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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  norteador,  com  o  Projeto  Político  Pedagógico  –  PPP,  no  qual  são  explicitados  os  valores,  as  crenças  e  os  princípios
pedagógicos da escola.  A concepção coletiva dos projetos a serem desenvolvidos parte, necessariamente, do PPP, dos objetivos e metas estabelecidos por meio
da análise dos contextos interno e externo, da reflexão sobre o instituído e da escola almejada pela comunidade.

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

 

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

Município: Pindamonhangaba
INTRODUÇÃO

Nome: ETEC JOÃO GOMES DE ARAÚJO
Email: e068dir@cps.sp.gov.br
Telefone: (12) 36456225
Endereço: Rua Professor José Benedito Cursino, 75  Bairro da Boa Vista CEP 12401090
Homepage: www.etecjga.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 Plano Plurianual de Gestão define as propostas de trabalho da Etec sendo norteado pelo Projeto Político Pedagógico.
 
A elaboração do Plano Plurianual de Gestão foi uma atividade de reflexão, discussões e afinamento de ideias, tendo como
preocupação a definição de projetos e metas de maneira democrática e transparente com a participação da comunidade escolar.
 
Ao construirmos o projeto político pedagógico de nossa escola, projetamos o saber fazer. Lançamonos para diante, com base no
que temos, buscando o possível e antever um futuro diferente do presente. Buscando entre outros propósitos, prestar um trabalho
de qualidade e democrático para a comunidade, formando cidadãos para a vida e para o mercado de trabalho.
 

 

"Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados." Mahatma Gandhi
 
Para a elaboração aproveitamos as oportunidades que apareceram durante o ano nas reuniões de planejamento, pedagógicas, de
pais, com discentes, do grêmio, do conselho de escola e da APM para refletirmos sobre "Qual trabalho pedagógico queremos
realizar em nossa Escola". A partir de um diagnóstico da "escola que temos", (seus pontos fortes e fracos) para a "escola que
queremos", delineando se ações para minimizar as falhas detectadas redefinindo as metas, pontos de chegada e novas metodologias
para que todos os alunos possam ampliar seus conhecimentos, habilidades, atitudes e valores.
 
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 2017  2021.
 
"A educação é o estabelecimento de comportamentos que serão vantajosos para o indivíduo e para outros em algum tempo futuro"
B.F.Skinner
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

Proposta Políticopedagógica:

Segundo VEIGA, (1995, p. 12), "o projeto políticopedagógico vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e de
atividades diversas. O projeto não é algo que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais
como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é construído e vivenciado em todos os momentos por todos os envolvidos
com o processo educativo da escola". É nesse contexto descrito por Veiga que a Etec. João Gomes de Araújo norteia suas ações,
construindo uma vivência educacional voltada para projetar o aluno na autossuficiência tanto para um futuro profissional quanto
para o futuro em uma Universidade.
A escola é um espaço de saber e pensando nessa perspectiva a Etec João Gomes de Araújo atualizase continuamente para que os
seus alunos estejam atualizados também. Não buscando apenas a boa intenção, mas proporcionando oportunidades, a Unidade
Escolar tem se empenhado em um amplo trabalho para atender aos anseios de seus discentes. Segundo Vasques (1977, p. 207) "A
teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para sua transformação, mas para isso tem que sair de si mesma, e, em
primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação. Entre a teoria e a
atividade prática transformadora se insere um trabalho de educação das consciências, de organização dos meios materiais e planos
concretos de ação: tudo isso como passagem indispensável para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse sentido, uma teoria é
prática na medida em que materializa, através de uma série de mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento da
realidade ou antecipação ideal de sua transformação"

 

I  IDENTIDADE DA ESCOLA:

1.0  CONTEXTO HISTÓRICO:

A mais tradicional escola de Pindamonhangaba, completa neste ano 86 anos de existência, a ETEC João Gomes de Araújo 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. 
1.1  Em 24/10/1945 através do Decreto Lei nº 15.170, passou a Ginásio Estadual. 
1.2  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. 
1.3  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. 
1.4  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 socioeconômica sofrida pela cidade,
passando a oferecer os cursos técnicos em: Mecânica; Contabilidade; Nutrição e Dietética e Magistério. 
1.5  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. 
1.6  A partir de 1998, os cursos técnicos desvincularam¬se do Ensino Médio e até 2011 contávamos com o Ensino Médio Regular e
o Ensino Técnico Modular, em 2012 as Etecs retornam na modalidade Integrado e nesta unidade com os cursos: Ensino Técnico em
Mecânica integrado ao Médio e Ensino Técnico em Logística integrado ao Médio, os ETIMs. 
1.7  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, no ano de 2016 o Ensino Médio Regular não compôs
mais o quadro de cursos ofertados, e mais curso integrado foi ofertado, o Ensino Técnico em Administração Integrado ao Médio, o
mesmo obteve uma boa relação candidato ¬vaga no Vestibulinho. 

 1.8  Em 2015 a parceria com a Secretaria da Educação do Estado "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, não obteve o sucesso esperado, muitos problemas gerados quanto ao transporte e o fato da escola EE Prof.ª.
Gabriella Monteiro de Athayde Marcondes, só possuir uma sala de cada ano de Ensino Médio, o que dificultou muito os casos de
alunos que não se identificaram com o curso e casos de transferências que a escola, esta rural, não conseguia atender. Sendo assim
não foi possível dar continuidade ao programa.

 
1.8.1  Informações sobre a escola parceira:
* Nome da Escola: EE Profª. Gabriella Monteiro de Athayde Marcondes 
* Endereço: Estrada Munic. Cap. Avelino Alves Pereira, s/nº 
*Telefones / email: (12) 36426408 / (12) 36434146 ¬ e013432a@see.sp.gov.br 
* Localização Bairro Cruz Grande, zona rural, Pindamonhangaba/SP
* Diretoria de Ensino: Diretoria de Ensino Região de Pindamonhangaba
* Data de Criação da Escola: Ato de criação de 16/06/1966, publicação DOE 17/06/1966, Instalação em 25/08/1966 
*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 
*Turnos de Funcionamento Período da manhã: 07h00min às 12h15min. Período da tarde: 13h00min às 18h15min *Tipos de Ensino
ofertado: Ensino Fundamental e Médio 
*Etapas, fase e modalidades de ensino Ciclo II ¬ 6º ano (Ensino de 09 anos), 6ª, 7ª e 8ª séries (Ensino de 8 anos) e Ensino Médio ¬
1ºAno e 2º ano 07/06/2016 Centro Paula Souza http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 4/125 
*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. 
1.9  O Ensino Técnico Modular, passa ao longo destes anos por alternâncias quanto aos cursos implantados, sempre buscando
atender a demanda observada no concurso Vestibulinho, na evasão e no mercado de trabalho da região. 
1.10  Neste ano de 2017 a escola conta com 8 cursos técnicos, sendo eles: Técnico em Administração, Técnico em Cozinha, Técnico
em Informática, Técnico em Logística, Técnico em Mecânica, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Recursos Humanos e
Técnico em Serviços Jurídicos, dentre estes, por questões de demanda, alguns se intercalam e são oferecidos anualmente.

 

2.0  CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENTORNO DA ETEC JOÃO GOMES DE ARAÚJO:

 
A representação significativa da escola a torna inserida positivamente na comunidade, sendo recorrente nos meios de comunicação
do município a citação relevante e respeitável de uma instituição que agrega valores sócios culturais à cidade. 
O Bosque da Princesa também é um ponto turístico localizado nas imediações da instituição, neste mesmo local temos a Biblioteca
Municipal Rômulo D'arace, onde ocorrem eventos culturais e literários. Possuímos no bairro as Igrejas São Joaquim e a de Igreja
São Pedro  ¬ Beira Rio, ambas promovem anualmente festas comunitárias que envolvem os arredores. 
O Segundo batalhão de Engenharia e Combate "Borba Gato" está localizada bem próximo a nossa Etec, há uma relação bastante
cordial e muitas vezes recebemos os militares para palestras sobre Controle da Dengue, Carreira Militar, ou outras propostas que
faça parte de suas metas. Por vezes somos convidados a participar de eventos cívicos junto a corporação. 
A E.E Prof. 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".

 

3  CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO:

 
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. Segundo fontes do IBGE, a cidade tem 162.327
habitantes, fontes de população estimada, possui uma área de unidade territorial de 729,998 km², o código do município é
35.38.006. (http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=353800)
Ainda, de acordo com o IBGE, 64,42% da população é católica; 24,48% é evangélica; 2,41%  Espírita; 1,31% Testemunha de Jeová;
1,78%  frequentam outras religiões e 5,59% dizemse sem religião.
Todos os bairros têm Associação de Amigos de Bairro, os quais estão organizados e ativos.

 
4  LOCALIZAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA:

Nossa escola está localizada num bairro antigo e residencial próximo ao centro. O Bairro Boa Vista margeia o Rio Paraíba, e nas
proximidades da escola está o Palacete Visconde da Palmeira (local onde a escola esteve instala entre o período de 1931 a 1961). 



Endereço: Rua José Benedito Cursino, nº 75  Bairro Boa Vista  Pindamonhangaba  SP  CEP 12.401090.

 
5  CARACTERÍSTICA DO BAIRRO:
O Bairro Boa Vista está na região central de Pindamonhangaba, está totalmente pavimentado, sendo considerado um bairro de
classe média e média/alta. Não há problema de infraestrutura.

 
6  TRANSPORTE PÚBLICO:
O sistema de transporte é precário, pois são poucos os ônibus circulares que passam nesta região, muitas vezes buscamos parceria
com a empresa de ônibus da cidade para que atenda aos nossos alunos, quanto à solicitação de vir até a escola, para que os alunos
não tenham dificuldade com relação aos últimos horários dos cursos do noturno.
EMTU  Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos: A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo
(EMTU/SP) é uma empresa controlada pelo Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes
Metropolitanos (STM) que fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas cinco Regiões
Metropolitanas do Estado de São Paulo: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba e Litoral Norte. Essas
cinco áreas somam 133 municípios que têm toda a sua rede de transportes intermunicipais controlada pela EMTU/SP. A partir de
2016, a escola passou a ser atendido pelo benefício do passe livre para alunos que moram em outras cidades.
VIVAPINDA: O transporte urbano de Pindamonhangaba está sob a concessão da empresa VivaPinda, que é controlada pelos
grupos empresariais PHD Participantes Societárias Ltda. e IAC Participações. A empresa oferece uma prestação de serviços
diferenciada para a Etec João Gomes de Araújo, vindo até a escola para o transporte de nossos alunos no período noturno, às 23h00,
principalmente para três bairros: Moreira César, Cidade Nove e Araretama.

 
7  SITIUAÇÕES DAS RESIDÊNCIAS:
As residências têm boas estruturas e agora o bairro está com o advento das grandes incorporadoras e muitos edifícios estão sendo
construídos na localidade, modificando a estética do bairro, que antes era, na sua maioria, formada por casas de alvenaria.

II  VALORES:
O conceito de cidadania utilizado pela sociologia para significar a participação de determinado indivíduo numa sociedade de seres
humanos livres e iguais tem existência curta perante o todo da história da humanidade. Este mesmo conceito, outrora utilizado em
épocas longínquas, como a era clássica, é atualmente entendido dentro de um contexto inédito no qual a sociedade ocidental, após
períodos de profundas transformações, tornouse um lugar de confirmação dos valores da liberdade e da igualdade entre os
indivíduos. (https://www.maxwell.vrac.pucrio.br)

 
A Etec João Gomes de Araújo não foge à sua responsabilidade de instituição formadora, por isso elencou os seguintes valores:
1  Igualdade: desenvolvendo competências que proporcione uma melhor compreensão sobre si, do outro e do mundo;
2  Cidadania: respeito às diferenças, autonomia no processo ensinoaprendizagem, estímulo ao raciocínio crítico.
3  Direitos e deveres: O exercício consciente de direitos e deveres no comportamento pessoal e coletivo, respeitando os ideais de
convivência democrática.
4  Gestão Democrática: Criar uma visão de conjunto acompanhada a uma ação de colaboração; valorizar as capacidades e aptidões
dos participantes; estabelecer demanda de trabalho centrado nas ideias e não em pessoas.
5  Liberdade: Oportunizar a liberdade de expressão garantindo a autonomia com responsabilidade diante dos fatos cotidianos com
sabedoria e comprometimento
6  Cooperação: Desenvolver a prática de assumir responsabilidades em conjunto. Promover um clima de confiança
7  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. Cidadania, respeito às diferenças, autonomia no processo ensino
aprendizagem, estímulo ao raciocínio crítico.
8  Interação EscolaFamília: Estimular a aproximação escolafamília. 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.

 
III  PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS:

 
A) CURRICULUM POR COMPETÊNCIA:

 
1  PROPOSTA DE CURRÍCULO POR COMPETÊNCIA PARA O ENSINO MÉDIO UMA PROPOSTA CURRICULAR PARA O
ENSINO MÉDIO ¬ BASES LEGAIS

 

 

Neste ano de 2017 teremos a última turma do Ensino Médio, encerrando o ciclo dessa modalidade de ensino na Etec João Gomes de
Araújo. A escola cumpriu seu papel social em sua excelência no ensino de jovens, passando a assumir somente a modalidade de
Ensino Técnico integrado ao Médio. Mesmo assim, traz muito orgulho o sucesso de alunos egressos do ensino médio e também
confia no resultado satisfatório da última sala que ainda mantém em 2017. A proposta para essa modalidade de ensino está prevista
na LDB:



 

O Ensino Médio segundo LDB:

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades o que está
previsto nos incisos I, II e III.

 

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as diretrizes previstas nos incisos I, II, III e:

IV   serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. (Incluído pela Lei nº
07/06/2016 Centro Paula Souza http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 5/125 11.684, de 2008)

 

§ 1º  Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma que ao final do ensino médio o
educando demonstre:

I   domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna;

II   conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica. Ministério da Educação / Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Básica / Resolução Nº 4, 13 de julho de
2010 Seção III   Ensino Médio

 

Art. 26. O Ensino Médio, etapa final do processo formativo da Educação Básica, é orientado por princípios e finalidades previstas
nos incisos I, II, III e IV e os seus parágrafos:

 

§ 1º O Ensino Médio deve ter uma base unitária sobre a qual podem se assentar possibilidades diversas como preparação geral para
o trabalho ou, facultativamente, para profissões técnicas; na ciência e na tecnologia, como iniciação científica e tecnológica; na
cultura, como ampliação da formação cultural.

§ 2º A definição e a gestão do currículo inscrevem se em uma lógica que se dirige aos jovens, considerando suas singularidades,
que se situam em um tempo determinado.

§ 3º Os sistemas educativos devem prever currículos flexíveis, com diferentes alternativas, para que os jovens tenham a
oportunidade de escolher o percurso formativo que atenda seus interesses, necessidades e aspirações, para que se assegure a
permanência dos jovens na escola, com proveito, até a conclusão da Educação Básica. Segundo as Diretrizes, são MODALIDADES
DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

 

PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS PARA O ENSINO MÉDIO:

Foram onze os princípios pedagógicos selecionados para orientar o ensino aprendizagem no Ensino Médio da Etec.:

1. Ensino aprendizagem com foco no desenvolvimento de competências. 

2. Leitura crítica da realidade e inclusão construtiva na sociedade da informação e do conhecimento.

3. A aprendizagem como processo de construção coletiva em situações e ambientes cooperativos.

4. Compartilhamento da responsabilidade do ensino aprendizagem por professores e alunos.

5. Respeito à diversidade, valorização da subjetividade e promoção da inclusão.

6. Ética de identidade, estética da sensibilidade e política da igualdade.

7. Autonomia e protagonismo na aprendizagem 07/06/2016 Centro Paula Souza
(http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php6/125)

8. Contextualização do ensino aprendizagem.

9. Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 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. Permitindo que o aluno compreenda o objeto do estudo em sua unicidade,
integridade e completude. Quando a importância, o foco, o objetivo é transferido do objeto de estudo das disciplinas para as
pessoas que o estudam, é porque o ensinoaprendizagem passou do domínio da interdisciplinaridade para o domínio da
transdisciplinaridade. (MACHADO, 2000).

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php6/125


10. Problematização do conhecimento 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.

11. Trabalho por projeto no desenvolvimento e na avaliação do ensinoaprendizagem

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.

 

PERFIL DO ALUNO CONCLUINTE DO ENSINO MÉDIO (BASE COMUM DO ETIM) (de acordo com a LDB/1996 e o ENEM):

 

O aluno concluinte do Ensino Médio deve estar preparado para exercer ativa e solidariamente a sua cidadania, dar prosseguimento
a seus estudos em diferentes níveis e atuar no mundo do trabalho, demonstrando, para isso, que é capaz de:

I – Dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar
(Dominar Linguagens   DL) ;

II – construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e compreender a realidade
(Compreender Fenômenos   CF);

III – selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando os contextualizadamente para enfrentar
situaçõesproblema e tomar decisões (Resolução de Problemas   RP);

IV – Organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a 12

 

 

 

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.

 
PERFIL DO ALUNO CONCLUINTE DO ENSINO MÉDIO (BASE COMUM DO ETIM) (de acordo com a LDB/1996 e o ENEM):

 
O aluno concluinte do Ensino Médio deve estar preparado para exercer ativa e solidariamente a sua cidadania, dar prosseguimento
a seus estudos em diferentes níveis e atuar no mundo do trabalho, demonstrando, para isso, que é capaz de: 
I  Dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar
(Dominar Linguagens ¬ DL) ; 
II  construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e compreender a realidade
(Compreender Fenômenos ¬ CF); 
III  selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando¬os contextualizadamente para enfrentar
situaçõesproblema e tomar decisões (Resolução de Problemas ¬ RP);

IV  Organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a 12

 
O ALUNO E O VESTIBULAR 2017:

 
A Etec obteve excelente resultado nos vestibulares de 2017, como vem ocorrendo nos últimos anos. Abaixo o resultado geral e o
resultado de promoções em Universidades Públicas: 1  Ana Laura Bello Nascimento (Direito  Unisal); 2  Ana Luíza Carvalho Sato
(Odontologia  Funvic); 3  Ana Paula Procópio (Física  UEMS); 4  Anna Paula Lemes de Oliveira (Medicina  UFMG); 5  Carolina
Godoy (Nutrição  Funvic); 6  Cláudio Valentin dos Santos(Processos de Soldagem  Fatec); 7  Danielle Salvador Ribeiro (Nutrição
 Funvic); 8  Gabriel Carvalho Moreira (Psicologia  Unisal); 9  Giovana Cristina Silva Cardoso (Processos Metalúrgicos  Fatec); 10
 Guilherme Katayama Teixeira (Processos Metalúrgicos  Fatec); 11  Isabela Silva de Assis (Educação Física  Unisal, Educação
Física  UFSCar, Educação Física  Funvic, Ciências do Esporte  Unicamp); 12  Igor D`Agostim Vaz (Psicologia  Unisal e:
Publicidade e Propaganda  Unitau); 13  João Lucas Castro (Psicologia  IFCJordão); 14  João Lucas Mendes Rosa (Processos de
Soldagem  Fatec); 15  João Pedro Capelo Machado (Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistema  Fatec); 16  Jaqueline
dos Reis Rangel (Estética e Cosmética  Unitau); 17  Jonas Henrique Fragoso de Mello (Manutenção  Fatec); 18  Júlia Rosa de
Souza (Direito  Unisal); 19  Kathleen Maiara (Engenharia Civil  Unisal); 20  Ketlyn Thuany Gonçalves de Oliveira (Medicina 
UFAL e Medicina  UFSCar); 21  Letícia Araújo de Oliveira (Direito  Unisal); 22  Leila Gonçalves Barreira (Letras  USP e : Letras 
Unesp); 23  Leonardo José de Campos Silva (Engenharia Civil  Unitau); 24  Lucas Ramos dos Santos (Processos Metalúrgicos 



Fatec); 25  Luísa Consolino Silva (Engenharia Ambiental  Unesp); 26  Luísa de Cássia Costa (Zootecnia  Unesp e Ciências
Biológicas  Unespar); 27  Luiza de Fátima Diniz Almeida (Processos Gerenciais  Faculdade Bíblica da Assembleia de Deus); 28 
Luísa Gama Oliveira (Letras  Unitau); 29  Maria Gabriela dos Santos (Nutrição  UFV); 30  Maurício Ricardo de Lima Oliveira
Costa (Ads  Análise e Desenvolvimento de Sistemas  Fatec); 31  Mayara Carvalho (Direito  Unisal); 32  (Matheus dos Santos
César (Medicina  UFMG); 33  Paola Alessandra de Paula Garcia (Pedagogia  UFAL e Enfermagem  Funvic); 34  Paola Letícia
(Arquitetura e Urbanismo  Fatea); 35  Paula Moreira Almeida (Pedagogia  IFESP); 36  Rafael Claro Bicudo de Lima (Direito 
Unip e Engenharia de Produção  Funvic); 37  Rafaela Guimarães de Oliveira (Veterinária  UFViçosa); 38  Rodrigo Pereira dos
Santos (Engenharia Civil  IFMG, Engenharia Civil  UMG, Engenharia Civil  Anhanguera e Engenharia Civil  UNIP) 39  Thales
Raphael Otacílio de Oliveira (Engenharia Civil  Unifei); 40  Tiago Augusto de Souza Oliveira (Processos Mecânicos  Fatec); 41 
Vinícius David Franco Barbosa (Processos Metalúrgicos  Fatec, Processos Química  Unesp e Processos Física  UFAL); 43 
Wendryl de Farias Santos (Processos de Soldagem  Fatec).

 
TEMAS ESTRUTURADORES  USO DAS LÍNGUAS:

Competências Gerais:
PRIMEIRO ANO  ALUNO DO NÍVEL MÉDIO:

 
Perfil de conclusão: Ao final do 1º ano do Ensino Médio, o aluno deverá ser capaz de: informar¬se, comunicar¬se e representar
ideias e sentimento utilizando textos e tecnologias de diferentes naturezas; usar línguas estrangeiras para informar¬se, comunicar
¬se e conhecer outras culturas; observar criticamente e questionar processos naturais, socioculturais e tecnológicos; ter noções
básicas de como se desenvolvem as sociedades e as relações sociais

 
FUNÇÃO 1. REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO:
1.1. Competência: Compreender e usar a língua portuguesa como geradora de significação e integradora da percepção, organização
e representação do mundo e da própria identidade 
1.2. Competência: Usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações, a outras culturas ou etnias e para
comunicação interpessoal. 
1.3. Competência: Entender e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos, expressões algébricas, expressões
geométricas, ícones, gestos etc. 
1.4. Competência: Entender os princípios das tecnologias de planejamento, organização, gestão e trabalho de equipe para
conhecimento do indivíduo, da sociedade, da cultura e dos problemas que se deseja resolver.

 
FUNÇÃO 2. INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO:
2.1. Competência: Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos,
segundo diferentes aspectos: natureza; função; organização; estrutura; condições de produção/recepção (ou seja, intenção, época,
local, interlocutores participantes da criação e propagação de ideais e escolhas, tecnologias disponíveis etc. 
2.2. Competência: Entender as tecnologias da informação e comunicação como meios ou instrumentos que possibilitem a
construção de conhecimentos.
2.3. Questionar processos naturais, socioculturais e tecnológicos, identificando regularidades, apresentando interpretações e
prevendo 07/06/2016 Centro Paula Souza http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 7/125
evoluções.

 
FUNÇÃO 3: CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOCULTURAL:
3.1. Competência: Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as
relações da vida humana com a paisagem, em seus desdobramentos políticos, culturais, econômicos e humanos.

 
SEGUNDO ANO  ALUNO DE NÍVEL MÉDIO:
Perfil de conclusão: Ao final do 2º ano do Ensino Médio, além de ter desenvolvido as competências e habilidades referentes ao 1º
ANO, o aluno deverá ser capaz de: articular entre si diferentes linguagens, códigos e tecnologias de informação e comunicação;
confrontar opiniões e pontos de vistas diferentes e argumentar na defesa de suas ideias; pesquisar e sistematizar informações
relevantes para a compreensão e resolução de problemas; perceber e articular as relações entre desenvolvimento científico e
transformações sociais.

 
FUNÇÃO 1. REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
1.1. Competência: Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e suas manifestações específicas.

 
FUNÇÃO 2  INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO:
2.1. Competência: Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus códigos. 
2.2. Competência: Compreender os elementos cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais que constituem a identidade própria e
a dos outros.
2.3. Competência: Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e os múltiplos fatores que nela intervêm como
produtos da ação humana. 
2.4. Competência: Sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação¬problema. 



2.5. Competência: Para a resolução de problemas, pesquisar, reconhecer e relacionar: 
a) as construções do imaginário coletivo; 
b) elementos representativos do patrimônio cultural; 
c) as classificações ou critérios organizacionais, preservados e divulgados no eixo espacial e temporal; 
d) os meios e instrumentos adequados para cada tipo de questão; estratégias de enfrentamento dos problemas.

 
FUNÇÃO 3: CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOCULTURAL:
3.1. Competência: Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas, entendendo como elas se
desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas e percebendo seu papel na vida humana em diferentes
épocas e em suas relações com as transformações sociais.

 
TERCEIRO ANO  ALUNO DE NÍVEL MÉDIO:
Perfil de conclusão: Ao final do 3º ano do Ensino Médio, além das competências, habilidades e atitudes já desenvolvidas no 1º e 2º
anos, o aluno deverá ser 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.

 
FUNÇÃO 1. REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO:
1.1. Competência: Utilizar¬se das linguagens como meio de expressão, informação e comunicação, em situações intersubjetivas,
adequandoas aos contextos diferenciados dos interlocutores e das situações. 
1.2. Competência: Exprimir¬se por escrito ou oralmente com clareza, usando a terminologia pertinente. 
1.3. Competência: Colocarse como sujeito no processo de produção/recepção da comunicação e expressão.

 
FUNÇÃO 2. INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO:
2.1. Competência: Avaliar resultados (de experimentos, demonstrações, projetos etc.) e propor ações de intervenção ou novas
pesquisas e projetos com base nas avaliações efetuadas.
2.2. Competência: Entender as tecnologias de Planejamento, Execução, Acompanhamento e Avaliação de projetos.

 
FUNÇÃO 3: CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOCULTURAL:
3.1. Competência: Considerar a linguagem e suas manifestações como fonte de legitimação de acordos e condutas sociais que se
realizam em contextos histórico¬culturais específicos. 
3.2. Competência: Compreender e avaliar a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas na vida dos
diferentes grupos e atores sociais e em suas relações de: 
a) convivência; 
b) de exercício de direitos e deveres de cidadania; 
c) administração da justiça; 
d) distribuição de renda; 
e) benefícios econômicos etc. 
3.3. Competência: Propor ações de intervenção solidária na realidade.

 
B) ORGANIZAÇÃO CURRICULAR:
Nossa unidade escolar optou, a partir de 2011, pela Organização Curricular que integrava Filosofia, Sociologia e Espanhol como
componentes curriculares da Base Nacional Comum. A opção ocorreu por constatarmos a importância do aprofundamento de
conhecimentos específicos dos componentes, visto que são cobrados nas avaliações a nível Estadual e Federal ¬ SARESP / ENEM,
assim como em outros processos seletivos importantes para os prosseguimentos dos estudos dos alunos.

 
C) QUANTO AOS PROFESSORES, COORDENADORES E FUNCIONÁRIOS:
1. ORIENTADOR EDUCACIONAL:

 
A Orientação Educacional foi uma importante conquista e até mesmo imprescindível 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, dandolhes 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. 



Em 2017 a Professora Marília Cristina Morais Soares Schmidt, após seis anos atuando na Coordenação Pedagógica, assume o cargo
de Coordenadora de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional.
O Projeto de Orientação e Apoio Educacional com parecer favorável da Direção e Supervisão Regional e aprovação do Ceteps, visa
ação intensificada nos cursos com maior perda, conforme descrito nos objetivos do projeto.
Objetivos gerais são: 
A redução de 50% da perda no 3º módulo manhã do Curso Técnico de Cozinha, do 3º módulo noite do Curso Técnico de
Informática e do 3º módulo noite do Curso Técnico de Mecânica, bem como o aprimoramento das práticas voltadas ao
envolvimento do aluno no contexto escolar, mediante, a rotina de diálogos acerca da importância da formação técnica para a
inserção do aluno no mercado de trabalho.
Objetivos específicos:
• Apoiar os eventos de integração 
• Tornar claro aos alunos os propósitos, importância e funcionamento do curso técnico; 
• Orientar soluções individualizadas com base nas avaliações diagnósticas e nas queixas dos alunos; 
• Motivar os cursos em enforque neste projeto, mediante a realização de palestras e conversas com exalunos. 
• Buscar, em conjunto com a ATA, parcerias com entidades empregadoras, visando criar mais oportunidades de estágio. 
• Estimular a realização de visitas técnicas. 
• Aprimorar a divulgação de vagas remanescentes. 
• Acompanhar juntamente com o aluno, os resultados e atividades da progressão parcial.

Objetivo Específico: 
•. Acolher e recepcionar os alunos com a participação dos ex alunos com o objetivo de motivar os novos. 
•. Orientar os alunos dos cursos integrados sobre a importância e as oportunidades para os alunos que concluem esta modalidade,
pois concluem o ensino médio e técnico oportunizando uma inserção ao mercado de trabalho com uma formação específica; 
•. Orientar os alunos dos cursos modulares noturnos, com ênfase no 1º módulo do curso Técnico em Serviços Jurídicos, sobre a
importância e as oportunidades para os mesmos, pois é uma tendência de Mercado de Trabalho; 
•. Mediar junto aos responsáveis os motivos que levam os alunos a desistirem dos cursos, como: falta de interesse ou prévio
conhecimento do curso, dificuldades de transportes, assiduidade, busca de emprego e propor soluções para reduzir a taxa de
desistência; 
•. Acompanhar os resultados dos alunos dos cursos noturnos, principalmente Mecânica, Informática e Serviços Jurídicos, quanto à
questão de perdas durante o semestre; 
•. Acompanhar junto a coordenação pedagógica os alunos com dificuldades de aprendizado, buscando apoio junto a família e
docentes, oferecendo aulas de reforço, orientação e acompanhamento de estudo; 
•. Intervir em casos especiais nos procedimentos utilizados para o Programa Especial de estudos, nos cursos modulares noturnos,
com ênfase no 1º módulo do curso Técnico em Serviços Jurídicos para os alunos promovidos com Progressão Parcial, em todos os
cursos e módulos em parceria com a Coordenação Pedagógica e Coordenadores de Curso. 
•. Acompanhar junto aos docentes e coordenadores de curso o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, palestras
motivacionais voltadas a empregabilidade das áreas e com profissionais dos cursos noturnos e integrados.

2) ORGANIZAÇÃO DO TEMPO:

Horários de aula Ensino Médio (manhã)

07h30min 08h20min
08h20min 09h10min
09h10min 10h00min
10h00min 10h15min (intervalo)
10h15min 11h05min
11h05min 11h55min

 
Ensino Técnico Integrado ao Médio (integral)

07h30min 08h20min
08h20min 09h10min
09h10min 10h00min
10h00min 10h15min (intervalo)
10h15min 11h05min
11h05min 11h55min
Almoço
13h15min 14h05min
14h05min 14h55min
14h55min 15h45min
Ensino Técnico Integrado ao Médio  Projeto Vence

14h05min 14h55min
14h55min 15h45min
15h45min 16h00min (Intervalo)
16h00min 16h50min

Ensino Técnico (manhã)



07h30min 08h32min
08h32min 09h35min
09h35min 09h50 min (Intervalo)
09h50min 10h52min
10h52min 11h55min

Ensino Técnico (noite)

19h00min 19h53min
19h32min 20h47min
20h47min 21h02 min (Intervalo)
21h02min 21h6min
21h56min 22h50min

 

3) HORÁRIO DE COORDENAÇÃO:

 

COORDENADORES DE PRÉDIO DESCENTRALIZADAS 

COORDENADORES CURSOS SEDE:

 

 



D. QUANTO AO ESPAÇO ESCOLAR:

A Etec João Gomes de Araújo é antiga, preservando seus espaços físicos em regular e bom estado de conservação, visto que a escola
possui uma área total de 10.010,45 m2 e 7.491,62 de área construída, portanto a manutenção é complexa. Através dos recursos da
Associação de Pais e Mestres e Verba de Adiantamento para despesas Miúdas e de Pronto Pagamento a manutenção é efetuada
para que atende as necessidades no que diz respeito ao processo ensino¬aprendizagem. Todavia carece ainda de manutenção de
grande porte no salão de eventos.
Os Cursos Técnicos, os Cursos Técnicos Integrados ao Médio ¬ Etim. e o Ensino Médio Regular possuem equipamentos
tecnológicos e para prática de Educação Física, 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. 
Os Laboratórios de Informática 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 foram ampliados, no local onde funcionava a cozinha dos funcionários, passou
então a compor um espaço alternativo, embora muito precário. 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 início das obras que se fazem necessário. 
A Oficina Mecânica passou por uma recente reforma, está através da parceria com a Indústria Tenaris Confab. A acessibilidade tem
sido uma preocupação constante da Direção da escola e de toda a Equipe gestora, sendo assim as adequações estão sendo realizada,
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 possui 384 cadeiras e todas passaram por recente reforma custeada por
recursos da APM. O 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 para todos os alunos da escola, sendo servidas refeições às 12h00 e às 18h30, contando com um
espaço coberto com mesas e cadeiras para que os alunos possam se alimentar.

E) GESTÃO ADMINISTRATIVA:

Diretora: Professora Mirtes Marroco Paim
Diretoria de Serviços: Professora Gláucia Galegari Labastie
Assistente Técnico Administrativo: Professora Rosa Eli Vital Leite
Diretor da Secretaria Acadêmica: Luiz Antônio Romão Prado
Coordenador Pedagógico: Professor: Ademar Paes dos Santos
Orientadora Educacional: Marília Cristina Moraes Soares Schmidt

 

F)  PROCESSO DO DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZAGEM DE CADA ALUNO: 
Processo do Desenvolvimento da Aprendizagem:
I. Finalidade Cultural O progresso da formação cultural se dá através do amplo conceito e contextos trabalhados junto ao aluno ao
logo do processo ensinoaprendizagem. Observa¬se em nossos discentes no termino do curso uma visão cultural bastante
desenvolvida. 
II. 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.
III. 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.
IV. 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. 07/06/2016 Centro Paula Souza http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 12/125 10.

 
IV  ESPECIFICIDADES DOS CURSOS:

 
a)  ENSINO MÉDIO 
A escola, atendendo a nova proposta do Centro Paula Souza, a partir de 2016 deixou de oferecer o Ensino Médio Regular.
Contamos hoje com apenas uma turma, sendo o terceiro ano regular, a qual encerrará o ciclo do Ensino Médio na Etec João Gomes



de Araújo. 
É fato que nossa escola sempre obteve grande sucesso com as turmas do Ensino Médio Regular em qualidade e em excelência. Num
olhar bastante progressista o estudo e aprendizado devem preocupar¬se 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. O Quanto ao Etim. Logística, no ano de 2016, a escola encerrou o curso nessa modalidade. Foi solicitado ao Centro
Paula Souza a reabertura do Etim. Logística para o ano de 2017, mas não fomos atendidos.
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 7% 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.

 
b)  ENSINO 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:
a) Identifica fontes e documentos específicos para a obtenção das informações desejadas. 
b) 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. 
c) 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. 
d) 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, aplicandoas 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: 
5.1. Expressar¬se adequadamente, com autonomia, clareza, e precisão conforme o contexto em que se dá a ação comunicativa; 
5.2. Planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos; 
5.3. Compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais;
5.4. Propor ações de intervenção solidária.

c)  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 ideias 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:
1  Construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e compreender a realidade; 
2  Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando¬os de forma contextualizada para enfrentar
situaçõesproblema e tomadas de decisões; 
3  Organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a argumentar consistentemente; 
4  Recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade; 
5  Definir métodos de levantamento e análise de dados; 
6  Especificar sistemas de medição e controle de variáveis de processos industriais; 
7  Analisar condições técnicas, econômicas e ambientais;
8  Atuar na concepção de projetos de automação; 
9  Identificar meios de produção, distribuição e preparação para ar comprimido e fluído hidráulico; 
10  Interpretar leituras de instrumentos e equipamentos de medidas de pressão em sistemas hidráulicos e pneumáticos; 
11  Identificar características de operação e controle de processos industriais; 
12  Desenvolver programação CNC; 
13  Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar; 
14  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; 07/06/2016 Centro Paula Souza
(http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 14/125)
15  Identificar características de operação e controle de processos industriais e soldagem; 
16  Analisar processos de soldagem; 
17  Estabelecer critérios de qualidade e produtividade ligados aos tipos de manutenções; 
18  Correlacionar características de instrumentos, máquinas, equipamentos e instalações mecânicas com suas aplicações; 
19  Elaborar projetos mecânicos e sistemas automatizados; 
20  Planejar, aplicar e controlar procedimentos de montagem, instalação e de manutenção mecânica de máquinas e equipamentos;
Desenvolver e controlar processos de fabricação; 
21  Executar avaliações geométricas, físicas e químicas de materiais, componentes e instalações; 
22  Especificar materiais para construção mecânica; 
23  Elaborar documentação técnica; 
24  Executar compras e vendas técnicas; 
25 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, trabalhandoos
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 MECÂNICA
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO será capaz de: 
a) Expressar¬se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em que se dá a comunicação; 
b) Planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos; 
c) Compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais; 
d) Propor ações de intervenção solidária na realidade.

d)  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, higiênicosanitárias 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:

1. Pesquisar e analisar informações da área de Nutrição e Dietética em diversas fontes convencionais e eletrônicas.
2. Analisar as normas de Vigilância Sanitária para garantir a segurança alimentar.
3. Selecionar os métodos de prevenção de doenças de origem alimentar em UAN.
4. Sistematizar o processo de produção de refeições garantindo o consumo de alimentos em quantidade e qualidade adequadas.
5. Analisar indicadores econômicos, sociais e de saúde para identificar as necessidades nutricionais.
6. Projetar e executar um programa de orientação alimentar.
7. Implantar e controlar o Sistema de Boas Práticas.
8. Relacionar as necessidades nutricionais básicas do ser humano nas fases da vida e em diferentes estados fisiológicos.
9. 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.
10. Interpretar a legislação pertinente à estrutura física, edificação e instalações de um serviço de alimentação.
11. Elaborar rotinas e organizar o trabalho de cada setor da UAN.
12. Sistematizar o processo de produção de refeições garantindo o consumo de alimentos em quantidade e qualidade adequadas.
13. Planejar eventos.
14. Interpretar as prescrições dietéticas para distinguir as características das dietas de rotina, modificadas e especiais, relacionando
as aos tratamentos dietoterápicos.
15. Aplicar os fundamentos de Administração e Gerenciamento Financeiro no controle de custos.
16. 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, trabalhandoos
contextualizadamente para enfrentar situaçõesproblema 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. expressarse 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
e)  ENSINO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO:
É o profissional que trabalha em, praticamente, todos os departamentos de uma organização. É responsável pelo planejamento de
estratégias e pelo gerenciamento do diaadia da companhia e pelo gerenciamento dos recursos financeiros, materiais e humanos.
Conduz as relações entre a empresa e os funcionários, cuida dos processos de admissão, treinamento e demissão. Organiza planos
de carreira e programas de benefícios. Outra possibilidade é atuar no controle dos estoques de matériaprima e insumos,
gerenciando os processos de compra. No setor financeiro, opera nas áreas de custos, orçamentos e fluxo de caixa. Pode se envolver,
ainda, com a publicidade e o marketing. O administrador trabalha em diversos setores das organizações não governamentais,
mistas, das empresas públicas e aquelas dedicadas ao comércio eletrônico.
O campo de trabalho é amplo: cerca de metade dos cargos de uma empresa é para funções administrativas. Mas o mercado é muito
competitivo. Apesar disso, o mercado de trabalho para administração no Brasil está crescendo junto com a economia. Grandes
companhias estão ampliando seus quadros de funcionários, e as empresas familiares se profissionalizando e buscando candidatos
com boa formação para fazer parte de seus quadros. Empresas que tradicionalmente contratavam apenas profissionais de áreas
técnicas começam a perceber a necessidade de preencher cargos administrativos e de negócios, como compras, logística e
marketing, com os formados na área e dotados de visão estratégica. Como a atuação do administrador é bastante ampla, esse
profissional se faz necessário em todo tipo de empresa (fabril, comercial, serviços, agronegócios) e em praticamente todas as áreas,
desde a comercial, passando por logística, financeira e compras, até recursos humanos, é o mercado que mais se expande. Os
empregadores estão em todos os seguimentos, despontando como principais os do setor de agronegócio. As regiões Sul e Sudeste
concentram o maior número de empresas que oferecem programas de estágios, enquanto o setor público tem vagas em todo o país.
Os processos educacionais devem preparar o profissional para a mobilidade permanente entre ocupações numa mesma empresa,
entre diferentes empresas e, até mesmo para o trabalho autônomo. Para que um país busque desenvolvimento sustentável e
crescimento econômico, deverá ter políticas educacionais que venham a suprir a enorme necessidade de ter em sua sociedade,
trabalhadores qualificados e com competência geral e específica. O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza,
instituição de desenvolvimento tem como objetivo, trabalhar a fim de que os profissionais que formam possam e tenham
capacidade de atuar junto ao mercado de trabalho. No caso do presente currículo, tratase dos TÉCNICOS EM ADMINISTRAÇÃO
que devem mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, para: saber, poder e querer mudanças quanto à introdução de
tecnológicas, gerenciais e organizacionais, visando corrigir distorções nos elos da cadeia de negócios.



