
 

PLANO PLURIANUAL DE GESTãO 2019 - 2023PLANO PLURIANUAL DE GESTãO 2019 - 2023

ETEC RODRIGUES DE ABREUETEC RODRIGUES DE ABREU
IntroduçãoIntrodução
  

O Plano Escolar da Escola Técnica Estadual Rodrigues de Abreu representa os anseios daO Plano Escolar da Escola Técnica Estadual Rodrigues de Abreu representa os anseios da
Comunidade Escolar e revela os princípios que norteiam a Proposta Político Pedagógica da Escola. OComunidade Escolar e revela os princípios que norteiam a Proposta Político Pedagógica da Escola. O
Plano está fundamentado de acordo com as normas estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases daPlano está fundamentado de acordo com as normas estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional de 1996 e no Regimento Comum das Escolas Técnicas do CEETEPS. Delineia aEducação Nacional de 1996 e no Regimento Comum das Escolas Técnicas do CEETEPS. Delineia a
Proposta Político Pedagógica, os objetivos, metas, ações, cronograma, acompanhamento e avaliaçãoProposta Político Pedagógica, os objetivos, metas, ações, cronograma, acompanhamento e avaliação
das atividades previstas para o desenvolvimento do trabalho administrativo e pedagógico que adas atividades previstas para o desenvolvimento do trabalho administrativo e pedagógico que a
comunidade propôs para o período letivo de 2019 a 2023.O Plano Plurianual de Gestão tem umacomunidade propôs para o período letivo de 2019 a 2023.O Plano Plurianual de Gestão tem uma
vigência de cinco anos, com replanejamento no mínimo anual. Esta atualização garante avigência de cinco anos, com replanejamento no mínimo anual. Esta atualização garante a
implementação de novos projetos e as constantes buscas de melhorias, analisando quais osimplementação de novos projetos e as constantes buscas de melhorias, analisando quais os
caminhos estão corretos e quais pontos devem ser redefinidos ou simplesmente substituídos. Acaminhos estão corretos e quais pontos devem ser redefinidos ou simplesmente substituídos. A
Equipe Multidisciplinar atuou decisivamente para a elaboração desse Plano Escolar. Essa Equipe éEquipe Multidisciplinar atuou decisivamente para a elaboração desse Plano Escolar. Essa Equipe é
representativa da Comunidade Escolar, uma vez que é composta por membros da equipe derepresentativa da Comunidade Escolar, uma vez que é composta por membros da equipe de
Direção, professores, funcionários, pais e alunos.A elaboração do Plano Escolar está fundamentadaDireção, professores, funcionários, pais e alunos.A elaboração do Plano Escolar está fundamentada
no planejamento estratégico e no planejamento participativo. A elaboração deste Plano representano planejamento estratégico e no planejamento participativo. A elaboração deste Plano representa
para a escola um momento de análise de seu desempenho e, ao mesmo tempo, tem como finalidadepara a escola um momento de análise de seu desempenho e, ao mesmo tempo, tem como finalidade
o planejamento de atividades e posturas para o aprimoramento da Etec Rodrigues de Abreu noo planejamento de atividades e posturas para o aprimoramento da Etec Rodrigues de Abreu no
cumprimento de sua missão, no atendimento das exigências e expectativas estabelecidas pelacumprimento de sua missão, no atendimento das exigências e expectativas estabelecidas pela
administração central do CPS, no atendimento das necessidades do mercado de trabalho regional e,administração central do CPS, no atendimento das necessidades do mercado de trabalho regional e,
principalmente, na melhoria da qualidade de vida da população.A análise de desempenho - de seusprincipalmente, na melhoria da qualidade de vida da população.A análise de desempenho - de seus
processos, seus resultados, suas relações internas e externas, seus valores e suas condições deprocessos, seus resultados, suas relações internas e externas, seus valores e suas condições de
funcionamento – é uma constante. A partir dessa análise nos projetamos, definindo onde queremosfuncionamento – é uma constante. A partir dessa análise nos projetamos, definindo onde queremos
chegar e quais estratégias devem ser adotadas para alcançarmos nossos objetivos. É, assim, umchegar e quais estratégias devem ser adotadas para alcançarmos nossos objetivos. É, assim, um
guia para as ações estratégicas dentro da unidade escolar. Semestralmente são aplicadas pesquisas,guia para as ações estratégicas dentro da unidade escolar. Semestralmente são aplicadas pesquisas,
assim como levantadas sugestões para melhoria do processo. Decisões de grande amplitude sãoassim como levantadas sugestões para melhoria do processo. Decisões de grande amplitude são
tomadas após consultas em assembleias; outras, com maior especificidade ou menor tempo paratomadas após consultas em assembleias; outras, com maior especificidade ou menor tempo para
discussões, são tomadas pelos componentes da Direção da Escola e coordenadores.O início dadiscussões, são tomadas pelos componentes da Direção da Escola e coordenadores.O início da
elaboração do Plano Plurianual de Gestão 2019 – 2023 se deu na Reunião de Planejamento queelaboração do Plano Plurianual de Gestão 2019 – 2023 se deu na Reunião de Planejamento que
ocorreu no dia 01 de dezembro de 2018 com a projeção das metas e dos projetos desenvolvidos eocorreu no dia 01 de dezembro de 2018 com a projeção das metas e dos projetos desenvolvidos e
atrelados às mesmas, proporcionando uma visão para os docentes, que avaliaram as necessidadesatrelados às mesmas, proporcionando uma visão para os docentes, que avaliaram as necessidades
em manter, suprimir ou sugerir novas metas, considerando as prioridades, pontos fortes da unidadeem manter, suprimir ou sugerir novas metas, considerando as prioridades, pontos fortes da unidade
e situações-problemas. Em outro momento, na Reunião de Planejamento dos dias 01 e 02 dee situações-problemas. Em outro momento, na Reunião de Planejamento dos dias 01 e 02 de
fevereiro de 2019, foram analisados vários itens com os professores, coordenadores e direção,fevereiro de 2019, foram analisados vários itens com os professores, coordenadores e direção,
seguindo com a realização de uma dinâmica, onde os professores apontaram: força, fraqueza,seguindo com a realização de uma dinâmica, onde os professores apontaram: força, fraqueza,
oportunidade e ameaça e reuniram-se em grupos para debate, propondo novas metas, incluindo,oportunidade e ameaça e reuniram-se em grupos para debate, propondo novas metas, incluindo,
algumas que fossem específicas para as classes descentralizadas e extensão. Após o debate osalgumas que fossem específicas para as classes descentralizadas e extensão. Após o debate os
grupos socializaram as sugestões com os colegas, que poderiam realizar comentários e sugerirgrupos socializaram as sugestões com os colegas, que poderiam realizar comentários e sugerir
adequações.adequações.

