação dos alunos em relação ao atendimento dos alunos com dificuldades

Projeto: Comunicação Interna Diretoria de Serviços Administrativos

Responsável(eis): Gláucia Calegari Labastie

Data de Início: 05/01/2015

Data Final: 29/01/2016

Descrição:

Fluxograma de Atividades:
Reunião: DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Data: 16/03/2015
Segmentos da Escola: 
( ) Equipe de Gestão
( x ) Funcionários
( ) Professores
( ) Representantes Discentes
( ) APM e Conselho de Escola

 Participantes:

 Diretora de Serviço - GLAUCIA

Agentes Técnicos e Administrativos - ANA LUCIA
MATHEUS
PATRÍCIA
Assistente Administrativo - RENATA
Estagiário - EDUARDO

 Pontos Fracos Pontos Fortes

• Comunicação com as descentralizadas.
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 • Comunicação Interna - eficiência nas interações e nos processos de trocas de informação.

 • Utilizar os meios de comunicação disponível: mural e e-mail.

 • Disposição da Equipe Gestora em ofertar informações essenciais para todos.

 • A intenção de propiciar uma comunicação rápida e eficaz.

Situações Problemas (Ameaças) Oportunidades de Melhorias (Sugestões)

A comunicação é um meio de troca de informações que, mal interpretadas, poderão causar sérios prejuízos financeiros, desencontros de execução de tarefa, assim como, constrangimento pessoal e organizacional.

 A comunicação deve ser ágil, seguir um planejamento estratégico e ter uma linha editorial.

 Prioridades da Situação Problema:

 1. A massa de informações a ser processada na escola aumentou rapidamente, trazendo a necessidade de aprimorar a comunicação e manter a todos informados.

2. Sintonia das informações com os objetivos estratégicos da unidade escolar.

3. A falha em um processo de comunicação pode colocar em risco o clima organizacional da escola e é muito difícil recuperá-lo.

 Objetivos:

 1. Divulgar as ações da escola de forma direta e transparente;

2. Envolver os docentes e as descentralizadas na organização do boletim informativo.

3. Oferecer conhecimento sobre os dados da vida funcional.

 Metas: quantificáveis e temporal

1. Melhorar a comunicação em 50% tornando-a eficiente para o desenvolvimento e interação organizacional no ano de 2015.

2. Esclarecer 10% as dúvidas dos servidores quanto a procedimentos e nomenclaturas.

 

Projetos atrelados às metas estabelecidas:

1. Boletim Informativo - a Diretoria de Serviço irá elaborar um boletim mensal que será enviado por e-mail e colocado também no mural da sala dos professores da sede e das descentralizadas.

 
Metas associadas:

> Intensificar o número trabalhos solidários junto à comunidade local com realização de 5 trabalhos de atendimentos às necessidades

Projeto: Empresa Virtual de divulgação de vagas de emprego

Responsável(eis): Cristiane Freire de Oliveira

Data de Início: 02/03/2015

Data Final: 29/01/2016

Descrição:

 A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

 Atuação do projeto será na diminuição da Evasão de Alunos.

 B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 Diminuir a evasão, com a participação no projeto para vivenciar na pratica os conceitos apreendidos em sala de aula.

 C. META(S) DO PROJETO:

 Diminuir 5% da Evasão do Curso de Recursos Humanos

 D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

 Diminuir a evasão, com a participação no projeto, como forma de atividade Extra Curricular

E. METODOLOGIA(S)
 Inicialmente irá se criado uma empresa virtual , onde os alunos receberão as oportunidades empregatícias .
 Divulgação das vagas 
 Esta deverá ser feita através das medias sociais e divulgação pessoal.
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 Triagem dos Currículos
 Mediação e linha com os parceiros vagas disponíveis.
 Contato com os candidatos pré-selecionados. 
 

F. CRONOGRAMA DO PROJETO.
Apresentação do projeto 03/2015
Elaboração da empresa Virtual 04/2015
Divulgação Juntos as empresas e Agencias de emprego 05/2015
Divulgação as Alunos da ETEC João Gomes de Araújo 06 e 07 /2015
Manutenção da empresa Virtual e as vagas de empregos 08 a 12/2105

 G. RESULTADOS ESPERADOS

A diminuição da evasão e aumentar o numero de alunos no mercado de trabalho.

Metas associadas:

Projeto: Aproximação dos alunos do Etim Logística da realidade Profissional da Área

Responsável(eis): Vânia Bianchi de Araújo

Data de Início: 02/03/2015

Data Final: 29/01/2016

Descrição:

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:
Buscar diminuir o número de alunos que se dizem sem expectativas quanto à área de Logística, proporcionando visitas técnicas em empresas onde a Logística é bem desenvolvida, para que os mesmos tenham noção de onde poderão atuar futuramente no campo profissional.

 B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Aproximar os alunos ao Mercado Profissional, fazendo visitas técnicas, priorizando as áreas que fazem parte da Logística e trazendo Profissionais que atuam no mercado de trabalho, atendendo assim, a demanda dos alunos por um maior contato com a prática do dia-a-dia na Logística.