Ensino Técnico
f)  CURSO 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 ideias 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:
a)  Atuar com proatividade na identificação de problemas, equacionando soluções através de uma visão sistêmica da organização;
b)  Refletir e atuar criticamente na área de produção e de materiais, compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva;
c)  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;
d)  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, revelandose profissional adaptável;
e)  Interpretar a legislação e os códigos de ética profissional nas relações pessoais e profissionais;
f)  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;
g)  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;
h)  Criar e identificar oportunidades para prática e aplicação da sustentabilidade por meio das estratégias das empresas;
i)  Aplicar conceitos de gestão financeira e calcular valores, utilizandose de equipamentos e sistemas específicos, elaborando
planilhas de custos de fabricação, preço de venda e orçamentos;
j)  Gerenciar o relacionamento interpessoal, empregando as tecnologias da informação e comunicação;
k)  Comunicarse nos diversos contextos profissionais em língua portuguesa, inglesa e espanhola, utilizando terminologia própria;
l)  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.

g)  CURSO 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 matériaprima.
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:
a)  Planejar e organizar o trabalho na perspectiva de atendimento integral e de qualidade;
b)  Interpretar e aplicar as normas de segurança alimentar de acordo com as portarias vigentes;
c)  Apurar custos e determinar preços;
d)  Gerenciar recursos humanos e materiais em serviços de alimentação;
e)  Identificar os princípios que devem nortear a alimentação humana, tendo como base a ciência da nutrição e as disponibilidades
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f)  Sistematizar e produzir relatórios a partir de observações e informações coletadas de acordo com a ABNT;
g)  Programar e adequar a preparação de cardápios de alimentos e bebidas para eventos;
h)  Identificar a importância da gastronomia para a área de Turismo e Hospitalidade;
i)  Definir áreas de trabalho para recebimento, armazenamento, prépreparo
e preparo de alimentos e bebidas;
j)  Desenvolver normas técnicas de prestação de serviços de sala e bar (mise en place) ;
k)  Identificar métodos adequados de seleção, classificação, armazenamento, higienização, prépreparo e preparo de gêneros
perecíveis e não perecíveis;
l)  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;
m)  Identificar os diferentes tipos de bebidas e suas formas de utilização;
n)  Adotar postura ética, princípios de relacionamento humano, cidadania, linguagem adequada na comunicação com clientes e
grupos de trabalho.
ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES:
1)  Programar serviços de equipamentos e instalações.
2)  Executar rotinas administrativas.
3)  Colaborar no treinamento de pessoal operacional.
4)  Desenvolver, elaborar e viabilizar produtos e serviços voltados à culinária, adequandoos aos interesses, hábitos, atitudes e
expectativas da coletividade.
5)  Captar tendências de uso, consumo e expectativas, criando produtos e serviços adequados a clientes em potencial.
6)  Gerenciar compras.



h)  CURSO 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:
a)  Interpretar e desenvolver algoritmos, fluxogramas e outras especificações para codificar programas;
b)  Distinguir e avaliar linguagens de programação, aplicandoas no desenvolvimento de softwares;
c)  Executar análise e codificar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do usuário, propondo soluções;
d)  Construir modelos, utilizando técnicas e linguagens para banco de dados;
e)  Verificar o funcionamento dos equipamentos, softwares e sistemas operacionais, estabelecendo padrões de comunicação;
f)  Agir de forma a minimizar os riscos inerentes à segurança de informações, relacionando e aplicando soluções adequadas;
g)  Identificar oportunidades e tendências no mundo digital, desenvolvendo modelos para novos negócios de forma
empreendedora;
h  Contextualizar e elaborar textos técnicos aplicados à área de Informática de acordo com normas e convenções específicas;
i)  Utilizar termos técnicos de informática na língua portuguesa e na inglesa.

 
i)  CURSO 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.
a)  Interpretar separação de materiais no setor de expedição.
b)  Gerir recursos materiais e financeiros para suporte da área.
c)  Controlar processo operacional utilizando técnicas e métodos adequados.
d)  Identificar novas tecnologias.
e)  Assessorar diretoria e setores da empresa.
f)  Comunicar em diversos contextos profissionais em língua portuguesa e inglesa utilizando termos técnicos.
g)  Promover condições de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade.
h)  Utilizar os instrumentos de relacionamento interpessoal para gerenciamento de pessoas.
i)  Planejar as atividades de armazenamento de materiais.
j)  Identificar e formular estratégias de planejamento: de armazenamento e disposição física de produtos, de compra e venda, de
pósvenda.
k)  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.
l)  Controlar processos operacionais utilizando técnicas e modelos adequados.
m)  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.
n)  Executar a logística do transporte e do tráfego, aplicando estratégias que compatibilizem recursos com demandas.
o)  Identificar os diversos tipos de veículos transportadores e relacionáloscom as diversas modalidades de transporte, visando à
sua adequação e integração.
p)  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.
q)  Utilizar a documentação necessária para operações de transportes segundo modalidade e tipo de veículo.
r)  Elaborar planilhas de controle de entrada e saída de materiais e produção.
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s)  Atuar com ética e responsabilidade nas relações e no desenvolvimento de suas atividades.
t)  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.
u)  Executar a logística do transporte e do tráfego, aplicando estratégias que compatibilizem recursos com demandas.
v)  Identificar os diversos tipos de veículos transportadores e relacionálos com as diversas modalidades de transporte, visando à
sua adequação e integração.
w)  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.
x)  Utilizar a documentação necessária para operações de transportes segundo modalidade e tipo de veículo.



y)  Elaborar planilhas de controle de entrada e saída de materiais e produção.
z)  Atuar com ética e responsabilidade nas relações e no desenvolvimento de suas atividades.

 
j)  CURSO 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. 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:
a)  Elaborar projetos mecânicos e sistemas automatizados.
b)  Planejar, aplicar e controlar procedimentos de montagem, instalação e de manutenção mecânica de máquinas e equipamentos.
c)  Desenvolver e controlar processos de fabricação.
d)  Executar avaliações geométricas, físicas e químicas de materiais, componentes e instalações.
e)  Especificar materiais para construção mecânica.
f)  Elaborar documentação técnica.
g)  Executar compras e vendas técnicas.
h)  Cumprir normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental.

 
k)  CURSO TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA:
É o profissional que acompanha e orienta as atividades de controle de qualidade,
Higiênicosanitárias 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 higiênicosanitários 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 prépreparo, 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.
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.
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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.

 
l)  CURSO 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.
Comprometese 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:
a)  Identificar e interpretar as diretrizes do planejamento estratégico, tático e do plano diretor aplicáveis à gestão de Recursos
Humanos;
b)  Interpretar resultados de estudos de mercado, econômicos ou tecnológicos, utilizandoos nos sistemas e subsistemas de gestão
de Recursos Humanos;
c)  Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos dos sistemas e subsistemas
na gestão de Recursos Humanos;
d)  Operacionalizar as informações por meio de sistemas informatizados;
e)  Comunicarse utilizando a terminologia técnica da área de gestão de Recursos Humanos;
f)  Acompanhar os procedimentos de desempenho individual e coletivo, bem como o controle de agregação de valores
relacionados ao ciclo de gestão de pessoal;
g)  Coordenar a rotina administrativa no que tange à gestão de Recursos Humanos e seus processos;
h)  Comunicarse nos diversos contextos profissionais em língua portuguesa, espanhola e inglesa, utilizando terminologia própria;
i)  Investir no próprio desenvolvimento, mantendose permanentemente atualizado, com plena capacidade de adaptações às
mudanças;
j)  Organizar e manter arquivo de documentos e prontuários funcionais, procedendo à classificação, etiquetagem e guarda,
facilitando consultas e promovendo a conservação;
l)  Desenvolver técnicas de atendimento a candidatos a vagas de emprego;
m)  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;
n)  Identificar a importância e formas de organizar manuais de integração/ socialização e Código de Ética;
o)  Identificar e avaliar a importância dos documentos, prontuários e informações, operacionalizando todo seu trâmite, desde sua
chegada/emissão até sua incorporação no arquivo permanente;
p)  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;
q)  Interpretar a legislação que regula as atividades da área de Recursos Humanos, tais como as normas de higiene e segurança;
r)  Identificar oportunidades, tendências e perspectivas das organizações, modelos e relações de trabalho para criação de novos
métodos de trabalho.

m)  CURSO TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS:
É o profissional que executa serviços de suporte e apoio técnicoadministrativo 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:
a)  Construído as seguintes competências gerais que seguem:
b)  Desenvolver técnicas de atendimento ao cliente interno e externo (recepção, Controle da agenda) ;
c)  Aplicar técnicas de comunicação escrita e oral;
d)  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;
e)  Identificar características e aplicar procedimentos de metodologia de pesquisa técnica e científica;



f)  Aplicar e avaliar novas tecnologias em relação àquelas já utilizadas, levando em conta agilidade dos equipamentos e a
diversidade das funções;
g)  Identificar e avaliar as informações e as pretensões submetidas à tutela
Jurisdicional, de acordo com sua relevância constitucional;
h)  Identificar a origem e o destino de documentos e processos de acordo com a competência atribuída pela Constituição Federal e
pelas 07/06/2016 Centro Paula Souza 
(http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 19/125) normas de Organização Judiciária do estado de
São Paulo;
i)  Interpretar diferentes tipos de ações judiciais e recursos;
j)  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;
k)  Analisar métodos e instrumentos de propagação de atos processuais por meios convencionais e por meios eletrônicos;
l)  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;
m)  Identificar a importância e formas de organizar atividades em instituições judiciárias, participando da construção de
metodologias operacionais e da divulgação de normas;
n)  Identificar e avaliar a importância de documentos gerenciais e de informação técnicoadministrativa, operacionalizando todo
seu trâmite, desde sua chegada até sua incorporação no arquivo;
o)  Analisar determinações judiciais relativas aos juizados especiais cíveis, criminais e de mediação, de acordo com sua natureza,
sua finalidade e sua exequibilidade;
p)  Expressarse com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em que se dá a comunicação;
q)  Planejar, executar e acompanhar projetos da área jurídica;
r)  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.

 

V  PROJETOS:

 
1. Projetos com HAEs  são desenvolvidos na unidade visando agregar possibilidades e melhores resultados do projeto ensino
aprendizagem neste ano temos:
• Biblioteca Ativa.
• Disciplinas e professores Núcleo Ferroviário: década de 1930 à 1940.

 
2. Projeto Parcerias 
• Projeto Gen Tec 
Parceria com a Empresa Tenaris, este projeto vem contribuindo com constantes melhorias no espaço físico da oficina mecânica,
manutenção de equipamentos, substituição de computadores e mobiliários que atende tanto o curso modular como o integrado de
Técnico em Mecânica, capacitações para professores e oportunidade aos alunos de visitas a planta da fábrica com mini cursos de
Saúde e Segurança no Trabalho, Gestão de Projetos, Gestão da Qualidade, entre outros. Para este ano a proposta é a continuidade
das reformas e investimentos em outra capacitação para os docentes. O projeto também inclui um estágio supervisionado de 120
horas para 20 alunos do Ensino Técnico Integrado ao Médio em Mecânica, onde eles conseguem construir os projetos idealizados
no Trabalho de Conclusão de Curso.

 

3. Projetos sem HAE  estes projetos serão desenvolvidos ao longo dos anos como forma de trabalhar as metas que foram elencadas
após a Analise SWOT, são eles:

 

"COZINHA INTERNACIONAL" 
PROJETO "MESAS DOS SABERES" 
Jornal "Fique por dentro ADM" 
É do meu bairro e eu gosto 
Projeto interdisciplinar para desenvolvimento de software empreendedor 
Kiosque de empregos 
"Monitoria discente: um método alternativo eficaz para a recuperação de alunos com dificuldade de aprendizagem". 
"Conhecendo as unidades prisionais do Vale do Paraíba: uma reflexão social acerca dos problemas sociais regionais que
refletem na criminalização e a relevância da prevenção no âmbito escolar".
Laboratório de desenvolvimento de competências para o mercado de trabalho 
A mulher no Mercado de Trabalho 
Alimentação Saudável
Visitas Técnicas Técnico em Nutrição 
Arte do Corpo 
"Escola Família  Estreitando laços" 
Estágio e Aprendiz de Sucesso 
Desenvolver um Site de uma empresa 
"ARROZES ESPECIAIS"



Desenvolvimento de Competências para o mercado de trabalho 
Interdisciplinar RH em Ação 
Integrando Matemática com tecnologia. 
Montagem da Sala Ambiente para Curso de Administração
 "Informativo ADM" 
Recuperando 
De olho na motivação 
Integração e Ação para maiores oportunidades 
"Fábrica da Imaginação  Layout" 
Vídeo Institucional 
Motivando os alunos
Mostra Interdisciplinar do curso Técnico em Mecânica
"FITA"  Feira de Integração entre os Técnicos do Alzira" 
Indicadores de Qualidade Percebida 
Semana do Meio Ambiente 
Canto da música 
Redenutrir 
De olho no óleo 

 

 

4. 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 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

 

5. 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 início 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. 07/06/2016 Centro Paula Souzahttp://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 24/125
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 podese 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 deEducação Tecnológica Paula Souza.

6. 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 satisfatória.
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 interrelacionam
numa experiência prática na vivência do ambiente.

 

7. AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO:
Avaliação Instrumentos Diversificados
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.
O processo avaliativo é indispensável e indissociável da prática pedagógica, suas múltiplas funções se consolidam na orientação e
regulação do processo ensinoaprendizagem no âmbito da aprendizagem significativa.
As formas de avaliação devem ser diversificadas, assegurando ao docente e garantindo ao aluno um resultado verdadeiro do seu
desempenho no que se refere a menção atribuída ao mesmo.
Constatamos que o processo avaliativo implica na apreciação de valores que classificam e excluem o aluno. Embora o tema seja
bastante recorrente em nossas Reuniões Pedagógicas sabemos que alguns professores ainda entendem a avaliação como um
processo desconectado do seu sentido legítimo, portanto, trabalhamos a reflexão junto aos docentes sobre a importância do
processo avaliativo. Devendo a avaliação possuir a função de orientar e regular a prática pedagógica, uma vez que se propõe
analisar e identificar a adequação de ensino com o verdadeiro aprendizado dos alunos.

 
Recuperação Contínua:
A recuperação contínua em nossa unidade escolar é composta de um conjunto de estratégias elaboradas pelo professor e
coordenadores de curso com o acompanhamento da Coordenação Pedagógica têm o objetivo de recuperar conteúdos essenciais que
não foram assimilados pelo estudante. Portanto, a recuperação contínua tem como foco a aprendizagem e não simplesmente a
recuperação das menções.
Estratégias sugeridas para a recuperação contínua:
Aulas de revisão e aulas adicionais.
Atividades e pesquisas.
Exercícios e trabalhos extras;
Revisão
Exercícios que retomam conteúdos importantes que já foram abordados anteriormente.
Incentivo, reconhecimento e motivação à participação;
Envolvimento dos familiares.
Ensino de técnicas facilitadoras da aprendizagem: anotações, leituras, organização acadêmica, etc.
Os alunos, ao longo do processo ensino aprendizagem e após o Conselho de Classe são informados sobre sua situação quanto ao
desempenho e rendimento escolar, o desenvolvimento global, os aspectos podem ser melhorados, atendendo assim a deliberação
120.
Consideramos essencial respeitar à multiplicidade, característica e ritmos de aprendizagem dos alunos, visto que muitos destes são
pessoas que estão voltando a estudar depois de certo tempo, sendo assim, o compromisso da escola é atender a essa diversidade
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.

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO

 

ETEC JOÃO  GOMES  DE  ARAUJO  PINDAMONHANGABA

                                                      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 

  HABILITAÇÃO PROFISSIONAL de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio  Portaria CETEC nº 735, de 10/09/2015, DOE de 11/09/2012, página 53.

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

  HABILITAÇÃO PROFISSIONAL de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio  Portaria CETEC nº 739, de 10/09/2015, DOE de 11/09/2015, página 53.

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

 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL de Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio  Portaria CETEC nº 728, de 10/09/2015, DOE de 25/09/2015, página 3738. 

 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 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.

 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL de Técnico em Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio  Portaria CETEC nº 725, de 10/09/2015, DOE de 11/09/2015, página 52. 

ENSINO TÉCNICO 

 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL de Técnico em Administração  Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, DOE de 11/09/2015, página 5253. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL de Técnico em Cozinha  Portaria CETEC nº 758, de 10/09/2015, DOE de 11/09/2015, página 54.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL de Técnico em Informática  Portaria CETEC nº 738, de 10/09/2015, DOE de 11/09/2015, página 53. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL de Técnico em Logística  Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, DOE de 11/09/2015, página 5253.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL de Técnico em Mecânica  Portaria CETEC nº 727, de 10/09/2015, DOE de 25/09/2015, página 37. 

 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL de Técnico em Nutrição e Dietética  Portaria CETEC nº 724, de 10/09/2015, DOE de 11/09/2015, página 52. 

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

 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL de Técnico em Recursos Humanos  Portaria CETEC nº 733 de 10/09/2015, DOE de 11/09/2015, página 5253. 

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

 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL de Técnico em Serviços Jurídicos  Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, DOE de 11/09/2015, página 5253. 

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

 

HISTÓRICO DA ESCOLA

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 faculdade, a "Escola de Pharmácia e Odontologia de Pindamonhangaba" e uma "Escola Normal Livre", com educação
moderna e atual, pelos parâmetros da época. Foi neste contexto que a Escola Técnica Estadual João Gomes de Araújo foi semeada. 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. No entanto, somente em 1957 o curso colegial é
realmente implantado. Em 1951, foi homenageado o músico e maestro compositor Pindamonhangabense, João Gomes de Araújo, 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.



 

Fachada Atual do Predio 

 
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 Escola Estadual de Segundo Grau João Gomes de Araújo. No entanto, até hoje é carinhosamente lembrada como "instituto" pela população
pindamonhangabense.

 
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.

Em 2010 a e scola 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  prédios utilizados pela Secretaria da Educação e atualmente
oferecem os cursos de Administração, Logística e Recursos Humanos.

 

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.

 

 

 
Atualmente a escola mantém os cursos técnicos em Administração, Logística, Informática, , Mecânica, Nutrição e Dietética, Serviços Jurídicos,  Cozinha
e Recursos Humanos, o Ensino Médio Regular e o Ensino Técnico Integrado ao Médio em Administração,  Informática, Nutrição e Mecânica.  Em parceria
com 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  turmas de técnico em Administração  nas escolas   E.M. Tancredo Neves.

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO

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

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

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  ideias  e  práticas
empreendedoras.

Mercado de trabalho:

Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

 

COZINHA

Eixo Tecnológico: Hospitalidade e Lazer

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 matériaprima. 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 e embarcações.



 

 INFORMÁTICA

 Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação

O técnico em Informática 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 demandem sistemas computacionais, especialmente envolvendo programação de
computadores.

 

 LOGÍSTICA

 Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

O técnico em Logística 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 estoque, de movimentação, de expedição,
transporte e distribuição de materiais e produtos. 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 no setor produtivo mecânico; prestadoras de serviços.

 

 NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança

Acompanha e orienta as atividades de controle de qualidade, higiênicosanitárias e segurança no trabalho, em todo o processo de produção de refeições e
alimentos. Acompanha e orienta os procedimentos 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 e ministrar cursos. Define padrões de procedimentos, elabora
Manual de Boas Práticas em Unidades de Alimentação e Nutrição (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.

 

TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

O Técnico em Jurídico é o profissional que cumpre as determinações legais e judiciais atribuídas aos cartórios oficiais e extrajudiciais,  lavrando atos, autuando
processos e procedendo aos  registros cabíveis. Expede mandados,  traslados, cartas precatórias e  rogatórias e certidões. É  responsável pelo gerenciamento e
pelo arquivo de processos e de documentos judiciários em geral. Realiza diligências, tais como: citações, intimações, prisões e penhoras. Presta atendimento ao
público, redigindo procurações, autenticando documentos. Coadjuva em audiências. Pode supervisionar uma equipe de serventuários.

Mercado de trabalho: Empresas privadas e setor público.

 

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. Comprometese 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.
Presta 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:

Administração

Logística

Mecânica

Informática

Nutrição e Dietética

Cozinha

Serviços Jurídicos

Recursos Humanos

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. Em 2016, iniciu o curso de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio.
Em 2017 a Etec mantem os cursos de Técnico em Administração, Informática, Mecânica e Nutrição e Dietética, Integrados ao Ensino Médio.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

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 ideias e práticas
empreendedoras.

 

MERCADO DE TRABALHO

Áreas da Indústria, Comércio, Prestação de Serviços, em empresas em geral de pequeno e médio portes.

 
 

Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA

O técnico em Informática 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 demandem sistemas computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores.

 

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM MECÂNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

 

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 no setor
produtivo mecânico; prestadoras de serviços.

 

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

Acompanha e orienta as atividades de controle de qualidade, higiênicosanitárias e segurança no trabalho, em todo o processo de produção de refeições e
alimentos. Acompanha e orienta os procedimentos 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 e ministrar cursos. Define padrões de procedimentos, elabora
Manual de Boas Práticas em Unidades de Alimentação e Nutrição (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.

 



 
Habilitações associadas:

Mecânica (Etim)

Nutrição e Dietética (Etim)

Administração (Etim)

Informática (Etim)

Logística (Etim)

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre)  2017

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

Administração 1º Módulo Noite 40 1

Administração 2º Módulo Noite 38 1

Administração 3º Módulo Noite 34 1

Administração (Etim) 1ª Série Manhã 40 1

Administração (Etim) 2ª Série Manhã 40 1

Cozinha 1º Módulo Noite 40 1

Cozinha 3º Módulo Manhã 24 1

Ensino Médio 3ª Série Manhã 40 1

Informática 1º Módulo Noite 40 1

Informática 2º Módulo Noite 32 1

Informática 3º Módulo Noite 34 1

Informática (Etim) 1ª Série Manhã 40 1

Informática (Etim) 2ª Série Manhã 37 1

Informática (Etim) 3ª Série Manhã 38 1

Mecânica 1º Módulo Noite 40 1

Mecânica 2º Módulo Noite 40 1

Mecânica 3º Módulo Manhã 36 1

Mecânica 3º Módulo Noite 41 1

Mecânica 4º Módulo Manhã 17 1

Mecânica 4º Módulo Noite 40 1

Mecânica (Etim) 1ª Série Manhã 40 1

Mecânica (Etim) 2ª Série Manhã 39 1

Mecânica (Etim) 3ª Série Manhã 32 1

Nutrição e Dietética 2º Módulo Noite 37 1

Nutrição e Dietética 3º Módulo Noite 27 1

Nutrição e Dietética (Etim) 1ª Série Manhã 40 1

Nutrição e Dietética (Etim) 2ª Série Manhã 40 1
Nutrição e Dietética (Etim) 3ª Série Manhã 31 1



Serviços Jurídicos 1º Módulo Noite 41 1

Serviços Jurídicos 2º Módulo Noite 40 1

Serviços Jurídicos 3º Módulo Noite 38 1

Soma total 31 1.136

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre)  2017

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

CLASSES DESCENTRALIZADAS

Localização: EE PROF. RUBENS ZAMITH

Coordenador: Patrícia Magalhães

Parcerias: Secretaria da Educação

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

Administração 2º Módulo Noite 33 1

Administração 3º Módulo Noite 32 1

Localização: EE PROFª ALZIRA FRANCO

Coordenador: SÉRGIO LUIZ GRITTI

Parcerias: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

Logística 2º Módulo Noite 36 1

Administração 1º Módulo Noite 40 1

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

Coordenador: ANDRÉ LUIZ RAPOSO

Parcerias: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

Administração 3º Módulo Noite 36 1

Localização: EE Prof.ª Gabriella Monteiro de Athayde Marcondes

Coordenador: Professor Élson Paixão Junior

Parcerias: Programa VENCE, parceria com a Secretaria da Educação, oferta de Curso Técnico em Informática.

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

RECURSOS HUMANOS 2017

 

 A estrutura organizacional da Etec João Gomes de Araújo é pautada nas diretrizes estabelecidas pelo Centro Paula Souza, as normas e descrição de
cargos, e atribuições são pautadas pelo Regimento Comum do Centro Paula Souza, desenvolvemos ainda o Manual do Aluno e do Professor em busca de
maior clareza dos deveres e direitos dos membros da comunidade escolar. 
Nossa unidade busca assegurar ao colaborador o autodesenvolvimento, cabendo a escola propiciar condições para que isso aconteça; para tanto buscamos
realizar ou propiciar a participação em capacitações, visitas a outras Etecs, visitas técnicas e reuniões periódicas, o que contribui para o crescimento
profissional da equipe. 
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 coordenador pedagógico, 1
orientadora educacional, 3 coordenadores de descentralizadas, 12 coordenadores de curso, 94 docentes, 2 auxiliares de docente, 18 funcionários
administrativos, 3 estagiários, 10 funcionários de terceirizadas (vigia e limpeza), 2 funcionárias prestadoras da Prefeitura Municipal (Merenda) e   2
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.

 



 
 

 
 

 

 

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. Contratado pela Etec Machado de Assis, amplia sua carga horária em nossa
Etec.

Nome: Adriano Augusto Zanotti

Cargo/Função: Docente

Atividades: Ministra aulas no Curso Técnico em Serviços Jurídicos.

Nome: Alex Aparecido Monteiro

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente Técnico Administrativo. Atua na Recepção realizando controle/saída (horário) dos servidores, bem como atendendo ao
público e auxiliando no controle/disciplina dos alunos.

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 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. Em 2014 o cargo foi alterado para Agente Técnico Administrativo. Atua na Diretoria de Serviços, com
atendimento aos servidores e serviços correlatos à Secretaria Acadêmica e Coordenação Pedagógica.

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. Em 2014 o cargo foi alterado para Agente Técnico Administrativo. Atua na Secretaria Acadêmica, com
atendimento ao público e serviços correlatos àquela Secretaria.

Nome: Ana Luiza Aparecida da Silva

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente Técnico Administrativo. Atua na Recepção realizando controle/saída (horário) dos servidores, bem como atendendo ao
público e auxiliando no controle/disciplina dos alunos.

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: Ana Rosa Valise Siqueira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Ministra aulas no Curso Técnico em Cozinha.

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: Aparecida Raquel Bonfim Vilela de Oliveira

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Exerce atividades na Secretaria Acadêmica

Nome: Aparecida Yoshie Yoshihara Kawashima

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente Técnico Administrativo. Atua na Secretaria Acadêmica, com atendimento ao público e serviços correlatos àquela Secretaria.

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: Bianca de Sousa Rocha Guedes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Ministra aulas de Artes nos Cursos de Ensino Médio Integrado ao Técnico.

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: 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. Em 2014 o cargo foi alterado para Agente Técnico Administrativo. Atua na Recepção



realizando controle/saída (horário) dos servidores, bem como atendendo ao 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: 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

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: 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: 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: Fernanda Galvão Barcellos

Cargo/Função: Auxiliar de Docentes

Atividades: Auxilia os docentes nas aulas práticas dos Cursos Técnicos em Cozinha e Nutrição e Dietética.

Nome: Flavio Matheus Pereira



Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciado em informática ministra aulas no Componente Curricular Aplicativos Informatizados da Administração. Contratado pela
Etec Geraldo Alckmin amplia sua carga horária em nossa Etec.

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. Em 2014 o cargo foi alterado para Agente Técnico Administrativo. Atua na Recepção
realizando controle/saída (horário) dos servidores, bem como atendendo ao público e auxiliando no controle/disciplina dos alunos.

Nome: Glaucia Calegari Labastie

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Afastada da sala de aula, exerce a função de Diretora de Serviço sendo responsável pelo setor.

Nome: Glaucia Calegari Labastie

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciada em letras ministra aulas nos Componentes Curriculares Língua Portuguesa e Literatura, Linguagem, Trabalho e Tecnologia
e desenvolve o Projeto Sistema de Informação e Comunição.

Nome: Guilherme Augusto de Lima Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Ministra aulas no Curso Técnico em Cozinha.

Nome: Hérculis Benedito Casagrande Monteiro

Cargo/Função: Docente

Atividades: Ministra aulas nos Cursos Técnicos em Administração e Recursos Humanos.

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. Atualmente é Coordenadora do Curso Técnico em Informática.

Nome: Inio Duarte Melero

Cargo/Função: Docente

Atividades: Ministra aulas nos Cursos de Ensino Médio Integrado ao Técnico .

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: Jéssica Ribeiro Pereira

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Auxilia nos serviços da Secretaria Acadêmica.

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. Encontrase em licença saúde desde 1998.

Nome: Jomar Leite da Silva

Cargo/Função: Docente

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

Nome: Jonhson de Tarso Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Ministra aulas no Curso Técnico em Informática.

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. Agente Técnico e Administrativo.



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. Desenvolve ainda o Projeto
de Manutenção de Microcomputadores.

Nome: Lilian Angela da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Ministra aulas no Curso de Ensino Médio Integrado ao Técnic.em Serviços Jurídicos.

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: Luci D'Almeida

Cargo/Função: Docente

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

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: Lucivando Dioclides de Matos

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Auxilia nos serviços da Direção de Serviços.

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. É o responsável pela Secretaria Acadêmica da escola.

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 Lourenço Bohler

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: Marcos Almeida de Paula

Cargo/Função: Administrativo

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

Nome: Marcos Cardeal Bueno Junior

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente Técnico Administrativo. Atua na Recepção realizando controle/saída (horário) dos servidores, bem como atendendo ao
público e auxiliando no controle/disciplina dos alunos.

Nome: Marcos Rogério Ribeiro Campos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Ministra aulas no Curso Técnico em Administração.

Nome: Maria Gabriela dos Santos

Cargo/Função: Docente

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: Matheus Augusto Cardoso Nunes dos Santos

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente Técnico Administrativo. Atua na Diretoria de Serviços, com atendimento aos servidores e serviços correlatos a URH

Nome: Matheus Rodrigues da Conceição

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Auxilia na manutenção de laboratórios de informática.

Nome: Midori Kato

Cargo/Função: Docente

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



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: 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: 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. Em 2014 o cargo foi alterado para Agente Técnico Administrativo. Atua na Biblioteca
atendendo aos alunos e professores.

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. Em 2014 o cargo foi alterado para Agente Técnico Administrativo. Atua na Diretoria de Serviço e exerce
atividades correlacionadas à coordenação pedagógica.

Nome: Patrícia Gisele Mancilla

Cargo/Função: Docente

Atividades: Ministra aulas no Curso Técnico em Informática.

Nome: Rafael de Andrade Fernandes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Ministra aulas no Curso Técnico em Administração.

Nome: Raquel Ferreira de Souza Siqueira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Ministra aulas no Curso Técnico em Nutrição e Dietética.

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: Renata Ramos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Ministra aulas no Curso de Ensino Médio integrado ao Técnico.

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: Rodrigo Monteiro da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Ministra aulas no Curso de Ensino Médio Integrado ao Técnico.



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: 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: Tiago Augusto Januário

Cargo/Função: Docente

Atividades: Licenciado em Química, ministra aulas nos Componentes Curriculares Química e Ética, Cidadania e Gestão Ambiental. Desenvolve
ainda o projeto Sistemas de Informação e Comunicação.

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 e Logística
Internacional.

RECURSOS FÍSICOS

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

A maioria dos laboratórios possui aparelhos de ar condicionado em funcionamento, porém alguns se encontram em péssimas  condições de uso sendo que o
aparelho é imprescindível para a vida útil dos computadores, além de trazer mais conforto aos alunos e professores.

Temos na unidade dois auditórios, sendo um com capacidade para receber e acomodar 120 pessoas  o qual é  usado para reuniões e apresentações de
pequenos grupos; é um ambiente com pouca ventilação onde é indispensável o uso de ar-condicionado, no entanto os aparelhos são velhos e estão em
péssimo estado. O segundo auditório já é maior e acomoda 450 pessoas sentadas; é utilizado em apresentações, palestras, feiras, apresentações culturais,
etc.; é um espaço que precisa de reformas desde o telhado, forro até a iluminação,  e climatização.

O laboratório de Nutrição e Cozinha, ainda aguarda a liberação do CPS, para uma reforma; inclusive a APM da unidader custou o projeto civil desta
reforma que principalmente atenderá   as normas de higiene e segurança exigidas,   como também    modificações   que atenderão   a solicitação da
comunidade em ofertar  o Curso  de Cozinha no período noturno intercalado, semestralmente, com o de Nutrição e Dietética. Tal reforma é extremamente
importante,  pois oferecemos desde 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. Temos constantemente problemas com deficientes, pessoas com limitação de mobilidade, gestantes, etc. e fica
muito difícil trabalhar nestas 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  aos alunos em suas refeições. Nesse 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 são
suficientes para realizar estas reformas, além de que não nos é permitido utilizar a verba de adiantamento para grandes reformas. 

 

Localização: pavimento superior

Identificação do Ambiente: sala 6  sala ambiente / Gestão

Área: 55,25 m²

Descrição: Sala destinada à aula prática da área.

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 para guarda dos arquivos inerentes à
Diretoria; 02 computadores que monitoram o circuito de câmeras, 01 mesa e 01 ar condicionado.

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 impressoras . Atende à Coordenação Pedagógica (com
atendimento aos professores e coordenadores), como também à Reunião de Coordenadores e 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. O
Laboratório de Biologia, que passou a funcionar junto com o de Química devido a instalação do 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. Abriga também o servidor, instalado em uma área especifica
para o mesmo, climatizada.

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. Quando necessário atende também o
Ensino Médio, bem como o Projeto Clickideia. Possui ainda 01 condicionador de ar, 21 cadeiras e 01 mesa de
professor.

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. Possui bancadas e várias CPU's fora de uso.

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

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. Em 2011, em homenagem aos 80 anos da
escola foi instalada a "capsula do tempo", que deverá ser aberta no ano de 2021.

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. Possui bancadas, 21 cadeiras, 01
mesa e 01 condicionador de ar.

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. Quando necessário atende também o
Ensino Médio, bem como o Projeto Clickideia. Possui bancadas para os computadores, 21 cadeiras, 01 mesa e 01
condicionador de ar.

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. Possui bancadas para os computadores,
21 cadeiras, 01 mesa e 01 condicionador de ar.

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: Copiadora

Área: 9,89 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: 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, 1 mesa em L e 03 cadeiras. atende à
Assistente Técnico Administrativo, com apoio a área administrativa da escola e público em geral.

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 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: Arquivo da Secretaria Acadêmica

Área: 16 m2

Descrição: Local destinado ao arquivo morto da secretaria (antes funcionava o memórias).

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: Recepção



Área: 15 m2

Descrição: Local com 2 mesas, 1 telefone, 1 computador e 1 armário.

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

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: WC Feminino

Área: 16,5 m²

Descrição: 05 boxes com vaso e 02 lavatórios.

Localização: Prédio do Auditório

Identificação do Ambiente: WC Masculino

Área: 16,34 m²

Descrição: Com 05 boxes com vaso, 05 boxes 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 / vestiário

Área: 10 m2

Descrição: Sanitário com 01 boxe com vaso, 02 mictórios, 01 lavatório e 02 chuveiros.

Localização: Área de Lazer

Identificação do Ambiente: Sanitário Feminino / vestiário

Área: 10 m2

Descrição: Sanitário com 01 boxe com vaso, 01 lavatório e 02 chuveiros.

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. Possui prateleira de aço, 01 armário de aço com 02 portas, 02 bancadas em aço inoxidável, 02
bancadas em granito, 02 pias, 01 geladeira, 01 fogão, 01 forno industrial, 02 liquidificadores, 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. Através de recursos da APM o local recebeu sonorização, com a instalação de 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. Foi instalado com recursos da APM uma tela de projeção
elétrica.

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, atende às necessidades de armazenamento de
materiais e troca de vestuários, como também o sistema de som.

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.
Possui os seguintes equipamentos: 15 tornos, 01 afiadora de brocas, 01 calandra, 06 fresadoras, 02 furadeiras de
bancada, 01 furadeira de coluna, 05 morsas, 01 plaina limadora, 03 retificadoras, 01 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; atende as aulas práticas de automação em pneumática.

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 e Técnico em Cozinha. Possui 40
carteiras, 41 cadeiras, 01 mesa e 02 ventiladores.

Localização: Prédio da Mecânica

Identificação do Ambiente: Laboratório de CAD I e II

Área: 108 m2

Descrição: O laboratório foi dividido ao meio, tornandose 2 espaços/salas com 54m2 contendo 10 computadores cada
instalados e conectados à Internet que atendem as aulas práticas de CAD. Atendem também os alunos nas
pesquisas para o TCC. Possuem bancadas, 21 cadeiras, 01 mesa e 01 condicionador de ar e 01 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. Possui 40 carteiras, 41 cadeiras, 01 mesa , 03 bancadas, 01 painél de
automação, 07 data pool, 02 osciloscópios, 05 lab. eletrônico, 22 multimetro, 04 alicate meter, 04 luximetros, 01
tv., 01 armário de aço, 01 arquivo de aço, 02 condicionadores de ar.

Localização: Área Externa

Identificação do Ambiente: sala 18

Área: 56,5 m²

Descrição: Sala de aula

Localização: Área Externa

Identificação do Ambiente: Sala 19

Área: 56,5 m²

Descrição: Sala de aula.

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. Possui 40 carteiras, 41
cadeiras, 01 mesa e 02 ventiladores.

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.

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: 12,88 m2

Descrição: Sala de atendimento de pais e alunos.

Localização: Área Externa

Identificação do Ambiente: Centro de Memórias

Área: 13 m²

Descrição: Local que armazena a história da escola.

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, micro
ondas, armário com utensílios e uma pia.

Localização: pavimento superior

Identificação do Ambiente: Laboratório Informática de Gestão I

Área: 27,62 m²

Descrição: Local destinado as pesquisas e trabalhos referentes ao TCC.

Localização: pavimento superior

Identificação do Ambiente: Laboratório Informática de Gestão II

Área: 27,62 m²

Descrição: Local destinado as pesquisas e trabalhos referentes ao TCC.



Localização: pavimento superior

Identificação do Ambiente: Laboratório IMC

Área: 36 m²

Descrição: Laboratório de manutenção de computadores.

RECURSOS MATERIAIS

A escola oferece 08 modalidades de Ensino Técnico, sendo os Cursos Técnicos em Administração, Informática, Logística,  Nutrição e Dietética,
Recursos Humanos, Cozinha, Serviços Jurídicos no período noturno e  Curso Técnico em Mecãnica nos períodos matutino e noturno; ainda
ofertamos o Ensino Médio Integrado ao Técnico   ETIM  em Mecânica, Informática, Nutrição e Dietética, Administração e VENCE Informática
no período diurno, e ainda temos a última turma do Ensino Médio regular.

 

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 recebêlos. No  ínicio de 2015 recebemos 21 máquinas novas/computadores, o
que permitiu a montagem de 1 laboratório de informática novo e a substituição de outras máquinas dos demais laboratórios, biblioteca e da parte
administrativa,  pois  estes  ambientes  contavam  com  computadores  obsoletos  ou  com  defeitos  e  sem  condições  de  reparo.  Temos  na  unidade
aproximadamente  180  máquinas  divididas  nos  diversos  laboratórios  das  áreas  e  seção  administrativa;  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 por meio  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 utilizados nas aulas de autocad.

Em 2015 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 início do ano de 2014 foi minimamente atendido e com isso há 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 datashow sufucientes
para uso  em  sala  de  aula;    não  temos  computadores    de  reposição    quando precisam de manutenção,  a  verba mensal  não  consegue  repor  os
utensílios necessários para o curso de cozinha e nutrição.