A escola.A escola.
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ParticipantesParticipantes
DiretorDiretorNomeNome

Ana Carla Fernandes CacereAna Carla Fernandes Cacere
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II IIII IIIIII IVIV

ROSIMEIREROSIMEIRE
APARECIDAAPARECIDA
DA SILVADA SILVA
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Mãe deMãe de
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MadeiraMadeira
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RepresentanRepresentan
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institucionaisinstitucionais

LucileneLucilene
MaranhoMaranho

RepresentanRepresentan
te de Órgãote de Órgão
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de Classede Classe
Ana CarlaAna Carla
FernandesFernandes
CacereCacere

DiretoraDiretora

João CarlosJoão Carlos
TascinTascin

RepresentanRepresentan
te do Poderte do Poder
PúblicoPúblico
MunicipalMunicipal

AntonioAntonio
Monteiro daMonteiro da
SilvaSilva

RepresentanRepresentan
te dete de
EntidadesEntidades
AssistenciaisAssistenciais

LUCIANOLUCIANO
FERREIRAFERREIRA

RepresentanRepresentan
te dete de
empresáriosempresários
vinculado avinculado a
um cursoum curso

ANGELAANGELA
MARIA DEMARIA DE
MELOMELO

ServidorServidor
Técnico AdmTécnico Adm
inistrativoinistrativo

SILVIASILVIA
CRISTIANECRISTIANE
MARANGONIMARANGONI

RepresentanRepresentan
te daste das
InstituiçõesInstituições
AuxiliaresAuxiliares

CESARCESAR
NEVESNEVES
ORTIZORTIZ

AlunoAluno

ERIKAERIKA
FERNANDAFERNANDA
COSTACOSTA
VENDRAMINIVENDRAMINI

AlunoAluno
egressoegresso
atuante ematuante em
sua área desua área de
formaçãoformação

RENATARENATA
FERNANDESFERNANDES

RepresentanRepresentan
te dete de
segmento desegmento de
interesse dainteresse da
escola -escola -
CoordenaçãoCoordenação
PedagógicaPedagógica

FABIANAFABIANA
APARECIDAAPARECIDA
MENEGAZZOMENEGAZZO
CORDEIROCORDEIRO

RepresentanRepresentan
te dete de
segmento desegmento de
interesse dainteresse da
escola -escola -
OrientaçãoOrientação
EducacionalEducacional

LUIZLUIZ
GUSTAVOGUSTAVO
RODRIGUESRODRIGUES

ProfessorProfessor

Outros participantesOutros participantesNomeNome SegmentoSegmento
queque
representarepresenta

II IIII IIIIII IVIV

SAMUEL OGSAMUEL OG
ASAWARAASAWARA

DiretorDiretor
AcadêmicoAcadêmico
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GARCIAGARCIA
Germano deGermano de
Jesus TobiasJesus Tobias

CoordenadorCoordenador
GestãoGestão
ExtensãoExtensão
ErnestoErnesto
MonteMonte

JeffersonJefferson
RogerRoger
MoreiraMoreira

CoordenadorCoordenador
de Curso dede Curso de
InformáticaInformática
e Desenvolvie Desenvolvi
mentomento
SistemasSistemas

João RicardoJoão Ricardo
AndreoAndreo

CoordenadorCoordenador
EnsinoEnsino
Médio,Médio,
Integrados eIntegrados e
MTecMTec

ElieteEliete
Regina deRegina de
SouzaSouza

DiretoraDiretora
Serviço AdmServiço Adm
inistrativoinistrativo

Paula VilaniPaula Vilani
da Silvada Silva
AddadAddad

CoordenadorCoordenador
a Classe Desa Classe Des
centralizadacentralizada
emem
PIRATININGAPIRATININGA

MILENAMILENA
TICIANELI DETICIANELI DE
OLIVEIRAOLIVEIRA

CoordenadorCoordenador
a Classe Desa Classe Des
centralizadacentralizada
de Agudosde Agudos

FERNANDOFERNANDO
HENRIQUEHENRIQUE
RODRIGUESRODRIGUES
DE CAMPOSDE CAMPOS

CoordenadorCoordenador
CursoCurso
Técnico emTécnico em
Logística eLogística e
FinançasFinanças

REBECA DEREBECA DE
OLIVEIRAOLIVEIRA
MOREIRA DEMOREIRA DE
SOUZASOUZA

CoordenadorCoordenador
a Cursoa Curso
Técnico emTécnico em
EnfermagemEnfermagem

IRINEU DEIRINEU DE
SOUZASOUZA
BARROSBARROS

CoordenadorCoordenador
Curso deCurso de
SegurançaSegurança
do Trabalhodo Trabalho

EOLIMAREOLIMAR
VICTORIA DAVICTORIA DA
SILVASILVA

AuxiliarAuxiliar
DocenteDocente

Legenda das etapasLegenda das etapas
I - Levantamento de Dados e InformaçõesI - Levantamento de Dados e Informações
II - Análise dos IndicadoresII - Análise dos Indicadores
III - Definição de prioridades;III - Definição de prioridades;
IV - Definição de Metas / ProjetosIV - Definição de Metas / ProjetosProjeto Político PedagógicoProjeto Político Pedagógico
  

Ensino Técnico de Administração Integrado ao MédioEnsino Técnico de Administração Integrado ao Médio
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O Ensino Técnico de Administração Integrado ao Médio visa capacitar o aluno para a formaçãoO Ensino Técnico de Administração Integrado ao Médio visa capacitar o aluno para a formação
profissional, atuando no mercado de trabalho em vários departamentos de uma organização sejaprofissional, atuando no mercado de trabalho em vários departamentos de uma organização seja
esta pública, privada ou mista, comercial ou industrial ou em empreendimento próprio - autônomo.esta pública, privada ou mista, comercial ou industrial ou em empreendimento próprio - autônomo.

Ensino Técnico de Informática Integrado ao MédioEnsino Técnico de Informática Integrado ao Médio

O Ensino Técnico de Informática Integrado ao Médio desenvolve no aluno uma formação maisO Ensino Técnico de Informática Integrado ao Médio desenvolve no aluno uma formação mais
direcionada a área de fundamentos e infraestrutura de TI (Tecnologia da Informação), direcionando adirecionada a área de fundamentos e infraestrutura de TI (Tecnologia da Informação), direcionando a
manutenção e suporte ao usuário, permitindo amplas opções para ingresso no mercado de trabalho,manutenção e suporte ao usuário, permitindo amplas opções para ingresso no mercado de trabalho,
nas atividades empresariais, comerciais, industriais e em negócio próprio.nas atividades empresariais, comerciais, industriais e em negócio próprio.

Ensino Técnico de Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao MédioEnsino Técnico de Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Médio

O Ensino Técnico de Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Médio almeja levar o aluno àO Ensino Técnico de Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Médio almeja levar o aluno à
formação profissional para o desenvolvimento de sistemas computacionais, trabalhando emformação profissional para o desenvolvimento de sistemas computacionais, trabalhando em
empresas de diversos ramos de atividade e de diversos portes ou como profissional autônomo,empresas de diversos ramos de atividade e de diversos portes ou como profissional autônomo,
utilizando linguagens de programação específica, sistemas gerenciadores de bancos de dados,utilizando linguagens de programação específica, sistemas gerenciadores de bancos de dados,
sistemas operacionais e embarcados.sistemas operacionais e embarcados.

Ensino Médio Técnico em Recursos HumanosEnsino Médio Técnico em Recursos Humanos

O Ensino Médio Técnico em Recursos Humanos, dentro de seu itinerário formativo, capacita o alunoO Ensino Médio Técnico em Recursos Humanos, dentro de seu itinerário formativo, capacita o aluno
em sua área de formação de gestão e negócios, direcionado para as atividades de recrutamento,em sua área de formação de gestão e negócios, direcionado para as atividades de recrutamento,
seleção, treinamento de pessoal, cargos e salários, procedimentos internos, normas técnicas,seleção, treinamento de pessoal, cargos e salários, procedimentos internos, normas técnicas,
ambientais, de qualidade e de saúde no trabalho em organizações ou empresas dos diversos ramosambientais, de qualidade e de saúde no trabalho em organizações ou empresas dos diversos ramos
e portes.e portes.