 C. META(S) DO PROJETO:

1 aula sobre "O Profissional de Logística" onde e como atuam
3 visitas técnicas por semestre

 D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

 Falta de expectativas quanto à área de Logística (apontado no SAI 2014)

 E. METODOLOGIA(S)

Aula "O Profissional de Logística" ministrada pela Coordenadora do Curso;
Articular junto à empresas da região, preparação de visitas técnicas, onde a Área de Logística seja enfatizada, nos seus diversos aspectos, proporcionando aos alunos um conhecimento geral das necessidades do mercado sobre o Profissional de Logística, onde e como pode atuar.
 

F. CRONOGRAMA DO PROJETO.
Aula "O Profissional de Logística" 03 /2015
Nestlé 03 / 2015
Yakult 04 /2015
Comevap 06 /2015
Confab 08 /2015

 G. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS).

Proporção de 1 aluno em cada 8 apontem a falta de expectativa como ponto fraco no SAI

 
Metas associadas:

Projeto: Metodologias aplicadas no TCC Etim Mecânica

Responsável(eis): Anderson Reginaldo dos Santos

Data de Início: 02/03/2015

Data Final: 29/01/2016

Descrição:

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

 - Organizar junto a alguns docentes, palestras e vídeos didáticos que mostrem aos alunos o que significa e como descrever cada etapa do Trabalho de Conclusão de Curso.

 B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 - Auxiliar os alunos no processo descritivo do TCC, onde os mesmos poderão desenvolver melhor seus projetos.

- Evitar erros de concordância e, principalmente dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar.

 C. META(S) DO PROJETO:

- À partir de um cronograma, cada docente ligado à disciplina de língua portuguesa e literatura elaborará uma palestra explicando detalhe por detalhe sobre um assunto específico obrigatório contido no Trabalho de Conclusão de Curso.

- Participação dos docentes envolvidos e, principalmente dos alunos, que são o público alvo do projeto.

  D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

- Dificuldade no contexto a ser descrito pelos alunos no trabalho.

- Apesar do professor da disciplina (DTCC) mostrar e ajudar os alunos como proceder para elaboração de um bom desenvolvimento do trabalho, os mesmos ainda possuem dificuldades. Com este projeto, os alunos deverão esclarecer suas dificuldades com docentes da área, ou seja, professores de língua portuguesa e literatura.
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 E. METODOLOGIA(S)

- Reuniões com docentes envolvidos no projeto;
- Reuniões com alunos 3ºA Etim Mecânica;
- Agendamento de datas para realização das palestras;
- Levantamento das principais dificuldades enfrentadas pelos alunos, esclarecendo-as;
- Acompanhamento e possíveis melhorias antes, durante e depois das palestras;

 

F. CRONOGRAMA DO PROJETO.

Identificar e convidar os docentes capazes de contribuir com o desenvolvimento do projeto, ministrando palestras, etc. 07 / 04 - 10 / 04
Elaborar junto aos docentes o conteúdo a ser abordado. 13 / 04- 29/05
Agendar datas para a realização das palestras. 01 / 06 - 26/ 06
Definir onde e como serão realizadas. 29/ 06- 31/ 07
Acompanhar a realização das palestras.03/08 -02/ 10

 G. RESULTADOS ESPERADOS:

- Melhor desempenho dos alunos na conclusão do Trabalho de Conclusão de Curso;

- Ajudar e motivar os alunos a elaborarem um projeto digno de Técnico Mecânico, visando um excelente futuro no mercado de trabalho;

- Motivar os docentes à ministrar suas aulas com mais dedicação e amor, fazendo com que seus alunos possam absorver ao máximo o conhecimento transmitido.

Metas associadas:

> Aumentar em 20% o alinhamento dos conteúdos do componentes curriculares
> Aumentar em 10% o número de vagas de estágios através de parcerias que contribuam para a qualidade dos cursos oferecidos

No dia 19/03/2015 às 17h40min, na sala multifuncional da nossa Unidade, foi realizada a primeira reunião do Conselho de Escola após eleição de seus pares, para posse dos componentes e discussão de assuntos ordinários e extraordinários. Sobre o PPG (Plano Plurianual de Gestão) período de 2015/2019, foi apresentado ao Conselho sua montagem pela equipe gestora e administrativa para aprovação conforme legislação vigente. Os integrantes do Conselho de Escola
aprovaram por unanimidade e solicitaram seu encaminhamento para autoridades superiores para sua homologação dentro do período determinado pelo Centro Paula Souza. Estavam presentes conforme ata lavrada os seguintes segmentos:

Diretora  Mirtes Marroco Paim 
Coordenadora Pedagógica  Marília Cristina M.S. Schmidt
Representante Relações Institucionais  Rosa Eli Vital L. Lima
Representante de Instituição Auxiliar  Gláucia Calegari Labastie
Coordenadora  Marli Cesário Israel
Professor Técnico  Morgana Marcatto
Professor Descentralizada  Arlete Monteiro
Servidor Administrativo  Matheus Augusto Cardoso N. dos Santos
Aluno  Juliana Florentino
Representante Entidades sociais  Ademar Paes dos Santos
Representante do Poder Público Municipal  Renato Guimarães
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