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

 

 
    

 
Quantidade Bem Departamento/Ambiente

1 Afiadora de Brocas Mecânica/Oficina

1 Amassadeira Cozinha / Laboratório de Cozinha

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede Mecânica / Laboratório CAD

1 Aparelho Ar Condicionado de Parede Laboratório Manutenção Computadores/Servidor

1 Aparelho Ar Condicionado de Parede Diretoria

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede Informática / Laboratório 01

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede Informática / Laboratório 03

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede Informática / Laboratório 02

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede Gestão / Laboratório de Informática

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede Informática / Laboratório 04

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede Mecânica / Laboratório CNC

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede Mecânica / Laboratório Pneumática

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede Mecânica / Laboratório Hidráulica

1 Aparelho Ar Condicionado de Parede Informática / Laboratório de Hardware

1 Aparelho Ar Condicionado de Parede Diretoria de Serviço  Circuito TV

1 Aparelho Ar Condicionado de Parede Mecânica / Laboratório Eletroeletrônica

1 Aparelho Ar Condicionado de Parede Biblioteca

1 Aparelho Ar Condicionado de Parede Nutrição e Dietética/Laboratório Informática

1 Aparelho Ar Condicionado de Parede Mecânica / Laboratório de Ensaios

3 Aparelho Ar Condicionado de Parede Salão 02  Sala de Video

1 Aparelho Ar Condicionado de Parede Diretoria de Serviço

2 Aparelho Ar Condicionado de Parede Secretaria Academica

2 Aparelho DVD Ambulante

1 Aparelho DVD Mecânica / Laboratório Hidráulica

1 Aparelho DVD Mecânica / Laboratório CNC

1 Aparelho Portátil para Detecção de Falhas em Metais Mecânica / Laboratório de Ensaios

1 Aparelho Telefone Laboratório Manutenção Computadores
4 Aparelho Telefone Diretoria de Serviço



3 Aparelho Telefone Secretaria Acadêmica

1 Aparelho Telefone Mecânica/Oficina

1 Aparelho Telefone Diretoria

2 Aparelho Telefone Sala de Coordenação

1 Aparelho Telefone Guarita

1 Aparelho Telefone Nutrição e Dietética/Laboratório

1 Aparelho Telefone Laboratório Manutenção Computadores

1 Aparelho Telefone  PABX Portaria

2 Aparelho Vídeo Cassete Ambulante

4 Aparelho Vídeo Cassete Uso Geral

1 Aparelho Vídeo Cassete Mecânica / Laboratório Eletroeletrônica

4 Aprelho DVD Uso Geral

2 Armario de Aço Diretoria de Serviço

3 Armario de Aço Secretaria Acadêmica

5 Armario de Aço Mecânica/Oficina

2 Armario de Aço Mecânica / Laboratório Hidráulica

1 Armario de Aço Mecânica / Laboratório Pneumática

1 Armario de Aço Laboratório CNC

4 Armario de Aço Secretaria AcadêmicaArquivo

2 Armario de Aço Diretoria

1 Armario de Aço Mecânica / Laboratório Eletroeletrônica

2 Armario de Aço Sala de Coordenação de Área

1 Armario de Aço Mecânica / Laboratório Metrologia

8 Armário com Escaninho Sala Professores

1 Armário de Aço Biblioteca

2 Armário de Crescimento para Pães Cozinha / Laboratório de Cozinha

2 Armário de Madeira Sala de Coordenação Pedagógica/ATA

1 Armário Vitrine Diretoria

3 Armário Vitrine Mecânica / Laboratório Metrologia

4 Arquivo de Aço Diretoria de Serviço

3 Arquivo de Aço Secretaria Acadêmica

42 Arquivo de Aço Secretaria AcadêmicaArquivo

6 Balança Eletrônica Nutrição e Dietética/Laboratório

6 Bancada Sala 02  multifuncional

2 Bancada Mecânica / Laboratório Pneumática

5 Bancada Gestão / Laboratório 2

5 Bancada Gestão / Laboratório 1

3 Bancada de Ajustagem Mecânica/Oficina

1 Bancada de Comandos Elétricos Mecânica / Laboratório Eletroeletrônica

1 Bancada de Hidráulica Mecânica / Laboratório Hidráulica

10 Bancada para Computador Informática / Laboratório Informática 01

10 Bancada para Computador Informática / Laboratório Informática 02

10 Bancada para Computador Informática / Laboratório Informática 03

10 Bancada para Computador Informática / Laboratório Informática 04

2 Bancada Pneumática Mecânica / Laboratório Pneumática

7 Batedeira Nutrição e Dietética/Laboratório

1 Batedeira Planetária Cozinha / Laboratório de Cozinha

1 Bebedouro de Garrafão Secretaria Acadêmica

1 Bebedouro de Parede Sala dos Professores

21 Cadeira Informática / laboratório 1

21 Cadeira Informática / laboratório 2

21 Cadeira Informática / Laboratório 3

7 Cadeira Diretoria de Serviço

21 Cadeira Sala 02  multifuncional

41 Cadeira Sala 07

41 Cadeira Sala 08

41 Cadeira Sala 08

41 Cadeira Sala 09

41 Cadeira Sala 10

41 Cadeira Sala 05

41 Cadeira Sala 11

41 Cadeira Sala 04

41 Cadeira Sala 03

41 Cadeira Sala 01

41 Cadeira Sala 12

41 Cadeira Sala 13

41 Cadeira Sala 14

41 Cadeira Sala 15

1 Cadeira Sala 18
21 Cadeira Mecânica / Laboratório CNC



10 Cadeira Mecânica / Laboratório Hidráulica

21 Cadeira Mecânica / Laboratório Pneumática

21 Cadeira Mecânica / Laboratório CAD I

3 Cadeira Diretoria

1 Cadeira Sala 19

11 Cadeira Sala de Coordenação de Área

6 Cadeira Cozinha Funcionários

3 Cadeira Sala ATA

6 Cadeira Sala dos Professores

10 Cadeira Sala de Reuniões

21 Cadeira Mecânica / Laboratório CAD II

4 Cadeira Sala Orientação educacional

21 Cadeira Informática / laboratório 4

21 Cadeira Gestão / Laboratório 1

21 Cadeira Gestão / Laboratório 2

1 Calandra Dobradeira Mecânica/Oficina

40 Carteira Sala 07

40 Carteira Sala 08

40 Carteira Sala 09

40 Carteira Sala 09

40 Carteira Sala 10

40 Carteira Sala 11

40 Carteira Sala 05

41 Carteira Sala 04

40 Carteira Sala 03

40 Carteira Sala 01

40 Carteira Sala 12

41 Carteira Sala 13

40 Carteira Sala 14

40 Carteira Sala 15

40 Carteira Universitária Sala 18

40 Carteira Universitária Sala 19

20 Carteira Universitária Mecânica/Oficina  sala de aula

1 Câmera de Resfriamento  6 portas Laboratório de Nutrição

1 Central de Água Gelada  180 litros Uso Geral

1 Central de Água Gelada  200 litros Uso Geral

1 Centro de Usinagem Laboratório de CNC

42 Cicuito Interno de TelevisãoCameras Corredores; Laboratórios; Pátios; Portões

3 Cicuito Interno de TelevisãoComputador Diretoria de Serviço

3 Cicuito Interno de TelevisãoMonitores 17 Diretoria de Serviço

1 Cicuito Interno de TelevisãoMonitores 22 Portaria

2 Cilindro Acetileno Mecânica / Laboratório Solda

1 Cilindro Argonio Mecânica / Laboratório Solda

1 Cilindro Industrial Cozinha / Laboratório de Cozinha

2 Cilindro Oxigênio Mecânica / Laboratório Solda

1 Circuito interno de televisão  monitor 32 Orientação Educacional

1 CLP com Painel e Bancada para Experiencias Mecânica / Laboratório Eletroeletrônica

30 Colchonete Ensino Médio / Educação Física

10 Computador Mecânica / Laboratório CAD

1 Computador Laboratório Manutenção Computadores

10 Computador Informática / Laboratório Informática 01

1 Computador Salão 02  Sala de Vídeo

10 Computador Informática / Laboratório Informática 02

6 Computador Biblioteca

10 Computador Gestão / Laboratório 1

4 Computador Diretoria de Serviço

5 Computador Secretaria Acadêmica

10 Computador Informática / Laboratório Informática 04

1 Computador Mecânica / Laboratório de Ensaios

6 Computador Mecânica / Laboratório Pneumática

6 Computador Mecânica / Laboratório Hidráulica

10 Computador Nutrição e Dietética/Laboratório

1 Computador Diretoria

4 Computador Sala de Coordenação de Área

1 Computador Mecânica / Laboratório Eletroeletrônica

1 Computador Sala dos Professores

2 Computador Sala de Coordenação Pedagógica/ATA

10 computador sala multifuncional/Ens Médio

11 computador lab informática/redes de comp.

10 Computador Gestão / Laboratório 2



1 Computador Servidor Laboratório Manutenção Computadores

1 Dobradeira de Tubo Mecânica/Oficina

2 Durometro Mecânica / Laboratório de Ensaios

1 Equipamento de Som salão 1  auditório

5 Esmeril Mecânica/Oficina

1 espelho sala de repouso/amamentação

6 Espremedor (extrator) de Frutas Industrial Nutrição e Dietética/Laboratório

1 Estante para Bibliotaca Biblioteca

12 Exaustor Eólico Mecânica/Oficina

2 Filmadora Digital Uso Geral

1 Filtro Água Sala Professores

1 Fogão Cozinha Funcionários

1 Fogão 4 bocas Laboratório de Cozinha

1 Fogão Industrial Nutrição e Dietética/Laboratório

1 Fogão Industrial Cozinha / Laboratório de Cozinha

2 Forno Elétrico Nutrição e Dietética/Laboratório

1 Forno Industrial Cozinha / Laboratório de Cozinha

2 Forno Microondas Nutrição e Dietética/Laboratório

1 Forno Microondas Cozinha Funcionários

1 Freezer Nutrição e Dietética/Laboratório

6 Fresadora Mecânica/Oficina

2 Furadeira de Bancada Mecânica/Oficina

1 Furadeira de Coluna Mecânica/Oficina

3 Geladeira Nutrição / Laboratório de Nutrição

1 Geladeira Sala Professores

1 Geladeira Cozinha Funcionários

1 Geladeira Cozinha / Laboratório de Cozinha

1 Guilhotina Mecânica/Oficina

5 Impressora HP8600 seção administrativa

3 Impressora Jato Tinta Secretaria Acadêmica

1 Impressora Jato Tinta Mecânica / Laboratório de Ensaios

1 Impressora Jato Tinta Diretoria

1 Impressora Jato Tinta Diretoria de Serviço

1 Impressora Jato Tinta Biblioteca

1 Impressora Jato Tinta Sala de Coordenação de Área

1 Impressora Jato Tinta Sala de Coordenação Pedagógica/ATA

1 Impressora Laser Diretoria de Serviço

1 Impressora Laser Sala de Coordenação

1 Impressora Laser Secretaria Acadêmica

1 Impressora Laser Diretoria

1 Impressora Matricial Biblioteca

1 Impressora Matricial Diretoria de Serviço

1 Impressora Matricial Secretaria Acadêmica

1 Impressora Multifuncional Laser HP M425DN Secretaria Acadêmica

1 Impressora Multifuncional Laser HP M425DN Descentralizada RZ

1 Impressora Multifuncional Laser HP M425DN Descentralizada AF

15 Insrumentos de Bancada (voltim / amperim / multim) Mecânica / Laboratório Eletroeletrônica

7 Laboratório de Eletrônicos (kit + acessórios) Mecânica / Laboratório Eletroeletrônica

1 Laboratório de Física Ensino Médio / Anexo do Lab. de
Eletroeletrônica

6 Liquidificador Nutrição e Dietética/Laboratório

1 Liquidificador Cozinha / Laboratório de Cozinha

7000 Livros Diversos Biblioteca

2 Luxímetro Digital TM202 Mecânica / Laboratório Eletroeletrônica

2 Maleta de Treinamento Pneumate  200 Laboratório de Pneumática

5 Máquina de Solda Mecânica / Laboratório Solda

3 Máquina Fotográfica Digital Uso Geral

1 Máquina Universal de Ensaios Mecânica / Laboratório de Ensaios

1 máquina universal de ensaios mecânicos Mecânica/lab de ensaios

2 Mesa Sala de Coordenação Pedagógica/ATA

4 Mesa Diretoria de Serviço

9 Mesa Secretaria Acadêmica

1 Mesa Diretoria

4 Mesa Sala de Coordenação de Área

1 Mesa Sala Professores

7 Mesa Biblioteca

2 Mesa Sala de Coordenação Pedagógica/ATA

1 Mesa Sala de Reuniões

1 mesa de centro sala de repouso/amamentação

2 Mesa Desempenadeira Mecânica/Oficina
4 Mesa Desempenadeira Mecânica / Laboratório de Ensaios



10 Mesa para Computador Mecânica / Laboratório de Gestão

3 Mesa para Computador Secretaria Acadêmica

1 Mesa Professor Mecânica / Laboratório CAD

1 Mesa Professor Sala 02

1 Mesa Professor Sala 06

1 Mesa Professor Sala 07

1 Mesa Professor Sala 08

1 Mesa Professor Sala 08

1 Mesa Professor Sala 11

1 Mesa Professor Sala 09

1 Mesa Professor Sala 10

1 Mesa Professor Sala 05

1 Mesa Professor Sala 03

1 Mesa Professor Sala 04

1 Mesa Professor Sala 01

1 Mesa Professor Sala 12

1 Mesa Professor Sala 13

1 Mesa Professor Sala 14

1 Mesa Professor Sala 15

1 Mesa Professor Salão 03  ex sala FATEC

1 Mesa Professor Mecânica / Laboratório CNC

1 Mesa Professor Mecânica/Oficina  sala de aula

3 Mesa tipo Bancada Mecânica / Laboratório Eletroeletrônica

6 mesa/aço inox laboratório Cozinha/Nutrição

2 Microfone com fio Uso Geral

4 Microscópio Ensino Médio / Laboratório de Biologia

1 Modelador de Pães Cozinha / Laboratório de Cozinha

12 Morsa Mecânica/Oficina

1 Nobreak Laboratório Manutenção Computadores

4 Notebook Uso Geral

2 Osciloscópio Mecânica / Laboratório Eletroeletrônica

2 Painel de Testes para Bobinas motor trifásico Mecânica / Laboratório Eletroeletrônica

1 PHMETRO DE BANCADA Nutrição e Dietética/Laboratório

1 Plaina Limadora Mecânica/Oficina

3 Politriz/Lixadeira Metalográfica Mecânica / Laboratório de Ensaios

1 poltrona giratótia Diretoria

1 poltrona giratótia Diretoria de Serviço

2 poltrona giratótia Coordenação Pedagógia/ATA

1 poltrona giratótia Secretaria Acadêmica

450 Poltronas em Madeira Salão 01  Auditório

135 Poltronas Estofadas Salão 02  Sala de Vídeo

4 Poltronas Estofadasjogo com 03 unidades Sala dos Professores

4 Poltronas Estofadasjogo com 03 unidades Sala dos Professores

4 Poltronas Estofadasjogo com 03 unidades Sala dos Professores

35 Prateleira Metálica Biblioteca

4 Processador de Alimentos Nutrição e Dietética/Laboratório

1 Projetor Multimídia  Data Show Salão 02  Sala de Vídeo

4 Projetor Multimídia  Data Show Uso Geral

1 Projetor multimídia  datashow salão 1  auditório

2 puff  pequeno Biblioteca

1 Retifica Mecânica/Oficina

1 Scanner Laboratório Manutenção Computadores

1 Scanner Diretoria de Serviço

1 Serra Hidráulica Mecânica/Oficina

1 sofá  2 lugares sala de repouso / amamentação

3 Telas de Projeção Uso Geral

2 Televisão Ambulante

1 Televisão Mecânica / Laboratório CNC

3 Televisão Uso Geral

1 Televisão Mecânica / Laboratório Eletroeletrônica

1 Televisão de Plasma 42 Refeitório

1 Televisão LCD 32 sala de repouso / amamentação

2 Terrômetro Digital ST1520 Mecânica / Laboratório Eletroeletrônica

1 Tesoura de Bancada Mecânica/Oficina

1 Torno CNC Mecânica / Laboratório CNC

17 Torno Mecânico Mecânica/Oficina

1 Torno Mecânico Oficina Mecãnica

4 Ventilador Sala 07

4 Ventilador Sala 11



4 Ventilador Sala 10
4 Ventilador Sala 09

4 Ventilador Sala 08

4 Ventilador Sala 06

1 Ventilador Diretoria de Serviço

2 Ventilador Sala 02

4 Ventilador Sala 05

4 Ventilador Sala 04

4 Ventilador Sala 03

4 Ventilador Sala 01

1 Ventilador Secretaria Acadêmica

4 Ventilador Sala 12

2 Ventilador Sala 13

2 Ventilador Sala 14

2 Ventilador Sala 15

6 Ventilador Nutrição e Dietética/Laboratório

12 Ventilador Salão 01  Auditório

1 Ventilador Sala Professores

1 Ventilador Cozinha Funcionários

1 Ventilador Sala de Coordenação de Área

1 Ventilador Sala de Reuniões

1 Ventilador Sala de Coordenação Pedagógica/ATA

3 Ventilador tipo coluna Uso Geral

RECURSOS FINANCEIROS

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%. 

 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

A empresa Dunbar Serviços de Segurança Eireli, com 05 funcionários que prestam serviços de Vigilância com o  contrato nº 277/13 em vigência desde 13
de setembro de 2013 com término em 13/06/2017.

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
com vigência até 12/04/2017. 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 Serviços  Administrativos.

Os serviços de limpeza estão orçados em R$ 17.954,09 por mês e os de vigilância estão em R$ 23.038,50/mês.

Nas descentralizadas (EE Rubens Zamith e EE Alzira Franco),  contamos agora somente com a empresa  O.O. Lima, no serviço de limpeza, com 01
funcionário em cada descentralizada.  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, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES  2017

Denominação: APM

Descrição: ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETE JOÃO GOMES DE ARAÚJO.
Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às dezessete horas, reuniramse na sala de Coordenação 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 04/07/2016 a 04/07/2017:
 CONSELHO DELIBERATIVO:
 PRESIDENTE NATO – Mirtes Marroco Paim, brasileira, casada, Diretora de escola, RG: 18.225.2978 CPF: 075.134.26880, residente na
Rua Pinheiro da Silva nº 315, apto nº 24, Bairro Jardim Boa Vista, em Pindamonhangaba;
 REPRESENTANTES DOS PROFESSORES – Claudia Rosemary Ribeiro Gambi, brasileira, casada, professora, RG: 27.568.4015, CPF:
132.947.82829, residente na Rua Lorena nº 89, Bairro Terra dos Ypês, em Pindamonhangaba; Marília Cristina Moraes Soares Schmidt,
brasileira, casada, professora, RG: 13.255.592X, CPF: 065.583.98877, residente na Rua Laerte Machado Guimarães nº 682, Bairro



Vila Borguese, em Pindamonhangaba; 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 – Guiomar Cristina Guimarães Paim, brasileira, separada, comerciante, RG: 12.397.6662,
CPF: 039.420.88894, residente na Rua Governador Pedro de Toledo nº 329, Bairro Parque São Domingos, em Pindamonhangaba, mãe
da aluna Manuela Paim César do 1º ETIM de Nutrição e Dietética; Ana Eliata Siqueira dos Santos, brasileira, casada, do lar, RG:
17.630.255, CPF: 082.179.99830, residente na Rua Padre Faustino Belotti nº 52, Bairro do Bosque da Princesa, em Pindamonhangaba,
mãe da aluna Elisandra Siqueira dos Santos, do 2º Ano do Ensino Médio, período da Manhã ; Ivani Aparecida Stanchi, brasileira,
separada, professora, mãe do aluno Arthur Stanchi Zerbine, do 2º ETIM Informática, período Integral, RG: 16.941.1813, CPF:
092.103.46874, residente na Rua Dr. Otávio Oscar Campello de Souza, nº 185, Bairro Parque das Nações, em
Pindamonhangaba;Márcia dos Anjos Ferreira Santos, brasileira, casada, do lar, RG: 35.423.0141, CPF: 325.293.44850, residente na
Rua Doutor Otávio Marcondes Machado nº 93, Bairro Jardim Santa Luzia, em Pindamonhangaba, mãe da aluna Ana Lyvia Ferreira
Santos do 1º ETIM Mecânica, período Integral  REPRESENTANTES DOS ALUNOS – Eliza Toledo Piza Milani, brasileira, casada, estudante,
aluna do 2º Módulo do Curso de Serviços Jurídicos, período da noite, RG: 10.527.4534, CPF: 179.834.13874, residente na Rua
Baronesa Antonia Salgado Lessa nº 671, Bairro Mombaça, em Pindamonhangaba; Natália de Souza Santos, brasileira, solteira,
estudante, aluna do 3º Módulo do Curso Técnico de Administração, período da noite, RG: 44.181.055X, CPF: 447.668.46885, residente
na Avenida Soldado Paulo Alves nº 640, Bairro do Feital, em Pindamonhangaba;
 ASSOCIADO ADMITIDO – Felipe Augusto Baptista Dantas dos Santos, brasileiro, solteiro, Auxiliar Administrativo, RG: 49.084.618X
CPF: 406.095.39892, residente na Rua João Benedito dos Santos Moreira nº 95, Bairro Cícero Prado, em Pindamonhangaba;
 DIRETORIA EXECUTIVA:
Diretor 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 ViceDiretor Executivo – Odisael Vieira de Siqueira, brasileiro,
casado, professor, RG: 26.565.6941 CPF: 122.052.28803, residente na Rua das Condessas nº 115 – Condomínio Conde III, Bairro
Caminho Novo, em Tremembé; Secretária: – 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; Diretor Financeiro –
Edson Alves, brasileiro, casado, vigilante, RG: 19.829.8420, CPF: 072.340.46828 , residente na Rua Professor José Benedito Cursino
nº 115, Bairro Jardim Boa Vista , pai da aluna Maiara Rosemeire Machado Alves, do 2º Ano do Ensino Médio, período da manhã; Vice
Diretor Financeiro – Erika Souza dos Santos, brasileira, casada, Coordenadora Pedagógica – Uninter, RG:25.092.8280, CPF:
248.619.74860, residente na Rua Gavião nº 870, Bairro do Socorro, em Pindamonhangaba, mãe da aluna Maria Eduarda Souza
Santos, do 2º ETIM Nutrição e Dietética, período Integral. Diretor Cultural, Esportes e Social – Claudio Martins Júnior, brasileiro, casado,
professor, RG: 12.886.3493, CPF: 061.188.24851, residente na Rua Fátima de Camargo Loberto nº 42, Bairro Vila Verde, em
Pindamonhangaba; Diretor de Patrimônio – Matheus Augusto Cardoso Nunes dos Santos, brasileiro, solteiro, Auxiliar Administrativo,
RG: 39.129.7818, CPF: 384.406.76808, residente na Rua Manoel Ernesto de Souza nº 54, Bairro Nova Esperança, em
Pindamonhangaba;
 
 CONSELHO FISCAL: 
Representante Administrativo – Rosa Eli Vital Leite de Lima, brasileira, casada, Assistente Técnica Administrativa, RG: 9.256.0350,
CPF: 830.959.69872, residente na Rua Elias Farah nº 95, Bairro Ouro Verde, em Pindamonhangaba; Pais de Alunos – Daniela Russo
Rodrigues Fortes, brasileira, divorciada, professora, RG: 9.274.0625, CPF: 788.867.91020, residente na Rua Albuquerque Lins nº 900
– apto nº 63, Bairro Campo Alegre, em Pindamonhangaba mãe da aluna Amanda Rodrigues Menta Teixeira, do 2º ETIM Nutrição e
Dietética, período Integral; 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 Júlia Cezário Israel, do 1º ETIM Informática.
Depois de compor a APM, a Diretora de Escola Mirtes Marroco Paim, presidente nato da Associação de Pais e Mestres falou da
importância do trabalho que será desenvolvido durante o ano que trabalharão pela instituição juntamente com o Conselho de Escola.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos presentes.
Pindamonhangaba, 04 de Julho de 2016. 

Denominação: CIPA

Descrição: A ETEC João Gomes de Araújo é uma instituição de ensino com grande área construída (aproximadamente 5 mil m2). Conta com
laboratórios específicos para os cursos de Mecânica (oficina) e Nutrição e Dietética e Cozinha, além de laboratórios de Informática e
Gestão. Nosso quadro hoje é de aproximadamente 1300 alunos, 23 funcionários e 86 professores.
 
Uma CIPA atuante se faz necessária para a unidade. Neste sentido a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes atua no sentido de
capacitar e treinar alunos, professores e funcionários no sentido de se evitar riscos e situações de Risco. É muito atuante também, no
sentido de capacitar todo o recurso humano envolvido na manobra de evacuação de prédio. A CIPA exerce, portanto, um papel de
extrema importância pois o prédio da escola tem mais de 85 anos, ocupa uma área total de, aproximadamente, 10 mil m2, onde o
fluxo de pessoas é alto durante todos os dias letivos. 
 
A CIPA 20162017 foi empossada em 07 de Outubro de 2016 e é composta pelo seu presidente, Professor Anderson Reginaldo Santos,
pelo vicepresidente, Professor Hérculis Benedito Casagrande Monteiro, pela Suplente (Secretária), Professora Marília Cristina Morais
Soares Schmidt e pela Suplente, Professora Ana Paula Gomes.
 

Denominação: Conselho de Escola

Descrição: Após eleição ocorrida nos dias 02 e 03 de Março de 2017, para gestão 2017/2018, ficou assim composto o Conselho de Escola da ETEC
João Gomes de Araújo, que teve sua reunião de posse dia 16/03/2017:
NOME  SEGMENTO
Mirtes Marroco Paim  Diretora de Escola
Marília Cristina S. M. Schmidt  Orientador Educacional
Rosa Eli Vital Leite de Lima  Representante de instituição auxiliar
Gláucia Calegari Labastie  Representante relação institucional 
Arlete C. Monteiro Vieira  Professor Técnico
Maria Isolina de Oliveira Souza  Professor ETIM
Mário Augusto de Souza  Coordenador Sede
Patrícia Campos Magalhães  Coordenadora Descentralizada
Matheus A. Cardoso N. dos Santos  Servidor
Jomar Leite da Silva  Pai do aluno Hendrius Victor da Silva do 3º Ensino Médio
Daniela Russo Rodrigues  Mãe da aluna Amanda R.M.Teixeira do 3º ETIM Nut.
Ivam Fernandes Piolla  Aluno 1º Módulo de Cozinha 
Paulo Henrique Barbosa  Aluno 1º Módulo de Cozinha 
Victoria Gambi  Aluna Egressa 
Ricieri Ramos dos Santos  Representante dos Empresários 
Rodrigo Godoy  Representante Poder Público 
Ademar Paes dos Santos  Coordenador Pedagógico
 

Denominação: Gremio Estudantil

Descrição: Aos trinta dias do mês de Março do ano de dois mil e dezessete, às oito horas, na sala de Coordenação, foi realizada a contagem dos
votos da eleição do Grêmio Estudantil da ETEC João Gomes de Araújo, que teve sua eleição realizada dia vinte e nove de Março, onde
a Chapa “Os Visionários” foi eleita e empossada na data de hoje com os seguintes componentes:
Presidente – Edson Felipe Machado Alves – 2º Mecânica; VicePresidente Whitiey Paes da Silva  3º ADM; 1º Secretário – Jucilva da
Costa da Silva – 3º ADM; 2º Secretário – Michele dos Santos Zappa – 2º Logística  Descentralizada AF; 1º Tesoureiro – Jefferson Tiago
da Silva – 1º ADM – Descentralizada AF; 2º Tesoureiro – Vitor Felipe de Souza Silva – 2º ADM – Descentralizada RZ; Orador – Beatriz
Vicente da Silva – 2º Mecânica; Diretor Social – Ana Clara Simão – Ensino Médio; Diretor de Imprensa – Julia Villar dos Santos – 1º
ADM; Diretor de Esportes – Diego Antonio Ramos de Souza – 3º ADM; Diretor Cultural – Douglas Luciano Barboza – 3º ADM; Diretor de
Saúde e Meio Ambiente – Maiara R. Machado Alves – Ensino Médio; 1º Suplente – Carmen Elisa de Oliveira Santos – 2º Mecânica; 2º



Suplente – Aline Machado Silva – 3º ADM. Pindamonhangaba, 30 de Março de 2017.
 

MISSÃO

Promover a formação de mão de obra qualificada, considerando o desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes, capaz de influenciar
no avanço econômico e social.

VISÃO

Ser reconhecida como uma excelente instituição de ensino técnico, que promove a formação técnica profissional e humana, com vistas a atender
as expectativas do mercado de trabalho.

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS

 

 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, erguida 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 desenvolveuse em Pindamonhangaba uma atividade agropastoril, com predominância da cultura de cana
deaçúcar 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 mãodeobra escrava. O ciclo do café extinguiuse 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 préindustrial. O período de 1970 a 1985 foi, para
Pindamonhangaba, uma fase de crescimento industrial extremamente acelerado, que mudou, profundamente, a face do Município.
             

 

Ainda  com  relação  ao  desenvolvimento  sócio  econômico, Pindamonhangaba ocupa  o  197º    IDHM  (Índice  de Desenvolvimento
Humano Municipal) no ranking do Brasil e  9º  do Vale do Paraíba.                                  

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

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.

Dados sócio econômicos da cidade de Pindamonhangaba:

População estimada 2015 (1) 160.614
População 2010 146.995
Área da unidade territorial (km²) 729,998
Densidade demográfica (hab/km²) 201,39

Economia
PIB * (em milhões de R$) 3.275,11
PIB * da Industria (em milhões de R$) 1.679,42
PIB * dos Serviços (em milhões de R$) 1.560,74
PIB * da Agropecuária (em milhões de
R$)
Total de Arrecadação de Impostos
Municipais (em milhões de R$)
Total das Despesas Municipais com
Investimentos (em milhões de R$) 371,5895

Seade  



 

...  Indústrial    ...  Serviços   ...  Agropecuária

 
 

             

 

De acordo como Censo 2012, no que tange à Educação, Pindamonhangaba é provida de uma extensa rede de ensino:   

Escolas  Ensino fundamental  2012 (1) 83 Escolas

Escolas  Ensino fundamental  escola privada  2012 (1) 16 Escolas

Escolas  Ensino fundamental  escola pública estadual  2012 (1) 31 Escolas

Escolas  Ensino fundamental  escola pública municipal  2012 (1) 36 Escolas

Escolas  Ensino médio  2012 (1) 33 Escolas

Escolas  Ensino médio  escola privada  2012 (1) 8 Escolas

Escolas  Ensino médio  escola pública estadual  2012 (1) 25 Escolas

Matrícula  Ensino fundamental  2012 (1) 21.440 Matrículas

Matrícula  Ensino fundamental  escola privada  2012 (1) 2.993 Matrículas

Matrícula  Ensino fundamental  escola pública estadual  2012 (1) 10.136 Matrículas

Matrícula  Ensino fundamental  escola pública municipal  2012 (1) 8.311 Matrículas

Matrícula  Ensino médio  2012 (1) 6.950 Matrículas

Matrícula  Ensino médio  escola privada  2012 (1) 566 Matrículas

Matrícula  Ensino médio  escola pública estadual  2012 (1) 6.384 Matrículas
Fonte: (1)Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais  INEP  Censo Educacional 2012. NOTA: Atribuise zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável.

 No Ensino Técnico Público  destacase a nossa escola, a mais tradicional instituição de ensino da cidade, oferecendo  o curso de Ensino Médio
Regular, Ensino Técnico  Integrado  ao Médio e oito habilitações no Ensino Técnico. 

 

 Educação/ Ensino Superior

 

 
FASCFaculdade Santa Cecília

FAPI (Faculdade de Pindamonhangaba)

UniAnhanguera (Universidade Anhanguera)

Grupo Educacional Uninter (Faculdade Facinter e Fatec Internacional)

FATEC (Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba)

 

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

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=FASC-Faculdade_Santa_Cec%C3%ADlia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=FAPI_(Faculdade_de_Pindamonhangaba)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=UniAnhanguera_(Universidade_Anhanguera)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_Educacional_Uninter_(Faculdade_Facinter_e_Fatec_Internacional)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/FATEC


qualificada. Essa realidade reflete diretamente na realidade da cidade que apresenta um crescimento econômico ascendente, com vinda de novas

indústrias e comércios na cidade.

Ranking Empregos do Est. de São Paulo   Pindamonhangaba   2014

Indústria – 64º

Construção Civil – 53º

Comércio – 64º

Serviços Adm. Pública – 69º

Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca – 126º

Fonte Fies.

Balança Comercial

Exportações (em milhões de US$) 1.803,6920
Importações (em milhões de US$) 3.582,6796
Saldo* (em milhões de US$) 1.778,9877

MDIC  2014
     

 
Mercado de Trabalho *

Trabalhadores com carteira assinada 205.806
Massa salarial (em milhões de R$) 454,3576
Média salarial mensal 2.207,70
Trabalhadores com deficiência** 1.842

RAIS  Ministério do Trabalho  2014
**RAIS  Ministério do Trabalho 

     

 

De acordo com dados apresentados acima, a área de prestação de serviços e da
indústria compõe a participação do PIB no mercado da cidade e região, sendo na
cidade liderado pela indústria e na região pela prestação de serviços com mínima
diferença. O setor Agropecuário apresenta uma mínima participação na cidade e
região, com a 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 polo
turísticos do Estado de São Paulo, e a gastronomia está diretamente ligada ao turismo.
O município destacase 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:
Dira  Divisão Regional Agrícola do Vale do Paraíba
Centro de Apicultura Tropical do Instituto de Zootecnia  Secretaria da Agricultura 
Secretaria da Agricultura  Estação Experimental do Instituto de Zootecnia Estação
Experimental do Instituto Agronômico 
Viveiro Florestal da Secretaria do Meio Ambiente
Visitação (núcleo): mudas de Eucalipto, essências nativas, café, shitake
Viveiro Florestal
Campo de Pesquisa DAEE 
 
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
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. No entanto, nos períodos de seca,
Pindamonhangaba, assim como todo o Vale do Paraíba, é acometida por um alto nível
de poluição no ar, decorrente de frequentes queimadas e dos gases provenientes de
veículos a combustão e industrias instaladas na região.



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
• SP62
• SP132
• (BR116)

Ferrovias
• Estrada de Ferro Central do Brasil
• Estrada de Ferro Campos do Jordão

 

Administração

• Prefeito: Vito Ardito Lerário (PSDB) (20132016)
• 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 : subtropical 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

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 para desbravar novas terras e acabam beneficiando a Vila e o Vale do
Paraíba com o ouro ali encontrado.
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, tornandose 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
Pindamonhangaba.  Manuel Marcondes O. Mello Segundo Barão, depois Visconde de
Pindamonhangaba  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



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 encontrase em fase de progresso, com a constante
expansão de indústrias é crescente vários setores como o imobiliário e da construção
civil, com quatro condomínios fechados e vários prédios de apartamentos residências
em andamento. 
Podemos concluir que os índices econômicos demonstraram crescimento de
Pindamonhangaba em 10 anos. Com o aumento significativo do PIB e
consequentemente com o aumento do PIB per capita, o município demonstra
crescimento econômico. 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 frequentando 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. 
 

         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

• 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
• 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
• GERDAU S/A. AÇOS ESPECIAIS  BRASIL
Produção de laminados a aço
Fax: (12)21267218
• GRUPO EMBRÁS.NET
Desenvolvimento e licenciamento de software, consultoria e capacitação de recursos
humanos. Desenvolvimento e locação de software.
• 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.
 

 Oportunidades

 
No atual cenário econômico que vivenciamos o crescimento de oportunidades de vagas para
técnicos em oportunidades de estágios e aprendiz e ainda empregos formais com a exigência de
formação técnica é que encontramos a oportunidade de melhorar a demanda para os cursos
oferecidos.
A Etec atualmente oportuniza 52 vagas de estágio e 54 vagas de aprendiz nos diversos cursos
oferecidos. Através da Parceria com a Tenaris possibilita a 65% (20) alunos do 3º ano do Ensino
Médio Integrado ao Técnico em Mecânica realizarem Práticas Pedagógicas (estágio) dentro da
empresa construindo seus projetos físicos dentro do componente de Desenvolvimento do
Trabalho de Conclusão de Curso.

 

Ameaças

 
A principal ameaça apresentada nos últimos anos é o fácil acesso às instituições de ensino
superior na cidade e região por meio de programas sociais ou "baixa mensalidade" e cursos de
curta duração. 
Apresentamos também como ameaça a evasão de alunos em razão de emprego conquistado
(incompatibilidade de horário) e ainda a falta de recursos financeiro tendo em vista a crise e o
desemprego.
 

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE 

 

Os alunos da ETEC João Gomes de Araújo são jovens. Conforme o sistema acadêmico institucional 23,02% menores de 16 anos,
43,25% do alunos têm entre 17 e 21, 66,27 % dos alunos são menores de 21 o que exige da escola e de seus professores preparos com
novas tecnologias e aulas diversificadas para que as aulas sem mais interessantes ao público que já nasceu em um mundo digital.

 

 Os dados do sistema acadêmico nos mostra também que os alunos da instituição são, em sua maioria, 73,94%  tem a renda familiar
de até três salários mínimos. Além disso, 37,55% dos alunos moram em casa com quatro a seis pessoas.



 

 
A maioria, 55,36% se autodenominam como branco, 35,94% como pardos, 6,70% como negros, 1,12% como amarelo e 0,89% com
indígena.

 

Perfil dos alunos do Ensino Médio e  ETIM.

 

 

 

54,16 % dos alunos do ETIM e Ensino Médio  são do sexo feminino, a família de 65,15% desses alunos vivem com até três salários
mínimos mensais, 77,40% vieram de escola pública e somente 26,66 se designam como afrodescendentes. Mais de 90% dos alunos
moram na cidade de Pindamonhangaba, porém temos alunos de Taubaté, Tremembé, Roseira e Santo Antonio do Pinhal.

O publico do ETIM é um público muito jovem que busca, no ensino integral, além de um curso do Ensino Médio com qualidade,
profissionalização para o mercado de trabalho. O maio desafio em lidar com esse público é a indisciplina inerente à faixa de idade
que, por sí só é contestadora e desafiante. Os professores buscam aulas mais dinâmicas para conseguir prender a atenção dos
alunos que estão antenados na tecnologia a maior parte do tempo

 

Perfil Geral alunos do Ensino Modular 



 

86,89% são alunos que frequentam ou já frequentaram escolas públicas.  

 

 68,91% tem idade de 17 anos e 26 anos e 19,71% de 27 anos e 31 anos.

 

 

O número de alunos do sexo masculino é maior ao do sexo feminino, com pouca diferença cerca de 12%.

 

63,60% dos alunos tem uma renda familiar de até 3 salários mínimos. 

 

  Perfil  Técnico em Administração da Sede.

O publico é predominantemente feminino, jovem com idade entre 18anos  e 25 anos e redidem em Pindamonhangaba.

 



 

Além de conhecimentos sobre administração, buscam colocação profissional, sendo que 77% buscam oportunidade de estágio ou
aprendiz .

 

 

A grande maioria possui computador e tem na internet a principal fonte de informação.

 

A maioria, 45,7% se identifica com a área de Recursos Humanos, seguido por 22,9% que prefere a área financeira.

 A maioria mora junto de mais 4 a 6 pessoas e a renda familiar da maioria é de menos de três salários mínimos.

 

Perfil do aluno do técnico em Nutrição



 

 

 
Pefil do aluno do técnico em Mecânica

 

 
Perfil do aluno do técnico em Informática
 

 

 

 

 

Perfil do técnico em cozinha

 



 

 

 

Perfil do aluno do curso técnico em Administração, Classe Descentralizada Campos do Jordão.

 

 

 

 A metade dos alunos 52,78% tem entre 17 anos e 26 anos. E 77,22% a grande maioria são de escolas públicas.

Perfil do aluno da Classe Descentralizada Rubens Zamith.

 
O publico dessa escola é predominantemente feminino, pois 73,33% dos discentes são mulheres. Esse púbico também é muito
jovem, tendo 55,24% menores de 21 anos e 20,95% entre 22 e 26 anos.

 



 

Além disso, podemos constatar que é um publico carente, pois 62,86% deles tem a renda familiar de 1 a 2 salários mínimos e 71,43%
tem entre 4 a 6 pessoas da família. Mais de 90% dos alunos são oriundos de escola pública. 
Na pesquisa do perfil do aluno efetuada pela coordenação, os alunos das descentralizada Rubens Zamith busca, além de
conhecimento, estágio. O maior desafio para lidar com esse público é a falta de conhecimentos prévios, pois muitos trazem
dificuldades básicas de língua portuguesa e matemática.