Agrupamento DiscenteAgrupamento Discente
SemestreSemestre

Recursos HumanosRecursos Humanos

Apresenta-se resumidamente o quadro de lotação da Unidade Escolar:Apresenta-se resumidamente o quadro de lotação da Unidade Escolar:

Diretora de Escola: Ana Carla Fernandes CacereDiretora de Escola: Ana Carla Fernandes Cacere

Diretora de Serviço- Área Administrativa: Eliete Regina de SouzaDiretora de Serviço- Área Administrativa: Eliete Regina de Souza

Diretorde Serviço- Área Acadêmica: Samuel Ogasawara GarciaDiretorde Serviço- Área Acadêmica: Samuel Ogasawara Garcia

01 Assistente Técnico Administrativo I01 Assistente Técnico Administrativo I

01 Coordenador Pedagógico01 Coordenador Pedagógico

03 Coordenador de Classe Descentralizada03 Coordenador de Classe Descentralizada

07Coordenadores de Curso07Coordenadores de Curso
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01 Orientador Educacioanal01 Orientador Educacioanal

100 Docentes100 Docentes

01 Auxiliar de Docente01 Auxiliar de Docente

01 Assistente Administrativo01 Assistente Administrativo

04Agentes Técnicos Administrativo04Agentes Técnicos Administrativo

01 Auxiliar de Apoio01 Auxiliar de Apoio

02Estagiários02Estagiários

NomeNome Aline Godoi Luiz SacomaniAline Godoi Luiz Sacomani
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Eliete Regina de SouzaEliete Regina de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretoria de Serviço: Area Administrativa -Diretoria de Serviço: Area Administrativa -

Administração de Rh, Patrimônio, Terceiros,Administração de Rh, Patrimônio, Terceiros,
Serviços Gerais da unidade. Os ServiçosServiços Gerais da unidade. Os Serviços
Administrativos compreendem a execução dasAdministrativos compreendem a execução das
atividades de administração de pessoal, recursosatividades de administração de pessoal, recursos
físicos, financeiros e materiais, compras,físicos, financeiros e materiais, compras,
almoxarifado, limpeza, patrimônio, segurança,almoxarifado, limpeza, patrimônio, segurança,
zeladoria, manutenção das instalações,zeladoria, manutenção das instalações,
equipamentos e outras pertinentes no âmbito daequipamentos e outras pertinentes no âmbito da
Etec.Etec.

NomeNome Ana Carla Fernandes CacereAna Carla Fernandes Cacere
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretor de unidadeDiretor de unidade

NomeNome Eolimar Victoria da SilvaEolimar Victoria da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade X - organiza e prepara os ambientes didáticosX - organiza e prepara os ambientes didáticos

(laboratórios, oficinas, de campo, setores(laboratórios, oficinas, de campo, setores
agropecuários, etc.) destinados às aulas práticasagropecuários, etc.) destinados às aulas práticas
na organização curricular dos cursos; X -na organização curricular dos cursos; X -
acompanha e auxilia o professor noacompanha e auxilia o professor no
desenvolvimento das aulas práticas. X -desenvolvimento das aulas práticas. X -
providenciar a preparação do local de trabalho,providenciar a preparação do local de trabalho,
dos materiais, ferramentas, instrumentos,dos materiais, ferramentas, instrumentos,
máquinas e equipamentos a serem utilizados,máquinas e equipamentos a serem utilizados,
verificando as condições dos mesmos, o estado deverificando as condições dos mesmos, o estado de
conservação de todos os equipamentos econservação de todos os equipamentos e
cuidados de segurança dos alunos, para assegurarcuidados de segurança dos alunos, para assegurar
a execução correta das tarefas e operaçõesa execução correta das tarefas e operações
programadas;programadas;
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NomeNome Silvia Cristiane MarangoniSilvia Cristiane Marangoni
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenadora do Curso Técnico em TransaçõesCoordenadora do Curso Técnico em Transações

Imobiliárias/ Serviços Jurídicos coordena oImobiliárias/ Serviços Jurídicos coordena o
planejamento do trabalho docente planejamento,planejamento do trabalho docente planejamento,
controle e avaliação e o registro das atividadescontrole e avaliação e o registro das atividades
técnicas vinculadas ao projeto pedagógico detécnicas vinculadas ao projeto pedagógico de
cada curso e ao projeto político-pedagógico dacada curso e ao projeto político-pedagógico da
unidade de ensino, além da otimização dosunidade de ensino, além da otimização dos
recursos físicos e didáticos disponíveis para osrecursos físicos e didáticos disponíveis para os
cursos que lhe são afetos.cursos que lhe são afetos.

NomeNome Renata FernandesRenata Fernandes
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenadora de Curso Ensino Médio /ETIM.Coordenadora de Curso Ensino Médio /ETIM.

coordenar o planejamento do trabalho docente,coordenar o planejamento do trabalho docente,
planejamento, controle e avaliação e o registroplanejamento, controle e avaliação e o registro
das atividades técnicas vinculadas ao projetodas atividades técnicas vinculadas ao projeto
pedagógico de cada curso e ao projeto político-pedagógico de cada curso e ao projeto político-
pedagógico da unidade de ensino, além dapedagógico da unidade de ensino, além da
otimização dos recursos físicos e didáticosotimização dos recursos físicos e didáticos
disponíveis para os cursos que lhe são afetos.disponíveis para os cursos que lhe são afetos.

NomeNome Eliana Madeira de LimaEliana Madeira de Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenadora de Projeto : BibliotecaCoordenadora de Projeto : Biblioteca

NomeNome Iriani Aparecida Norato MelhemIriani Aparecida Norato Melhem
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenadora de Classe DescentralizadaCoordenadora de Classe Descentralizada

NomeNome Franciele Costa da SilvaFranciele Costa da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenadora de Curso Técnico em Segurança doCoordenadora de Curso Técnico em Segurança do

Trabalho e Enfermagem coordena o planejamentoTrabalho e Enfermagem coordena o planejamento
do trabalho docente planejamento, controle edo trabalho docente planejamento, controle e
avaliação e o registro das atividades técnicasavaliação e o registro das atividades técnicas
vinculadas ao projeto pedagógico de cada curso evinculadas ao projeto pedagógico de cada curso e
ao projeto político-pedagógico da unidade deao projeto político-pedagógico da unidade de
ensino, além da otimização dos recursos físicos eensino, além da otimização dos recursos físicos e
didáticos disponíveis para os cursos que lhe sãodidáticos disponíveis para os cursos que lhe são
afetos.afetos.

NomeNome Luciano FerreiraLuciano Ferreira
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Curso Técnico em Administração /Coordenador de Curso Técnico em Administração /

Técnico em Logística coordena o planejamento doTécnico em Logística coordena o planejamento do
trabalho docente planejamento, controle etrabalho docente planejamento, controle e
avaliação e o registro das atividades técnicasavaliação e o registro das atividades técnicas
vinculadas ao projeto pedagógico de cada curso evinculadas ao projeto pedagógico de cada curso e
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ao projeto político-pedagógico da unidade deao projeto político-pedagógico da unidade de
ensino, além da otimização dos recursos físicos eensino, além da otimização dos recursos físicos e
didáticos disponíveis para os cursos que lhe sãodidáticos disponíveis para os cursos que lhe são
afetos.afetos.

NomeNome Jefferson Roger MoreiraJefferson Roger Moreira
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Curso Informática - ClasseCoordenador de Curso Informática - Classe

DescentralizadaDescentralizada

NomeNome Paula Vilani da Silva AddadPaula Vilani da Silva Addad
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Projeto Biblioteca Ativa.Projeto Biblioteca Ativa.

NomeNome Daniel Toetz DuarteDaniel Toetz Duarte
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Responsável por Laboratório Sede.Responsável por Laboratório Sede.

NomeNome Ana Carla Fernandes CacereAna Carla Fernandes Cacere
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenadora Pedagógicap coordena e gerenciaCoordenadora Pedagógicap coordena e gerencia

as atividades relacionadas com o processo deas atividades relacionadas com o processo de
ensino aprendizagem coordena as atividadesensino aprendizagem coordena as atividades
relacionadas com o processo de ensino-relacionadas com o processo de ensino-
aprendizagem, em conjunto com osaprendizagem, em conjunto com os
coordenadores de curso.coordenadores de curso.

NomeNome Angélica Aschenbrenner de AzevedoAngélica Aschenbrenner de Azevedo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente no curso de Serviços Jurídicos.Docente no curso de Serviços Jurídicos.

NomeNome Angélica Scheffer da Motta AbrantesAngélica Scheffer da Motta Abrantes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente determinadaDocente determinada

NomeNome Cleusa Assis PintoCleusa Assis Pinto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente determinadoDocente determinado

NomeNome Fernando Henrique Rodrigues de CamposFernando Henrique Rodrigues de Campos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente indeterminadoDocente indeterminado

NomeNome Glauber BalderramasGlauber Balderramas
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente determinadoDocente determinado
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NomeNome Glaucia Estruque PiresGlaucia Estruque Pires
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente determinadoDocente determinado

NomeNome Izabella Biginelli da FonsecaIzabella Biginelli da Fonseca
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome João Alberto Prado MartinJoão Alberto Prado Martin
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Leonardo da Silva ThomaziniLeonardo da Silva Thomazini
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente determinadoDocente determinado

NomeNome Rodrigo RodriguesRodrigo Rodrigues
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente no curso de Administração e Logística.Docente no curso de Administração e Logística.

NomeNome Michele Beatriz Godoy dos Santos de MattosMichele Beatriz Godoy dos Santos de Mattos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Priscila Amorin da CostaPriscila Amorin da Costa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente determinadaDocente determinada

NomeNome Thais de oliveira MaximilianoThais de oliveira Maximiliano
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente determinadoDocente determinado

NomeNome Janaina de Matos MasseriJanaina de Matos Masseri
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade EstagiárioEstagiário

NomeNome Ivan Salina de NicolaiIvan Salina de Nicolai
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade EstagiárioEstagiário

NomeNome Kelly Cristina Ribeiro AguiarKelly Cristina Ribeiro Aguiar
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente no curso de Nutrição e Dietética.Docente no curso de Nutrição e Dietética.

                            9 / 117                            9 / 117



 

NomeNome Celso Faustino JuniorCelso Faustino Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente no componente curricular Geografia E.M./Docente no componente curricular Geografia E.M./

ETIMETIM

NomeNome Daniel Toetz DuarteDaniel Toetz Duarte
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Habilitação Técnico em Informática/Docente na Habilitação Técnico em Informática/

E.M./ ETIME.M./ ETIM

NomeNome Davi Bertozo Bezerra da SilvaDavi Bertozo Bezerra da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação Ténico em InformáticaDocente na habilitação Ténico em Informática

NomeNome Edevandro Nucci de OliveiraEdevandro Nucci de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação de LogísticaDocente na habilitação de Logística

NomeNome Vanessa Messias da Silva MarrichiVanessa Messias da Silva Marrichi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na área de Criação e DesenvolvimentoDocente na área de Criação e Desenvolvimento

de Empresas. Administração Integrado ao Ensinode Empresas. Administração Integrado ao Ensino
Médio - EJAMédio - EJA

NomeNome Eliana Madeira LimaEliana Madeira Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Assistente Técnico Administrativo IAssistente Técnico Administrativo I

NomeNome Marcelo Jose StorionMarcelo Jose Storion
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº da area de InformaticaProfº da area de Informatica

NomeNome Marcio Francisco de PaulaMarcio Francisco de Paula
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Prof da area da saude: EnfermagemProf da area da saude: Enfermagem

NomeNome Maria Lucia de AzevedoMaria Lucia de Azevedo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Prof. de InformaticaProf. de Informatica

NomeNome Antonio Monteiro da SilvaAntonio Monteiro da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº. da área do Ensino Médio: educação FisicaProfº. da área do Ensino Médio: educação Fisica
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NomeNome Cibele do Carmo Mendonça SilvaCibele do Carmo Mendonça Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª. da area da Saude: EnfermagemProfª. da area da Saude: Enfermagem

NomeNome Eliane de Cassia LaminoEliane de Cassia Lamino
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª. Ensino Médio: Matematica e FisicaProfª. Ensino Médio: Matematica e Fisica

NomeNome Eliete Regina de SouzaEliete Regina de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª da àrea de Informatica: Lógica deProfª da àrea de Informatica: Lógica de

programação, afastada de todas as aulas paraprogramação, afastada de todas as aulas para
exercer a função de Diretora de Serviçosexercer a função de Diretora de Serviços
AdministrativosAdministrativos

NomeNome João Carlos TascinJoão Carlos Tascin
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº da area de gestãoProfº da area de gestão

NomeNome Luciano FerreiraLuciano Ferreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº. da area de gestãoProfº. da area de gestão

NomeNome Elisio Barbosa RodriguesElisio Barbosa Rodrigues
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº do Ensino Médio: QuimicaProfº do Ensino Médio: Quimica

NomeNome Angela Maria de MeloAngela Maria de Melo
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Desenvolver serviços de apoio administrativo ,Desenvolver serviços de apoio administrativo ,

visando o atendimento às necessidades dasvisando o atendimento às necessidades das
rotinas e sistemas estabelecidos no âmbito darotinas e sistemas estabelecidos no âmbito da
Diretoria de Serviços AdministrativosDiretoria de Serviços Administrativos

NomeNome Franciele Costa da SilvaFranciele Costa da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª da area da Saúde: EnfermagemProfª da area da Saúde: Enfermagem

NomeNome Iriani Aparecida Norato MelhemIriani Aparecida Norato Melhem
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª do Ensino Médio: ArtesProfª do Ensino Médio: Artes

NomeNome Alexandre GalvaniAlexandre Galvani
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº de Instalação e Manutença de SoftwareProfº de Instalação e Manutença de Software
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NomeNome Ana Carla Fernandes CacereAna Carla Fernandes Cacere
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª. de Operação de Softwares AplicativosProfª. de Operação de Softwares Aplicativos

NomeNome Ana Claudia Carrapato AssisAna Claudia Carrapato Assis
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº da área de GestãoProfº da área de Gestão

NomeNome Adilcileia Braga ResendeAdilcileia Braga Resende
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente de BiologiaDocente de Biologia

NomeNome Marizete Maria de SouzaMarizete Maria de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª da area da saude: Enfermagem, afastada deProfª da area da saude: Enfermagem, afastada de

todas as aulas para exercer a função de Diretoratodas as aulas para exercer a função de Diretora
de Serviços Acadêmicos.de Serviços Acadêmicos.