 

 
Perfil do aluno da Descentralizada Alzira Franco
Mais de 60¨% do público são formados por mulheres, no entanto, diferente do publico geral da Etec João Gomes de Araújo o
público da descentralizada Alzira Franco são mais adultos, conforme observamos o gráfico abaixo, extraído do sistema
institucional. 

Alzira Franco 
 

 

Percebese que o público também é carente pois a maioria deles, 72,5% recebem menos de três salários mínimos mensais, sendo que
52,50% tem entre 4 e 6 parentes na mesma casa.

 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

Meta: Aumento de 20% da demanda do vestibulinho no prazo de 3 anos

Resultado: Positivo  aumento de 6%.

Justificativa:

Intensificamos a divulgação do Vestibulinho para o curso em locais estratégicos e conseguimos respostas positivas na demanda do Vestibulinho.
1º sem 2016 demanda da unidade foi de 3,95
1º sem 2017 demanda da unidade foi de 4,20
 
ETIM NUTRIÇÃO
• Divulgação entre os alunos do Curso, incentivando a propagação do Técnico em Nutrição e Dietética, através de esclarecimentos e entrega de
folders. 
 
ADMINISTRAÇÃO
• Divulgação do vestibulinho nas redes sociais com um folder específico da área.
• Entrega dos folders para os alunos divulgarem entre seus amigos e cartazes nos pontos comerciais nos seus respectivos bairros. 
• Página no fecebook da Administração.
• Fazendo um comparativo, no 1º Sem/2016, tivemos 250 inscritos com uma demanda de 6,25 candidato/vaga.
 
→ Aumento de 106,27%
 
INFORMÁTICA / ETIM Informática
• Distribuições de panfletos na praça e escolas. 
• Distribuição de cartazes em comércios próximos a residência, no trabalho, no mercado municipal e etc.
• Criação de um vídeo com alunos dando depoimento sobre o curso. 
• Animações feitas por alunos e professores para redes sociais;
• Uniofest  apresentação de trabalhos da área para visitante;
• Criação de panfleto específico da área, despesas custeadas pelos professores.
• Divulgação no shopping da cidade.
 
 



NUTRIÇÃO
 
• Mantemos uma página de face book com o título do curso com colocação de atividades e fotos dos eventos.
• Confeccionamos folder sobre o curso Técnico em Nutrição e Dietética.
• Ciclo de palestras com ex alunos aberto para comunidade. 
 
MECÂNICA
• Aproveitando o estágio dos alunos do 3º Etim Mecânica na empresa Tenaris, foi levado folders e panfletos para serem entregues aos
funcionários.
ETIM NUTRIÇÃO
• Divulgação entre os alunos do Curso, incentivando a propagação do Técnico em Nutrição e Dietética, através de esclarecimentos e entrega de
folders. 
 
ADMINISTRAÇÃO
• Divulgação do vestibulinho nas redes sociais com um folder específico da área.
• Entrega dos folders para os alunos divulgarem entre seus amigos e cartazes nos pontos comerciais nos seus respectivos bairros. 
• Página no fecebook da Administração.
• Fazendo um comparativo, no 1º Sem/2016, tivemos 250 inscritos com uma demanda de 6,25 candidato/vaga.
 
→ Aumento de 106,27%
 
INFORMÁTICA / ETIM Informática
• Distribuições de panfletos na praça e escolas. 
• Distribuição de cartazes em comércios próximos a residência, no trabalho, no mercado municipal e etc.
• Criação de um vídeo com alunos dando depoimento sobre o curso. 
• Animações feitas por alunos e professores para redes sociais;
• Uniofest  apresentação de trabalhos da área para visitante;
• Criação de panfleto específico da área, despesas custeadas pelos professores.
• Divulgação no shopping da cidade.
 
 
NUTRIÇÃO
 
• Mantemos uma página de face book com o título do curso com colocação de atividades e fotos dos eventos.
• Confeccionamos folder sobre o curso Técnico em Nutrição e Dietética.
• Ciclo de palestras com ex alunos aberto para comunidade. 
 
MECÂNICA
• Aproveitando o estágio dos alunos do 3º Etim Mecânica na empresa Tenaris, foi levado folders e panfletos para serem entregues aos
funcionários.
 
 
 
 
COZINHA
 
• Para divulgação do vestibulinho do curso de cozinha, no período noturno, foram feitas postagem regulares no facebook de apresentações de
aulas pratica, de posts sobre o curso, além de panfletagem no mercado municipal, restaurante, foi também promovido um encontro de exalunos
do curso de cozinha e amigos que tenham interesse em fazer o curso, foi também feito divulgação na escola E.E Alfredo Pujol.
 
 
 
 
 
SERVIÇOS JURÍDICOS
 
• Continuamos intensificando a divulgação do Vestibulinho em locais estratégicos. Para efeitos de análise comparativa, no 1º Sem/2016 tivemos
162 inscritos, tendo sido a relação de candidato/vaga de 4,05;
 
→ Aumento de 27,35%

Meta: Desenvolver 5 projetos de conscientização ambiental e sustentável no prazo de 4 anos.

Resultado: 15% do cumprimento da meta no ano de 2017

Justificativa:

Curso Serviços Jurídicos realizou um evento de conscientização ambiental com foco em uma ou duas palestras com profissionais da área jurídica
que atuam em demandas que envolvam tais temáticas, tais como agentes públicos responsáveis pela preservação da APA (área de preservação
ambiental) do Município de Pindamonhangaba, membro do Ministério Público que exerça atribuições na seara da Promotoria do Meio Ambiente
na cidade de Pindamonhangaba, para apontar as principais ocorrências de violação ao meio ambiente e as ações que estão sendo realizadas para
atenuálas ou cessálas. 
A Empresa Multinacional, Dart, que tem o isopor com matéria prima dos produtos que fabrica, realizou, em parceria com a escola um projeto
sobre a reciclagem de isopor, um dos materiais mais difíceis de se decompor e altamente tóxico, o projeto contou com apresentação de peça
teatral, apresentação de trabalhos com premiações. 
O projeto Captação da Água da Chuva, foi realizado em parceria com a Tenaris Confab que junto com os alunos do ETIM Mecânica, criou o
sistema no pátio da escola. 
Durante o ano, o óleo, após utilizado para frituras, é coletado em recipiente próprio e encaminhado para fins específicos, conforme Projeto Eco
Óleo sustentável do curso de nutrição.



Meta: Aumentar em 30% o número de inscrições do vestibulinho nas descentralizadas no prazo de 3 anos.

Resultado: Positivo conseguimos em 1 ano atingir a meta

Justificativa:

2º Semestre 2014: 52 inscritos e 1,30 candidatos por vaga
1º Semestre 2015: 51 inscritos e 1,28 candidatos por vaga – evolução:  1,54%
2° Semestre 2015: 49 inscritos e 1,23 candidatos por vaga – evolução:  3,91%
1º Semestre 2016: 71 inscritos e 1,78 candidatos por vaga  
2° Semestre 2016: 73 inscritos e 1,83 candidatos por vaga – evolução: + 44% em relação 2015
1º Semestre 2017: 111 inscritos e 2,78 candidatos por vaga – evolução: + 56 % em relação ao 1º sem de 2016
• Foi realizada a divulgação com alunos nas proximidades da descentralizada com propaganda direcionada para o curso.
• Mala direta para os candidatos com informações relativas ao processo e ao curso.
• Mala direta para os candidatos de outros semestres que não ingressaram anteriormente, convidando para processo seletivo atual.

Meta: Aumento de 30% o número participação de eventos ligados a área de atuação dos cursos ate 2017.

Resultado: Positivo conseguimos superar os 30% com as atividades realizadas.

Justificativa:

ETIM NUTRIÇÃO
• Realização em Visitas Técnicas.
• Participação na UNIOFEST, feira que tem o objetivo de pesquisar e apresentar as diversas culturas dos mais diversos países, a culinária do país
é um dos temas da feira, é aberta a comunidade, o momento é oportuno para a divulgação do curso.
 
ADMINISTRAÇÃO
• “Administração em Foco”, sendo dois dias de palestras voltadas a área da Administração, totalizando neste evento 4 palestras, com os seguintes
temas: Marketing Pessoal, A Inteligência
Emocional como instrumento de Gestão no contexto das Organizações, A visão do Administrador: Empregabilidade x Crise e A Gestão do Eu.
 
• Participação em três visitas técnica: Nestlé, Comevap e Sabesp; 
 
 
 
• Os alunos também participaram de uma Palestra sobre Coaching.
 
→ Aumento de 150% em relação as palestras, pois em 2015 foram apenas 2 no segundo semestre e 100% em visitas técnicas, pois não foram
realizadas segundo semestre.
 
INFORMÁTICA / ETIM Informática
 
• Aula Inaugural – 1º semestre: evento com várias palestras para apresentar de forma geral o curso e o que ele pode oferecer.
• Uniofest – apresentação de trabalhos feitos pelos alunos (Etim e Regular).
• Robocode Campeonato envolvendo a disciplina Java e Lógica de programa
• Jogos Virtuais – Envolvendo alunos da informática e alguns da mecânica.
• Palestra: Coaching, 
• Palestra: Linguagem de Programação Pyton
 
NUTRIÇÃO
 
• Participação do Programa CRN Jovem em São Paulo.
• Feira na Equipotel 2016
• Jornada da Nutrição 
 
COZINHA
 
• Workshop com ex aluno do curso de cozinha.
 
LOGÍSTICA
 
Palestras Logística 
2015 –: Vania Bianchini, Leonardo Scaravelli, Salvador Cardoso (3)
2016 – Mauro Correa Leite, Antonio Carlos Alvarenga, Marco Guerrero, Prefeito Vito Ardito Lirário, Marco Antonio Pazzini (5)
Evolução: + 66% 
SERVIÇOS JURÍDICOS
 
• Procurando envolver o Curso em eventos relacionados à área, realizamos novamente no bimestre, visita Técnica com os alunos do 1º módulo
(2º sem./16) à Academia de Polícia Civil de São Paulo, bem como visita monitorada no CDP – Centro de Detenção Provisória de Taubaté, onde
os alunos conheceram os procedimentos administrativos da unidade prisional.
•

Meta: Envolver 100% da comunidade escolar para conscientização de problemas sociais no prazo de 5 anos

Resultado: Positivo conseguimos cumprir 30%

Justificativa:

ADMINISTRAÇÃO
• A ação social foi realiza no Lar São Vicente de Paula, pois os alunos acharam mais viável, visto a grande importância da valorização da 3ª
idade e também o aspecto psicossocial.
 
LOGÍSTICA



 
• 2015 – Doação de Produtos de Higiene –Lar de Idosos São Vicente de Paula
• 2016 – Palestra Promotoras Legais – Dia da Mulher (presença de todos alunos) / Campanha do agasalho – CJC – Salesianos
 
SERVIÇOS JURÍDICOS
• Em relação a essa meta, no dia 10/11/16 realizamos visita técnica na unidade do Centro de Detenção Provisória de Taubaté, ocasião em que os
alunos, além de conhecer o funcionamento da unidade prisional, também foram conscientizados pelos colaboradores da unidade sobre problemas
sociais em torno da reabilitação do preso, estruturação familiar e envolvimento de crianças e adolescentes na unidade. 
• Ainda, durante o IV Simpósio de Palestras do Curso, recebemos a presença do palestrante Wesley, Diretor de Disciplina do CDP de Taubaté,
que conversou com alunos do curso sobre as finalidades da pena e os problemas sociais em torno da realidade do sistema prisional.
• Também, no último dia do IV Simpósio de Palestras, recebemos o Capitão da Polícia Militar de Pindamonhangaba, Capitão Ricardo Prolungati,
que conversou com os alunos sobre a segurança pública no município, tarefas desempenhadas pela polícia militar, bem como conscientização de
ações de segurança para prevenir crimes.
 
 Visita técnica à unidade do Centro de Detenção Provisória de Taubaté com o propósito de conscientizar os alunos sobre a problemática da
criminalidade na região do Vale do Paraíba e a situação do sistema prisional local, as quais estão atreladas a outros problemas sociais. Os alunos
do 3º módulo também participaram, por meio de uma oficina de elaboração de currículo e postura em entrevista de emprego, da 1ª Jornada de
Civilização e Empregabilidade da Secretaria de Administração Penitenciária realizada no dia 23/11/16 na referida unidade prisional,
conscientizando os reeducandos acerca da situação atual do mercado de trabalho e da necessidade de qualificação para concorrer às vagas
existentes.

Meta: Instruir 100% dos alunos dos cursos integrados a pratica de alimentação saudável no prazo de 2 anos.

Resultado: Positivo conseguimos cumprir 90% em 2016

Justificativa:

ETIM NUTRIÇÃO
 
• Apresentação do projeto para as turmas de dos Etins e Ensino Médio.
• Elaboração do portfólio com o objetivo que registrar os temas já abordados para que no caso de prosseguimento do projeto, os assuntos não se
tornem repetitivos.

Meta: Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4
anos.

Resultado: Positivo conseguimos cumprir 20%

Justificativa:

Curso Serviços Jurídicos incentivo aos alunos do 1º e 2º módulos a usar a biblioteca enquanto recurso pedagógico para realização de diversas
atividades interdisciplinares, contempladas por meio do Projeto “Caminhos da Justiça”, que abrangeu os componentes de Introdução ao Estudo
do Direito, Noções de Direito Constitucional e Introdução ao Direito Penal.
Ainda, houve várias visitas técnicas ao longo do ano, das quais se destacam a visita ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e à
ACADEPOL – Academia de Polícia de São Paulo, nas quais temas interdisciplinares foram trabalhados.
Por fim, o IV Simpósio de Palestras do Curso Técnico em Serviços Jurídicos abordou várias temáticas que também refletiram na
interdisciplinaridade de atividades realizada no curso. 
 
 
ETIM
• Elaboração de projetos interdisciplinares de forma a envolver componentes da área técnica e componentes do ensino médio. 
Etim Nutrição: Boletim Informativo Nutricional.
Etim Mecânica: Adequação as aulas de Desenho Técnico a partir da trigonometria

Meta: Nortear 60% dos TCC da descentralizada de Moreira César para empresa e instituições localizadas na região da classe no prazo de
2 anos.

Resultado: Positivo conseguimos cumprir 90% em 2016

Justificativa:

Conforme a Professora Cristiane Freire, docente de TCC da Classe Descentralizada Rubens Zamith, no final de 2015, nenhum trabalho de TCC
estava relacionado com a região onde a Classe Descentralizada está inserida. No entanto, em 2016, tanto no primeiro semestre de 2016, quanto
no segundo semestre de 2016, todos os trabalhos estão sendo realizados sobre empresas e instituições de Moreira César.

Meta: Redução de 50% da insatisfação dos alunos em relação ao atendimento dos alunos com dificuldades no prazo de 3 anos.

Resultado: Cumprimento de 15% no ano de 2016.

Justificativa:

Resposta SAI 2016  
Os professores oferecem apoio individualizado a cada aluno buscando incentivar o desenvolvimento de suas potencialidades?
Sim, todos 12,34 
Sim, grande parte deles 26,82 
Sim, alguns 43,15 
Não 17,69
 
Algumas ações:
 
ADMINISTRAÇÃO
• Acompanhamento individualizado de alunos com dificuldades, estabelecendo formas diferenciadas de recuperação paralela.
• Alguns professores estão realizando a Recuperação Contínua em todos os módulos e além da Recuperação Contínua, no 3º Adm A, demos
continuidade ao projeto que se chama Recuperando.
 
Serviços Jurídicos
Efetivo acompanhamento dos alunos que apresentaram dificuldade de aprendizagem ao longo do curso. A recuperação paralela atendeu alunos



nessa condição que buscaram auxílio junto aos professores e coordenador, conforme registros realizados. Ainda, o trabalho de algumas bases
tecnológicas por meio de atividades interdisciplinares contribuiu significativamente para o desenvolvimento dos educando.

Meta: Reduzir 15% o número de alunos com baixo rendimento dos componentes da Base Comum do Ensino Médio no ano de 2016

Resultado: Meta alcançada 100%

Justificativa:

Foram realizadas as seguintes ações:
 
Projeto de Redação da professora Aline. Participação dos alunos nos projetos da Secretaria da Educação OBA e Olimpíadas de Matemática.
Grupo de Estudos no horário do almoço.
 
Projeto Criação Literária.
 
Secretaria da Educação OBA e Olimpíadas de Matemática. Grupo de Estudos no horário do almoço.
 
Respostas Websai 2016  Alunos do Ensino Médio
 
Em sala de aula, os professores dão atenção individual quando você e seus colegas apresentam dificuldades para acompanhar os conteúdos que
estão sendo tratados?
A  sim, todos, 14,85
B  sim, grande parte deles, 37,72
C  sim, alguns, 39,60
D  não 7,92
 
Quando você e seus colegas têm dificuldades para acompanhar os conteúdos que estão sendo tratados, os professores procuram identificar
individualmente as causas dessas dificuldades?
A  sim, todos, 9,90 
B  sim, grande parte deles, 26,73
C  sim, alguns, 45,54
D  não 17,82

Meta: Reestruturar 100% do laboratório de Biologia em 2 anos.

Resultado: Cumprimento de 25% da meta no ano de 2016.

Justificativa:

• Inicialmente o laboratório de Ciências precisou passar por um processo de limpeza, organização, separação, que durou aproximadamente cinco
semanas. 
 
• Fezse o levantamento de aparelhos e equipamentos que já existiam no laboratório colocandoos em lugares apropriados para uso. 
 
• Alguns aparelhos não estavam mais em pleno funcionamento, sugerindose seu concerto ou substituição, dentre os novos equipamentos
adquiridos: reagentes químicos, material elétrico e eletrônico, e outros materiais para laboratório.

Meta: Redução da Evasão Escolar em 50% no prazo de 3 anos.

Resultado: Conseguimos atingir 10% da meta em 2016

Justificativa:

Intensificamos a divulgação do processo seletivo de acesso às vagas remanescentes, maximizamos as ações desenvolvidas em relação aos alunos
que apresentam dificuldade de aprendizagem, remodelamos a sistemática de realização da aula inaugural, promovendo palestras com
profissionais da área, envolvendo a participação de alunos egressos e buscando reunir, no ato, o número máximo de professores possíveis para
esclarecer sobre suas disciplinas. 
 
Se utilizarmos dados gerais da unidade com alunos concluintes de todos os cursos temos um resultado de 10% de cumprimento da meta.
Este resultado chega a 20% quando utilizamos dados de 1º para 2º e assim sucessivamente.
 
ADMINISTRAÇÃO
• Na aula inaugural com professores e alunos do 2º e 3º Adm, apresentando o curso, depoimento de estagiário e menor aprendiz, dinâmica de
integração e café de boasvindas para recepcionar os novos alunos e motiválos para o término do mesmo.
• As faltas dos alunos estão sendo monitoradas mensalmente e os mesmos estão dando ciência de sua frequência por meio de sua assinatura. Já os
alunos com muitas faltas entramos em contato para saber o motivo e fica evidenciado no formulário de ligações.
• Divulgação de estágios.
 
Conclusão: Comparando o ano de 2016 (1º semestre com o 2º semestre), houve redução na taxa de perda nos três módulos, sendo: 1º módulos
2,9%, 2º módulo 12,11%, no 3º módulo A 1,96% e 3º módulo B 9,32%. Totalizando uma redução na taxa de perda no curso de Administração de
26,29%.
 
 
 
INFORMÁTICA / ETIM Informática
• Sistema de apadrinhamento, para um melhor acompanhamento da frequência do aluno;
• Contato com os alunos;
• Trabalhos com projetos interdisciplinares;
• Palestra com exalunos que estão no mercado de trabalho, mostrando a importância do curso.
• Palestras iniciais com professores, exprofessor, aluno, exalunos deixando claro o que o curso oferece, possibilidades profissionais.
• Quiosque de emprego.
• Projeto interdisciplinar com os componentes curriculares de OSa e Português, AS e TPI e LPOO e Emp
• 



 
NUTRIÇÃO
• Contato com o aluno quando maior questionando o número de faltas e quando menor, falado com os pais ou responsáveis.
• Intervenção direta na ajuda de solução de problemas (transporte ajuda da AAPM),
 
→ Conclusão: Comparando o ano de 2016 (1º semestre com o 2º semestre), houve redução na taxa de perda nos três módulos, sendo: 1º módulos
0,6%, 2º módulo 16,45% e 3º módulo B um aumento de 0,79%. Totalizando uma redução na taxa de perda no curso de Nutrição de 16,26%.
 
 
MECÂNICA
• Contato com os alunos faltosos, mencionando a importância do comparecimento das aulas;
• Contato com os pais dos alunos menor de idade para relatar a ausência nas aulas.
 
LOGÍSTICA
• 2° Semestre/2016
• Primeiro Módulo: 42 matriculados – 39 cursando – Perda: 7,14%
• Terceiro Módulo: 23 matriculados – 19 cursando – Perda: 17,39%
• Total de Perdas do Semestre: 10,77%
• Evolução: a evasão foi reduzida na média 26,98%, entretanto, continua com altos índices.
Ações corretivas:
 Levamos palestras de profissionais da área a fim de estimular os alunos sobre a importância do profissional de logística
 Controlamos semanalmente a presença dos alunos, agindo prontamente em casos de faltas.
 
SERVIÇOS JURÍDICOS
• Nesse quarto bimestre o orientador de estágio visitou alguns estabelecimentos com o propósito de propagar o curso e viabilizar novas
oportunidades de trabalho para os alunos, evitandose, assim, a evasão em razão da inexistência de oportunidade de estágio durante o curso.
• Também, houve divulgação específica do processo de seleção às vagas remanescentes como forma de atenuar o índice de perda.

INDICADORES

Denominação: Reunião com discentes

Análise:

Nas reuniões com representantes de classe são elencadas algumas falhas no processo ensinoaprendizagem que são trabalhadas em
conjunto pela coordenação de curso e coordenação pedagógica, são citados alguns problemas como indisciplina que atrapalha o
rendimento da turma; falta de coesão entre alguns componentes dos cursos técnicos; processo de avaliação que não é claro aos
alunos; falta de interdisciplinaridade; material didático apostilado e acompanhamento aos alunos com defasagens de aprendizado e
dificuldades cognitivas.

Denominação: Reuniões de Planejamento e Pedagógicas

Análise:

Nas reuniões de planejamento objetivamos analise dos conteúdos e entrosamento dos componentes para realização de um trabalho
interdisciplinar. 
Nas reuniões pedagógicas buscamos sempre trazer para discussão assuntos relevantes as necessidades e anseios da comunidade
escolar. 
São discutidos alguns aspectos que são as situações problema enfrentadas como evasão, absenteísmo docente, defasagem no
aprendizado, estímulo aos alunos, monitoramento de frequência e aproveitamento dos alunos, entre outros.

Denominação: Reuniões com pais e responsáveis

Análise:

Nas reuniões, temos oportunidade de um contato com pais e responsáveis para tratar do processo ensinoaprendizagem, pedir
sempre que acompanhem os filhos nas atividades referentes a vida acadêmica.

Denominação: Observatório Escolar

Análise:

Criado em 1998 como uma ferramenta para orientar as unidades escolares, garantir a difusão das boas práticas e estabelecer procedimentos comuns, o
Observatório Escolar foi, ao longo dos anos, sofrendo alterações de formato a fim de incorporar novas tecnologias e novas demandas institucionais, sem
perder seus objetivos originais.



 

Na edição 2016 do observatório mesmo apresentando um resultado melhor não conseguimos equipar aos números da regional e do CPS, a equipe vem
trabalhando desde então para que consigamos melhores resultados neste ano.  

 

Neste bloco fomos prejudicados por falta de evidencias que atendessem aos questionamentos, temos uma situação atípica que é em relação a nossa
cantina, que não atende a legislação e a APM precisamos fazer um trabalho para evidenciar as práticas da instituição conforme estatuto. 

 

A queda dos números deste bloco reflete a falta de participação de docentes e funcionários em capacitações, a unidade não conseguiu promover além de
palestras em reuniões pedagógicas e de reuniões de planejamento, capacitações para docentes e funcionários, isso principalmente por o tempo livre seria
aos sábados e para muitos torna-se impossível a participação.
A equipe também não conseguiu evidencias de atividades realizadas para de maneira a preparar docentes e funcionários para receber alunos com
deficiências. 
 

 

 



 

Neste bloco tivemos pequena queda em relação ao ano anterior, talvez porque alguns coordenadores começaram neste ano e não conseguiram organizar as
evidencias necessárias. Mesmo com tal resultado superamos os números do CPS e da regional. O sistema NSA tem auxiliado bastante o trabalho,
precisamos apenas ajustar algumas coisas de maneira a evidenciar nossas ações. 

 

Neste bloco além de melhorar um pouco em relação aos anos anteriores, conseguimos mais uma vez nos manter acima da média da regional e do CPS, na
análise das práticas pedagógicas desenvolvidas foram elencadas algumas necessidade de intervenções, a fim de aprimorar os procedimentos
metodológicos, os aspectos a serem trabalhados são:

 Monitorar e analisar, nas reuniões de gestão, as taxas de satisfação das empresas, em relação aos alunos estagiários, bem como se a formação
profissional proporcionada atende às necessidades do mercado de trabalho.

 Providenciar solicitação de toda a bibliografia básica descrita no plano de curso condizente com as necessidades de estudo, consulta e pesquisa pelos
alunos e docentes, com número suficiente de exemplares por título.

 Disponibilizar na biblioteca mobiliários adequados, principalmente um número maior de computadores para os alunos, permitindo melhor desempenho dos
profissionais que trabalham na biblioteca, bem como dos serviços prestados à comunidade.
 

Neste bloco a unidade tem muitos problemas que são inerentes a unidade, por se tratar de um prédio antigo as instalações não atendem as necessidades
atuais dos docentes para as aulas, alguns mecanismos que nunca foram realizados precisaremos dentro do possível (condições e verbas) melhorar e
adaptar. A unidade vai trabalhar para recuperar os percentuais perdidos, que nos faz ficar abaixo da média das escolas da regional e do CPS. 



 

A unidade obteve uma queda nos resultados do bloco, da mesma forma que no bloco de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, pois temos muitos problemas
em relação a estrutura física que é muito antiga, mesmo com algumas reformas que tivemos ainda temos problemas como de acessibilidade, falta verba
para todas manutenções e inspeções exigidas, nosso laboratório que atende os cursos de Nutrição e Cozinha está totalmente fora dos padrões da
legislação.

Denominação: GDAE e SEDs

Análise:

 As publicações do GDAE e SEDs atualmente, são prejudicadas, pois temos sempre um número de alunos que por não terem
concluido o Ensino Médio não tem os nomes publicados no semestre de conclusão do curso, no 1º semestre de 2016 esse
número representa 40% dos concluintes que não são publicados no semestre de conclusão.

Com isso a unidade tem uma perda no semestre em relação aos concluintes e as publicações.

Denominação: SARESP

Análise:

 

 O desempenho de nossa escola no Saresp desde de 2011 se mantém com pequena oscilação.

Em matemática no ano de 2015 conseguimos superar os resultados anteriores, ficando 0,6 abaixo do CPS e acima das escolas
da nossa Diretoria de Ensino.

Em Língua Portuguesa a unidade teve resultado inferior ao ano passado, mesmo assim nosso resultado é superior a média do
CPS e da nossa Diretoria de Ensino. Acreditamos que a redução do desempenho em  Língua Portuguesa tenha sido motivado
 por  uma docente ter várias licenças e mesmo com substituições e reposições o desenvolvimento dos discentes ficou
prejudicado.

 

 



Denominação: Progressões Parciais

Análise:

 

 Podemos observar pelos gráficos que de 2014 para 2015 o número de progressões parciais  aumentou bastante e percentualmente conseguimos
um menor número de alunos que cumprissem as mesmas, mesmo porque muitos alunos abandonam o curso e não concluem, contribuindo assim
para aumento da evasão.

 Já inciamos desde 2016 um trabalho para conseguir o cumprimento das mesmas, buscando inclusive  alunos que acabaram o curso e não
concluiram por progressões não cumpridas, acreditamos conseguir para este ano, em cima dos dados abaixo do ano de 2016 um resultado
positivo, aproveitando para motivar os alunos para que isso não seja motivo de aumento de evasão.

 

Denominação: ENEM

Análise:

 O desempenho da unidade no ENEM nos últimos anos apresentam proficiências médias bem próximas, tendo a média geral de
2015 superior a 2014. 

Com estes resultados  na cidade ficamos em  4º lugar em 2014 e 5º lugar em 2015 , sendo as escolas com melhores
colocações que a Etec escolas privadas, das públicas sempre temos os melhores resultados.

Com ótimos resultados muitos de nossos alunos conquistam vagas em universidades. 

PONTOS FORTES

• Tradição da escola na região



Resposta do Websai 2016        Entre as unidades do Centro Paula Souza, a sua escola se destaca pela qualidade do ensino?
Sim, em todo CPS         18,37 
Sim, na região               32,75 
Sim, no município       22,16 
Não se destaca              2,14 
Não sei informar        24,59
 
 

• Gestão Democrática

• Qualificação do corpo docente

• Estrutura física e localização

• Os alunos gostam da escola

 Resposta do Websai 2016    Você gosta de frequentar esta escola?

           Sim 91,55

           Não 8,45 

 

• Respeito as diferenças, possibilitando um ambiente agradável de convivência

Resposta do Websai 2016  Na sua turma, os professores dispensam a mesma atenção para todos os alunos (negros, brancos,
indígenas, pessoas com deficiência, homens ou mulheres, homossexuais ou não)?

Sim, Todos    66,86

Sim, grande parte deles     11,76

Sim, alguns     7,39

Não     13,99

• Articulação de parceria com a possibilidades de vagas de estágio e emprego

• Reconhecimento da instituição no mercado de trabalho 

• Interação entre alunos nos diversos eventos da escola, como integrações, feiras, visitas técnicas, palestras
etc.

• Coordenação atuante

• Respeito com a educação

• Comprometimento da instituição

• Dedicação dos Professores

• Visitas Técnicas

• Ingresso ao mercado de trabalho

• Parcerias x  Convênios

 

 Bons resultados do ENEM e vestibulares 

 

 

 

 

SITUAÇÕESPROBLEMA

 



1. Evasão escolar;
2. Falta de comprometimento dos professores em relação à recuperação contínua;
3. Conflito de horário entre trabalho e escola;
4. Custo de transporte escolar;
 5. Laboratório de informática obsoletos, com dificuldades no acesso a internet, falta verba para manutenção e infraestrutura,
hardware, software, redes;
6. Variáveis (gênero, socioeconômico, cultural) que interferem no comportamento e aprendizagem dos alunos;
7. Alunos com pouca motivação a pesquisa bibliográfica;
8. Precariedade do espaço físico no laboratório de Nutrição;
9. Falta dinamismo e práticas nas aulas;
11. Defasagem no aprendizado dos alunos ingressantes;
12. Falta de livros para área de informática e serviços jurídicos;
13. Desinteresse dos alunos;
14. Pouca disciplina de hardware;
15. Absenteísmo dos docentes;

 

PRIORIDADES

 

 A análise SWOT nos levou a elencar as priodades da unidade conforme segue:

 

1. Articular estratégia para combater a evasão na unidade (SituaçãoProblema 1  3 )
2. Buscar empresas na região que possam oferecer oportunidades de estágio e emprego aos alunos (SituaçãoProblema 1 5  14 )
3. Proporcionar palestras abertas a comunidade de assuntos diversos utilizando o conhecimento dos professores para que haja uma
valorização da escola por parte dos moradores, que ao mesmo tempo podem se tornar parceiros na disseminação das atividades da
escola e dos benefícios que ela tem oferecido (SituaçãoProblema 7  15  14 )
4. Desenvolver os projetos que corroborem com a redução dos índices de evasão e das progressões parciais (SituaçãoProblema 2  3
 15  12 )
5. Promover ações para investir na conscientização dos alunos com relação às diferenças de gêneros, culturais, econômicas,
religiosas e étnicas, podendo gerar conflitos e divergências (SituaçãoProblema 7)
6. Buscar com o aluno sugestões para atender suas expectativas com relação ao curso (SituaçãoProblema 4  10  15  12)
7. Procurar diversas alternativas para facilitar a informação entre professores, coordenadores, alunos, Direção (site da escola, fale
conosco, quadros de avisos, reuniões, email, etec) (SituaçãoProblema 16 )
8. Tornar a escola um ambiente acolhedor e formador onde alunos e docentes estabeleçam vínculos de cumplicidade em busca do
processo ensino aprendizagem (SituaçãoProblema 3  8  14  16)
9. Investimento do CPS em equipamentos e reformas para a melhoria de atendimento da comunidade escolar na unidade de ensino
(SituaçãoProblema 6  9  13)
10. Investimento em sistemas de monitoramento com câmeras para inibir os assaltos e roubos (SituaçãoProblema 11)
11. Retomar um posto noturno de vigilância para as descentralizadas e mais um para sede (SituaçãoProblema 16)
12. Resgatar junto aos docentes a motivação em cumprir com responsabilidades seus horários e aulas (SituaçãoProblema 1  2  8 
11)

OBJETIVOS

Objetivos Gerais

 
Cada vez mais enfatizar a importância dos cursos técnicos na carreira profissional e proporcionar através de parcerias, vagas de
estágio e aprendiz para nossos alunos, principalmente no cenário do mercado de trabalho muito competitivo é sabido da
necessidade de nossos alunos em serem inseridos neste mercado, buscamos intensificar em nossa proposta de trabalho estratégias
que possa propiciar uma formação atualizada, a condizer com as exigências deste mercado.
Continuar sendo uma referência de qualidade e excelência na formação técnica e ensino integrado na região, buscando novas



tecnologias para a formação de nossos profissionais, com competência e eficácia. Formar o aluno para o correto exercício da
cidadania. Oferecer oportunidades a muitos jovens e adultos na formação técnica dos diferentes setores produtivos.
 
Objetivos Específicos

 
1. Obter de recursos junto ao CPS para atendimentos as necessidades da unidade de reestruturação dos equipamentos, espaços
físicos e vigilância (Situação problema: 6 9  11  13 ); 
2. Envolver e integrar os professores para realização de atividades práticas e interdisciplinares para motivação e melhor
desenvolvimento do processo ensino aprendizagem (Situação Problema: 1  2  8  10  12  14 16 );
3. Através do sistema NSA, combater o alto índice de faltas de discentes, docentes e o controle do componente aplicado e das
metodologias de ensino. (Situação problema: 1  8  12  16);
4. Alinhamento do conteúdo entre os docentes, de forma a elevar o nível de satisfação dos alunos (Situação problema: 1  2  8  12
14)
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  2  10  12  16)
6. Intensificar as parcerias para conseguir um número maior de oportunidades de vagas de estágio e aprendiz paulista para os
alunos. (Situação problema: 1  5  14 )
7. Realizar palestras e debates com profissionais da cidade e região de maneira a ressaltar a importância do curso técnico para a
carreira profissional no cenário atual do mercado de trabalho. (Situação problema: 1  3 )
 

 

 

METAS

Meta: Reduzir a desmotivação dos alunos em 10% no curso Técnico em Mecânica no prazo de 1 ano.

Duração: 1 Ano

Descrição:

Os alunos, principalmente do curso modular,  estão muitos desmotivados a estudar, a grande maioria por situações financeiras, desemprego, falta de oferta no
mercado de trabalho.

Meta: Reduzir em 20% o número de alunos das descentralizadas com a frequências abaixo de 75%, no ano de 2017.

Duração: 1 Ano

Descrição:

O excesso de faltas dificulta o aprendizado do aluno assim desmotivando com o curso, montar estratégias para o comprometimento
dos alunos as aulas, assim melhorando a assiduidade e o desempenho no curso.

Meta: Envolver 75% do corpo discente a participar das visitas técnicas e eventos do curso, aumentando assim a satisfação e motivação
em relação ao curso de Nutrição e Dietética até dezembro de 2017.

Duração: 1 Ano

Descrição:

Incentivar o discente a participar das visitas técnicas na área de atuação,  proporcionando a vivência extraclasse assim como
expandir a visão do mercado de trabalho e de sua responsabilidade na sociedade.

Meta: Nortear 60% dos TCC da descentralizada de Moreira César para empresa e instituições localizadas na região da classe no prazo de
2 anos.

Duração: 2 Anos

Descrição:

Esta meta objetiva além da facilitar  para os alunos a questão de gasto com transporte e locomoção, também  vivenciarem a situação das
empresas e instituições do distrito, assim conhecendo e colaborando.

Responsáveis: Professores e Coordenador do Curso Técnico em Administração da Descentralizada Rubens Zamith. 

Meta: Instituir projeto de monitoria pelos alunos em horário prévio em relação às aulas, a fim de aumentar em 50% o rendimento
escolar, até dezembro de 2018

Duração: 2 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 Coordenadores dos cursos. 

Meta: Reestruturar 100% do laboratório de Biologia em 2 anos.

Duração: 2 Anos



Descrição:

O laboratório de biologia necessita de reorganização que será feita com o docente responsável pelo componente.

Meta: Instruir 100% dos alunos dos cursos integrados a pratica de alimentação e vida saudável no prazo de 2 anos.

Duração: 2 Anos

Descrição:

Desenvolver com alunos do curso Etim Nutrição um trabalho de conscientização para a comunidade (demais cursos de etim) que fazem refeições
e permanecem na escola boa parte do dia  de manter atividades e  alimentação saudável.

Meta: Reduzir em 30% os gastos dos alunos para as aulas práticas do curso de cozinha no ano de 2017

Duração: 2 Anos

Descrição:

Mesmo com a ajuda da escola para compra de materiais para as aulas práticas é necessários que os alunos tenham gastos com
materiais perecíveis, principalmente carnes, peixes, etc. que são caros.

As propostas são  organizar eventos e vendas a fim de ter um fundo para cobrir tais despesas e comercializar o óleo usado na escola
e através de coleta na escola.

Meta: Ampliar em 50% o conhecimento dos eventos realizados na unidade escolar para a comunidade no prazo de 2 anos.

Duração: 2 Anos

Descrição:

 
Realizamos muitos eventos que não levamos ao conhecimento da comunidade como forma de conhecer um pouco sobre os cursos
oferecidos. O intuito é colocar em redes sociais e convidar pessoas para os eventos, como forma de mostrar a escola.
 

Meta: Aumentar o desempenho dos alunos em 20% nos componentes dos cursos de Gestão no prazo de 2 anos.

Duração: 2 Anos

Descrição:

 

Despertar o interesse e a reflexão para a mudança do espaço da sala de aula, servindo-se dos diversos materiais para
desencadear novas aprendizagens, motivando  a aprendizagem dos alunos nas dsisciplinas do curso de Administração.

 Respostas Websai 2106

Com que frequência seus professores propõem o uso de laboratórios, oficinas e ambientes específicos para a realização de atividades práticas do seu
curso?

Sempre    7,46

Muitas vezes    22,39

Algumas vezes     49,25

Nunca      20,90
 

Meta: Aumentar em 30% o número de inscrições do vestibulinho nas descentralizadas no prazo de 3 anos.

Duração: 3 Anos

Descrição:

Intensificar a divulgação do vestibulinho para conseguir  aumentar o número de inscrições no vestibulinho em 30%.

 

Responsáveis:  Coordenadores de Descentralidas Marli Israel e Marcelo Neves

Meta: Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.

Duração: 3 Anos

Descrição:

Diante da situação de evasão do CPS e outras instituições de ensino a equipe escolar potencializará seus esforços para redução da mesma, através
de um trabalho conjunto de  acompanhamento da situação por coordenação de curso, coordenação pedagógica e orientação educacional.

Meta: Desenvolver em 30% dos alunos dos cursos integrados o interesse pela música e cultura no prazo de 3anos.

Duração: 3 Anos

Descrição:

 
 Esta meta objetiva estimular os aluno do ensino integrado o gosto pela Escola, o prazer de frequentar as aulas principalmente no
período da tarde, onde comprovamos que muitos após o período do almoço não retornam além  do interesse pela música e cultura.

O objetivo é realização de atividades durante o período do almoço que possa melhorar a autoestima e disciplina dos alunos.



Meta: Ampliar em 30% o número de vagas de estágio para alunos dos cursos modulares em 3 anos.

Duração: 3 Anos

Descrição:

Fazer um trabalho intensificado junto a empresas, comércio local e orgãos públicos para conseguir colocação para os alunos de
maneira a incentivalos a conclusão dos cursos.

Meta: Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4
anos.

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 coordenadores dos cursos técnicos e integrados 

Meta: Desenvolver 5 projetos de conscientização ambiental e sustentável no prazo de 5 anos.

Duração: 5 Anos

Descrição:

Desenvolver com a comunidade escolar  projetos que visem conscientização para presenvação do meio ambiente.

 

 

Responsáveis: Todos coordenadores 

 

PROJETOS 2017

Projeto: “COZINHA INTERNACIONAL”

Responsável(eis): Mariluce Luglio Kosugi

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 08/12/2017

Descrição:

Atividade:
Ao final do semestre será realizada uma apresentação acadêmica da cultura e tradição gastronômica dos países determinados para
os grupos. Nesta apresentação serão degustados pratos típicos preparados pelos alunos da turma.

 
Competência(s) / habilidade(s) / valores: 
Competências:
• Analisar os aspectos alimentares em relação à evolução da história da alimentação e gastronomia. 
• Pesquisar as diferenças dos hábitos alimentares internacionais e regionais brasileiros. 
• Planejar um evento considerando: clientela, objetivo, custo e tema.

 
Descrição:
No desenvolvimento da disciplina, a cada aula prática da referida competência, estudase e desenvolvemse preparações típicas de
regiões distintas da culinária mundial. Dentro do projeto, ao final do semestre, os alunos deverão apresentar três preparações típica
de uma determinada região/país, prédeterminado pelos envolvidos (alunos e professor).
Paralelo à produção, deverá ser feita a contextualização do país e pratos típicos, objetivando, na cultura daquele país: 
• Fatores que influenciaram na sua formação, 
• Principais matériasprimas, 
• Métodos de preparo e suas características. 
Os alunos desenvolverão o trabalho em grupo através de pesquisa e produção gastronômica.

Recursos Necessários:
 Internet para pesquisa 
 auditório da escola para a apresentação do evento nos moldes de "Mostra"
 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
 Compartilhar o conhecimento com a divulgação no ambiente escolar e a seus convidados (família).
 Desenvolver na prática as habilidades contempladas no Plano do curso:



• A identificação das culturas nos pratos típicos dos países. 
• A organização de um evento gastronômico.

 
META(S) DO PROJETO:

 Envolver 75% do corpo discente a participar das visitas técnicas e eventos dao curso aumentando assim a satisfação e motivação
em relação ao curso de Nutrição e Dietética

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO 

O envolvimento dos alunos no desenvolvimento da disciplina. Este projeto propõe uma prática pedagógica onde o aluno deixa de
ser assistente de aula e passa para o papel de executor. Levantarão dados em pesquisa, trazendo informações sobre a culinária
escolhida, farão a divulgação das informações no ambiente escolar, através da apresentação da mesma e apresentarão preparações
de pratos típicos que poderão ser degustados pelos convidados.

METODOLOGIA(S)
• Pesquisa em base de dados científicos para coleta de informações sobre o país a ser trabalhado  Cultura, influências, matérias
primas, métodos de preparo.
• Trabalho em equipe
• Execução de dois pratos e mais uma bebida típica. 
• Montagem de stand de apresentação, dentro das normas estabelecidas quanto a local e recursos.
• Atendimento aos convidados respeitando normas de boas maneiras e etiqueta de acordo com a tipologia do evento.

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

Em 16/03  início da contextualização sobre Cozinha Internacional, as 8 aulas seguintes serão teóricas intercaladas com práticas nas
regiões prédefinidas como continentes: americano (Norte e Central), americano (sul), europeu e asiático.
Paralelamente os grupos definirão os países contemplados neste Projeto e iniciarão suas pesquisas quanto à cultura, hábitos e
gastronomia.
Em 18/05  apresentação das mesas temáticas PROJETO MESAS DOS SABERES, conforme se apresenta em Plano para Projeto sem
HAE entregue á coordenação.
Em 25/05  início do planejamento do evento: briefing, cronograma, organograma, etc, fazendo um paralelo com as competências 4,
5 e 6 do Plano de curso em TD.III. 
Em 08 e 22/06  realização de testes práticos das receitas selecionadas.
Em 26/06  apresentação do Projeto COZINHA INTERNACIONAL para convidados e comunidade escolar, onde serão degustados
pratos típicos dos países selecionados em apresentação no formato de "Mostra". 

 
Metas associadas:

Projeto: PROJETO “MESAS DOS SABERES”

Responsável(eis): Mariluce Luglio Kosugi

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 05/12/2017

Descrição:

Atividade:
Desenvolver através da montagem de mesas temáticas, as características sobre culturas e alimentação das várias regiões do mundo.

 
Competência(s):

Analisar os aspectos alimentares em relação à evolução da história da alimentação e gastronomia.

 
Descrição: 
Os grupos se organizarão para a elaboração de uma mesa temática com o conteúdo proposto. 
Cada grupo se envolverá em uma região contemplada no plano do curso.
Esta troca de conhecimentos fará com que todos os alunos participem, na tentativa de despertar a curiosidade para a pesquisa.

 

 
Recursos Necessários:
 sala ambiente para montagem das mesas
 Internet para a pesquisa 
 Objetos decorativos, utensílios, toalhas, talheres, etc. que represente a cultura a ser apresentada.



 
OBJETIVO(S) DO PROJETO:
O objetivo está em explicitar, na prática, os conceitos sobre o assunto e gerar a fixação do conteúdo a fim e de atender à defasagem
de aprendizado.
Fortalecer a organização / definições para o PROJETO DA COZINHA INTERNACIONAL.

META(S) DO PROJETO:

• Redução de 50% da insatisfação dos alunos em relação ao atendimento dos alunos com dificuldades no prazo de 3 anos.
• Envolver 75% do corpo discente a participar das visitas técnicas e eventos , aumentando assim a satisfação e motivação em
relação ao curso de Nutrição e Dietética.
• Redução da Evasão Escolar em 50% no prazo de 3 anos.
 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO 

 Atendimento a alunos por meio de ações e/ou projetos voltados à superação de defasagens de aprendizado.

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, trazendo novidades sobre a representação / decoração e cultura do continente escolhido, ao mesmo
tempo que fará a divulgação das informações no ambiente escolar.

METODOLOGIA(S)
• Pesquisa em base de dados científicos para coleta de informações sobre o país a ser trabalhado  Cultura, influências, matérias
primas, métodos de preparo.
• Trabalho em equipe
• Montagem e apresentação das mesas temáticas, dentro das normas estabelecidas quanto a local e recursos.

 

 
Metas associadas:

> Envolver 75% do corpo discente a participar das visitas técnicas e eventos do curso, aumentando assim a satisfação e motivação em relação ao curso de
Nutrição e Dietética até dezembro de 2017.
> Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.
> Instituir projeto de monitoria pelos alunos em horário prévio em relação às aulas, a fim de aumentar em 50% o rendimento escolar, até dezembro de 2018

Projeto: Jornal “Fique por dentro ADM”

Responsável(eis): Ana Paula de Castro Cristiane Freire Sandra de Carvalho Lopes

Data de Início: 15/02/2016

Data Final: 30/11/2017

Descrição:

Atividade:
Confecção de um Informativo da Área de Administração contendo informações de interesse geral: oportunidade de estágios, aprendiz paulista,
empregos, economia, política, ações e atividades desenvolvidas pela Instituição de Ensino, etc.
 
Descrição:
O projeto será desenvolvido em três componentes curriculares, sendo Ética e Cidadania Organizacional, Cálculos Financeiros e Gestão de
Pessoas I . Os alunos serão divididos em grupos de trabalhos, onde cada equipe será responsável por uma seção do informativo, que buscará
informações pertinentes para o mesmo. Após a escolha dos textos, passará para um aluno que será o editor do informativo e em seguida para o
diagramador.
Com o informativo montado, o mesmo passará por uma revisão final para impressão e distribuição do mesmo para os alunos da Administração e
Professores.

 
OBJETIVO(S) DO PROJETO:

• Interdisciplinaridade e ampliação dos conhecimentos técnicos.
• Informar e educar o públicoalvo a respeito do tema abordado por meio de notícias, infográficos, ilustrações, tiradúvidas e curiosidades,

 
JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

O Jornal é um informativo que visa a propagar a informação direta, rápida e objetiva para atender seu públicoalvo. Fixase como elo entre
informação e público, mantendoo informado sobre temas relevantes para sua formação 
A comunicação no jornal tem um papel fundamental no processo de educação e informação, na medida em que coloca sempre em pauta
temáticas que possam ser relevantes para serem expostas ao seu público. 
A partir do acesso às informações, os discentes poderão realizar uma reflexão sobre os temas, fazendo uma leitura concisa e rápida, porém
completa sobre determinado assunto. 
Portanto, o presente projeto justificase pela importância de aulas mais dinâmicas e interdisciplinares, além de desenvolver o relacionamento
interpessoal e intrapessoal. O mesmo também está relacionado ao cenário atual do mercado de trabalho e terá um baixo custo.

PÚBLICO ALVO:



Alunos curso Técncio em Administração 

 

METODOLOGIA(S)

O Jornal "Fique por dentro ADM" será dividido em sessões e estas divididas entre as turmas. Cada turma, por sua vez, decidiria entre seus alunos
a função de cada um.

 

 

 

G. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS).
 
Atingir em 80% a Interdisciplinaridade e ampliação dos conhecimentos técnicos
 
Metas associadas:

> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4 anos.
> Redução da Evasão Escolar em 50% no prazo de 3 anos.

Projeto: É do meu bairro e eu gosto

Responsável(eis): Professores descentralizada EE Rubens Zamith

Data de Início: 01/03/2016

Data Final: 30/06/2017

Descrição:

Atividade:
1 Fazer uma pesquisa junto a comunidade local, para identificar se a classe descentralizada é conhecida , quais cursos a comunidade almeja e
fazer uma lista com os nomes de pessoas interessadas em ingressar no curso.
2 Elaborar um slogan de identificação escolar para elaboração de adesivos. 
3 Promover um evento de comemoração do "Dia da Mulher" para todos os alunos da escola, presenteando as alunas com brindes conseguidos
junto às empresas locais. 
4 Em conjunto com a Coordenação do Curso, fazer uma parceria com o Sindicato do Comércio para a criação de um banco de curriculum dos
alunos moradores em Moreira César com a finalidade de estágio nas empresas da região. 
5 Elaborar uma Ação Social junto ao Centro Esportivo Unificado das Artes de Moreira César, por meio de uma "geladeira literária", por meio de
uma geladeira estilizada que servirá de estante para a colocação de livros doados pela comunidade entorno à escola.

6. Estudar a realidade local, do  comércio e pequenas empresas do Distrito pra  serem objeto de estudo dos Tcc da CD Rubens Zamith.

 

Descrição:

O projeto deve ser aplicado junto ao Curso de Técnico em Administração da Classe Descentralizada Rubens Zamith, da Escola Técnica Estadual
"João Gomes de Araújo", localizada na cidade de Pindamonhangaba, distrito de Moreira César. 
A Classe Descentralizada foi instituída em 2010, em função do Projeto de Expansão do Centro Paula Souza. Desde então, a escola sofre pela
evasão escolar sistemática, por diversos motivos, entre eles a falta de identidade escolar com a comunidade ao entorno.

 
É comum que os alunos hipervalorizarem o mesmo curso ministrado na sede, justificando que os professores são melhores, que oferecem mais
eventos de integração entre os alunos e que a estrutura física da sede é mais adequada. 
Não há como comparar a estrutura da sede com a da Classe Descentraliza, pois essa esta instalada em um espaço emprestado de uma escola da
Secretaria da Educação, com relação a qualificação dos professores, os alunos estão enganado, pois 80% deles lecionam em ambos espaços.

 
Percebemos que a construção da identidade está intimamente ligada ao ambiente em que o sujeito está inserido, ao sentimento de pertencimento,
aos hábitos, às visões e aos posicionamentos perante as situações do dia a dia. Assim, as questões culturais, religiosas, históricas e geográficas se
tornam extremamente importantes, fazendo com que o sujeito se sinta pertencente (ou não) ao ambiente e que construa um senso crítico diante
das questões cotidianas.

Quando discutimos o pertencimento, estamos levando em conta as identidades culturais de cada sujeito. ( Vaz e André, 2013)

 
O presente projeto visa valorizar o ambiente em que o aluno está inserido o Distrito de Moreira César , reconhecendo as questões culturais,
históricas, de desenvolvimento social e empresarial dos agentes desse processo e estimulando a inserção da escola nessa realidade.

PÚBLICO ALVO:

Alunos CD Rubenz Zamith e comunidade local.

 

OBJETIVO(S) DO PROJETO:
1 Fazer uma pesquisa junto a comunidade local.
2 Elaborar um slogan de identificação escolar. 



3Promover um eventos. 
4Fazer uma parceria com o Sindicato do Comércio para a criação de um banco de curriculum dos alunos moradores em Moreira César.
5Elaborar uma Ação Social no bairro.

6 Desenvolver os Trabalhos de Conclusão de Curso utilizando a realidade local como objeto de pesquisa. 

 
JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

O presente projeto é importante para a valorização do ambiente em que o aluno está inserido, reconhecendo as questões culturais, histórias dos
agentes desse processo e estimulando a inserção da escola nessa realidade.

 
METODOLOGIA(S). A princípio, haverá um levantamento de informações sobre o conhecimento da comunidade com relação à instituição e o
que desejariam que a instituição oferecesse. No mesmo questionário, será requerido o nome e o contato dos interessados em fazer o curso no 2º.
Semestre de 2016, com o objetivo de divulgar as inscrições no segundo semestre de 2016. 
Na última etapa do trabalho será realizado o planejamento e a aplicação prática dos eventos descritos no item objetivos.

 

G. RESULTADOS ESPERADOS:
 Esperase que mediante todas as ações estabelecidas, estudar casos relacionados a evasão, diagnosticar e relatar os casos, de forma a tomar as
devidas providencias, de forma a evitar pelo menos em 50% a taxa de evasão escolar durante o ano letivo.
Metas associadas:

> Aumentar em 30% o número de inscrições do vestibulinho nas descentralizadas no prazo de 3 anos.
> Nortear 60% dos TCC da descentralizada de Moreira César para empresa e instituições localizadas na região da classe no prazo de 2 anos.

Projeto: Projeto interdisciplinar para desenvolvimento de software empreendedor

Responsável(eis): Professores: Iara, Claudio, Sandro, Denise, Cilmara, Karina e Regina.

Data de Início: 01/03/2016

Data Final: 30/11/2017

Descrição:

Atividade:

Desenvolver um sistema e/ou um site que envolva etapas de analise sistemas, banco de dados e programação, possibilitando ao aluno criar uma
pratica empreendedora e inovadora.
 

Descrição:
 Desenvolver um projeto de uma idéia nova e/ou inovadora;
 Realizar pesquisas sobre o assunto e mercado;
 Aplicar entrevistas quando necessário ;
 Fazer o levantamento de requisitos do sistema; 
 Criar um protótipo do projeto;
 Realizar testes do protótipo;
 Implementar o projeto;
 Finalizar o projeto;
 Homologar o projeto;
 Implantar o projeto;

 

OBJETIVO(S) DO PROJETO:

 Estabelecer interdisciplinaridade entre os componentes, favorecendo a aprendizagem e o espírito de cooperação;
 Desenvolver no aluno a criatividade e a visão empreendedora e inovadora no aluno;

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

 Atualmente, ocorrem muitas mudanças no mercado e no mundo em geral. Este projeto visa contextualizar o conteúdo aplicado no curso e a
realidade do aluno, atualizando, e inspirando nos mesmos, o espírito criativo, empreendedor e inovador.

PÚBLICO ALVO:

Alunos do Curso Inegrado e Modular em Informática. 

METODOLOGIA(S)
Pesquisa Cientifica, Empírica e Bibliográfica.
Observação in loco.
Estudo de caso, prototipação e projeto.

 

 



G. RESULTADOS ESPERADOS: 
 
 Possibilitar ao aluno compreender a relação entre os conteúdos desenvolvidos no módulo, de forma a atender as exigências do mercado de
trabalho;
 Contextualizar o conteúdo aplicado no curso e a realidade do aluno, atualizando, e inspirando nos mesmos, o espírito criativo, empreendedor e
inovador.
Metas associadas:

> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4 anos.
> Redução da Evasão Escolar em 50% no prazo de 3 anos.

Projeto: Kiosque de empregos

Responsável(eis): Sandro Castilho de Moraes

Data de Início: 01/03/2016

Data Final: 11/12/2017

Descrição:

Atividade:
Criação de um Kiosque de Empregos na rede social Facebook, o qual é alimentado pelo professor Sandro de Castilho Moraes. No Kiosque são
colocados ofertas de estágio, empregos e jovens aprendiz, além de assuntos relacionados com a área.

 

Descrição:

Kiosque de Empregos  Curso técnico de Informática e ETIM Informática

 

OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Manter informados os alunos da ETEC sobre o mercado de trabalho da região e suas exigências;
Oferecer oportunidades de estágio e emprego aos alunos e formandos;

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

Evitar a evasão, possibilitando ao aluno uma oportunidade de colocar em prática o que aprendeu na ETEC, causando assim a sua satisfação.

 

METODOLOGIA(S)
Criação de um grupo no facebook como um kiosque de empregos e estágio, para a ajudar a colocação dos alunos no mercado

 

 
Metas associadas:

> Redução da Evasão Escolar em 50% no prazo de 3 anos.
> Redução da Evasão Escolar em 50% no prazo de 3 anos.
> Aumento de 20% da demanda do vestibulinho no prazo de 3 anos

Projeto: “Monitoria discente: um método alternativo eficaz para a recuperação de alunos com dificuldade de aprendizagem”.

Responsável(eis): Professores envolvidos: Mario Augusto de Souza, Ricieri Ramos dos Santos, Patrícia Campos Magalhães e Adriano Augusto Zanotti.

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 01/12/2017

Descrição:

Atividade:

Auxílio discente, sob supervisão do professor, para exercer a tarefa de monitor de disciplina.

 
Competência(s): 
Em todos os componentes supracitados, a competência objetivada é o desenvolvimento das habilidades cuja dificuldade for
diagnosticada pelo professor, por meio de atividades avaliativas ou não.
Descrição: Para a execução do presente projeto, cada professor indicará um aluno, com destaque em termos de aprendizado
e responsabilidade, que previamente tenha manifestado interesse em participar das ações, para ser o monitor de sua
disciplina. 
Assim, na medida em que as atividades forem ocorrendo durante o semestre, as dificuldades constatadas pelos professores
como de maior ocorrência entre os alunos serão trabalhadas durante a monitoria, que ocorrerá em dias determinados,
previamente acordados pelos alunos, minutos antes do início das aulas, nas respectivas salas, biblioteca ou no pátio da escola.
Os alunos monitores receberão o material de cada professor e repassarão aos alunos interessados em participar do projeto,
contando com o auxílio do monitor, bem como do próprio professor, que dará um feedback acerca das atividades empregadas.



 
Recursos Necessários:

Sala de aula, biblioteca, mesas, cadeiras, lousa, material de apoio bibliográfico.

OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Auxiliar o desenvolvimento discente, por meio da valorização dos alunos que se dispõem a participar do projeto e que
demonstram competências para a atribuições da monitoria de disciplinas.

META(S) DO PROJETO: 

Aumentar o desempenho dos alunos em 20% nos componentes dos cursos de Gestão no prazo de 2 anos.

 
METODOLOGIA(S)

Inicialmente haverá exposição ao corpo docente e discente do curso sobre o projeto de monitoria de disciplina. Após, será
colhida a lista de interesse dos alunos em assumir a função de monitor. Em seguida, os professores escolherão os alunos para
desempenhar tal função. Serão preestabelecidos os dias e locais dos encontros, previamente às aulas, ou seja, às 18h50min,
conforme disponibilidade dos alunos. Os professores repassarão atividades ou material de leitura para os alunos monitores,
as quais serão estudadas e discutidas durante os encontros. O monitor repassará ao professor responsável pela disciplina as
atividades feitas para análise e o manterá ciente acerca dos procedimentos empregados. Os professores coordenarão as
monitorias de sua disciplina.

 

 

 

 
Metas associadas:

> Aumentar o desempenho dos alunos em 20% nos componentes dos cursos de Gestão no prazo de 2 anos.
> Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.
> Instituir projeto de monitoria pelos alunos em horário prévio em relação às aulas, a fim de aumentar em 50% o rendimento escolar, até dezembro de 2018

Projeto: “Conhecendo as unidades prisionais do Vale do Paraíba: uma reflexão social acerca dos problemas sociais regionais que
refletem na criminalização e a relevância da prevenção no âmbito escolar”.

Responsável(eis): Professores envolvidos: Ricieri Ramos dos Santos e Mario Augusto de Souza

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 01/12/2017

Descrição:

Atividade:

Visitas técnicas a uma das unidades prisionais da região para conscientizar os alunos quanto aos problemas sociais regionais que
refletem na criminalização, bem como para incentiválos a atuar preventivamente, no âmbito escolar, por meio da educação, a fim
de erradicar com atos de violência.

 
Competência(s): 
Desenvolvimento da responsabilidade social dos alunos.
Descrição: Por meio de visita técnica em uma das unidades prisionais da região, os alunos do 1º módulo conhecerão a sistemática
de funcionamento do estabelecimento prisional, bem como o perfil dos detentos. Com isso, serão estimulados a refletir sobre ações
que possam ser realizadas, no espaço escolar, com o objetivo de prevenir a criminalidade na região, podendo os discentes, em
grupos, desenvolver palestras de conscientização aos demais educandos, sobretudo aos alunos do ensino médio integrado.

 
Recursos Necessários:

Veículo para transporte, bilhete de passagem/passe, sala de aula para reuniões, papel para anotações, caneta, auditório, público
expectador.

 

OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Desenvolver o compromisso social dos alunos na solução dos problemas envolvendo a criminalidade na região de
Pindamonhangaba/SP.

 

METODOLOGIA(S)



Expor aos alunos o propósito da visita técnica à unidade prisional. Incentiválos a refletir sobre as causas da criminalidade no
município e como estabelecer medidas para atenuar os efeitos disso na cidade, por meio da atuação da escola enquanto instituição
social.

 

 
Metas associadas:

> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4 anos.
> Aumentar o desempenho dos alunos em 20% nos componentes dos cursos de Gestão no prazo de 2 anos.

Projeto: Laboratório de desenvolvimento de competências para o mercado de trabalho

Responsável(eis): Professora: Arlete Cândido Monteiro Vieira

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 01/12/2017

Descrição:

Atividade: 
Oficinas e palestras para aproximar os alunos do mercado de trabalho e auxiliálos no desenvolvimento de competências e talentos
que possam impulsionar o futuro profissional.

 

Descrição: 
1. Levantamento das demandas de competências a serem trabalhadas.
2. Criação de um banco de currículos.
3. Workhop  serão oferecidas dicas e orientações práticas sobre diferentes temas do mundo do trabalho, tais como elaboração de
currículos, processos seletivos, bem como técnicas de entrevistas e seleção, marketing pessoal e networking.
4. Encaminhamento para cursos extracurriculares (gratuitos, presenciais ou não)  A aprendizagem e o desenvolvimento de
competências são fundamentais para garantir uma maior empregabilidade e melhor visibilidade no mundo do trabalho. Esse
processo inclui treinamentos periódicos para o aprimoramento de habilidades comportamentais, tais como: relacionamento
interpessoal, comunicação, resolução de conflitos, trabalho em grupo, liderança, entre outros.
5. Apresentação de palestras ministradas por profissionais da área de informática e de recrutamento e seleção voltados à
capacitação profissional, à visualização de oportunidades de carreiras dentro de uma profissão e ao aprimoramento de habilidades
comportamentais.
6. Prospecção de oportunidades de trabalho.
7. Elaboração e alimentação de Mural de oportunidades de trabalho
8. Acompanhamento de processos seletivos de contratação de efetivos, estagiários e aprendizes (quando solicitado pelos
candidatos)

Recursos Necessários: 
Sala de aula equipada com equipamento multimídia.
Laboratório de informática.

 

OBJETIVO (S) DO PROJETO:
Pretendese, com uma série coordenada de atividades, incentivar e estimular o desenvolvimento das competências requeridas pelo
mundo do trabalho.

Proporcionar capacitação complementar aos alunos, auxiliandoos na construção de uma identidade profissional e na inserção no
mercado de trabalho.

Contribuir para que nossos alunos alcancem maior entendimento sobre seu potencial, obtenham maior conhecimento sobre o
mercado e desenvolvam habilidades, de modo a realizarem suas aptidões e escolhas para a construção de uma trajetória
profissional digna para si mesmos e para a sociedade.

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO 

1º Levantamento de número de estágio para os alunos do técnico em Informática.

 

METODOLOGIA(S):
1. Aplicação de Questionário via google docs.
2. Realização de Oficinas de elaboração de currículos
3. Palestras sobre processo de seleção e recrutamento
 

 

 



Metas associadas:

> Ampliar em 30% o número de vagas de estágio para alunos dos cursos modulares em 3 anos.
> Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.

Projeto: A mulher no Mercado de Trabalho

Responsável(eis): Cristiane / Inio / Luis Gonzaga / Maria Cristina / Mariane Géia

Data de Início: 24/02/2017

Data Final: 30/06/2017

Descrição:

Atividade: 
Tratase de um projeto fundamental e criativo, cujo êxito se pauta em um desenvolvimento multidisciplinar ( Etim Nutrição e
Administração), por via democrática, envolvendo todos os setores da comunidade escolar.

Competência(s): 
Língua Portuguesa / História / Sociologia
Compreender e usar a língua portuguesa como geradora de significação e integradora da percepção, organização e representação
do mundo e da própria identidade.

Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando texto com seu contexto, conforme natureza;
função; organização; estrutura; condições de produção e de recepção.

Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as relações da vida
humana com a paisagem em seus desdobramentos políticos, culturais, econômicos e humanos.

Ética

Analisar o Código de Defesa do Consumidor, a legislação trabalhista, do trabalho voluntário, regras e regulamentos
organizacionais.
Avaliar procedimentos de controle adequados a fim de promover a imagem organizacional.
Pesquisar as técnicas e métodos de trabalho em equipe, valorizando a cooperação, a iniciativa, ética e autonomia no desempenho
pessoal e organizacional.
Reconhecer a importância da responsabilidade social e sustentabilidade na formação profissional e ética do cidadão.

Gestão de Pessoas

Interpretar a legislação trabalhista e previdenciária vigente.

 

Descrição: É um trabalho interdisciplinar e multidisciplinar que conta com a participação de toda a comunidade escolar, no intuito
de incentivar a discussão de gênero no mercado de trabalho e no meio social no qual estamos inseridos, a ideia é fomentar a
discussão sobre gênero, racismo, machismo, cultura, educação, entre outras, envolvendo a mulher não só como vítima, mas como
protagonista em sua luta pelo reconhecimento sociocultural.
Para tanto, o projeto busca homenagear e divulgar o trabalho e a trajetória de vida de mulheres da comunidade escolar envolvendo
alunas e alunos do Ensino Médio Regular e do Ensino Técnico Integrado ao Médio em Administração e Nutrição, dos professores
de História, Sociologia, Ética, Gestão de Pessoas, Língua Portuguesa e convidadas que se destacam como lideranças comunitárias,
dentro de suas áreas de atuação. Além de resgatar a história dessas mulheres que, de alguma forma, participaram da vida política e
social do país.

 

 

Recursos Necessários:
Espaço físico  Auditório
Datashow
Computadores

 
OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Informar sobre os direitos e deveres da mulher;
Conhecer a Lei Maria da Penha, que visa proteger a mulher;
Relacionar o conteúdo curricular com a data comemorativa ao Dia Internacional da Mulher;
Resgatar a trajetória de mulheres que construíram a história da comunidade local, considerando o entorno das escolas. Reconhecer
as personalidades e suas contribuições para a sociedade de modo geral.
Investigar como a história tem apresentado a mulher na atualidade. Identificar as implicações da presença feminina em novas
esferas sociais.
Produzir e expor diferentes leituras, em variados suportes midiáticos, para a valorização da mulher brasileira.

 
JUSTIFICATIVAS DO PROJETO 



O nosso objetivo é abordar a evolução e constantes mudanças no cenário mundial e do nosso país, e ainda há uma grande e
incontestável desigualdade salarial entre gêneros, além da discriminação sofrida por muitas mulheres pelo simples fato de ser
considerado sexo frágil. Desejamos apresentar um novo olhar sobre a figura feminina, mostrando que a mulher tem unido forças
para vencer os obstáculos e avançarem para ocupar cargos até mesmo de altos escalões e conquistarem o que elas têm por direito. A
mulher com sua luta constante foi resgatando seus direitos e ocupando lugar na sociedade se destacando na política, esporte,
justiça e outros, assumindo cada dia mais sua independência social.
O grande Mestre Paulo Freire (1987) escreveu: "A escola não muda o mundo. A escola só muda as pessoas. As pessoas é que
mudam o mundo". Acreditase que com projetos como esse A Mulher e o trabalho, é possível dar um grande passo na luta por um
país mais justo e livre da violência e dos preconceitos que são frutos da ignorância que teimam em se perpetuar, vitimando não só
as mulheres, mas toda a sociedade.

 

 

METODOLOGIA(S)
Em princípio, trabalharemos a história do dia da mulher, envolvendo leitura, discussões em sala de aula, conhecimento sobre a Lei
Maria da Penha e o direito trabalhista. Ao mesmo tempo em língua portuguesa será trabalhado textos escritos como leitura de
noticiários, informações, redações, poesias e mensagens.
Em seguida farão confecções de painéis, cartazes, cartões, na disciplina de Gestão de Pessoas e Ética. 
Este projeto apresenta uma abordagem mais de orientação qualitativa que quantitativa, cujo desenvolvimento está relacionado
tanto às práticas pedagógicas dos Cursos.
O projeto fundamentase, também, num estudo de cunho exploratório de pesquisa bibliográfica acerca da temática. Além disso,
foram utilizados dados coletados, a partir de entrevistas com moradoras da comunidade do entorno da unidade escolar.
Pretendese, a partir desses dados, fazer um estudo comparativo com outros dados recolhidos em palestras. De igual modo, outros
referenciais em reportagens de jornais e revistas, e resultados oficiais sobre violência contra a mulher divulgada pela imprensa,
serão coletados e discutidos em sala de aula. 
O estudo contará, ainda, com a produção de um curta sobre a mulher realizado com a participação dos discentes e entrevistas às
mulheres convidadas para este fim. E, será realizada uma exposição e/ou mostra de talentos com personalidades femininas; além
da sensibilização para a produção escrita discente, cujo foco é a publicação dos resultados deste projeto em formato de livro, que
abarquem as questões pertinentes e discutidas ao longo do desenvolvimento dessa proposta pedagógica.

 

 

 

 

 
Metas associadas:

> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4 anos.
> Instituir projeto de monitoria pelos alunos em horário prévio em relação às aulas, a fim de aumentar em 50% o rendimento escolar, até dezembro de 2018

Projeto: Alimentação Saudável

Responsável(eis): Professor: Rodrigo / Jomar / Ana Paula Gomes / Maria Cristina / Mariane Géia / Lúcia / Maria Isolina

Data de Início: 02/02/2017

Data Final: 05/12/2017

Descrição:

Atividade:

Importância dos bons hábitos alimentares para um a vida saudável

 
Competência(s) / habilidade(s) / bases a serem trabalhadas:

Educação Física / Química / Biologia / LPL

Competências
Entender os princípios das tecnologias de planejamento, organização, gestão e trabalho de equipe para conhecimento do indivíduo,
da sociedade, da cultura e dos problemas que se deseja resolver. 
Habilidades 
Associarse a outros interessados em atingir os mesmos objetivos; Dividir tarefas e compartilhar conhecimentos e
responsabilidades; Identificar, localizar, selecionar, alocar, organizar recursos humanos e materiais; Selecionar metodologias e
instrumentos de organização de eventos; Administrar recursos e tempo;

Valores e atitudes 
Respeitar e valorizar a individualidade dos companheiros de equipe. Atuar no grupo de forma cooperativa e solidária. Ser
organizado. Socializar conhecimentos e compartilhar experiências.



 
DAH

Competências
1. Relacionar as práticas alimentares do indivíduo e da comunidade com o seu estado nutricional. 2. Relacionar a alimentação
equilibrada com a manutenção da saúde, o bemestar e a disposição para o trabalho. 3. Analisar os princípios que devem nortear a
alimentação humana, tendo como base a ciência da Nutrição e as disponibilidades locais de alimentos.
Habilidades
1.1 Nomear os órgãos e glândulas anexas que fazem parte do sistema digestório. 1.2 Identificar a fisiologia da digestão. 1.3
Classificar os nutrientes de acordo com a sua função. 1.4 Identificar os alimentos nos grupos de acordo com o guia alimentar
brasileiro. 2.1 Identificar os alimentos que compõem uma alimentação equilibrada, considerando a biodisponibilidade dos
nutrientes. 2.2 Identificar as consequências da alimentação inadequada e corrigir os erros alimentares de cardápios. 2.4 Selecionar
os alimentos que devem compor a alimentação diária do homem, utilizando os guias alimentares vigentes. 2.5 Citar os distúrbios
nutricionais e os seus efeitos no organismo humano. 2.6 Citar os benefícios dos prebióticos e probióticos. 3.1 Informar condutas
para prevenção de distúrbios alimentares.

 
Téc. Dietética I
Competências
1. Sistematizar o processo de produção de preparações usando os grupos de alimentos (hortaliças, frutas, cereais, leguminosas,
condimentos, leite e derivados) garantindo a qualidade. 2. Correlacionar às técnicas de prépreparo, os métodos de cocção e
montagem das preparações com o produto final, visando à manutenção da sanidade, da qualidade nutricional e a educação
alimentar.
Habilidades
1 Listar as técnicas corretas de pesos e medidas de diferentes alimentos. 1.2. Registrar em Ficha Técnica própria os dados de
preparações para uma Unidade de Alimentação. 1.3 Calcular a quantidade de alimentos a serem utilizados mediante o uso de
Indicadores. 1.4 Utilizar os preceitos da legislação sanitária em relação à higienização e armazenamento de alimentos. 2.1.
Classificar os gêneros alimentícios quanto aos grupos (hortaliças, frutas, cereais, leguminosas, leite e derivados), qualidade e
características sensoriais. 2.2. Listar os termos técnicos culinários mais utilizados na gastronomia. 2.3. Identificar as técnicas de pré
preparo dos alimentos de acordo com a Técnica Dietética e a legislação vigente, visando também a preservação dos nutrientes. 2.4
Detectar as transformações físicas e químicas sofridas pelos alimentos durante o processo de cocção.

Tec. Al. Rot. Nutr.
Competências
Diferenciar os tipos de conservação dos alimentos. 2. Relacionar as técnicas de conservação com os diferentes tipos de alimentos
visando a segurança alimentar. 3. Desenvolver rótulos de alimentos.

Habilidades
1. Identificar o estado de conservação dos alimentos. 1.2. Empregar os princípios de conservação de alimentos. 2.1. Identificar os
aditivos alimentares e seu impacto na saúde humana. 2.2. Identificar os diferentes tipos de embalagens. 3.1. Listar as legislações
pertinentes às normas de rotulagem. 3.2. Classificar os rótulos nutricionais, conforme o atendimento às normas. 3.3 Relacionar itens
dos rótulos nutricionais para atendimento das normas regulatórias. 3.4 Calcular a rotulagem nutricional. 3.5 Listar informações
para orientação no preparo dos rótulos de alimentos.

ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Competências
2. Avaliar condições e atos inseguros no ambiente, nas instalações e nos equipamentos das UANs e cozinhas domésticas.

Habilidades

2.1. Treinar a equipe para os primeiros socorros em caso de acidentes colaborando com a CIPA.
2.2. Identificar a legislação e normas de segurança e os elementos básicos de prevenção de acidentes e proteção à saúde no trabalho,
pertinentes aos serviços de alimentação e de nutrição.
2.3. Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho, conforme a legislação, a fim de prevenir doenças profissionais e
acidentes..

Recursos Necessários: 
Sala de vídeo
Notebook
Datashow

 
OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Conscientizar os alunos sobre a importância de se alimentarem de forma correta, a fim de corrigir ou minimizar os problemas de
saúde presentes na comunidade escolar, visando diminuir os fatores de risco para muitas doenças.
Estimular a alimentação saudável nos alunos buscando a promoção de hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis, como
prevenção ao aumento dos casos de obesidade e de doenças crônicodegenerativas na infância, e na adolescência.
Criar atividades em que o educando possa ser um multiplicador de conceitos e práticas de alimentação e nutrição envolvendo toda
a comunidade escolar (educadores, alunos e pais/responsáveis).
Proporcionar a construção da consciência de como se alimentar de maneira adequada, econômica e saudável e multiplicálos à
família.



 
META(S) DO PROJETO:

 
Instruir 100% dos alunos dos cursos integrados a prática de alimentação saudável no prazo de 2 anos.

 

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO 

A escola exerce uma grande influência sobre as crianças e os adolescentes, contribuindo enormemente para a formação de seus
valores. Ela representa o lugar ideal para o desenvolvimento de programas que visam a promoção da saúde, pois quando
desenvolvido na escola os programas passam a atingir alunos, pais, professores e a comunidade em geral. Esse espaço de
convivência escolar tornase relevante para mudanças de hábitos alimentares, pois estamos participando na construção do
conhecimento do indivíduo estimulandoo a assumir atitudes mais saudáveis para viver hoje e no futuro.
 
 
METODOLOGIA(S):

Para introduzir o tema "hábitos alimentares" serão apresentadas aulas expositivas, complementadas por vídeos visando despertar a
curiosidade e motivar o desejo de pesquisa. Através de um questionário previamente elaborado e aplicado à turma, será feita a
coleta de dados que irá apontar os hábitos alimentares dos adolescentes, identificando os alimentos mais consumidos, preferidos e
rejeitados; verificando as refeições realizadas; identificando suas principais fontes de informação sobre alimentação, o grau de
influência que as diferentes pessoas do convívio do adolescente apresentam sobre suas escolhas alimentares e determinando a
frequência do contexto em que o adolescente alimentase em relação à companhia e lugar. A pesquisa deverá determinar os
alimentos mais comuns na alimentação dos alunos, suas classificações, quantidades de carboidratos, lipídios, glicídios, proteínas,
vitaminas e sais minerais. Como forma de finalizar esta etapa apresentará como proposta de trabalho, a elaboração de textos
informativos e acrósticos sobre a importância da alimentação saudável, além da construção de uma pirâmide alimentar para
exposição na escola.
De posse dos dados coletados, os resultados serão tabulados e, no laboratório de informática, serão elaborados gráficos
correspondentes às informações coletadas que irão nortear nosso trabalho. Através de aulas expositivas serão abordados os macros
e micronutrientes dos alimentos, bem como suas funções e informações sobre onde são encontrados e qual a proporção indicada
para sua ingestão de forma que os estudantes tenham conhecimento sobre alimentação saudável e sem prejuízos a saúde.
A partir destas informações os alunos assistirão ao filme o Professor Aloprado, que conta a história de um professor universitário e
sua luta constante contra o excesso de peso, promovendo experiências na tentativa de descobrir uma fórmula mágica para
emagrecer.
Para complementar o trabalho, propomos palestra de uma nutricionista, assim com a discussão do filme com a intenção de colocar
em cheque as fórmulas mágicas mostradas pela mídia como recurso para perda de peso e os agravos a saúde que a má alimentação
proporciona.
O próximo passo será a Avaliação Antropométrica da turma, através do Índice de Massa Corporal (IMC) e classificados de acordo
com o sexo e idade pela World Health Organization (1995). A intenção é informar aos alunos seu estado nutricional e orientálos em
relação a seu comportamento alimentar, buscando corrigir os erros encontrados. A partir dos resultados criar na escola murais
educativos com temas específicos sobre nutrição, como, por exemplo, alimentos diet/light (o que são e quando devem ser
consumidos), dietas da moda (quais são, porque não funcionam a longo prazo e porque não são saudáveis), fórmulas mágicas que
prometem o emagrecimento rápido e suas consequências, assim também sobre como deve ser uma alimentação saudável e
equilibrada.
O trabalho também abrirá oportunidade para visitas a supermercados para comparar preços de alimentos saudáveis e não
saudáveis (verduras, legumes, frutas / biscoitos, refrigerantes, etc.) com apresentação dos resultados aos colegas, explicando a
importância da relação custobenefício na compra de alimentos preferências alimentares, além de reflexão sobre a produção,
reutilização do lixo produzido por um e por outro tipo de alimento. Além disso, está prática proporcionará ações como:
a) Trabalhar rótulos de embalagens de alimentos conhecendo as consequências dos aditivos químicos quando o consumo de
alimentos industrializados é indiscriminado; montagem de mural com a informação de cada alimento;
b) Pesquisar o valor calórico dos principais alimentos consumidos e elaborar cardápios de acordo com as necessidades calóricas
levandose em conta a idade e sexo;
c) Confeccionar painéis com alimentos que forneçam satisfação pessoal (prazer) fatores de risco e alternativa para o consumo do
mesmo;
d) Afixar cartazes mostrando alimentos naturais e industrializados, utilizando colagens de panfletos de supermercado;
e) Coletar e discutir informações a respeito da alimentação oferecida na escola e planejar ações referentes ao assunto;
f) Emitir opiniões com argumentos, ler e interpretar uma imagem, ouvir diferentes opiniões, criar a partir de observações e
informações coletadas, produzir e analisar anúncios (propaganda de alimentos);
g) Levantamento de casos de doenças nos familiares como provável consequência de maus hábitos alimentares (Através de
questionário);
h) Reunião com os familiares e exposição da pesquisa realizada e palestra de orientação nutricional (nutricionista);
i) Criação de teatro, músicas (paródias) sobre alimentação saudável;
j) Serão trabalhados a construção de rostos com frutas, verduras e legumes a partir de colagem e desenhos produzidos pelos alunos
dentro das poéticas das obras de Arcimboldo.
k)Será desenvolvido o concurso de melhor Slogan referente a alimentação saudável;
os alunos farão grupos e elaborarão uma propaganda gravada em vídeo para ser vinculada na internet destacando a importância
da alimentação saudável para a vida do ser humano.