NomeNome Mauro Cesar Pereira LandolffiMauro Cesar Pereira Landolffi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº Ensino Médio: InglesProfº Ensino Médio: Ingles

NomeNome Paula Vilani da Silva AddadPaula Vilani da Silva Addad
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª de InformáticaProfª de Informática

NomeNome Rebeca de Oliveira Moreira de SouzaRebeca de Oliveira Moreira de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª. area da saúde: EnfermagemProfª. area da saúde: Enfermagem

NomeNome Renata FernandesRenata Fernandes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª. Ensino Médio: Portugues afastada de todasProfª. Ensino Médio: Portugues afastada de todas

as aulas para exercer a função de Coordenadoraas aulas para exercer a função de Coordenadora
de Ensino Médio/ ETIM.de Ensino Médio/ ETIM.

NomeNome Shirley Valeria Peres RibeiroShirley Valeria Peres Ribeiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª da area de saude: EnfermagemProfª da area de saude: Enfermagem

NomeNome Silvia Cristiane MarangoniSilvia Cristiane Marangoni
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Prof. da area de GestãoProf. da area de Gestão

NomeNome Silvio Carlos de Lima PereiraSilvio Carlos de Lima Pereira
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº da area de saúde: Segurança do TrabalhoProfº da area de saúde: Segurança do Trabalho

NomeNome Solange de Fatima DellastaSolange de Fatima Dellasta
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª da area da saúde: EnfermagemProfª da area da saúde: Enfermagem

NomeNome Vanderleia Valeria de MelloVanderleia Valeria de Mello
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª. do ensino medio: MatematicaProfª. do ensino medio: Matematica

NomeNome Wagna Apolinario de AndradeWagna Apolinario de Andrade
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª. da area de saúde: EnfermagemProfª. da area de saúde: Enfermagem

NomeNome Walter Di Lolli JuniorWalter Di Lolli Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº da area de saude: Segurança do TrabalhoProfº da area de saude: Segurança do Trabalho

NomeNome William Carlos CruzWilliam Carlos Cruz
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profº. da area de GestãoProfº. da area de Gestão

NomeNome Eliana Madeira de LimaEliana Madeira de Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação Técnico em LogísticaDocente na habilitação Técnico em Logística

NomeNome Cesar Neves OrtizCesar Neves Ortiz
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e AdministrativoDesenvolverAgente Técnico e AdministrativoDesenvolver

serviços de apoio administrativo em geral, bemserviços de apoio administrativo em geral, bem
como manter a ordem e a disciplina, controlandocomo manter a ordem e a disciplina, controlando
e orientando os alunos para a prática de bonse orientando os alunos para a prática de bons
hábitos e respeito às normas institucionais,hábitos e respeito às normas institucionais,
visando o atendimento às necessidades dasvisando o atendimento às necessidades das
rotinas e sistemas estabelecidos no ambito darotinas e sistemas estabelecidos no ambito da
Secrertaria AcadêmicaSecrertaria Acadêmica

NomeNome Glaucia Rachel Branco CastroGlaucia Rachel Branco Castro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Profª do Ensino Medio: Matematica Afastada:Profª do Ensino Medio: Matematica Afastada:

Diretoria de Escola na ETEC Astor de MattosDiretoria de Escola na ETEC Astor de Mattos
CarvalhoCarvalho

NomeNome Lourenço Magnoni JuniorLourenço Magnoni Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Afastado: Diretor da ETEC Astor de MattosAfastado: Diretor da ETEC Astor de Mattos
Carvalho Profº do esnino medio: geografiaCarvalho Profº do esnino medio: geografia

NomeNome Lucilene MaranhoLucilene Maranho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Afastada: Coordenação de Nucleo na ETECAfastada: Coordenação de Nucleo na ETEC

Rodrigues de Abreu Profª do ensino medio:Rodrigues de Abreu Profª do ensino medio:
PortuguesPortugues

NomeNome Maria Antonieta C. TrindadeMaria Antonieta C. Trindade
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Afastada: ATA da ETEC Rodrigues de Abreu ProfºAfastada: ATA da ETEC Rodrigues de Abreu Profº

da area de saude: Enfermagemda area de saude: Enfermagem

NomeNome Sergio Cunha AntunesSergio Cunha Antunes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Afastado: Diretor da ETEC Rodrigues de AbreuAfastado: Diretor da ETEC Rodrigues de Abreu

Profº da area de saude: Segurança do TrabalhoProfº da area de saude: Segurança do Trabalho

NomeNome Anderson Sarria BrusnardoAnderson Sarria Brusnardo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade  Docente Legislação Empresarial, Legislação Docente Legislação Empresarial, Legislação

Tributária na habilitação Técnico emTributária na habilitação Técnico em
Administração.Administração.

NomeNome Luiz Gustavo RodriguesLuiz Gustavo Rodrigues
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente Ensino Médio - MatemáticaDocente Ensino Médio - Matemática

NomeNome Luiza Ribeiro MattarLuiza Ribeiro Mattar
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Habilitação Técnico em ServiçosDocente na Habilitação Técnico em Serviços

Jurídicos/ Transações ImobiliáriasJurídicos/ Transações Imobiliárias

NomeNome Mariana Martins MonteleoniMariana Martins Monteleoni
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação em AdministraçãoDocente na habilitação em Administração

NomeNome José Fernando ZerbettoJosé Fernando Zerbetto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na área de InformáticaDocente na área de Informática

NomeNome Rosana Aparecida da Rocha MastrelliRosana Aparecida da Rocha Mastrelli
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico Administrativo DesenvolverAgente Técnico Administrativo Desenvolver

serviços de apoio administrativo em geral, bemserviços de apoio administrativo em geral, bem
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como manter a ordem e a disciplina, controlandocomo manter a ordem e a disciplina, controlando
e orientando os alunos para a prática de bonse orientando os alunos para a prática de bons
hábitos e respeito às normas institucionais,hábitos e respeito às normas institucionais,
visando o atendimento às necessidades dasvisando o atendimento às necessidades das
rotinas e sistemas estabelecidos no ambito darotinas e sistemas estabelecidos no ambito da
Secrertaria AcadêmicaSecrertaria Acadêmica

NomeNome Oliver Marcos NettoOliver Marcos Netto
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente Ensino Médio - BiologiaDocente Ensino Médio - Biologia

NomeNome Milena Ticianeli de OliveiraMilena Ticianeli de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Habilitação Técnico em Nutrição eDocente na Habilitação Técnico em Nutrição e

DietéticaDietética

NomeNome Irineu de Souza BarrosIrineu de Souza Barros
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação Técnico em Segurança doDocente na habilitação Técnico em Segurança do

TrabalhoTrabalho

NomeNome Adriano Martins da Rosa SilvaAdriano Martins da Rosa Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação de AdministraçãoDocente na habilitação de Administração

NomeNome Emerson Carlos Sarti FerrasiEmerson Carlos Sarti Ferrasi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Habilitação Técnico em EletrotécnicaDocente na Habilitação Técnico em Eletrotécnica

NomeNome Gustavo da FonsecaGustavo da Fonseca
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação Técnico em Nutrição eDocente na habilitação Técnico em Nutrição e

DietéticaDietética

NomeNome Maira Ramos TosoniMaira Ramos Tosoni
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Habilitação Técnico em TransaçõesDocente na Habilitação Técnico em Transações

ImobiliáriasImobiliárias

NomeNome Gláucia Fernanda Canela LosilaGláucia Fernanda Canela Losila
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Habilitação Técnico em TransaçõesDocente na Habilitação Técnico em Transações

ImobiliáriasImobiliárias

NomeNome Roberta Ribeiro Soares Moura PadoanRoberta Ribeiro Soares Moura Padoan
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade  Docente : Tecnologia da Informação, Lógica de Docente : Tecnologia da Informação, Lógica de
Programação, Operação de Software Aplicativo,Programação, Operação de Software Aplicativo,
Lógica, Aplicativos Informatizados , AplicativosLógica, Aplicativos Informatizados , Aplicativos
Informatizados para Área JurídicaInformatizados para Área Jurídica

NomeNome Rosimeire de Freitas RovedaRosimeire de Freitas Roveda
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade  Docente : Eletricidade Básica, Eletrônica II, Docente : Eletricidade Básica, Eletrônica II,

Instalações Elétricas Industriais, Planejamento doInstalações Elétricas Industriais, Planejamento do
TCC em EletrotécnicaTCC em Eletrotécnica

NomeNome Thiago Vinicius Paim BaldoniThiago Vinicius Paim Baldoni
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Desenvolver serviços de apoio administrativo emDesenvolver serviços de apoio administrativo em

geral, bem como manter a ordem e a disciplina,geral, bem como manter a ordem e a disciplina,
controlando e orientando os alunos para a práticacontrolando e orientando os alunos para a prática
de bons hábitos e respeito às normasde bons hábitos e respeito às normas
institucionais, visando o atendimento àsinstitucionais, visando o atendimento às
necessidades das rotinas e sistemas estabelecidosnecessidades das rotinas e sistemas estabelecidos
no ambito da Secrertaria Acadêmicano ambito da Secrertaria Acadêmica

NomeNome Jean Daniel Henri Merlin AndreazzaJean Daniel Henri Merlin Andreazza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na área da InformáticaDocente na área da Informática

NomeNome jefferson Roger Moreirajefferson Roger Moreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na área de InformáticaDocente na área de Informática

NomeNome Flávia Andréa Canedo de LimaFlávia Andréa Canedo de Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Habilitação Técnica em Logística /Docente na Habilitação Técnica em Logística /

afastada de todas as aulas para exercer a funçãoafastada de todas as aulas para exercer a função
de Coordenadora de Classe Descentralizadade Coordenadora de Classe Descentralizada

NomeNome Germano de jesus TobiasGermano de jesus Tobias
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente Ensino Médio componente curricularDocente Ensino Médio componente curricular

MatemáticaMatemática

NomeNome Fabiana Aparecida Menegazzo CordeiroFabiana Aparecida Menegazzo Cordeiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação Técnico em ServiçosDocente na habilitação Técnico em Serviços

JurídicosJurídicos

NomeNome Oswaldo Henrique Nicolielo MaiaOswaldo Henrique Nicolielo Maia
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Docente Ensino Médio- HistóriaDocente Ensino Médio- História

NomeNome Ozias Marcelino GalvãoOzias Marcelino Galvão
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Habilitação Técnico em administraçãoDocente na Habilitação Técnico em administração

/ Logística -Cálculos Financeiros, Custos Processos/ Logística -Cálculos Financeiros, Custos Processos
e Operações Contábeis, Movimentação, expediçãoe Operações Contábeis, Movimentação, expedição
e Distribuição, Logística Empresarial e Negociaçãoe Distribuição, Logística Empresarial e Negociação
InternacionalInternacional

NomeNome Paulo Sérgio BarbosaPaulo Sérgio Barbosa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente Inglês Instrumental Língua Portuguesa eDocente Inglês Instrumental Língua Portuguesa e

Literatura Linguagem, Trabalho e TecnologiaLiteratura Linguagem, Trabalho e Tecnologia

NomeNome Ana Paula de Souza Júlio CarvalhoAna Paula de Souza Júlio Carvalho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação de Tecnologia deDocente na habilitação de Tecnologia de

Processos GerenciaisProcessos Gerenciais

NomeNome Rita de Cássia Gemgnani de CarvalhoRita de Cássia Gemgnani de Carvalho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente Ética e Cidadania Organizacional,Docente Ética e Cidadania Organizacional,

Filosofia, Gestão de Pessoas IIFilosofia, Gestão de Pessoas II

NomeNome Michelle Mitelstedt DevidesMichelle Mitelstedt Devides
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente Ensino Médio - Língua Portuguesa eDocente Ensino Médio - Língua Portuguesa e

LiteraturaLiteratura

NomeNome Milena Agostinho Tunes SimãoMilena Agostinho Tunes Simão
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Área de EnfermagemDocente na Área de Enfermagem

NomeNome Maria Catarina Jordão dos SantosMaria Catarina Jordão dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente Ensino Médio e Técnico -MatemáticaDocente Ensino Médio e Técnico -Matemática

NomeNome Adriano Dias RosaAdriano Dias Rosa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente no componente Instalações ElétricasDocente no componente Instalações Elétricas

ResidenciaisResidenciais

NomeNome Everton Renato MarrichiEverton Renato Marrichi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitação Técnico em EletrotécnicaDocente na habilitação Técnico em Eletrotécnica
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NomeNome Silvia Maria Ribeiro Martins FerreiraSilvia Maria Ribeiro Martins Ferreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade  Docente de Ensino Médio e Técnico em Filosofia, Docente de Ensino Médio e Técnico em Filosofia,

SociologiaSociologia

NomeNome Simone de Souza Tavares Nunes TeodoroSimone de Souza Tavares Nunes Teodoro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade  Docente na habilitação Técnico em Transações Docente na habilitação Técnico em Transações

Imobiliárias, Serviços JurídicosImobiliárias, Serviços Jurídicos

NomeNome Vinicius Antonio BardellaVinicius Antonio Bardella
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na habilitaçãqo Técnico em EletrotécnicaDocente na habilitaçãqo Técnico em Eletrotécnica

no componente curricular Máquinas Elétricas,no componente curricular Máquinas Elétricas,
Instalações Elétricas Residenciais.Instalações Elétricas Residenciais.

NomeNome Faberson Agusto FerrasiFaberson Agusto Ferrasi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na nas Habilitações Técnico emDocente na nas Habilitações Técnico em

Transações Imobiliárias e Informática.Transações Imobiliárias e Informática.

NomeNome Leticia Nariele de Araújo Andrêo Lopes  Leticia Nariele de Araújo Andrêo Lopes  
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Assistente Administrativo Desenvolver serviços deAssistente Administrativo Desenvolver serviços de

apoio administrativo , visando o atendimento àsapoio administrativo , visando o atendimento às
necessidades das rotinas e sistemas estabelecidosnecessidades das rotinas e sistemas estabelecidos
no âmbito da Diretoria de Serviçosno âmbito da Diretoria de Serviços
AdministrativosAdministrativos

NomeNome Antonio Carlos da Silva Barros Antonio Carlos da Silva Barros 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Introdução ao Direito Administrativo naIntrodução ao Direito Administrativo na

Habilitação Técnico em Negócios Jurídicos.Habilitação Técnico em Negócios Jurídicos.

NomeNome Ecidir Ferreira Adorno FilhoEcidir Ferreira Adorno Filho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente no componente Segurança Digital,Docente no componente Segurança Digital,

habilitação Técnico em Informática.habilitação Técnico em Informática.