É importante ressaltar que as atividades acima elencadas devem ser realizadas de acordo com a disponibilidade de tempo, sendo
possível a opção por uma ou outra atividade.
Para concluir o projeto e como forma de proporcionar maior envolvimento dos alunos e comunidade escolar, o projeto
proporcionará um espaço no qual seja possível oferecer a degustação de alimentos saudáveis (lanches), porém não muito
consumidos pelas crianças e jovens, como alguns tipos de legumes, frutas e sucos, apresentando seus respectivos valores
nutricionais e livreto com suas respectivas receitas. Da mesma forma, como ponto culminante do projeto, os alunos deverão
orientar colegas, professores e comunidade sobre "hábitos alimentares" fazendo a entrega de Folder especialmente produzido no
decorrer do projeto, reunindo informações como: pirâmide alimentar, orientações sobre a Avaliação Antropométrica, através do
Índice de Massa Corporal (IMC), riscos de uma má alimentação, alimentos ricos em saúde e fotos que ilustrem o desenvolvimento
do projeto.
 
ANEXOS
QUESTIONÁRIO: PESQUISA DE HÁBITOS ALIMENTARES
Data da entrevista:____/____/____ 
Nome do entrevistador:___________________ 
1) Idade: ______ anos 
2) Peso: ______kg 3) Altura: _____m 
4) Sexo: ( ) masculino ( ) feminino
5) Naturalidade: ______________________ 
6) Bairro em que mora:___________________ 
7) Quantas refeições/lanches você faz por dia 
( ) uma ( ) duas ( ) três 
( ) quatro ( ) cinco ( ) outro:..........
8) Faz lanche entre as refeições: 
( ) sim ( ) não
9) Se sim, qual é o seu lanche:...............................................................................................
10) Faz atividades físicas com frequência? 
( ) sim ( ) não 
11) Se sim, que atividade física realiza?
.........................................................................
12) A renda familiar (líquida) esta em torno de?
( ) até 500 ( ) de 501 a 1000 
( ) de 1001 a 1500 ( ) de 1501 a 2000 
( ) de 2001 a 2500 ( ) de 2501 a 3000 
( ) de 3001 a 3500 ( ) de 3501 a 4000 
( ) de 4001 a 4500 ( ) de 4501 a 5000 
( ) de 5001 a 5500 ( ) de 5501 a 6000 
( ) mais de 6000
13) Quantas pessoas moram em sua residência junto com você?
( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) outra quantidade ...........
14) Sua residência tem:
a) água encanada ( ) sim ( ) não b) esgoto de rede ( ) sim ( ) não
c) coleta de lixo ( ) sim ( ) não d) energia elétrica ( ) sim ( ) não
15) Você sabe o que é reaproveitamento alimentar: ( ) sim ( ) não
16) Você pratica o reaproveitamento alimentar: ( ) sim ( ) não
17) Se sim, cite dois alimentos que você reaproveita: 
(1) ................................. 
(2) ..........................................
18) Qual o valor médio, em Reais, que você gasta com alimentação por mês: ................... Reais
19) Já aprendeu, teve aulas ou assistiu algum curso sobre a importância dos alimentos e a alimentação para a saúde?
( ) Sim ( ) Não Se sim, qual? :.........................................................................
20) Qual é a quantidade de água, em média, que você bebe por dia, em litros? 
R: ..................... litros
21) Você bebe refrigerante: 
( ) Nunca ( ) só em festas ( ) só nos finais de semana ( ) todo dia
22) Atualmente faz dieta? ( ) sim ( ) não 29) Se sim: ( ) por conta própria 
( ) acompanhada por um especialista
23) Você já consultou um nutricionista? 
( ) sim ( ) não 
24) Você controla o sal? ( ) sim ( ) não
25) Você consome em geral produtos: 
( ) Diet ( ) Light ( ) só normais ( ) todos sem distinção
26) Marque com um "x" na tabela que segue, com relação ao consumo dos alimentos
Tipo Não consome 1 vez por semana 3 vezes por semana 5 vezes por semana todo dia
Frutas, verduras 
Carnes vermelhas 
Frituras 
Doces 
Carnes brancas 
Massas, batatas
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Metas associadas:

> Instruir 100% dos alunos dos cursos integrados a pratica de alimentação e vida saudável no prazo de 2 anos.

Projeto: Visitas Técnicas Técnico em Nutrição

Responsável(eis): Coordenador Odisael Vieira de Siqueira

Data de Início: 24/02/2017

Data Final: 10/10/2017

Descrição:

Atividade:

Visita Técnica no Restaurante Comercial Santo Alimento em Taubaté.
Visita Técnica no Restaurante Bom Prato na cidade de Taubaté.
 Visita Técnica na CETESB em Taubaté (laboratório).

Competência(s): 
 Associar a segurança alimentar às técnicas de controle de qualidade.
Verificar as normas e procedimentos técnicos de qualidade de segurança alimentar.
 Verificar as etapas de controle de qualidade da água para consumo humano.

Descrição: 
Visita Técnica ao Restaurante Santo Alimento  alimentação saudável.

Visita Técnica ao Restaurante Bom Prato para verificar os procedimentos de higiene pessoal, dos alimentos, equipamentos e
ambiente.

 Visita Técnica ao laboratório da CETESB na cidade de Taubaté para conhecimento de técnicas de controle de meio ambiente.

 
Recursos Necessários: (físicos, materiais e financeiros)
Transporte por conta dos alunos.

 



OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Incentivar o discente a participar das visitas técnicas na área de atuação, caracterizado por proporcionar a vivência extraclasse
assim como expandir a visão do mercado de trabalho e de sua responsabilidade na sociedade.

META(S) DO PROJETO:

Envolver 75% do corpo discente a participar das visitas técnicas, aumentando assim a satisfação e motivação em relação ao curso.

 
JUSTIFICATIVAS DO PROJETO 

Os alunos gostam e sentem motivados com as visitas técnicas, tendo em vista que a maioria desconhece os ambientes de produção
das diversas áreas e controles de segurança alimentar.

METODOLOGIA(S):
 Será feito contato com os locais de visita.
 Formalização através de oficio para os locais de visita.
 Acompanhamento dos alunos pelos professores no dia da visita.
 Realização de relatório para apresentação em aula pelos alunos.

 

 
Metas associadas:

> Envolver 75% do corpo discente a participar das visitas técnicas e eventos do curso, aumentando assim a satisfação e motivação em relação ao curso de
Nutrição e Dietética até dezembro de 2017.

Projeto: Arte do Corpo

Responsável(eis): Professores Bianca e Rodrigo

Data de Início: 24/02/2017

Data Final: 12/12/2017

Descrição:

Atividade:

Aulas de dança no horário do almoço com os alunos Mikaela e Iago

 
Competência (s):

Entender e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos, expressões algébricas, expressões geométricas, ícones, gestos,
etc.
Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus códigos.
Compreender os elementos cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais que constituem a identidade própria e a dos outros.
Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas, entendendo como elas se desenvolveram por
acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas e percebendo seu papel na vida humana em diferentes épocas e em suas
relações com as transformações sociais.

Descrição:
A capacidade de se expressar por meio do corpo é uma característica que se aprimora continuamente, desde as civilizações mais
antigas. Nessa medida o movimento se constitui em um dos principais meios de interação entre o homem e o mundo a sua volta,
desde as ações mais simples até o conjunto de ações simbólicas e complexas que compõem a arte da dança.
Neste sentido, a prática da dança seria uma forma de resgatar e ampliar a percepção das pessoas, com a ampliação da consciência
corporal, buscando favorecer a integração do corpo, mente e emoções, por meio do contato com essa manifestação artística. Por
isso, a importância fundamental de que o ensino da linguagem da dança realmente ocorra nas escolas públicas. O que nos parece a
melhor alternativa para democratizar uma linguagem tão elitizada dentro da realidade socioeconômica brasileira. 
Em função de ser um projeto optativo, ofertado como oficina o projeto de dança, na instituição de ensino, será ofertado no horário
do almoço, duas vezes por semana, durante meia hora semana.

Recursos Necessários:

Caixa de som;
Espaço físico (quadra esportiva) ou auditório;

 
OBJETIVO (S) :
Proporcionar meios que levem o aluno ao desenvolvimento de suas capacidades corporais e culturais, propiciando dessa forma o
ensinoaprendizagem; 
Fazer uma releitura do mundo voltado para a realidade social e histórica que os alunos estão inseridos para que o trabalho se
concretize de maneira eficiente; 
Propiciar atividades geradoras de ação e compreensão; 
Favorecer a estimulação para a ação e decisão no desenrolar das mesmas, e também reflexão sobre os resultados de suas ações, para
poder modificálas diante de algumas dificuldades que possam aparecer, e através destas mesmas atividades, reforçar a autoestima,



a autoimagem e a autoconfiança. 
Proporcionar vivências de dança que articulem a criação pessoal e coletiva de movimentos, a apreciação e o conhecimento da dança
de modo a integrar a razão e o sensível, o individual e o coletivo, a arte e a educação.

META (S) DO PROJETO:

 
Instruir 100% dos alunos dos cursos integrados a pratica de alimentação e vida saudável no prazo de 2 anos. 

JUSTIFICATIVA
O "Projeto Arte do Corpo" surgiu da necessidade de oferecer aos jovens uma atividade que vá além do currículo e do âmbito da
sala de aula, pois é certo que a Dança e as demais artes fazem parte do diaadia dos nossos alunos, independente de sua classe
socioeconômica.
Não se pode pensar na Educação com a simples visão reducionista de ensinar a ler, escrever e tão somente com o vislumbre da
formação profissional. Mais que isso, a Escola precisa se comprometer com a cidadania, formando seres humanos plenos e
pensantes, que certamente terão maiores oportunidades na vida dos tempos modernos. 
É de amplo conhecimento que a vivência musical e corporal dentro da Escola possibilita o trabalho das emoções, o
desenvolvimento da sensibilidade, a percepção auditiva, a sociabilidade, entre tantas outras coisas. Destacase ainda a
oportunidade de ampliação da bagagem cultural com o aprendizado de músicas de diversos estilos e ritmos.
Assim, estamos certos que a presente proposta servirá para desenvolver a autoestima, valorizar os dons apresentados para a dança
e musicalidade, contribuindo fortemente para melhoria da disciplina de nossos adolescentes, tornandoos mais disciplinados,
concentrados, motivados e responsáveis em sala de aula e, também, fora da Escola.

METODOLOGIA (S):

Este Projeto será desenvolvido na Escola por meio dos professores das disciplinas específicas com enfoque em atividades práticas e
lúdicas, e também por meio de trabalhos extraclasse.
O desenvolvimento do Projeto consiste em Etapas distintas e sequenciais. A primeira se refere a preparação dos professores que
irão trabalhar os dois temas na Escola, e contará com o envolvimento dos alunos Hiago e Mikaela. Paralelamente a esse trabalho,
haverá a estruturação do projeto através dos recursos da escola e dos alunos como: caixa de som e instrumentos musicais etc , no
horário das 12h30min às 13h.
Assim, posteriormente à preparação dos professores, ocorrerá a 2ª Etapa, quando os professores irão desenvolver as atividades
proposta pelo projeto, sendo trabalhada de forma integrada entre as disciplinas Artes e Educação Física.
Estas duas primeiras Etapas servirão de encaminhamento para inserção da dança dentro do diaadia da Escola, para formação de
recursos humanos.
Por fim, após o andamento dessa parte inicial ocorrerá a 3ª Etapa que será o momento em que haverá expansão dos trabalhos para
fora das salas de aulas da Escola, pois propomos a realização de cada fim de mês uma culminância dos trabalhos desenvolvidos
dentro das salas de aulas, sendo apresentado para a comunidade escolar.
Esse Projeto estará focado na Dança com enfoque bastante amplo, através de atividades em classe e extraclasse, sendo que nas aulas
serão trabalhados os conteúdos, enfatizando os temas transversais: cidadania, ética, pluralidade cultural, cultura afrobrasileira,
sempre com ênfase na prática e de atividades lúdicas.
O projeto de Dança é proposto para ser executada na nossa escola como base a interdisciplinaridade, abordando em diferentes
graus os seguintes assuntos: músicas e dança individual ou de grupo.

 

 

G. RESULTADOS ESPERADOS 
Por meio desse Projeto esperase alcançar uma série de resultados, tais como:

Incentivar os alunos a participarem das aulas, principalmente no período da tarde;
Fazer com que os Professores e a equipe gestora se envolvam no Projeto incentivando a comunidade (pais e responsáveis pelos
alunos) a participarem mais ativamente do diaadia da Escola através de reuniões e apresentações dos alunos nos eventos;
Elevação do índice do aprendizado em sala de aula;
Melhorar o comportamento dos alunos na Escola;
Descobrir novos talentos na Dança.
 
 
 
 
 
 
 
 
Metas associadas:

> Instruir 100% dos alunos dos cursos integrados a pratica de alimentação e vida saudável no prazo de 2 anos.

Projeto: "Escola Família  Estreitando laços"

Responsável(eis): Professore do curso de informática

Data de Início: 24/02/2017



Data Final: 11/12/2017

Descrição:

Atividade: 
 Verificar se os professores vêm despertando o interesse dos alunos pelo processo ensino/ aprendizagem.
Motivar todos os educadores ao redor de um objetivo único: "Combater a Evasão Escolar";
 Fazer contato com os alunos que estejam com duas semanas consecutivas (ou menos) de faltas;
 Informar o aluno número máximo de faltas permitidas durante o ano letivo
 Realizar, registrandose em ata, até três tentativas de conversação com os pais e/ou responsáveis pelos alunos em vias de evasão
escolar;
 
Competência(s): 
 Possibilitar um ambiente escolar propício para ensino e aprendizagem, levando se em conta as dificuldades reais do aluno, seja no
meio escolar quanto familiar.
 Evitar o abandono escolar, criando um ambiente de amizade ao invés de um ambiente obrigatório.
Descrição: 
 Elaborar meios para que o aluno permaneça no ambiente escolar, estabelecendo vínculos afetivos, de forma que o aluno possa
vivenciar momentos de aprendizagem e amizade, ao invés de um ambiente rígido e obrigatório.

Recursos Necessários:
Laboratórios de Informática
Sala de aula
Projetor multimídia
Internet
Revistas e Livros da área

OBJETIVO(S) DO PROJETO:
 Acompanhar a assiduidade dos alunos;
 Formar cidadãos críticos e conscientes de suas responsabilidades.
 Controlar, acompanhar e conter a evasão escolar a fim de efetivar um dos princípios legais e éticos da educação nacional que está
voltado ao acesso e políticas de permanência do estudante na instituição educativa para que o mesmo possa concluir sua vida
acadêmica
 Compreender a contenção da evasão escolar como uma política institucional necessária a melhoria da qualidade educativa. 
Estudar a evasão tendo em vista os diagnósticos resultantes como indicadores a fim de redimensionar seus espaços de
aprendizagem. 
Propiciar o desenvolvimento de propostas educacionais inclusivas que atendam, com qualidade, os alunos com necessidades
especiais, e todos os que compõem o conjunto plural e diverso dos estudantes.

 
META(S) DO PROJETO: 

 Reduzir a taxa de evasão em 10% até 2018.

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

O elevado número de evasão nos leva a tomar providencia para que consigamos combatela.

METODOLOGIA(S)
Uma vez analisada a assiduidade dos alunos pelos professores e pela gestão da escola, buscar elaborar uma seqüência de
procedimentos que possam ser adotados no combate a evasão escolar. Posteriormente, elaborar a divulgação desses procedimentos,
tomando por base projeto, a informação e o esclarecimento dos alunos.

 
C

 

 

 
G. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS).
 Esperase que mediante todas as ações estabelecidas, estudar casos relacionados a evasão, diagnosticar e relatar os casos, de forma
a tomar as devidas providencias, de forma a diminuir pelo menos em 10% a taxa de evasão escolar durante o ano letivo.
Metas associadas:

> Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.

Projeto: Estágio e Aprendiz de Sucesso

Responsável(eis): Maria Regina Gonçalves

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 05/12/2017



Descrição:

Atividade:

Visitar e enviar memorando a empresas, apresentando nossa escola e nosso curso,.

 

Descrição:

Fazer um trabalho de divulgação para conseguirmos vagas de estágio ou jovem aprendiz.

Recursos Necessários:

Transporte, telefonemas, computador e impressora para a digitação e impressão de cartas.

META(S) DO PROJETO: 

• Aumentar em 30% o número de vagas de estágio para alunos dos cursos modulares em 3 anos.

 
Metas associadas:

> Ampliar em 30% o número de vagas de estágio para alunos dos cursos modulares em 3 anos.

Projeto: Desenvolver um Site de uma empresa

Responsável(eis): Professores: Sandro de Castilho Moraes e Denise Macruz Pereira

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 11/12/2017

Descrição:

Atividade:

Utilização de determinadas bases tecnológicas dos componentes do curso Técnico em informática para desenvolvimento do
protótipo do sistema e site.
Competência(s): 
1. Contextualizar e aplicar técnicas de modelagem de dados para desenvolvimento de projetos de sistemas.
2. Interpretar e desenvolver páginas para Web.

Descrição:
Após a contextualização de modelagem de um sistema, o aluno passa a fazer um site rotótipo do sistema.
Recursos Necessários:
Laboratório de Informática
Sala de aula
Projetor multimídia
Internet
Revistas e Livros da área

OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Promover a interdisciplinaridade entre os componentes TPI 1 e AS, desenvolvendo um produto de acordo com a análise feita.

META(S) DO PROJETO:

Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4 anos.

 

 

Redução da Evasão Escolar em 50% no prazo de 3 anos.

Redução de 50% da insatisfação dos alunos em relação ao atendimento dos alunos com dificuldades no prazo de 3 anos.

 

 

 

 

 

 
Metas associadas:



Projeto: "ARROZES ESPECIAIS”

Responsável(eis): Mariluce Luglio Kosugi

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 26/06/2017

Descrição:

Atividade:
Ao final do semestre será realizada uma apresentação do desenvolvimento de receitas e Apresentação para banca de degustação do
Menu degustação  Projeto "Arrozes especiais" para convidados do ramo de gastronomia, autoridades regionais, equipe gestora da
unidade escolar e mídia especializada.

 
Competências:

• Analisar os aspectos alimentares em relação à aplicabilidade do produto estudado. 
• Pesquisar as diferentes formas de apresentação de uma produção gastronômica, baseandose em técnicas de cocção e resultado
final. 
• Planejar um evento considerando: clientela, objetivo, custo e tema.

 
Descrição:
No desenvolvimento da disciplina, nas aulas prática da referida competência, estudamse e desenvolvemse preparações
gastronômicas. Dentro do projeto, ao final do semestre, os alunos deverão apresentar uma preparação dentro dos conceitos
definidos pela tipologia do arroz apresentado ao grupo.
Paralelo à produção, deverá ser feita a contextualização do produto em si, objetivando: 
• Fatores que influenciaram sua preparação  características 
• Métodos de preparo e suas características de finalização
Os alunos desenvolverão o trabalho em grupo através de pesquisa e produção gastronômica.

Recursos Necessários:
 Internet para pesquisa 
 Auditório da escola para a apresentação do evento nos moldes de "Banca de Degustação"
 Laboratório para execução prática
 Insumos necessários à produção
 Investimento de recursos financeiros na compra de insumos, lembrando que a matéria prima principal (arrozes especiais), é
fornecida pela empresa parceira ARROZ PRETO RUZENE.

OBJETIVO(S) DO PROJETO:
 Envolvimento do aluno com a disciplina
 Despertar o interesse pela pesquisa
 Compartilhar o conhecimento com a divulgação no ambiente escolar e convidados.
 Desenvolver na prática as habilidades contempladas no Plano do curso:
• Normas de seleção classificação, aquisição, métodos e características sensoriais de: Cereais  (arrozes especiais)

META(S) DO PROJETO: 

 

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO 

 O envolvimento dos alunos no desenvolvimento da disciplina. Este projeto propõe uma prática pedagógica onde o aluno deixa de
ser assistente de aula e passa para o papel de executor. Levantarão dados em pesquisa, trazendo informações sobre a culinária
escolhida, farão a divulgação das informações no ambiente escolar, através da apresentação da mesma juntamente com a
apresentarão das preparações dos pratos gastronômicos e contemporâneos a serem degustados pelos convidados.

METODOLOGIA(S)
• Pesquisa em base de dados científicos para coleta de informações sobre a tipologia do arroz destinado ao grupo.
• Trabalho em equipe
• Execução de uma preparação baseada na gastronomia contemporânea
• Montagem da mesa de degustação, dentro das normas estabelecidas quanto a local e recursos.
• Atendimento aos convidados respeitando normas de boas maneiras e etiqueta de acordo com a tipologia do evento.

 

 
Metas associadas:

> Ampliar em 50% o conhecimento dos eventos realizados na unidade escolar para a comunidade no prazo de 2 anos.

Projeto: Desenvolvimento de Competências para o mercado de trabalho

Responsável(eis): Professores: Patrícia Campos Magalhães, Arlete Cândido Monteiro Vieira, Maria Gabriela dos Santos de Oliveira

Data de Início: 27/02/2017



Data Final: 05/12/2017

Descrição:

Atividade: 
Oficinas e palestras para aproximar os alunos do mercado de trabalho e auxiliálos no desenvolvimento de competências e talentos
que possam impulsionar o futuro profissional.

 
Competência(s):

Compreender as tendências do processo seletivo. Desenvolver textos técnicos
aplicados à área de RH, de acordo com normas e convenções específicas. Desenvolver a captação de Recursos Humanos.

 
Descrição: 
Workhop  serão oferecidas dicas e orientações práticas sobre diferentes temas do mundo do trabalho, tais como elaboração de
currículos, processos seletivos, bem como técnicas de entrevistas e seleção, marketing pessoal e networking.
Encaminhamento para cursos extracurriculares  A aprendizagem e o desenvolvimento de competências são fundamentais para
garantir uma maior empregabilidade e melhor visibilidade no mundo do trabalho. Esse processo inclui treinamentos periódicos
para o aprimoramento de habilidades comportamentais, tais como: relacionamento interpessoal, comunicação, resolução de
conflitos, trabalho em grupo, liderança, entre outros.

Apresentação de palestras ministradas por profissionais da área de recrutamento e seleção voltados à capacitação profissional, à
visualização de oportunidades de carreiras dentro de uma profissão e ao aprimoramento de habilidades comportamentais.

Acompanhamento de processos seletivos de contratação de efetivos, estagiários e aprendizes.

Divulgação de oportunidades de trabalho por meio de mídia social.

 
Recursos Necessários: 

Sala de aula equipada com equipamento multimídia.
Laboratório de informática com no mínimo 20 computadores

OBJETIVO (S) DO PROJETO:
Pretendese, com uma série coordenada de atividades, incentivar e estimular o desenvolvimento das competências requeridas pelo
mundo do trabalho.

Proporcionar capacitação complementar aos alunos, auxiliandoos na construção de uma identidade profissional e na inserção no
mercado de trabalho.

Contribuir para que nossos alunos alcancem maior entendimento sobre seu potencial, obtenham maior conhecimento sobre o
mercado e desenvolvam habilidades, de modo a realizarem suas aptidões e escolhas para a construção de uma trajetória
profissional digna para si mesmos e para a sociedade.

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:
1. Diminuir a evasão

2. Ampliar em 30% o número de vagas de estágio para alunos dos cursos modulares em 3 anos.

 
METODOLOGIA(S):

Elaboração de palestras e atividades educativas para a empregabilidade. 

 

 
Metas associadas:

> Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.

Projeto: Integrando Matemática com tecnologia.

Responsável(eis): Professores: Camilo, Marcelo Neves, Elson e Denise

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 08/12/2017

Descrição:

Atividade:

Utilização de determinados componentes do curso Técnico em Informática para dar suporte ao ensino da matemática,
possibilitando ao aluno um aprendizado integrado da matemática com lógica computacional e aplicativos de informática.



Competência(s): 
 Oferecer ao aluno obter conhecimento integrado da matemática, com lógica computacional e aplicativos de informática,
desenvolvendo múltiplas inteligências.
 Permitir ao aluno compreender que a matemática esta ligada a outras áreas do conhecimento ligados a tecnologia.

 
Descrição:
O professor de matemática, assim como os professores de Lógica de Programação, Técnicas de Programação para Internet II,
Operação de Software e Aplicativos, desenvolverão seus conteúdos de forma particular e seqüencial. Num determinado momento,
os componentes mencionados começarão a se interagir, demonstrando na prática a relação da matemática com a área tecnológica.
Assim, o aluno compreenderá a relação dos componentes, promovendo o desenvolvimento de suas capacidades matemática,
lógicas e operacionais relativos a tecnologia, facilitando a inserção do aluno na utilização de toda competência nas suas atividades
diárias.

 
Recursos Necessários:
Laboratório de Informática
Sala de aula
Projetor multimídia
Internet
Revistas e Livros da área

OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Promover a integração da matemática com lógica computacional e aplicativos de informática.

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO 

Possibilidade de integração da matemática com lógica computacional e aplicativos de informática, facilitando o desenvolvimento
de múltiplas competências.

 

RESULTADOS ESPERADOS:

 
 Desenvolver estudo da matemática e lógica computacional, promovendo a possibilidade do aluno conhecer cálculos matemáticos
e lógica computacional, de forma a integrar os dois componentes;
 Oportunizar o aluno a apreender matemática, junto com os recursos computacionais;
 Desenvolver o interesse do aluno por matemática e ao mesmo tempo por soluções lógicas para resolver problemas, exercitando o
processo de resolução de cálculos e simultaneamente formando uma mente lógica.
 
 

 
Metas associadas:

> Instituir projeto de monitoria pelos alunos em horário prévio em relação às aulas, a fim de aumentar em 50% o rendimento escolar, até dezembro de 2018
> Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.

Projeto: Montagem da Sala Ambiente para Curso de Administração

Responsável(eis): Cristiane Freire e Lucio Salgado

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 07/07/2017

Descrição:

Atividade:

Sala Ambiente pode proporcionar condições para que o aluno amplie sua percepção e compreensão nas aulas práticas.

 
Competência(s):

Sala Ambiente não se define como apenas um espaço físico, pois os recursos utilizados são meios para uma finalidade. Sala
Ambiente significa muito mais que isto: é uma sala de aula na qual se dispõem recursos didáticopedagógicos que atendam um fim
educacional específico. A ideia é fazer o aluno interagir com uma maior diversidade de recursos e materiais pedagógicos e ter mais
condições de estabelecer uma relação entre o conhecimento e a praticas.

 
Descrição:

Destacase também a ideia de que na Sala Ambiente, podemos mudar a disposição das carteiras, com facilidade, formando grupos e
círculos, para realizar debates e trabalhos em equipe, favorecendo os diálogos, as dinâmicas de grupo, sem comprometer o uso do



espaço para outro professor.

Recursos Necessários:
Armário com chave para guarda o material das aulas;
Estante para guardar revistas ou livros;
Arquivo móvel;
Painel de cortiça para fixação das atividades que serão desenvolvidas;
Caixa de Som;
Datashow ou uma televisão.

 
OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Despertar o interesse e a reflexão para a mudança do espaço da sala de aula, servindose dos diversos materiais para desencadear
novas aprendizagens.

META ESPECÍFICA DO PROJETO: 

Aumentar a aprendizagem dos alunos em 20% nas disciplinas mencionadas no presente projeto.

 
JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

Tornar um ambiente mais atrativo e prazeroso para melhorar e obter uma qualidade eficiente no ensinoaprendizagem.

 

METODOLOGIA(S):

A Sala Ambiente é uma proposta que pode promover oportunidade de mudança das práticas pedagógicas, onde a educação escolar
seja valorizada pelos alunos, melhorando a relação dos alunos com a escola e professores.

 

 

 RESULTADOS ESPERADOS: 

 
Aumento de 20% no rendimento dos alunos em relação as disciplinas mencionados.
Metas associadas:

> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4 anos.
> Aumentar o desempenho dos alunos em 20% nos componentes dos cursos de Gestão no prazo de 2 anos.

Projeto: “Informativo ADM”

Responsável(eis): Professoras: Sandra de Carvalho Lopes /Ana Paula de Castro / Cristiane Freire

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 08/12/2017

Descrição:

Atividade:

 
Confecção de um Informativo da Área de Administração.

 
Competência(s):

• Desenvolver a captação de Recursos Humanos;
• Identificar a importância da Administração Financeira na gestão de uma organização com ou sem finalidade lucrativa;
• Pesquisar as técnicas e métodos de trabalho em equipe, valorizando a cooperação, a iniciativa, ética e autonomia do desempenho
pessoal e organizacional.

Descrição:

O projeto será desenvolvido em três componentes curriculares, sendo Ética e Cidadania Organizacional, Cálculos Financeiros e
Gestão de Pessoas I. Os alunos serão divididos em grupos de trabalhos, onde cada equipe será responsável por uma seção do
informativo, que buscará informações pertinentes para o mesmo. Após a escolha dos textos, passará para um aluno que será o
editor do informativo e em seguida para o diagramador.
Com o informativo montado, o mesmo passará por uma revisão final para impressão e distribuição do mesmo.

Recursos Necessários:

• Computador;
• Internet;



• Livros, jornais, artigos, etc.

 

OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Interdisciplinaridade e ampliação dos conhecimentos técnicos.

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

Com base nos indicadores, o presente projeto justificase pela importância de aulas mais dinâmicas e interdisciplinares, além de
desenvolver o relacionamento interpessoal e intrapessoal. O mesmo também está relacionado ao cenário atual do mercado de
trabalho e terá um baixo custo.

 
METODOLOGIA(S)

Pesquisas do cenário atual da área profissional (administração) e diagramação do informativo.

 

 

 

 
 
 
Metas associadas:

> Aumentar o desempenho dos alunos em 20% nos componentes dos cursos de Gestão no prazo de 2 anos.
> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4 anos.
> Ampliar em 50% o conhecimento dos eventos realizados na unidade escolar para a comunidade no prazo de 2 anos.

Projeto: Recuperando

Responsável(eis): Professores do Curso Técnico em Administração

Data de Início: 03/04/2017

Data Final: 08/12/2017

Descrição:

Atividade:

Reunião com a equipe escolar (professores e coordenação) para orientálos em relação ao projeto de recuperação contínua;

Seleção dos alunos com necessidade de recuperação;

Aplicação de atividades de recuperação aos alunos participantes do projeto;

Avaliação dos mesmos, para verificar a aprendizagem esperada.

 
Competência(s):

• As competências serão de acordo com as dificuldades de aprendizagem de cada aluno referente ao componente curricular.

Descrição:

O projeto será realizado por todos os professores que ministram aula no período da tarde, sanado as dificuldades de aprendizagem
durante o semestre, por meio de atividades extras, pesquisas, relatórios e avaliação.

Recursos Necessários:

• Livros
• Apostilas
• Vídeos
• Textos e artigos
• Internet

 
OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Promover o aprendizado dos alunos de forma mais personalizada, obedecendo às particularidades dos mesmos no processo de
ensinoaprendizagem.

 



JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

 
A partir da análise dos indicadores, foi constatado que poucos docentes têm a consciência da importância e da necessidade de
promover a recuperação contínua aos alunos.

METODOLOGIA(S)

Desenvolver intervenções que promovam a recuperação dos alunos que apresentam dificuldades em algumas bases tecnológicas
dos componentes curriculares por meio de exercícios extras, pesquisas, relatórios e avaliações.

 

 
 
 
 
 
Metas associadas:

> Instituir projeto de monitoria pelos alunos em horário prévio em relação às aulas, a fim de aumentar em 50% o rendimento escolar, até dezembro de 2018
> Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.

Projeto: De olho na motivação

Responsável(eis): Professores curso técnico em mecânica

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 08/12/2017

Descrição:

LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO: 
 Motivar os alunos na participação durante as aulas e eventos.
 Organizar atividades interdisciplinares com o objetivo de desenvolver capacidade técnica dos alunos.
 Expor os trabalhos realizados em uma semana (a ser definida) com foco tecnológico.
 Visitas técnicas à feiras.
 Palestras Técnicas.

 
OBJETIVO(S) DO PROJETO:
 Avaliar o nível de motivação dos alunos.
 Desenvolver projetos técnicos com foco no curso de mecânica e tecnologia;
 Contextualizar as atividades com setores econômicos da cidade de Pindamonhangaba.
 Incentivar professores e alunos a trabalhar com projeto interdisciplinar, visando mostrar ao aluno que as disciplinas se interagem
e se complementam.

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

 Muitos alunos começam o curso simplesmente para pegar o certificado de técnico, e não para obter os devidos conhecimentos nas
disciplinas e possíveis oportunidades futuras na área. Durante o decorrer do curso, podem ter dificuldades em algumas disciplinas
e, como já não prestaram atenção nos conteúdos anteriores, acabam desmotivandose e desistindo do curso.

 
METODOLOGIA(S)
 Reuniões com docentes envolvidos no projeto;
 Promover encontros interdisciplinares para a definição dos produtos a serem desenvolvidos e promovidos pelos alunos;
 Definição das perguntas que formarão o questionário a ser aplicado aos alunos.
 Aplicação do questionário.
 Levantamento das principais dificuldades enfrentadas pelos alunos.
 Acompanhamento e possíveis melhorias antes, durante e depois do projeto.

 

 

 
Metas associadas:

> Reduzir a desmotivação dos alunos em 10% no curso Técnico em Mecânica no prazo de 1 ano.
> Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.

Projeto: Integração e Ação para maiores oportunidades

Responsável(eis): Professor Sérgio Gritti

Data de Início: 02/02/2017



Data Final: 14/12/2017

Descrição:

 LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

Viabilizar com o professor Marcelo Costa Neves a utilização de instrumento de comunicação virtual onde possamos trocar
informações com os alunos, sobre mercado de trabalho e oportunidades de vagas de estágio, de aprendiz e de emprego.
Envolver os professores Rafael de Andrade Fernandes, Vânia Bianchi de Araújo, Cristiane Freire de Oliveira e Sérgio Luiz Gritti,
que ministram aulas no curso, para que possamos orientar os alunos do 1º Administração, 2º Logística e 3º Recursos Humanos, da
Classe Descentralizada EE Alzira Franco, da Etec João Gomes de Araújo, quanto à elaboração de currículo, simulação de entrevista
e postura profissional em processos seletivos.
Promover a integração entre os cursos de Recursos Humanos, Logística e Administração.
Fazer contato e articular com entidades que promovem cadastro e encaminhamento para vagas de estágio, de aprendiz e de
emprego, que emitem carteira de trabalho e possibilitam inscrição em programas de orientação profissional.
Fazer contato como com empresas, buscando realizar visitas técnicas e palestras para os alunos, como forma de aproximar os
conhecimentos teóricos da prática, dando uma maior visão do mercado de trabalho.

 
OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Objetivo Geral
Reduzir em 20% o índice de evasão nos Curso Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística e Técnico em Administração,
até dezembro de 2017, por meio do envolvimento dos alunos em atividades interdisciplinares e práticas, motivando os alunos,
melhorando a imagem dos cursos e a demanda no vestibulinho, possibilitando maiores oportunidades através de uma ação
integrada em busca de vagas de estágio, de aprendiz e de emprego na área, em horário distinto do curso.
Objetivos Específicos
• Criar uma um instrumento de comunicação virtual para que possam ser trocadas informações com os alunos, sobre mercado de
trabalho e oportunidades de vagas de estágio, de aprendiz e de emprego;
• Articular com o CIEE o cadastro de todos os alunos para vagas de estágio e de aprendiz;
• Articular com o Posto de Atendimento ao Trabalhador  PAT, órgão da Secretaria de Estado e Relações do Trabalho do SINE 
Sistema Nacional de Emprego, para emissão de carteira de trabalho e para cadastro dos alunos maiores de 16 anos, no sistema Mais
Emprego, do Ministério do Trabalho, visando disponibilização das vagas e oportunidades de emprego, que estejam dentro do
perfil dos discentes da Etec João Gomes de Araújo e Descentralizada Alzira Franco, assim como, proporcionar a participação de
alunos, maiores de 16 anos, no Programa Time do Emprego da SERT;
• Orientar os alunos para procederem à emissão de carteiras de trabalho e o cadastro junto ao sistema Mais Emprego do MTE, no
PAT/SERT/SINE; 
• Promover inscrição de alunos maiores de 16 anos, para participação no programa Time do Emprego, SERT  Secretaria Estadual
do Emprego e Relações do Trabalho;
• Articular com empresas, com agências de emprego e com profissionais que atuam na área, inclusive exalunos, para promoverem
palestras e visitas técnicas;
• Realizar palestras, sobre mercado de trabalho e área de atuação, no auditório da prefeitura municipal;
• Buscar vagas de aprendiz, de estágio e de emprego e divulgálas no instrumento virtual e em um painel afixado na umidade
escolar;
• Encaminhar os alunos com perfil para as oportunidades de vagas disponíveis;
• Envolver todos os alunos do curso Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística e Técnico em Administração por meio
de atividades e ações interdisciplinares desenvolvidas no ano de 2017. 
• Melhorar a imagem dos cursos Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística e Técnico em Administração, junto à
comunidade em 2017, objetivando o aumento da demanda pelos cursos nos próximos vestibulinhos.
• Aumentar a permanência dos alunos no Curso Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística e Técnico em Administração
e, por conseguinte, diminuir a evasão.

 
META(S) DO PROJETO:

Aumentar em 30% a inserção de alunos, do Técnico em Administração e Logística,  em vagas de estágio.
Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4
anos.

 

 JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

A EE. Alzira Franco é uma extensão da Etec João Gomes de Araújo e está localizada em Pindamonhangaba.
Numa análise dos Cursos Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística e Técnico em Administração, percebese a
necessidade de melhorar a imagem do curso e a motivação dos alunos, por meio de integração e de ações que geram maiores
oportunidades de vagas de estágio, de aprendiz e de emprego, sendo uma reivindicação dos alunos e, ainda, como forma a
propiciar a permanência dos alunos no curso, diminuindo a evasão e gerando mais oportunidades de inserção no mercado de
trabalho.
Sabese que oportunidades de vagas de emprego na área administrativa e, em especial, de recursos humanos, logística e
administração exigem experiência e vivência prática sendo uma realidade em todos os setores econômicos, na indústria, comércio e
serviços, o que será possível através de oportunidades de vagas estágio e de aprendiz.
Frente à análise realizada, observase que os cursos Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística e Técnico em
Administração são de fundamental importância, para formar profissionais e atender ao perfil das vagas da área de gestão e



negócios, que os vários setores da economia demandam e que devido a crise econômica exigem maior formação e capacitação,
aliada à experiência.
Os cursos Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística e Técnico em Administração, tem como potencialidades o excelente
nível do corpo docente, contando com profissionais que também atuam na área, em outras organizações, transmitindo aos alunos
todo um conhecimento prático e vivência de mercado de trabalho. Além da credibilidade que o Centro Paula Souza desfruta na
cidade e na região.
Percebemos que são fragilidades falta de mais laboratórios, para maior desenvolvimento das aulas práticas, falta de recursos
financeiros para promover atividades externas, bem como a dependência por instalações cedidas pela Secretaria da Educação,
através de convênio com o Centro Paula Souza, pois foi criada, por parte dos alunos, uma falsa imagem de serem inferiores ou
preteridos em relação à Etec Sede, resultando em evasão e baixa demanda, nos vestibulinhos para o curso.

 

METODOLOGIA(S)
• Articulação para envolvimento e integração entre os docentes, que ministram componentes nos cursos Técnico em Recursos
humanos, Técnico em Logística e Técnico em Administração, bem como com todos os alunos desses cursos, através de ações e
atividades interdisciplinares.
• Acompanhamento constante de pautas das disciplinas;
• Apresentação das competências profissionais dos Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística e Técnico em
Administração exigidas pelo mercado de trabalho;
• Pesquisas interdisciplinares das Competências, habilidades e atitudes que são necessárias. 
• Articulação com entidades e empresas, para maiores oportunidades de vagas de estágio, de aprendiz e de emprego;
• Orientação para emissão de carteira de trabalho, cadastro para estágio, aprendiz e emprego;
• Promoção de palestras e visitas técnicas;
• Avaliação dos resultados do Projeto.

 

 
 RESULTADOS ESPERADOS
Alunos do Curso Técnico em Recursos Humanos, mais satisfeitos e envolvidos 100% nas atividades interdisciplinares
desenvolvidas no 1º semestre do ano de 2017, resultando numa melhor imagem do curso. 
Mais vagas de estágio ofertadas, resultando num aumento em 15% de inserção de alunos do Técnico em Administração e de 10% de
inserção dos alunos do Técnico em Logística, nessas vagas de estágio.
Metas associadas:

> Ampliar em 30% o número de vagas de estágio para alunos dos cursos modulares em 3 anos.
> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4 anos.
> Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.

Projeto: Interdisciplinar RH em Ação

Responsável(eis): Professores: Sérgio Gritti/Vânia Bianchi/Cristiane Oliveira

Data de Início: 02/02/2017

Data Final: 07/07/2017

Descrição:

Atividades:
Organização e desenvolvimento de atividades interdisciplinares e transdisciplinares, pelos alunos do 3º Módulo do Técnico em
Recursos Humanos, baseados em conhecimentos adquiridos nos componentes Gestão do Desempenho e Retenção de Talentos,
Tendências e Cenários em Recursos Humanos, Práticas de Competências Sociais, sobre Processo Seletivo, Socialização
Organizacional e Avaliação do Desempenho, envolvendo os alunos do 1º Administração e do 2º Logísticada, da Classe
Descentralizada Alzira Franco, bem como, os alunos do curso Técnico em Informática da Etec João Gomes.
Competência(s): 
Compreender as tendências do processo seletivo. 
Elaborar estratégias e procedimentos com objetivo de identificar perfis para vagas. 
Identificar a postura, a comunicação e as ações do profissional de Recursos Humanos como agente facilitador nas organizações.
Realizar socialização de pessoal.
Interpretar os processos motivacionais e suas implicações no rendimento pessoal. 
Analisar técnicas e procedimentos para o desenvolvimento da avaliação de desempenho.
Avaliar procedimentos adequados a fim de promover a imagem organizacional.

 
Descrição:
Com base no aprendizado adquirido em sala de aula sobre Processo Seletivo, Avaliação do Desempenho, Cenários em RH e
Socialização Organizacional serão organizadas de atividades interdisciplinares e transdisciplinares, onde o 3º Recursos Humanos,
irá aplicar dinâmicas nas atvidades de Integração da Classe Descentralizada Alzira Franco, para o 1º Administração e para o 2º
Logística, assim como, para os alunos do curso Técnico em Informática da Etec João Gomes. Os alunos do 3º RH irão também, junto
com os alunos da Logística e da Administração, organizar uma semana de palestras com exalunos e profissionais que atuam no
mercado de trabalho. Após a realização do eventos os alunos irão desenvolver ferramentas de avaliação e avaliarão o desempenho
e a satisfação dos alunos.

Recursos Necessários:
Quadras das escolas envolvidas



Folhas de Jornal 
Equipamento de som
Bolinhas
Bexigas
Pirulitos
Bombons 
Auditório da Prefeitura Minicipal
Data show
Coffee Break

 
OBJETIVO(S) DO PROJETO:
• Promover a integração transdisciplinar entre os alunos dos cursos de Administração, Logística e Recursos Humanos na Classe
Descentralizada EE Alzira Franco.
• Promover a desenvoltura na execução de práticas de RH, junto aos alunos do Técnico em Informática, da Sede da Etec João
Gomes de Araújo.
• Promover a integração entre os alunos do curso Técnico em Informática, da Sede da Etec João Gomes de Araújo. 
• Contribuir para o desenvolvimento técnico dos alunos e da comunidade escolar de forma prática, dinâmica e atrativa à
comunidade escolar.
• Estimular o desenvolvimento de habilidades sociais por meio do trabalho em equipe e contato direto com dos grupos com a
comunidade escolar.
• Promover integração e ação conjunta entre os alunos na organização do evento "Semana de Pelestras com profissionais da Área".
• Desenvolver ferramentas de avaliação do desempenho.
• Saber avaliar os resultados.

 
META(S) DO PROJETO: 

Reduzir em 20% o percentual de frequência abaixo de 75%, no ano de 2017.

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO 

Numa análise do Curso Técnico em Recursos Humanos, percebese a necessidade de melhorar a imagem do curso e a motivação
dos alunos, por meio de integração e de ações que geram maiores oportunidades, que promovam a desenvoltura na execução de
práticas de RH, como forma de colocar em prática os conhecimentos adquiridos nos conteúdos dos compenentes curriculares, por
ser uma reivindicação dos alunos e, ainda, como forma a propiciar a permanência dos alunos no curso, diminuindo o absenteísmo,
as frequências abaixo de 75%, bem como a evasão.

 

METODOLOGIA(S)
• Aulas expositivas dialogadas
• Atividades práticas em sala de aula
• Desenvolvimento de projeto de integração
• Pesquisa
• Organização de eventos com palestras
• Elaboração de ferramentas de avaliação
• Avaliação do desempenho
• Apresentação de resultados

RESULTADOS ESPERADOS 

Alunos mais motivados e frequentes às aulas, participando das atividades, reduzindo em 20% as frequências abaixo de 75%, no ano
de 2017. 
 
Metas associadas:

> Reduzir em 20% o número de alunos das descentralizadas com a frequências abaixo de 75%, no ano de 2017.

Projeto: “Fábrica da Imaginação  Layout”

Responsável(eis): Professores: Vânia Bianchi de Araújo/Rafael de Andrade Fernandes

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 30/11/2017

Descrição:

Atividades:
Organização e desenvolvimento de atividade interdisciplinar de elaboração de Layout, pelos alunos do 2º Módulo do Técnico em
Logística, em conjunto com os alunos do 1º Módulo do Técnico em Adminsitração, com base em conhecimentos adquiridos nos
componentes Movimentação, Expedição e Distribuição e Técnicas Organizacionais, envolvendo todos os alunos do 2ºA Logística e
do 1ºG Administração, da Classe Descentralizada Alzira Franco.



 
Competência(s): 
Correlacionar os fundamentos de movimentação de materiais. 
Incorporar técnicas de atendimento ao cliente, de gestão documental e do arranjo físico do ambiente de trabalho. 
Realizar socialização de pessoal.
Avaliar procedimentos adequados a fim de promover a imagem organizacional.

Descrição:
Com base no aprendizado adquirido nas aulas de Movimentação, Expedição e Distribuição e nas aulas Técnicas Organizacionais,
sobre movimentação de materiais e organização do arranjo físico, os alunos do 2º Módulo de Logística, irão elaborar maquetes
mostrando o layout industrial e os alunos do 1º Módulo de Administração, irão desenvolver o latout administrativo, assim,
poderam colocar em prática a teoria vista em sala, constatando sua importância nas organizações.

Recursos Necessários:
Quadra da escola 
Mesas
Cadeiras
Materiais reciclados: Papel e papelão, tecido, plástico, caixas, madeira, metal, etc.
Materiais de escritório: pincel atômico, grampeador, grampos, clips, canetas, lápis, cola, prancheta, pastas, etc.

OBJETIVO(S) DO PROJETO:
• Promover a integração interdisciplinar entre os alunos dos cursos Técnico em Administração e Técnico em Logística, na Classe
Descentralizada EE Alzira Franco.
• Promover a desenvoltura na execução de práticas de arranjo físico e movimentação de materiais, dos alunos do Técnico em
Logísticva e do Técnico em Admonistração.
• Contribuir para o desenvolvimento técnico dos alunos e da comunidade escolar de forma prática, dinâmica e atrativa à
comunidade escolar.
• Estimular o desenvolvimento de habilidades sociais por meio do trabalho em equipe e contato direto com dos grupos com a
comunidade escolar.
• Promover integração e ação conjunta entre os alunos da Logística e da Adminidstração, na organização e desenvolvimento das
atividades de elaboração de layout.
• Poder valiar os resultados.

 
META(S) DO PROJETO: 

 

 Aumentar o desempenho dos alunos em 20% nos componentes dos cursos de Gestão no prazo de 2 anos.
 Redução da Evasão Escolar em 50% no prazo de 3 anos. 

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:
Numa análise dos Curso Técnico em Logística e Técnico em Administração, percebese a necessidade de melhorar a imagem dos
cursos e a motivação dos alunos, por meio do desenvolvimento de ações que gerem maiores oportunidades, que promovam a
desenvoltura na execução de práticas, baseadas nas teorias adquiridas nos componentes curriculares, voltadas ao mercado de
trabaho, como forma de vivenciar os conhecimentos adquiridos em sala. Tratase de uma reivindicação dos alunos, bem como uma
forma de motivar e propiciar a permanência dos alunos nos cursos, diminuindo o absenteísmo e a evasão.

METODOLOGIA(S)
• Aulas expositivas e dialogadas.
• Atividades práticas em sala de aula.
• Pesquisa.
• Planejamento e organização de equipes.
• Desenvolvimento do projeto "Fabrica da Imaginação  Layout".
• Elaboração de maquetes.
• Apresentação de resultados.

 

RESULTADOS ESPERADOS  
Alunos mais motivados e frequentes às aulas, envolvidos e participantes, reduzindo em 10% a evasão, no ano de 2017. 
 
Metas associadas:

> Aumentar o desempenho dos alunos em 20% nos componentes dos cursos de Gestão no prazo de 2 anos.
> Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.

Projeto: Vídeo Institucional

Responsável(eis): Professora: Marcela Lourenço Bohler

Data de Início: 27/03/2017

Data Final: 08/05/2017



Descrição:

Atividade:

Desenvolvimento de um vídeo institucional para apresentação/divulgação do curso técnico de administração da Etec João Gomes
de Araújo.

Competência(s):

1. Contextualizar as diferenças entre a Comunicação Institucional e a Comunicação Publicitária; 5. Elaborar plano de comunicação
para diferentes mídias.

Descrição:

A sala será dividida em dois grupos que desenvolverão, cada um, produzir um vídeo institucional sobre o curso de Administração.
Esse vídeo deverá seguir os critérios estipulados pelo professor e conteúdo aprendido em aula. Após produzido, será apresentado
para uma banca composta pelo professor, um profissional da área de comunicação e o coordenador do curso, que avaliarão
seguindo critérios préestabelecidos. O vídeo melhor avaliado, será usado em mídias sociais para divulgação do curso e
fortalecimento da imagem do mesmo.

Recursos Necessários:

Os recursos necessários serão definidos apenas a partir do planejamento do para desenvolvimento do vídeo. Porém, a proposta é
que utilizem câmeras fotográficas ou celulares para filmagem e computadores da organização das mesmas. E o espaço para a
gravação seja na própria escola, assim evitando gastos excessivos.

OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Aprender a planejar a comunicação institucional e publicitária, sabendo utilizar as melhores ferramentas para fortalecimento da
marca da empresa.

META(S) DO PROJETO: 

 

 Ampliar em 50% o conhecimento dos eventos realizados na unidade escolar para a comunidade no prazo de 2 anos.
Aumentar o desempenho dos alunos em 20% nos componentes dos cursos de Gestão no prazo de 2 anos.

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

O projeto justificase por proporcionar ao aluno o desenvolvimento da prática de comunicação e marketing aprendidos em sala,
estimulando técnicas e estratégias da gestão de mercado. Além de instigar a produção de trabalhos de qualidade que os ajudarão
em seus negócios e também os motivando na continuação do curso.

METODOLOGIA(S):

 Ensinar conceitos e técnicas sobre vídeo institucional;
 Apresentar modelos de vídeos institucionais;
 Dividir grupos de trabalho;
 Planejar vídeo;
 Executar vídeo;
 Apresentar vídeo institucional para banca.

 
Metas associadas:

> Ampliar em 50% o conhecimento dos eventos realizados na unidade escolar para a comunidade no prazo de 2 anos.
> Aumentar o desempenho dos alunos em 20% nos componentes dos cursos de Gestão no prazo de 2 anos.

Projeto: Disciplinas e professores Núcleo Ferroviário : década de 1930 à 1940

Responsável(eis): Patrícia Campos Magalhães

Data de Início: 02/02/2017

Data Final: 29/12/2017

Descrição:

Resumo do projeto
A Estrada de Ferro Campos do Jordão corta a cidade de Pindamonhangaba e a necessidade de mão de obra especializada
acabou por impulsionar a criação do Núcleo de Ensino Ferroviário na cidade. Nos arquivos da área de Departamento Pessoal da
ETEC João Gomes de Araújo foram encontrados livros pontos de professores da década de 1930 e 1940, com as respectivas
disciplinas ministradas e alguns apontamentos sobre atividades desenvolvidas pelos professores no período. O presente projeto
busca fazer um levantamento sobre esses dados para a identificação das disciplinas e sobre os professores que ministravam
essas disciplinas.



 
Objetivos O presente projeto visa buscar informações sobre os professores e as disciplinas ministradas na década de 1930 à 1940 no
Nucleo de ensino Profissional de Pindamonhangaba. 

 
Justificativa O estudo sobre  a ETEC João gomes de Araújo não pode ser visto de forma linear,
desconsiderando a existentcia de fatores externos que levaram a escola de elite se
transformar em escola técnica. Um desses fatores foi a existencia do Núcleo Ferroviário de
Pindaonhangaba, logo na década de 30 e que acabou sendo fundidco com a escola João
Gomes de Araújo na década de 1960. O estudo dessa instituição é fundmental para que
esclareça a atual formação da ETEC João Gomes de Araújo.
 Desde 2013, faz parte do Regulamento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza a deliberação No 3, de 18 de julho que, no
artigo 114, dispõe que os "documentos produzidos, recebidos e acumulados no exercício
das funções e atividades públicas das Etecs serão preservados, selecionados e
conservados, segundo normas e procedimentos técnicos, atendida a legislação". Entre os objetivos desse artigo, o terceiro, refere 
se a: "constituir e preservar a memória e a história da educação e da instituição". 
Fonte: http://www.eteccarlosdecampos.com.br/data/documents/regimentocomundasetecs.pdf . Acesso em: 30 set. 2016. 

 
Metodologia Serão realizadas busca nos arquivos da diretoria de Serviço, responsáveis pelo
arquivamento dessos livros de ponto, o principal objeto de estudo desse projeto, além de
pesquisa em jornais e diário oficial sobre os professores que ministravam as discplinas no
Núcleo Ferroviário de Pindamonhangaba.  Resultado esperado Acredita 
se que a pesquisa realizada  esclarecerá quais disciplinas eram ministradas e
quem eram os professores dessas discplinas, informando sobe a grade curricular dos cursos ministrados na década de 1930 e 1940. 
Metas associadas:

> Ampliar em 50% o conhecimento dos eventos realizados na unidade escolar para a comunidade no prazo de 2 anos.

Projeto: Motivando os alunos

Responsável(eis): Professores: Ademir Galli / César Campos / Renato / Almir / Anderson / Danton / Cirilo / Sidney / Carlitos / Alaor / Rolando / Venâncio

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 12/06/2017

Descrição:

Atividade: 
Aplicação de um questionário aos alunos para analisar o nível de satisfação dos mesmos durante o curso.

Competência(s) / habilidade(s) / bases a serem trabalhadas: 
 Planejar, elaborar e aplicar um questionário aos alunos do curso Técnico em Mecânica;
 Analisar junto aos docentes gráficos que comprovam o nível de motivação dos discentes durante as aulas;

Descrição: 
Analisando o comportamento de alguns alunos, foi possível observar a desmotivação destes durante as aulas. Para analisarmos o
motivo da desmotivação, será elaborado um questionário com algumas perguntas que envolvam suas bases, ou seja, o aprendizado
que tiveram no ensino básico; suas experiências profissionais; e, em relação à escola, se há dificuldade com alguma disciplina ou
algum professor, etc. Realizando o questionário com os alunos, será feito um relatório do resultado do questionário para analisar
junto aos docentes onde estão os problemas da desmotivação dos alunos, para tentarmos minimizálos ou, de preferência, eliminá
los.

Recursos Necessários: 
 Computadores com internet para elaborar o questionário e para que os alunos respondam;

OBJETIVO(S) DO PROJETO: 
 Avaliar o nível de motivação dos alunos.
 Desenvolver projetos técnicos com foco no curso de mecânica e tecnologia;
 Certificar que os professores estão ministrando boas aulas, fazendo com que os alunos obtenham um bom desempenho durante as
aulas.

META(S) DO PROJETO:

Reduzir a desmotivação dos alunos em 10% no curso Técnico em Mecânica no prazo de 1 ano.

Redução da Evasão Escolar em 50% no prazo de 3 anos. 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:
 Melhorar o envolvimento dos alunos durante as aulas;
 Motivar os alunos para que não faltem e aproveitem ao máximo o conteúdo abordado pelo docente durante as aulas;
 Respaudar o método que o docente ministra aula para a turma;

METODOLOGIA(S):
 Reuniões com docentes envolvidos no projeto;



 Definição das perguntas que formarão o questionário a ser aplicado aos alunos;
 Aplicação do questionário;
 Levantamento das principais dificuldades enfrentadas pelos alunos.
 Acompanhamento e possíveis melhorias antes, durante e depois do projeto.

 

 

 
Metas associadas:

> Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.
> Reduzir a desmotivação dos alunos em 10% no curso Técnico em Mecânica no prazo de 1 ano.

Projeto: Mostra Interdisciplinar do curso Técnico em Mecânica

Responsável(eis): Professores: Ademir Galli / César Campos / Renato / Almir / Anderson / Danton

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 31/05/2017

Descrição:

Atividade:

SEMANA TECNOLÓGICA ETEC "JOÃO GOMES DE ARAÚJO"
O projeto será desenvolvido junto aos alunos onde, durante as aulas dos componentes mencionados acima, os professores
desenvolverão os produtos que serão fabricados no Torno CNC na demonstração que será feita durante a feira.

 
Competência(s) / habilidade(s) / bases a serem trabalhadas: 
 Organizar atividades interdisciplinares com o objetivo de desenvolver capacidade técnica dos alunos.
 Expor os trabalhos realizados em uma semana (a ser definida) com foco tecnológico.

Descrição: 
No decorrer das aulas os professores desenvolverão atividades (produtos) que serão utilizados durante a feira, ex: o professor de
Processo de Fabricação fabricará com os alunos a mesma peça que será feita no torno CNC, além disso, os professores de Desenho
Auxiliado por Computador I e II desenvolverão o mesmo produto nos programas de computador CAD e Inventor. Os professores
de Automação Industrial II e III desenvolverão circuitos Pneumáticos e Eletropneumáticos para mostrar aos alunos de módulos
anteriores e visitantes da feira, como funcionam os projetos das referentes disciplinas.

Recursos Necessários: 
 Torno Manual (oficina);
 Torno CNC;
 Computadores com programas CAD e Inventor;
 Painel didático pneumático;

OBJETIVO(S) DO PROJETO: 
 Avaliar o nível de motivação dos alunos.
 Desenvolver projetos técnicos com foco no curso de mecânica e tecnologia;
 Incentivar professores e alunos a trabalhar com projeto interdisciplinar, visando mostrar ao aluno que as disciplinas se interagem
e se complementam.

META(S) DO PROJETO: 
• Ampliar em 50% o conhecimento dos eventos realizados na unidade escolar para a comunidade no prazo de 2 anos.
• Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4 anos.
• Reduzir a desmotivação dos alunos em 10% no curso Técnico em Mecânica no prazo de 1 ano.
 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:
 Melhorar o envolvimento dos alunos durante as aulas dos componentes envolvidos;
 Motivar os alunos de módulos anteriores para desenvolverem outros projetos interdisciplinares;
 Mostrar à comunidade escolar um projeto que fortaleça o curso, fazendo com que os visitantes se motivem à cursar o Técnico
Mecânica;
 Enriquecer o conhecimento dos alunos durante o projeto;

METODOLOGIA(S):
 Reuniões com docentes envolvidos no projeto;
 Promover encontros interdisciplinares para a definição dos produtos a serem desenvolvidos e promovidos pelos alunos;
 Acompanhamento e possíveis melhorias antes, durante e depois do projeto.

 
Metas associadas:

> Ampliar em 50% o conhecimento dos eventos realizados na unidade escolar para a comunidade no prazo de 2 anos.
> Reduzir a desmotivação dos alunos em 10% no curso Técnico em Mecânica no prazo de 1 ano.
> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4 anos.



Projeto: “FITA” – Feira de Integração entre os Técnicos do Alzira”

Responsável(eis): Professores: Rafael de Andrade Fernades /Cristiane Freire de Oliveira/Vânia Bianchi de Araújo/Sérgio Luiz Gritti

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 30/11/2017

Descrição:

Atividades:
Organização e realização de visitas técnicas, para elaboração de uma Feira de Integração dos Técnicos do Alzira Franco, com
exposição das experiências vivenciadas através da elaboração de relatórios técnicos e de um círculo de debates e avaliação,
envolvendo os alunos do 1º Módulo do Técnico em Adminsitração, do 2º Módulo do Técnico em Logística e do 3º Módulo do
Técnico em Recursos Humanos, da Classe Descentralizada Alzira Franco.

 
Competência(s): 
Correlacionar os fundamentos de movimentação de materiais. 
Incorporar técnicas de atendimento ao cliente, de gestão documental e do arranjo físico do ambiente de trabalho. 
Pesquisar e caracterizar os subsistemas de Recursos Humanos. 
Interpretar o processo de aplicação de pessoas na organização. 
Analisar a organização para a avaliação do subsistema de aplicação de pessoas. 
Realizar socialização de pessoal.
Avaliar procedimentos adequados a fim de promover a imagem organizacional.

 
Descrição:
Os alunos dos cursos Técnico em Administração, Técnico em Logística e Técnico em Recursos Humanos, participarão de visistas
técnicas, agendadas e programadas pelo Coordenador e Professores dos cursos. Tendo como referência o aprendizado adquirido
nas aulas de Técnicas Organizacionais, Marketing, Movimentação, Expedição e Distribuição e Gestão do Desempenho e Retenção
de Talentos, promoverão uma Feira de Integração entre os Técnicos do Alzira, onde poderão expor as experiências vivenciadas, por
meio da apresentarão relatórios técnicos e de um círculo de debates e avaliação para troca de experiências, assim, poderão
confrontar a teoria vista em sala, com a prática nas organizações.

Recursos Necessários:
Transporte
Quadra da escola 
Mesas
Cadeiras
Notebook
Datashow 
Impressora
Cartolinas, papel cartão, papel sulfite, canetas, etc.

 
OBJETIVO(S) DO PROJETO:
• Promover a integração interdisciplinar entre os alunos dos cursos Técnico em Administração, Técnico em Logística e Técnico em
Recursos Humanos na Classe Descentralizada EE Alzira Franco.
• Promover o aprendizado prático nas áres dos cursos Técnico em Administração, Técnico em Logística e do Técnico em Recursos
Humanos.
• Contribuir para o desenvolvimento técnico dos alunos e da comunidade escolar de forma prática, dinâmica e atrativa à
comunidade escolar.
• Estimular o desenvolvimento de habilidades sociais por meio do trabalho em equipe e contato direto com dos grupos com a
comunidade escolar.
• Promover integração e desenvoltura numa ação conjunta, entre os alunos da Administração, da Logística e do Recursos
Humanos, na organização e desenvolvimento da Feira de Integração dos Técnicos do Alzira.
• Poder valiar os resultados.

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

Numa análise dos Curso Técnico em Administração, Logística e Recursos Humanos, percebese a necessidade de melhorar a
imagem dos cursos e a motivação dos alunos, por meio do desenvolvimento de ações que gerem maiores oportunidades de
aumento de atividades práticas, que promovam a desenvoltura e possibilitem aos alunos constatar na prática as teorias adquiridas
nos componentes curriculares, voltadas ao mercado de trabaho. Também, como uma forma dos alunos poderem vivenciar os
conhecimentos adquiridos em sala. Por se tratar uma reivindicação dos alunos, bem como uma forma de motivar e propiciar a
permanência dos alunos nos cursos, diminuindo o absenteísmo e a evasão.

 

METODOLOGIA(S)
• Visitas técnicas.
• Aulas expositivas e dialogadas.



• Atividades práticas em sala de aula.
• Pesquisa.
• Planejamento e organização de equipes.
• Elaboração de relatórios técnicos.
• Planejamento e desenvolvimento da "Feira de Integração dos Técnicos do Alzira".
• Avaliação.
• Apresentação de resultados.

 

 
Metas associadas:

> Aumentar o desempenho dos alunos em 20% nos componentes dos cursos de Gestão no prazo de 2 anos.
> Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.
> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4 anos.

Projeto: Indicadores de Qualidade Percebida

Responsável(eis): Professoras: Morgana Marcatto e Ana Paula de Castro

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 30/11/2017

Descrição:

Atividade:
Desenvolver indicadores de qualidade como ferramenta de apoio ao planejamento do trabalho docente e apoio à gestão.

Competência(s):

Planejar e executar pesquisas visando um planejamento eficiente;
Avaliar dados e resultados estatísticos;
Analisar criticamente os resultados expressos em gráficos e/ou em resultado de cálculo.

 Descrição:

A construção de indicadores de qualidade é uma prática comum a organizações sujeitas à opinião publica para manutenção de suas
atividades.
As Escolas Técnicas do Centro Paula Souza, embora tenham a busca de excelência no ensino técnico como foco principal, vem
sofrendo com as crises constantes, o que tem exigido melhorias contínuas em seus processos.
Sendo assim, o Curso de Administração da ETEC João Gomes de Araújo, propõe o desenvolvimento de indicadores de qualidade
como ferramenta de apoio ao planejamento do trabalho docente e apoio à gestão.

Recursos Necessários:

Computador ou celular e internet.

OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Proceder o levantamento do Índice de Satisfação Percebido no inicio e no final de cada semestre, objetivando um acompanhamento
que permita a construção de ações de melhoria de qualidade baseadas nas expectativas dos alunos de forma que, na segunda
medição, o índice melhore em, no mínimo, 10% do índice obtido na primeira medição.

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

Com a evolução do sistema publico de educação profissional, no estado de São Paulo, cresce a necessidade de um constante
monitoramento nos índices de satisfação do público das ETECs e, desta forma, a construção de indicadores tornase necessária para
o registro e avaliação mais objetivos desse quesito determinante para a manutenção e melhoria das carreiras oferecidas pelas
Escolas.

METODOLOGIA(S):

Os questionários serão aplicados de através da internet podendo ser acessados via celular pelos alunos.
O levantamento pretende ser censitário, ou seja, deve ser aplicado com a totalidade da população investigada, compreendida pelos
alunos do curso Técnico em Administração da ETEC João Gomes de Araújo.
Afim de construir o Indicador de Qualidade Percebida (IQP), após a finalização da aplicação dos questionários e dos relatórios
estatísticos, os dados serão tratados da seguinte forma:
Ao percentual obtido em cada alternativa, das questões de múltipla escolha, será aplicado um índice que varia de 1 a 5 obtendose
assim o IQP junto aos alunos, cuja soma máxima é 2000 indicando excelência de qualidade percebida.
A escala de frequência utilizada para os valores inferiores a 2000 será a seguinte:
> 1600 = bom
> 1100 = regular
> 600 = ruim
De modo que, em caso de a investigação obter índice inferior a 1600, há indicação de insatisfação por parte do público.



As questões abertas funcionarão como norteador para possíveis ações de melhoria.
Em seguida, caso obtenhamse índices inferiores a 1600 deverão ser desenvolvidas ações de melhoria da qualidade e deverá ser
construído um novo formulário de medição da percepção de qualidade após o desenvolvimento das ações e sua aplicação.

 

 
Metas associadas:

> Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.
> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4 anos.

Projeto: Semana do Meio Ambiente

Responsável(eis): Coordenação de Cursos Integrados

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 30/06/2017

Descrição:

Atividade:

Semana com palestra e doação de mudas de árvores nativas.

Descrição:

Mobilização da escola quanto ao aquecimento global e recuperação de áreas desmatadas com plantio de árvores.

Objetivo do projeto:

Desenvolver a consciência crítica da comunidade escolar quanto ao descaso com a flora de Pindamonhangaba.

Metodologia:

• Palestra sobre a importância da água para o ecossistema.
• Palestra sobre a importância da manutenção da flora.
• Instituição da semana do meio ambiente.
• Desenvolvimento hábito de conservação.

Parcerias:

• Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
• Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.

Interdisciplinaridade:

História (formação histórica do Vale do Paraíba),

Geografia (análise geográfica do relevo do Vale),

Biologia (ecossistema), Matemática (estatística)
Metas associadas:

> Desenvolver 5 projetos de conscientização ambiental e sustentável no prazo de 5 anos.

Projeto: Biblioteca Ativa

Responsável(eis): DENISE MACRUZ DE AZEVEDO PEREIRA e MARIA ISOLINA DE OLIVEIRA SOUZ

Data de Início: 06/02/2017

Data Final: 14/12/2017

Descrição:

 
Resumo do projeto:

O projeto Biblioteca Ativa, pelo próprio nome, tem o propósito de ativar e enriquecer o processo de ensino aprendizagem
auxiliando tanto o professor, quanto o aluno. É importante que o aluno se sinta atraído por essa mobilização, participando e se
sensibilizando acerca da importância da leitura, pois os livros devem fazer parte de toda a vida do aluno. O projeto Biblioteca
Ativa compõe se de vários sub projetos de natureza diversificada, com propósito pedagógico de desenvolvimento de ações
específicas, direcionadas a um público alvo, que cativado, atraído para este ambiente dinâmico, passa a ver e a interagir com
um mundo de informação de forma crítica e ativa. A partir de ações aparentemente isoladas, com características próprias, mas
sinérgicas para o desempenho da função de nossa biblioteca no contexto escolar, buscamos atingir este propósito.

Objetivos    



O  projeto  "Biblioteca  Ativa"  tem  como  principal  objetivo,  estimular  o  gosto  pelo  conhecimento,  utilizando se  de  uma
metodologia dinâmica e objetiva, proporcionando ao aprendiz a possibilidade de se tornar protagonista de sua própria história,
através de ações filosóficas, culturais, sociológicas e literárias. Assim, transformaremos nossa biblioteca em sala de leitura em
um ambiente agradável, com recursos para o atendimento da comunidade escolar, com ações culturais e principalmente
incentivar a leitura de todos.
      Obs:O horário de atendimento da biblioteca contempla o horário do almoço para que os alunos possam fazer uma leitura e
suas atividades escolares antes de iniciar o seguno período que é o caso do curso ETIM.

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 trocados 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 atualização 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.
    Atualmente em nossa unidade a sala de leitura não é frequentada por todos os alunos pela falta de tempo, e ainda há alunos
de alguns cursos que não tem interesse em consultar o acervo bibliográfico, pelo motivo já exposto anteriormente, que é a
facilidade do uso da internet.    Para tal problema, busca 
se a solução de oferecer atividades pedagógicas atrativas dentro deste ambiente, biblioteca, como
grupos de estudos, sessão de leitura e escrita, exposições, sarau literário e concurso literário.
   Avaliando estes oito itens e percebendo que nossa comunidade escolar não frequenta a sala de leitura, vemos a necessidade
de implantar o projeto Biblioteca Ativa em nossa unidade escolar.  

 
Metodologia
          Continuar a reorganização da biblioteca, preparando um espaço agradável para leitura e pesquisas, para que os alunos se
sintam atraídos a frequentá la.
Organizar um cronograma de uso deste espaço, oportunizando que todas as turmas tenham acesso à biblioteca para leitura,
pesquisa e entretenimento.
Proporcionar diferentes atrações para tornar o espaço bem dinâmico (contação de histórias, dramatizações etc.).
Preparar um local com revistas e jornais para deixá lo neste espaço e para ser usado pelo professor em sala de aula, quando
necessário. Exposição com os trabalhos dos alunos e deixá 
los a disposição para que possam ser visualizados por toda a comunidade escolar. Permitir  que  o  aluno  participe  ativamente 
deste  universo  da  leitura,  ouvindo  histórias,  contando,  recontando,  discutindo,
montando cenários, emitindo opinião sobre a obra lida, dando sugestões, para que se tornem adultos leitores.
Realizar campanha de troca de livros dentro da unidade de ensino

Realizar clipping de artigos e matérias relacionadas às áreas dos cursos, para leitura dos alunos e uso dos professores. 

Resultado esperado
 Ao término da execução do projeto esperamos que os alunos tenham adquirido o gosto pelo conhecimento e leitura, e que
sejam capazes de se posicionarem criticamente diante de determinadas situações.
 Serão avaliados a utilização e o desenvolvimento das ações pedagógicas culturais da biblioteca pela direção e comunidade
escolar, os mesmos irão analisar e anotar os benefícios e as dificuldades que observarão ao longo do ano, partindo para uma
reflexão crítica e analítica dos métodos e resultados alcançados. A partir desses resultados, faremos os reajustes necessários.
 Com o desenvolvimento do projeto, aumentará o uso frequente da biblioteca pela comunidade escolar, proporcionando uma
melhora  significativa  no  processo  de  aprendizagem,  leitura  e  escrita  dos  envolvidos,  além  de  oportunizar  o  acesso  e  o
conhecimento dos diferentes gêneros textuais.
 Para mensuração dos resultados, faremos o levantamento da quantidade de acesso à biblioteca, assim como uma pesquisa
qualitativa sobre os serviços ofertados à comunidade escolar.
 Com a análise da referida mensuração, esperamos conseguir alcançar a meta de aumento da frequência de usuários em 35%,
além do aumento das consultas e empréstimos de nosso acervo em torno de 30%.
 O pedagogo e a direção irão analisar e anotar o que está dando certo ou não partindo para uma reflexão crítica e analítica dos
métodos e resultados alcançados.  
Metas associadas:

> Ampliar em 50% o conhecimento dos eventos realizados na unidade escolar para a comunidade no prazo de 2 anos.
> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4 anos.
> Desenvolver em 30% dos alunos dos cursos integrados o interesse pela música e cultura no prazo de 3anos.

PROJETOS FUTUROS

Projeto: Canto da música

Responsável(eis): Professores: Marli /Anderson/Claudia/Élson

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 30/11/2018

Descrição:

Atividade:

Espaço (Canto) para utilização de instrumentos musicais, roda de música no horário do almoço com alunos.
Competência (s):



• Compreender os elementos cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais que constituem a identidade própria e a dos outros.
• Compreender as ciências e as artes como construções humanas, entendendo como elas se desenvolveram por acumulação,
continuidade ou ruptura de paradigmas e percebendo seu papel na vida humana em diferentes épocas e em suas relações com as
transformações sociais.
• Melhorar as capacidades físicas, as técnicas e as regras;
• Trabalho em equipe, liderança, agir com iniciativa, capacidade de comunicação;

 

Descrição:
A presença da música na educação dos alunos é de fundamental importância, pois a mesma contribui para o enriquecimento do
ensino. Neste contexto, iremos através do fazer musical desenvolver nos jovens a sensibilidade, a percepção, a observação, a
criatividade e a autoestima, portanto, a utilização da música tomase relevante porque trabalha conteúdos e conceitos de uma
forma lúdica, permitindo a fantasia, fazendo com que a aprendizagem aconteça de uma forma prazerosa. 
A realização deste projeto visa melhorar a sensibilidade dos alunos, a capacidade de concentração e a memória, trazendo benefícios
ao processo de aprendizado e raciocínio matemático, interação com colegas, desenvolvimento de lideranças.
Tratase de um projeto optativo, ofertado como oficina de música, para uso e aprendizagem de instrumentos, local de lazer na
instituição de ensino, será ofertado no horário do almoço, ou intervalo para todos os alunos e funcionários.

Recursos Necessários:

• Instrumentos musicais como violão, violino, flauta, pandeiro, tamborim etc. 
• Espaço físico (pátio) ou auditório;
• Tapete, almofadas ou banquetas.

 
OBJETIVO (S):

• Aquisição de instrumentos musicais para montagem e estruturação do "Canto da música".
• Promover o acesso gratuito ao aprendizado da música, arte e cultura, contato com instrumentos musicais aos jovens.
• Garantir que o tempo ocioso dos jovens, durante o horário de almoço, seja otimizado em aprendizado cultural e pessoal.
• Proporcionar meios que levem o aluno ao desenvolvimento de suas capacidades sociais, convívio com outros através do ensino
aprendizagem, onde todos podem colaborar, cada um com seu talento; 
• Promover a socialização dos conhecimentos sobre música e seus instrumentos;
• Aumentar a sensibilidade e a capacidade de concentração;
• Desenvolver o raciocínio lógico e a imaginação;
• Desenvolver a autoestima e coordenação motora;
• Desenvolver a linguagem, percepção, audição, habilidades em acompanhamento Rítmico com instrumentos, voz e o canto como
expressão de grupo e individual;
• Ensinar de maneira mais divertida, explorar todo o potencial de expressão oral e musical, ajudando também no aprendizado de
outros idiomas.

META (S) DO PROJETO:

• Estimular no aluno o gosto pela Escola, o prazer de frequentar as aulas.
• Diminuir o número de faltas após o almoço em 10% em relação a 2016, quando os alunos saiam da escola e depois não
retornavam mais. 
• Melhorar a autoestima e disciplina dos alunos, bem como a relação com os funcionários. 
• Despertar o interesse do aluno pela música e cultura.
Metas associadas:

> Desenvolver em 30% dos alunos dos cursos integrados o interesse pela música e cultura no prazo de 3anos.

Projeto: Redenutrir

Responsável(eis): Lucia da Silva Teixeira

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 08/12/2018

Descrição:

Atividade:

Manter atualizações frequentes da página do face da Nutrição Etec.
 

 

Descrição: 
Semanalmente os professores iriam postar fotos de aulas práticas, visitas técnicas ou qualquer outra atividade pertinente ao curso
Técnico em Nutrição e Dietética.

Recursos Necessários: 
 Acesso a internet.
 Computador.



OBJETIVO(S) DO PROJETO: 
Colocar e evidenciar as atividades pertinentes do curso técnico em nutrição e dietética através da manutenção de uma página na
rede social com atualizações periódicas.

META(S) DO PROJETO: 

Movimentar a rede social com a nossa página, aumentando em 50% o acesso do público a página da Nutrição Etec no período de 3
anos.

 
JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

Maior divulgação do curso técnico em nutrição e dietética nas redes sociais, despertando para uma melhor comunicação e dessa
forma tornandose como ferramenta principal da divulgação do curso e alcance de maior número de pessoas que possam iniciar o
curso.

METODOLOGIA(S):
Criação de uma página na rede social com a divulgação da senha aos professores do curso técnico em Nutrição para que possa ser
realizado atualização da página com fotos de visitas, trabalhos e ações envolvendo o docente e alunos assim como para a
comunidade.

 

RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS).
 
O aumento em 50% dos acessos a nossa página na rede social em um prazo de 3 anos.
Metas associadas:

Projeto: De olho no óleo

Responsável(eis): Professores: Odisael Vieira de Siqueira Daniela Russo e Claudia Gambi

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 30/11/2018

Descrição:

Atividade:

Campanha de arrecadação de óleo de cozinha utilizado.

 
Competência(s) / habilidade(s) / bases a serem trabalhadas: 
Nutrição e Matérias Primas:
Identificar hábitos e tabus adquiridos na alimentação das diversas regiões do Brasil e do mundo. 
Identificar os alimentos que devem compor a alimentação diária do homem, tendo como base a Ciência da Nutrição e as
disponibilidades locais de alimentos. 
Aplicar os princípios de preservação do meio ambiente na aquisição e/ ou consumo de alimentos.
Gestão Operacional em Serviços de Alimentação:
Planejar a necessidade de compra de gêneros alimentícios, utensílios e outros, conforme serviço a ser oferecido.
Identificar e empregar as normas técnicas e legais de abastecimento e estocagem de mercadorias em UAN (sistemas de
controle de estoque e de armazenamento - PEPS).

Descrição:

Arrecadação de óleo de cozinha utilizado para abatimento no valor de das compras de alimentos para as aulas práticas.

 
OBJETIVO(S) DO PROJETO: 
Colocar em evidencia a conscientização para destino do óleo de cozinha utilizado nos lares dos alunos e comunidade em geral.

 
META(S) DO PROJETO: 

Reduzir em 30% os gastos dos alunos para as aulas práticas do curso de cozinha, nutrição e Etim Nutrição no prazo de 2
anos.

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:



Diminuição da evasão escolar por dificuldade financeira.
Engajamento da comunidade escolar.