NomeNome João Ricardo AndreoJoão Ricardo Andreo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Área de Informática afastado de todasDocente na Área de Informática afastado de todas

as aulas para exercer a função de Coordenador.as aulas para exercer a função de Coordenador.

NomeNome Paula Juliana Lourenço BasilioPaula Juliana Lourenço Basilio
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Habilitação de DireitoDocente na Habilitação de Direito

NomeNome Washington Luiz TomazWashington Luiz Tomaz
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Docente na Habilitação de AdministraçãoDocente na Habilitação de Administração

NomeNome João Carlos TascinJoão Carlos Tascin
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Projetos responsável por classeCoordenador de Projetos responsável por classe

descentralizada.descentralizada.

NomeNome João Ricardo AndreoJoão Ricardo Andreo
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Coordenador de Curso - Informação eCoordenador de Curso - Informação e

Comunicação Responsável por Laboratório -Comunicação Responsável por Laboratório -
Classe Descentralizada.Classe Descentralizada.

NomeNome Lucilene MaranhoLucilene Maranho
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade Orientadora EducacionalOrientadora Educacional

NomeNome Kesia Maria de OliveiraKesia Maria de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Samuel Ogasawara GarciaSamuel Ogasawara Garcia
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Dirige, coordena, orienta e controla oDirige, coordena, orienta e controla o

desenvolvimento das atividades da Secretariadesenvolvimento das atividades da Secretaria
Acadêmica. Emite pareceres ou informações sobreAcadêmica. Emite pareceres ou informações sobre
assuntos pertinentes, colaborando no processo deassuntos pertinentes, colaborando no processo de
tomada de decisão. Organiza os trabalhos datomada de decisão. Organiza os trabalhos da
Secretaria Acadêmica, baseando-se nas diretrizesSecretaria Acadêmica, baseando-se nas diretrizes
da homogeneidade de administração na Unidade.da homogeneidade de administração na Unidade.

NomeNome Alessandra Amaral SacomaniAlessandra Amaral Sacomani
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Thais Aparecida de Castro Ramos PollisThais Aparecida de Castro Ramos Pollis
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Luciana Andrades FiorinoLuciana Andrades Fiorino
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Mauricio Neves Tavares de SouzaMauricio Neves Tavares de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Adaiane Rodrigues MartinsAdaiane Rodrigues Martins
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Victoria Ramires CafeoVictoria Ramires Cafeo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Karina OstiKarina Osti
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

NomeNome Anderson Seiji Soares FujimoriAnderson Seiji Soares Fujimori
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade DocenteDocente

Espaço FísicoEspaço Físico
  

A Escola Técnica Estadual Rodrigues de Abreu está sediada no prédio da antiga Escola EstadualA Escola Técnica Estadual Rodrigues de Abreu está sediada no prédio da antiga Escola Estadual
Rodrigues de Abreu.A distribuição e finalidade das salas foram organizadas de forma a aproveitar oRodrigues de Abreu.A distribuição e finalidade das salas foram organizadas de forma a aproveitar o
máximo possível o espaço físico e recursos disponíveis em nossa unidade. O espaço físico estámáximo possível o espaço físico e recursos disponíveis em nossa unidade. O espaço físico está
organizado da seguinte forma:organizado da seguinte forma:

Andar superior: 4 Salas de aula; 1 Laboratório de informática; 1 Sala de vídeo (Também é sala deAndar superior: 4 Salas de aula; 1 Laboratório de informática; 1 Sala de vídeo (Também é sala de
aula); 1 Biblioteca; 3 Laboratórios de informática integrado com salas de aula.aula); 1 Biblioteca; 3 Laboratórios de informática integrado com salas de aula.

Térreo: 4 Salas de aula; 4 Laboratórios de informática; Laboratório de EnfermagemTérreo: 4 Salas de aula; 4 Laboratórios de informática; Laboratório de Enfermagem

Subsolo: Espaço da cozinha (Cozinha, Despensa e Lava prato); Espaço de TI e manutenção e Sala deSubsolo: Espaço da cozinha (Cozinha, Despensa e Lava prato); Espaço de TI e manutenção e Sala de
Limpeza.Limpeza.

Sala de aulaSala de aula
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As salas de aula são padronizadas, cada uma conta com um computador com acesso à internet,As salas de aula são padronizadas, cada uma conta com um computador com acesso à internet,
projetor, tela de projeção, ventiladores e iluminação adequada ao ambiente.projetor, tela de projeção, ventiladores e iluminação adequada ao ambiente.

Laboratório de InformáticaLaboratório de Informática
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A nossa unidade conta com sete Laboratórios de informática, equipados cada um comA nossa unidade conta com sete Laboratórios de informática, equipados cada um com
vintecomputadores. As máquinas são atuais, compatíveis com as exigências do mercado de trabalhovintecomputadores. As máquinas são atuais, compatíveis com as exigências do mercado de trabalho
e todos softwares são originais e licenciados. Os Laboratórios são utilizados por todos os alunos dae todos softwares são originais e licenciados. Os Laboratórios são utilizados por todos os alunos da
escola e atendem à demanda dos alunos para desenvolvimento de trabalhos, pesquisas na internetescola e atendem à demanda dos alunos para desenvolvimento de trabalhos, pesquisas na internet
e acompanhamento das aulas.e acompanhamento das aulas.

Laboratório de EnfermagemLaboratório de Enfermagem
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Os Laboratórios são espaçosessenciais paraque os alunos dos cursos técnicos possam assimilar asOs Laboratórios são espaçosessenciais paraque os alunos dos cursos técnicos possam assimilar as
competências e habilidades eaplicarem na prática os conhecimentos teóricos adquiridos durante ocompetências e habilidades eaplicarem na prática os conhecimentos teóricos adquiridos durante o
curso.curso.

Biblioteca EscolarBiblioteca Escolar
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A Biblioteca da ETEC Rodrigues de Abreu tem o propósito de proporcionar um espaço ativo noA Biblioteca da ETEC Rodrigues de Abreu tem o propósito de proporcionar um espaço ativo no
processo de busca e construção do saber, trazendo a comunidade escolar para que possam interagirprocesso de busca e construção do saber, trazendo a comunidade escolar para que possam interagir
com grande volume de informação de forma crítica e ativa, utilizando-o de forma significativa, paracom grande volume de informação de forma crítica e ativa, utilizando-o de forma significativa, para
o enriquecimento do processo ensino-aprendizagem. As bibliotecas devem ser espaços vivos, poloso enriquecimento do processo ensino-aprendizagem. As bibliotecas devem ser espaços vivos, polos
de irradiação de cultura, de conhecimento e de construção de saberes.Nossa biblioteca possui cercade irradiação de cultura, de conhecimento e de construção de saberes.Nossa biblioteca possui cerca
de 5600 títulos nas diferentes áreas do conhecimento. Parte são livros técnicos referentes aosde 5600 títulos nas diferentes áreas do conhecimento. Parte são livros técnicos referentes aos
cursos ofertados em nossa Unidade Escolar. Possuímos um grande número de livros de literaturacursos ofertados em nossa Unidade Escolar. Possuímos um grande número de livros de literatura
(leitura obrigatória nos vestibulares) e livros atuais, dentre eles, coleções atuais.Os Trabalhos de(leitura obrigatória nos vestibulares) e livros atuais, dentre eles, coleções atuais.Os Trabalhos de
Conclusão de Curso de nossos alunos são disponibilizados em formato digital nos computadores daConclusão de Curso de nossos alunos são disponibilizados em formato digital nos computadores da
biblioteca para que os alunos possam usá-los como fonte de pesquisa.No momento, não possuímosbiblioteca para que os alunos possam usá-los como fonte de pesquisa.No momento, não possuímos
um bibliotecário em nossa Unidade Escolar, mas o atendimento é realizado pelas professoras doum bibliotecário em nossa Unidade Escolar, mas o atendimento é realizado pelas professoras do
Projeto “Biblioteca Ativa”.Projeto “Biblioteca Ativa”.