METODOLOGIA(S):
Os coordenadores dos cursos envolvidos passarão em suas salas para divulgação da campanha avisando sobre a doação de óleo
utilizado.
Mensalmente iremos comunicar os representantes de salas para controle e anotação das doações.
A guarda ficará sob a responsabilidade de auxiliar de laboratório - Fernanda que irá informar mensalmente o posicionamento
do volume de doações.
Mensalmente será feito um levantamento de doações e sua respectiva troca em uma rede de supermercado que oferece
desconto na compra de produtos por litro de óleo doado.

 

RESULTADOS ESPERADOS:

Aumentar em 50% o volume de óleo doado durante a campanha em relação ao semestre passado.

 
Metas associadas:

Projeto: RENDIMENTO SATISFATÓRIO DOS ALUNOS, DIMINUIÇÃO PROGRESSÕES PARCIAIS, ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS
AOS ALUNOS COM BAIXO RENDIMENTO.

Responsável(eis): Ademar Paes dos Santos

Data de Início: 02/02/2017

Data Final: 31/01/2018

Descrição:

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

Conforme as análises das atas dos Conselhos Finais dos Conselhos de 2016, perceberse que os índices de perdas superiores a 20%, ocorreram principalmente do
3º Informática, dos 31 matriculas apenas 24 alunos permaneceram, com uma evasão de 22,6% de evasão.

As turmas do período da manhã, como o 2º Cozinha, 3º mecânica e 4º mecânica não foram elencadas, por serem turmas que não terão ofertas nos próximos anos
para o Vestibulinho, desta forma não havendo uma necessidade de trabalho com evasão, pois são séries finais.

 
B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

B1. Objetivo Geral:

Reduzir o índice de perda do 3º módulo de informática noturno em 50%, através da redução de progressões parciais e melhoramento de metodologias de
avaliação e de aula.

 
B2. Objetivos Específicos:

Detectar as causas que leva o aluno a não atingir nota satisfatória e, assim, auferir a necessidade de envolvêlo no processo ensinoaprendizagem ou casos de
encaminhamento para especialistas. A ideia é atender a todos, uma vez que somente cerca de 10% da clientela escolar apresenta problemas de alguma natureza.
Muitas vezes, o aluno cai no descaso e o docente pode avaliar o aluno como um problema para a sala, portando a avaliação do rendimento será necessária,
orientado pelas seguintes ações:

I  Sistematizar o acompanhamento das Recuperações Contínuas, e desenvolver junto aos Coordenadores de Curso um trabalho que reduza as menções
insatisfatórias através de diretrizes e orientações nas reuniões semanais de hora atividade;

II  Analisar e acompanhar os registros do processo de Recuperação Contínua nos Planos de Trabalho Docente e Diários de Classe;

III  Elaborar plano de trabalho, junto aos Coordenadores de Curso e Docentes, que proponha formas diversificadas de avaliação, critérios de desempenho de
competências;

IV Diagnosticar junto aos docentes os alunos com maiores limitações para desenvolvimento de procedimento didático eficaz da recuperação continua;

V  Viabilizar canal de Comunicação com os Coordenadores de Curso e Professores enfatizando a importância dos registros da Recuperação Contínua utilizando
uma linguagem clara;

 

C. META(S) DO PROJETO:

 Reduzir em 50% o índice de perda do 3º módulo de informática noturna até dezembro de 2017
 Aumentar em 40% o número de conclusão das progressões parciais até dezembro de 2017
 Capacitar 100% dos docentes do 3º módulo de informática com relação à metodologia de avaliação e práticas pedagógicas

 

 D. METODOLOGIA(S)

 
 Diagnosticar os alunos com problemas, principalmente os do 3º módulo de informática noturno, os quais apresentaram o maior índice de perdas.



 Organizar durante o Planejamento e/ou reuniões pedagógicas a atuação dos docentes quanto à metodologia diversificada, recuperação contínua e tipologia de
avaliações.

 Apoiar e organizar, em conjunto com os Coordenadores de Curso, as visitas técnicas para complementar a diversidade de aprendizagem. 
 Trabalhar em conjunto com docentes, coordenadores e Biblioteca Ativa para proporcionar ao aluno compromisso e motivação para estudar após o horário de

aulas, assim fortalecendo os alunos com baixo rendimento e fazendo com que os alunos com progressões parciais realizem as atividades para o cumprimento das
mesmas. O professor, que tem aluno com progressão parcial, será o orientador das atividades. Haverá um livro de presença na Biblioteca com o nome de todos os
alunos com PP. O mesmo será oferecido aos alunos com rendimento insatisfatório a partir do primeiro Conselho de Classe (1º bimestre).

 Analisar os alunos que apresentarem dificuldades, em parceria com a Orientação Educacional, para encaminhamento a especialistas, para que possam ter o
diagnóstico sobre as dificuldades que apresentam na escola.

 Atuar em conjunto com a ATA para aumentar as parcerias com as empresas públicoprivadas buscando ampliar no número de estagiários.

 
E. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Esperase reduzir em 50% o índice de perda do 3º módulo de informática noturna até dezembro de 2017
Esperase aumentar em 40% o número de conclusão das progressões parciais até dezembro de 2017
Esperase capacitar 100% dos docentes do 3º módulo de informática com relação à metodologia de avaliação e práticas pedagógicas
 
 
 

 
Metas associadas:

> Instituir projeto de monitoria pelos alunos em horário prévio em relação às aulas, a fim de aumentar em 50% o rendimento escolar, até dezembro de 2018

Projeto: Ações concretas e conjuntas para o sucesso do aluno e da escola

Responsável(eis): Marília Cristina Morais Soares Schmidt

Data de Início: 02/02/2017

Data Final: 31/01/2018

Descrição:

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

Observa-se através das atas de conselho de classe, que o fenômeno da evasão escolar se constitui como um fator determinante para a orientação de um
trabalho que vise a melhoria integral do contexto escolar. São raros os módulos que não apresentem, pelo menos, 5% de evasão.
Na unidade escolar em tela, nota-se que o 3º módulo do Curso Técnico de Cozinha, o 3º módulo do Curso Técnico de Informática e o 3º módulo do Curso
Técnico de Mecânica, tiveram índice de evasão superior a 20%, razão pela qual demandam maior atenção, justificando, assim, a execução das ações
propostas neste projeto.

Observação: O Curso Técnico em Cozinha não teve continuidade no período da manhã, visto que as perdas foram excessivas, demonstrando assim a
inviabilidade da oferta neste período, sendo assim o curso não foi ofertado por dois semestres.

O curso retornará neste semestre no período da noite, sendo assim teremos uma turma de 3º módulo no período da manhã e uma turma ingressante no 1º
módulo no período da noite.
Fundamento assim o fato de não realizar o projeto com foco no 2º módulo e sim no 3º módulo, para que não tenhamos mais perdas nesta turma que
demonstra cautela e cuidados quanto a trancamentos, desistências ou abandono do curso.

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Objetivos gerais:

O presente projeto tem por objetivo a redução de 50% da perda no 3º módulo manhã do Curso Técnico de Cozinha, do 3º módulo noite do Curso Técnico
de Informática e do 3º módulo noite do Curso Técnico de Mecânica, bem como o aprimoramento das práticas voltadas ao envolvimento do aluno no
contexto escolar, mediante, a rotina de diálogos acerca da importância da formação técnica para a inserção do aluno no mercado de trabalho.

Objetivos específicos:

• Apoiar os eventos de integração
• Tornar claro aos alunos os propósitos, importância e funcionamento do curso técnico;
• Orientar soluções individualizadas com base nas avaliações diagnósticas e nas queixas dos alunos;
• Motivar os cursos em enforque neste projeto, mediante a realização de palestras e conversas com ex-alunos.
• Buscar, em conjunto com a ATA, parcerias com entidades empregadoras, visando criar mais oportunidades de estágio. 
• Estimular a realização de visitas técnicas.
• Aprimorar a divulgação de vagas remanescentes.
• Acompanhar juntamente com o aluno, os resultados e atividades da progressão parcial.

C. META(S) DO PROJETO:

• Reduzir em 50% os índices de perda no 3º módulo manhã do Curso Técnico em Cozinha e no 3º módulo do Curso Técnico em Mecânica 3º informática
noite, até dezembro de 2017, com relação aos índices de 2016.

 
D. METODOLOGIA(S)

• Acompanhamento de faltas e contato com os alunos faltantes
• Através do NSA, fazer o monitoramento das faltas dos alunos, contata-los e a partir das informações colhidas sobre seu afastamento, mobilizar ações
para a que o aluno retorne às atividades. 
• Promover a interação entre os resultados das avaliações diagnostica e as queixas trazidas pelos próprios alunos, para orientar soluções individualizadas.
• Promover um diálogo inicial voltado para a interação e esclarecimento dos propósitos, importância e funcionamento do curso técnico.



• Promover palestras através de contatos com empresas empregadoras, bem como com ex-alunos, voltadas para os módulos identificados com maior índice
de evasão, com vistas a despertar-lhes maior interesse no curso.
• Selecionar empresas contratantes para a formalização de parcerias voltadas a abertura de mais oportunidades de estágios.
• Estabelecer diálogo com professores e coordenadores dos cursos, em especial os cursos de mecânica e informática, para organizar visitas técnicas,
fornecendo-lhes o apoio necessário para a sua realização.
• Implementar a ação: "hora do cafezinho", consistente na realização de reuniões informais com a equipe gestora, mediante iniciativa dos alunos.
• Promover reuniões com professores e coordenadores, para que se possa debater problemas específicos dos alunos, logo que identificados.
• Orientar os alunos sobre o funcionamento das vagas remanescentes, estimulando-os a buscar em seu meio social, pessoas com o perfil para ocupar essas
vagas. 
• Promover diálogos periódicos com os alunos em progressão parcial, para melhor adequação das ações pedagógicas às possibilidades dos alunos, visando o
alcance dos conhecimentos não assimilados anteriormente.

E. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS).

Reduzir em 50% os índices de perda no 3º módulo manhã do Curso Técnico em Cozinha e no 3º módulo do Curso Técnico em Mecânica 3 informática noite,
até dezembro de 2017, com relação aos índices de 2016.

 

 

 
Metas associadas:

> Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.

Projeto: Administrando para o Sucesso

Responsável(eis): Ana Paula Castro

Data de Início: 02/02/2017

Data Final: 31/01/2018

Descrição:

Projeto de Coordenação de Curso do Técnico em Administração - 2017

Título do Projeto: Administrando para o Sucesso

 
A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

Eficiência e qualidade na comunicação com os alunos, proporcionando um curso de qualidade para inserção no mercado de trabalho, evitando assim a evasão.

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

• Manter os alunos informados periodicamente sobre os eventos que serão realizados e as ações desenvolvidas pela escola, para que não haja evasão;
• Buscar o desenvolvimento eficaz das propostas pedagógicas e curriculares por meio de projetos interdisciplinares, fazendo mediação entre o corpo
docente e discente;
• Garantir que os discentes sigam as normas da escola, para assegurar a boa convivência;
• Aumento de alunos no mercado de trabalho;
• Ter um curso de qualidade.
• Diminuir a Evasão.

C. META(S) DO PROJETO (mensuráveis):

• Acompanhar a frequência dos alunos mensalmente e entrar em contato com os alunos que estiverem com frequência abaixo de 75% evitando assim a
evasão;
• Proporcionar duas palestras com profissionais da área e ex-alunos no semestre para aos discentes, para motivação dos alunos;
• Aumentar em 5% o número de alunos estagiando com parceria entre as empresas;
• Reunir-se duas vezes no semestre com os discentes para garantir a qualidade do curso;
• Aumentar em 3% o número de concluintes.
• Realizar pelo menos uma visita técnica no semestre.

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO DOCENTE, EM CONJUNTO COM A
DIREÇÃO E, CITADOS NO 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 e também para motivação dos mesmos.

 

 

 

 



 
E. METODOLOGIA(S)
 
Pretende-se alcançar o objetivo proposto através do:

1- Esclarecimento de regras e informações pedagógicas;
2- Acompanhamento da situação dos alunos frequentes e desistentes;
3- Elaboração de plano de ação para redução de evasão escolar;
4- Contato com empresas para novas vagas de estágios;
5- Reuniões com discentes e docentes;
6- Estimulo da interdisciplinaridade;
7- Elaborações de eventos na área (palestras e visitas técnicas).

 

F. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Espera-se obter um aumento de 15% no número de concluintes e também 10% de aumento de alunos estagiando, além de diminuir 50% o número de alunos
evadidos e também da melhoria do curso e da melhora na comunicação com alunos frequentes e alunos evadidos/desistentes, informando-os sobre as ações
realizadas para tentar trazê-los novamente para o curso.

Metas associadas:

> Aumentar o desempenho dos alunos em 20% nos componentes dos cursos de Gestão no prazo de 2 anos.
> Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.
> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4 anos.

Projeto: Interdisciplinaridade, Integração entre os diferentes componentes curriculares.

Responsável(eis): Élson Paixão Junior

Data de Início: 02/02/2017

Data Final: 31/01/2018

Descrição:

Projeto de Coordenação de Curso ETIM Informática - 2017

 
A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

Levar o aluno a compreender a relação e complementação entre os componentes curriculares na elaboração e execução dos projetos.

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Buscar incentivar os alunos e professores a estarem trabalhando nos projeto interdisciplinar, objetivando demonstrar aos alunos a interação entre os
diferentes componentes curriculares, de forma a se complementarem para elaboração e execução de projetos. Mostrar as oportunidades de empregos
oferecidas pelo mercado de trabalho da região e de outras cidades, prestação de serviços para diversas áreas, incentivar o desenvolvimento de projetos
interdisciplinares, trabalho em equipe (tanto o corpo docente como o corpo discente).

 

C. META(S) DO PROJETO:
Elaborar no mínimo 2 projetos interdisciplinares durante o ano de 2017, sendo incluído em um projeto, os componentes curriculares do curso Etim em
Informática e em outro, envolvendo componentes curriculares de outras áreas.

 

D - JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

Em determinados casos, o aluno se identifica com mais de uma parte do curso (alguns componentes curriculares) e não valorizam outros. Desta forma, o
presente projeto possui o intuito de demonstrar aos alunos a importância de todos componentes curriculares, de forma que um componente curricular
possa ir complementando o outro. O mesmo fato citado ocorre com outros cursos. Desta forma a idéia é demonstrar que a tecnologia e os conhecimentos
de informática são fundamentais em qualquer área, incluindo matérias do Ensino Médio (Física, Matemática, Química, Biologia, Artes, Inglês, Língua
Portuguesa e Literatura, Geografia, História, Sociologia, Espanhol, etc.).

 

E. METODOLOGIA(S)
 
- Buscar apresentar a proposta de interdisciplinaridade aos professores e alunos, de forma a incentivá-los a estarem relacionando os diversos
componentes curriculares, trabalho em equipe (tanto o corpo docente como o corpo discente).
- Se o projeto interdisciplinar envolver outras áreas, buscar oferecer mão de obra (apresentar o trabalho dos alunos a outras áreas);
- Apresentar propostas aos alunos;
- Receber dos professores/alunos a definição de possíveis projetos a serem desenvolvidos;
- Acompanhar quinzenalmente junto ao corpo docente, alunos que apresentem dificuldades em estar trabalhando determinados componentes curriculares,
demonstrando ao professor a necessidade de estar buscando soluções para relacionar os diversos componentes curriculares;
- Solicitar quinzenalmente aos professores, indicadores que possam contribuir para buscar meios para promover aprendizagem de uma forma mais efetiva
nos alunos, de forma a estar relacionando os diversos componentes curriculares;
- Criar ambiente de socialização entre coordenação, professores e alunos;
- Dialogar mensalmente com os representantes de sala sobre possíveis dificuldades levantadas pela sala;



- Estabelecer meios para que os problemas de aprendizagem possam ser sanados de uma forma rápida e efetiva.
- Apresentar o projeto interdisciplinar para área envolvida ou comunidade escolar.

  

F. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS).

Um projeto interdisciplinar por semestre, totalizando 2 no ano de 2017.
 
 
 

Metas associadas:

> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4 anos.

Projeto: Conhecendo o mercado de trabalho

Responsável(eis): Marli Cesário Israel

Data de Início: 02/02/2017

Data Final: 31/01/2018

Descrição:

Projeto de Coordenação de Curso ETIM Administração - 2017

 A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

Mostrar as oportunidades do mercado de trabalho na área de Administração e o perfil esperado.

 B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Apoiar o processo de aprendizagem dos alunos, estimulando a postura protagonista e profissional na construção do conhecimento e criar situações de
coparticipação que contribuam para o desenvolvimento de competências, habilidades, valores e atitudes relacionadas ao perfil profissional, mostrar ao
aluno as diversas oportunidades de ingresso e atuação do profissional Técnico em Administração no mercado de trabalho 
Incentivar professores e alunos a trabalhar com projeto interdisciplinar, visando mostrar ao aluno que as disciplinas se interagem e se complementam.

 

C. META(S) DO PROJETO:
Realizar um projeto interdisciplinar ao longo de 2017.
Proporcionar visita técnica em uma empresa, para conhecer a amplitude das oportunidades de atuação profissional, ou trazer dois profissionais para expor
seu papel dentro da empresa onde trabalha.

 

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO DOCENTE, EM CONJUNTO COM A
DIREÇÃO E, CITADOS NO PROJETO)

Muitas vezes o aluno entra no curso sem ter muitos conhecimentos sobre o perfil do Curso escolhido, as oportunidades e rotinas que fazem parte da
função. Este desconhecimento pode fazer com que o aluno não valorize as disciplinas estudadas, não dando o devido valor a mesma, deste modo, pretende-
se mostrar ao aluno que todas são necessárias, uma disciplina complementa a outra e será diferencial em sua carreira.
Conforme apontamento no SAI de diversos cursos, o aluno tem dificuldade em reconhecer trabalhos interdisciplinares, bem sua relação com a prática,
atuação no mercado de trabalho

 
E. METODOLOGIA(S)
Apresentar a proposta para alunos e professores, incentivando o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, trabalho em equipe (tanto dos docentes
como discente), permitindo que atue como protagonistas do projeto.
Fazer contato com empresas e profissionais da área para realização a visita ou palestra, para demonstrar na prática os conceitos trabalhados nas diversas
disciplinas de forma dinâmica e real, englobando-se as oportunidades do município, da região ou de lugares distantes, criando uma visão de possibilidades
de novos desafios.

 
F. RESULTADOS ESPERADOS:
 
Um projeto interdisciplinar no ano letivo de 2017.
 
Proporcionar ao aluno 2 formas de contato com a realidade do mercado de trabalho, seja através de visita a uma empresa ou palestra com profissional da
área.

 
Metas associadas:

Projeto: EXPERIENCIAS EXITOSAS EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA.

Responsável(eis): Odisael Vieira de Siqueira

Data de Início: 02/02/2017

Data Final: 31/01/2018

Descrição:



Projeto de Coordenação de Curso Técnico em Nutrição  - 2017

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

Junto a ex alunos e alunos atualmente matriculados.

 
B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Reforçar a formação do Técnico em Nutrição e Dietética.
Envolver os alunos de todos os módulos.
Valorizar o profissional que está atuando no mercado de trabalho.

 
C. META(S) DO PROJETO:
Realização de um ciclo de palestras com ex alunos do Curso Técnico em Nutrição e Dietética a cada semestre.
Participação de 70% dos discentes.
Tivemos participação de 75,56% dos alunos.

 
E. METODOLOGIA(S)
Organização do evento em moldes de um seminário com o envolvimento e de ex aluno e alunos regularmente matriculados no curso técnico de Nutrição e
Dietética.

 

 
F. RESULTADOS ESPERADOS:

 Participação de 70% dos alunos nas palestras. 
 
 
 
 

Metas associadas:

> Envolver 75% do corpo discente a participar das visitas técnicas e eventos do curso, aumentando assim a satisfação e motivação em relação ao curso de
Nutrição e Dietética até dezembro de 2017.
> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4 anos.
> Ampliar em 50% o conhecimento dos eventos realizados na unidade escolar para a comunidade no prazo de 2 anos.

Projeto: Mão na Massa

Responsável(eis): Daniela Russo Fortes

Data de Início: 02/02/2017

Data Final: 31/01/2018

Descrição:

Projeto de Coordenação de Curso Técnico em Cozinha - 2017
 

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

Produção de diversificada de produtos  para serem comercializados na escola.

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

- vivenciar situações de trabalho em equipe;
- contribuir com o custo das matérias primas utilizadas na aulas pratica;
- diminuir a evasão

C. META(S) DO PROJETO:
- contribuir com 30% dos gastos mensais das aulas praticas, minimizando o custo para a escola e discentes.

 
E. METODOLOGIA(S)
 
- Planejamento de vendas mensais, na hora dos intervalos, nos 3 turnos da escola
- produzir o lanche a ser vendido, organizando a produção, armazenamento e venda do mesmo
he ( opção a ser definida com a sala) 

 

 

G. RESULTADOS ESPERADOS:

 Esperasse que o presente projeto contribua com 30% dos gastos com as matérias primas para as aulas praticas e contribua com o aprendizado dos alunos
em relação a trabalhar em equipe
 



 
 
 

Metas associadas:

> Reduzir em 30% os gastos dos alunos para as aulas práticas do curso de cozinha no ano de 2017

Projeto: Adequação ao mercado de trabalho

Responsável(eis): Patrícia Campos Magalhães

Data de Início: 02/02/2017

Data Final: 31/01/2018

Descrição:

Projeto de Coordenação de Cursos de Gestão Descentralizada Rubens Zamith - Administração e Recursos Humanos - 2017

 

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:
Buscar reduzir o percentual de evasão no Curso Técnico em Administração e de Recursos Humanos, motivando os alunos a frequentarem o curso a fim de
adquirir conhecimentos, habilidades e competências para poderem participar de processos seletivos e conseguirem oportunidades de colocação como
aprendiz, estagiário ou um emprego na área de administração.

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Objetivo Geral 
Reduzir o índice de evasão no Curso Técnico em Administração, até dezembro de 2017, por meio de disponibilização palestras e pesquisas sobre as
exigências do mercado de trabalho, além de disponibilizar oportunidades de vagas de aprendiz, vagas de estágio e vagas de emprego em horário distinto
do curso.

Objetivos Específicos
Estimular a reflexão sobre a empregabilidade e a importância de ter diferencial em um processo seletivo
Elaborar uma pesquisa de campos sobre as características que o empresário deseja na contratação de empregado, estagiário ou aprendiz. 
Criar um banco de dados de curriculum e manter uma comunicação virtual com os alunos inseridos no projeto.

C. META(S) DO PROJETO:

Aumentar em 30% a quantidade de alunos fazendo estágio ou contrato de aprendizagem

 

 

D.JUSTIFICATIVAS
O mercado atual está cada vez mais exigente, o que gera a necessidade da instituição escolar estimular a reflexão sobre essas exigências e adequação do
discente, para que esse seja inserido no mundo do trabalho com eficiência.

 
E. METODOLOGIA(S)
 
Será realizada uma pesquisa de campo e também realizados palestras e pesquisas para que a reflexão sobre a empregabilidade e a importância de se
adequar ao mercado de trabalho.

 

 

 

F. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS).
 
Esperamos que o índice de satisfação do projeto seja de 70%

 
Metas associadas:

> Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.
> Ampliar em 30% o número de vagas de estágio para alunos dos cursos modulares em 3 anos.

Projeto: Alimentação saudável através da Educação

Responsável(eis): Cláudia Rosemary Ribeiro Gambi

Data de Início: 02/02/2017

Data Final: 31/01/2018

Descrição:

Projeto de Coordenação de Curso Ensino Médio e Etm Nutrição - 2017

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

Junto aos alunos do curso trabalhar a alimentação saudável da comunidade escolar.



 B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Promover uma reflexão/ação sobre uma alimentação saudável.
Levar o adolescente a avaliar o que consome
Sensibilizar a população escolar para a adoção de práticas de alimentação e estilos de vida saudáveis;
Compreender a importância da alimentação na preservação da saúde;

 

C. META(S) DO PROJETO:

Instruir 100% dos alunos dos cursos integrados a prática de alimentação saudável no prazo de 2 anos.

 

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO 
O presente projeto tem por finalidade mostrar que a alimentação inadequada dos alunos do Ensino Técnico Integrado ao Médio pode provocar o sobrepeso
e até a obesidade, fato esse que poderá acarretar problemas na autoestima e distúrbios na saúde.

 
E. METODOLOGIA(S)
O "Projeto Alimentação Saudável " partiu da iniciativa de se trabalhar as questões envolvendo os hábitos alimentares nos alunos do Ensino Médio e Etim,
da Etec João Gomes de Araújo. O presente trabalho foi uma proposta dos professores, que evidenciaram a necessidade da retomada e extensão da
temática, tendo como princípio a observação dos alimentos inadequados consumidos de maneira corriqueira e muitas vezes excessiva por uma parcela dos
alunos nos horários de intervalo e almoço. 
Torna-se prioritário, elencar situações de ensino-aprendizagem onde os alunos possam ser instigados à reflexão sobre os hábitos alimentares e a
importância destes para uma melhor qualidade de vida. Pretende-se, desta forma, criar possibilidades para a apropriação dos conhecimentos e uma
mudança positiva no tocante à problemática retratada no projeto.

 

 
F. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS).

 
Maior conscientização de pais e profissionais da educação sobre a importância de uma alimentação saudável.
Através da intervenção nutricional feita pela nutricionista e encaminhamentos a órgãos públicos de saúde (se necessário), eliminar os casos de alteração
de peso (desnutrição, sobrepeso e obesidade);

 
Metas associadas:

> Instruir 100% dos alunos dos cursos integrados a pratica de alimentação e vida saudável no prazo de 2 anos.

Projeto: De olho na motivação.

Responsável(eis): Anderson Reginaldo Santos

Data de Início: 02/02/2017

Data Final: 31/01/2018

Descrição:

Projeto de Coordenação de Cursos Técnico e Etim Mecânica  - 2017

 

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO: 

- Motivar os alunos na participação durante as aulas e eventos.
- Organizar atividades interdisciplinares com o objetivo de desenvolver capacidade técnica dos alunos.
- Expor os trabalhos realizados em uma semana (a ser definida) com foco tecnológico.
- Visitas técnicas à feiras.
- Palestras Técnicas.

 
B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
- Avaliar o nível de motivação dos alunos.
- Desenvolver projetos técnicos com foco no curso de mecânica e tecnologia;
- Contextualizar as atividades com setores econômicos da cidade de Pindamonhangaba.
- Incentivar professores e alunos a trabalhar com projeto interdisciplinar, visando mostrar ao aluno que as disciplinas se interagem e se complementam.

 
C. META(S) DO PROJETO:
- Elaborar relatórios técnicos e protótipos para serem disponibilizados para futuras consultas.
- Realizar um projeto interdisciplinar ao longo de 2017.
- Proporcionar visita técnica à Feira Expomafe, para conhecer a amplitude das oportunidades de atuação profissional.
- Envolver 100% dos alunos no envolvimento do projeto.

 
D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:
- Muitos alunos começam o curso simplesmente para pegar o certificado de técnico, e não para obter os devidos conhecimentos nas disciplinas e possíveis



oportunidades futuras na área. Durante o decorrer do curso, podem ter dificuldades em algumas disciplinas e, como já não prestaram atenção nos
conteúdos anteriores, acabam desmotivando-se e desistindo do curso.

 
E. METODOLOGIA(S)
- Reuniões com docentes envolvidos no projeto;
- Promover encontros interdisciplinares para a definição dos produtos a serem desenvolvidos e promovidos pelos alunos;
- Definição das perguntas que formarão o questionário a ser aplicado aos alunos.
- Aplicação do questionário.
- Levantamento das principais dificuldades enfrentadas pelos alunos.
- Acompanhamento e possíveis melhorias antes, durante e depois do projeto.

 

F. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS).
 
- Incentivar os docentes a realizar atividades interdisciplinares e constatar sua eficácia.
- Desenvolver conhecimentos de forma múltipla.
- Aproximar os alunos das práticas cientificas e aplicadas na indústria.
- Melhor desempenho dos alunos na conclusão do Trabalho de Conclusão de Curso;
- Ajudar e motivar os alunos a concluírem o curso Técnico Mecânico com dignidade, visando um excelente futuro no mercado de trabalho;

 
Metas associadas:

> Reduzir a desmotivação dos alunos em 10% no curso Técnico em Mecânica no prazo de 1 ano.
> Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.

Projeto: “Integração e Ação Para Maiores Oportunidades”

Responsável(eis): Sérgio Gritti

Data de Início: 02/02/2017

Data Final: 31/01/2018

Descrição:

Projeto de Coordenação de Cursos de Gestão Administração, Logística e Recursos Humanos da Descentralizada Alzira Franco - 2017

 

A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO:

Viabilizar com o professor Marcelo Costa Neves a utilização de instrumento de comunicação virtual onde possamos trocar informações com os alunos,
sobre mercado de trabalho e oportunidades de vagas de estágio, de aprendiz e de emprego.
Envolver os professores Rafael de Andrade Fernandes, Vânia Bianchi de Araújo, Cristiane Freire de Oliveira e Sérgio Luiz Gritti, que ministram aulas no
curso, para que possamos orientar os alunos do 1º Administração, 2º Logística e 3º Recursos Humanos, da Classe Descentralizada EE Alzira Franco, da
Etec João Gomes de Araújo, quanto à elaboração de currículo, simulação de entrevista e postura profissional em processos seletivos.
Promover a integração entre os cursos de Recursos Humanos, Logística e Administração.
Fazer contato e articular com entidades que promovem cadastro e encaminhamento para vagas de estágio, de aprendiz e de emprego, que emitem carteira
de trabalho e possibilitam inscrição em programas de orientação profissional.
Fazer contato como com empresas, buscando realizar visitas técnicas e palestras para os alunos, como forma de aproximar os conhecimentos teóricos da
prática, dando uma maior visão do mercado de trabalho.

 
B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Objetivo Geral
Reduzir em 20% o índice de evasão nos Curso Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística e Técnico em Administração, até dezembro de 2017,
por meio do envolvimento dos alunos em atividades interdisciplinares e práticas, motivando os alunos, melhorando a imagem dos cursos e a demanda no
vestibulinho, possibilitando maiores oportunidades através de uma ação integrada em busca de vagas de estágio, de aprendiz e de emprego na área, em
horário distinto do curso.
Objetivos Específicos
• Criar uma um instrumento de comunicação virtual para que possam ser trocadas informações com os alunos, sobre mercado de trabalho e oportunidades
de vagas de estágio, de aprendiz e de emprego;
• Articular com o CIEE o cadastro de todos os alunos para vagas de estágio e de aprendiz;
• Articular com o Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT, órgão da Secretaria de Estado e Relações do Trabalho do SINE - Sistema Nacional de
Emprego, para emissão de carteira de trabalho e para cadastro dos alunos maiores de 16 anos, no sistema Mais Emprego, do Ministério do Trabalho,
visando disponibilização das vagas e oportunidades de emprego, que estejam dentro do perfil dos discentes da Etec João Gomes de Araújo e
Descentralizada Alzira Franco, assim como, proporcionar a participação de alunos, maiores de 16 anos, no Programa Time do Emprego da SERT;
• Orientar os alunos para procederem à emissão de carteiras de trabalho e o cadastro junto ao sistema Mais Emprego do MTE, no PAT/SERT/SINE; 
• Promover inscrição de alunos maiores de 16 anos, para participação no programa Time do Emprego, SERT - Secretaria Estadual do Emprego e Relações
do Trabalho;
• Articular com empresas, com agências de emprego e com profissionais que atuam na área, inclusive ex-alunos, para promoverem palestras e visitas
técnicas;
• Realizar palestras, sobre mercado de trabalho e área de atuação, no auditório da prefeitura municipal;
• Buscar vagas de aprendiz, de estágio e de emprego e divulgá-las no instrumento virtual e em um painel afixado na umidade escolar;
• Encaminhar os alunos com perfil para as oportunidades de vagas disponíveis;
• Envolver todos os alunos do curso Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística e Técnico em Administração por meio de atividades e ações
interdisciplinares desenvolvidas no ano de 2017. 
• Melhorar a imagem dos cursos Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística e Técnico em Administração, junto à comunidade em 2017,
objetivando o aumento da demanda pelos cursos nos próximos vestibulinhos.



• Aumentar a permanência dos alunos no Curso Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística e Técnico em Administração e, por conseguinte,
diminuir a evasão.

 
C. META(S) DO PROJETO:
1. Aumentar em 15% a inserção de alunos, do Técnico em Administração, em vagas de estágio.
2. Aumentar em 10 % a inserção de alunos, do Curso Técnico em Logística, em vagas de estágio.
3. Envolver em 100% os alunos do curso Técnico em Recursos Humanos, em atividades interdisciplinares, no 1º semestre do ano de 2017.

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

A EE. Alzira Franco é uma extensão da Etec João Gomes de Araújo e está localizada em Pindamonhangaba.
Numa análise dos Cursos Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística e Técnico em Administração, percebe-se a necessidade de melhorar a
imagem do curso e a motivação dos alunos, por meio de integração e de ações que geram maiores oportunidades de vagas de estágio, de aprendiz e de
emprego, sendo uma reivindicação dos alunos e, ainda, como forma a propiciar a permanência dos alunos no curso, diminuindo a evasão e gerando mais
oportunidades de inserção no mercado de trabalho.
Sabe-se que oportunidades de vagas de emprego na área administrativa e, em especial, de recursos humanos, logística e administração exigem experiência
e vivência prática sendo uma realidade em todos os setores econômicos, na indústria, comércio e serviços, o que será possível através de oportunidades de
vagas estágio e de aprendiz.
Frente à análise realizada, observa-se que os cursos Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística e Técnico em Administração são de fundamental
importância, para formar profissionais e atender ao perfil das vagas da área de gestão e negócios, que os vários setores da economia demandam e que
devido a crise econômica exigem maior formação e capacitação, aliada à experiência.
Os cursos Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística e Técnico em Administração, tem como potencialidades o excelente nível do corpo
docente, contando com profissionais que também atuam na área, em outras organizações, transmitindo aos alunos todo um conhecimento prático e vivência
de mercado de trabalho. Além da credibilidade que o Centro Paula Souza desfruta na cidade e na região.
Percebemos que são fragilidades falta de mais laboratórios, para maior desenvolvimento das aulas práticas, falta de recursos financeiros para promover
atividades externas, bem como a dependência por instalações cedidas pela Secretaria da Educação, através de convênio com o Centro Paula Souza, pois foi
criada, por parte dos alunos, uma falsa imagem de serem inferiores ou preteridos em relação à Etec Sede, resultando em evasão e baixa demanda, nos
vestibulinhos para o curso.

 

E. METODOLOGIA(S)
• Articulação para envolvimento e integração entre os docentes, que ministram componentes nos cursos Técnico em Recursos humanos, Técnico em
Logística e Técnico em Administração, bem como com todos os alunos desses cursos, através de ações e atividades interdisciplinares.
• Acompanhamento constante de pautas das disciplinas;
• Apresentação das competências profissionais dos Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística e Técnico em Administração exigidas pelo
mercado de trabalho;
• Pesquisas interdisciplinares das Competências, habilidades e atitudes que são necessárias. 
• Articulação com entidades e empresas, para maiores oportunidades de vagas de estágio, de aprendiz e de emprego;
• Orientação para emissão de carteira de trabalho, cadastro para estágio, aprendiz e emprego;
• Promoção de palestras e visitas técnicas;
• Avaliação dos resultados do Projeto.

 

F. RESULTADOS ESPERADOS
Alunos do Curso Técnico em Recursos Humanos, mais satisfeitos e envolvidos 100% nas atividades interdisciplinares desenvolvidas no 1º semestre do ano
de 2017, resultando numa melhor imagem do curso. 
Mais vagas de estágio ofertadas, resultando num aumento em 15% de inserção de alunos do Técnico em Administração e de 10% de inserção dos alunos do
Técnico em Logística, nessas vagas de estágio.

Metas associadas:

> Ampliar em 30% o número de vagas de estágio para alunos dos cursos modulares em 3 anos.
> Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.
> Aumentar o desempenho dos alunos em 20% nos componentes dos cursos de Gestão no prazo de 2 anos.
> Reduzir em 20% o número de alunos das descentralizadas com a frequências abaixo de 75%, no ano de 2017.

Projeto: Foco na evasão

Responsável(eis): Maria Regina Gonçalves

Data de Início: 02/02/2017

Data Final: 31/01/2018

Descrição:

Projeto de Coordenação de Curso Técnico em Informática - 2017

 
A. LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO: - 

- Interdisciplinaridade.
1º mostrar aos alunos que componentes diferentes se completam para execução de projetos.
- Evasão
2º monitorar as faltas dos alunos e procura-los no caso de excesso, procurando conhecer os motivos das faltas e incentivar a permanecer no curso
mostrando no que o curso poderá ajudá-lo na sua vida profissional.
3º para os alunos iniciantes enfatizar através de palestras, depoimentos, apresentação das Habilidades, competências e bases tecnológicas quais as
disciplinas vão aprender, a postura que deverão ter, a importância da dedicação aos estudos.
4º Sistema de apadrinhamentos, cada professor observa a rotina diária de um pequeno grupo de alunos e se perceber algum problema, tenta solucionar.
Incluímos neste projeto colegas que também possam acompanhar uns aos outros e conhecer qualquer tipo de problema que que eles podem estar passando. 
5º Fazer um banco de dados de currículos atualizados e revisados para um pronto atendimento no caso de solicitação de estagiário ou jovem aprendiz por



parte de alguma empresa;
6ª Procurar oferecer nossos alunos á empresas da região através de visitas ou envio de cartas (e-mail).

 

 
B. OBJETIVO(S) DO PROJETOS:
O projeto vem combater a evasão escolar e mostrar ao aluno a interdisciplinaridade dos componentes existentes no curso.

 
C. META(S) DO PROJETO:
Incentivar professores e alunos a trabalhar com projeto interdisciplinar, visando mostrar ao aluno que as disciplinas se interagem e se complementam e
são dependentes umas das outras na execução de projetos, 75%.
Diminuir a evasão escolar. 10%;
- Aumentar em 10% em 2 anos as vagas de estágios;

 

 

 

D) JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO DOCENTE, EM CONJUNTO COM A
DIREÇÃO E CITADOS NO PROJETO.
Deixar claro para o aluno que uma disciplina complementa a outra formando assim um projeto completo.
Conforme apontamento no SAI o aluno tem dificuldade em reconhecer trabalhos interdisciplinares.

 
E. METODOLOGIA(S):

Monitorar assiduidade através do NSA
Monitorar os projetos interdisciplinaridade através do alinhamento entre o PTD e os Lançamentos do conteúdo no NSA. 
Monitorar os estágios. Entrando em contato contato com a Empresa/Aluno.

 
G. RESULTADOS ESPERADOS:

Diminuir a 10% evasão em 2017

100% interdisciplinaridade

Aumentar em 10% de vagas de estágios/jovem aprendiz em 2017

Metas associadas:

> Ampliar em 30% o número de vagas de estágio para alunos dos cursos modulares em 3 anos.
> Redução da Evasão Escolar em 50% nos cursos modulares no prazo de 3 anos.
> Redução de 50% respostas negativas ao SAI em relação atividades diversificadas e projetos interdisciplinares no prazo de 4 anos.

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA

Após apresentação, estudo, discussão e verificação dos pontos fortes e fracos, metas, indicadores, recursos físicos, materiais e financeiros apresentados, que
englobam a finalização do Plano Plurianual de Gestão 2017/2021, os componentes do Conselho de Escola 2017abaixo descriminados:

Mirtes Marroco Paim - Diretora de Escola

Marília Cristina S. M. Schmidt - Orientador Educacional

Rosa Eli Vital Leite de Lima - Representante de instituição auxiliar

Gláucia Calegari Labastie - Representante relação institucional

Arlete C. Monteiro Vieira - Professor Técnico

Maria Isolina de Oliveira Souza -   Professor ETIM

Mário Augusto de Souza -     Coordenador Sede

Patrícia Campos Magalhães - Coordenadora Descentralizada

Matheus A. Cardoso N. dos Santos - Servidor

Jomar Leite da Silva - Pai de aluno

Daniela Russo Rodrigues - Mãe de aluna

Ivam Fernandes Piolla - Aluno 1º Módulo de Cozinha

Paulo Henrique Barbosa - Aluno 1º Módulo de Cozinha

Victoria Gambi - Aluna Egressa



Ricieri Ramos dos Santos - Representante dos Empresários

Rodrigo Godoy - Representante Poder Público

Ademar Paes dos Santos - Coordenador Pedagógico,

Opinaram e decidiram por sua homologação e aprovação por unanimidade, conforme parâmetros encontrados na legislação vigente e determinados pelo Centro
Paula Souza.
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