Palco Multidisciplinar Palco Multidisciplinar 

A ETEC oferece à Comunidade Escolar umespaço (auditório improvisado)multidisciplinar para aA ETEC oferece à Comunidade Escolar umespaço (auditório improvisado)multidisciplinar para a
realização de atividades pedagógicas, administrativas e culturais.realização de atividades pedagógicas, administrativas e culturais.
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Quadra PoliesportivaQuadra Poliesportiva
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A Escola possui umaquadra poliesportiva coberta. A Escola possui umaquadra poliesportiva coberta. 

Sala de vídeo Sala de vídeo 

A Etec Rodrigues de Abreu possui uma sala de vídeo equipada com projetor, computador, caixa deA Etec Rodrigues de Abreu possui uma sala de vídeo equipada com projetor, computador, caixa de
som e uma TV. O espaço também funciona como sala de aula comum e também é utilizado parasom e uma TV. O espaço também funciona como sala de aula comum e também é utilizado para
reuniões pedagógicas e de planejamento, apresentações e pequenas palestras, pois a capacidadereuniões pedagógicas e de planejamento, apresentações e pequenas palestras, pois a capacidade
máxima é de aproximadamente 70 pessoas.máxima é de aproximadamente 70 pessoas.  
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LocalizaçãoLocalização TérreoTérreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CopaCopa
ÁreaÁrea 12,7112,71
DescriçãoDescrição Utilizada para refeição dos professoresUtilizada para refeição dos professores

LocalizaçãoLocalização TérreoTérreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala dos professoresSala dos professores
ÁreaÁrea 25,4225,42
DescriçãoDescrição Reunião dos professoresReunião dos professores

LocalizaçãoLocalização TérreoTérreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de enfermagemLaboratório de enfermagem
ÁreaÁrea 60,6160,61
DescriçãoDescrição Aulas práticas do curso de enfermagemAulas práticas do curso de enfermagem

LocalizaçãoLocalização TérreoTérreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Almoxarifado GeralAlmoxarifado Geral
ÁreaÁrea 6,36,3
DescriçãoDescrição Estoque de materiais diversosEstoque de materiais diversos
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LocalizaçãoLocalização Piso superiorPiso superior
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Salas de Aula (10 salas)Salas de Aula (10 salas)
ÁreaÁrea 50,63 cada50,63 cada
DescriçãoDescrição Local onde são ministradas as aulas. TodasLocal onde são ministradas as aulas. Todas

possuem tela de projeção, projetor (datashow) epossuem tela de projeção, projetor (datashow) e
um computador Positivo.um computador Positivo.

LocalizaçãoLocalização Piso superiorPiso superior
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BibliotecaBiblioteca
ÁreaÁrea 55,1855,18
DescriçãoDescrição Empréstimo de livros, área de estudos e pesquisa.Empréstimo de livros, área de estudos e pesquisa.

LocalizaçãoLocalização Piso superiorPiso superior
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala da Diretoria de Serviços AdministrativosSala da Diretoria de Serviços Administrativos
ÁreaÁrea 23,523,5
DescriçãoDescrição Serviços administrativosServiços administrativos

LocalizaçãoLocalização Sub-soloSub-solo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Pátio 1Pátio 1
ÁreaÁrea 353,32353,32
DescriçãoDescrição Pátio internoPátio interno

LocalizaçãoLocalização Sub-soloSub-solo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Palco multidisciplinarPalco multidisciplinar
ÁreaÁrea 2424
DescriçãoDescrição Palco para atividades diversasPalco para atividades diversas

LocalizaçãoLocalização Sub-soloSub-solo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de educação físicaSala de educação física
ÁreaÁrea 1010
DescriçãoDescrição Armazenamento dos materiais esportivosArmazenamento dos materiais esportivos

LocalizaçãoLocalização Sub-soloSub-solo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala central dos bebedourosSala central dos bebedouros
ÁreaÁrea 14,5214,52
DescriçãoDescrição Bomba de refrigeração de água para bebedourosBomba de refrigeração de água para bebedouros

LocalizaçãoLocalização Sub-soloSub-solo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CantinaCantina
ÁreaÁrea 10,8910,89
DescriçãoDescrição Venda de lanches, salgados, refrigerantesVenda de lanches, salgados, refrigerantes

LocalizaçãoLocalização TérreoTérreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de CoordenaçãoSala de Coordenação
ÁreaÁrea 1616
DescriçãoDescrição Reunião e planejamento dos coordenadoresReunião e planejamento dos coordenadores
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LocalizaçãoLocalização Sub-soloSub-solo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente RefeitórioRefeitório
ÁreaÁrea 12,312,3
DescriçãoDescrição Refeiçao dos funionáriosRefeiçao dos funionários

LocalizaçãoLocalização Sub-soloSub-solo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Pátio 2Pátio 2
ÁreaÁrea 78,7578,75
DescriçãoDescrição Pátio internoPátio interno

LocalizaçãoLocalização Sub-soloSub-solo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de estoque de materiais de limpezaSala de estoque de materiais de limpeza
ÁreaÁrea 12,312,3
DescriçãoDescrição Estoque de materiais de limpezaEstoque de materiais de limpeza

LocalizaçãoLocalização Piso superiorPiso superior
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de VídeoSala de Vídeo
ÁreaÁrea 50,6350,63
DescriçãoDescrição Sala utilizada para reuniões e pequenas palestras.Sala utilizada para reuniões e pequenas palestras.

Possui: computador, projetor (datashow), TV ePossui: computador, projetor (datashow), TV e
caixa de som.caixa de som.

LocalizaçãoLocalização Piso superiorPiso superior
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática IVLaboratório de Informática IV
ÁreaÁrea 50,63 m²50,63 m²
DescriçãoDescrição Aulas dos cursos que envolvem informática.Aulas dos cursos que envolvem informática.

Contém 18(dezoito) computadores HP Core i5.Contém 18(dezoito) computadores HP Core i5.
OBS: Utilizada como sala de Aula Padrão eOBS: Utilizada como sala de Aula Padrão e
Laboratório de Informática.Laboratório de Informática.

LocalizaçãoLocalização Piso superiorPiso superior
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática VLaboratório de Informática V
ÁreaÁrea 50,63 m²50,63 m²
DescriçãoDescrição Aulas dos cursos que envolvem informática.Aulas dos cursos que envolvem informática.

Contém 18(dezoito) computadores HP Core i5.Contém 18(dezoito) computadores HP Core i5.
OBS: Utilizada como sala de Aula Padrão eOBS: Utilizada como sala de Aula Padrão e
Laboratório de Informática.Laboratório de Informática.

LocalizaçãoLocalização Sub-soloSub-solo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de EstudosSala de Estudos
ÁreaÁrea 32 m²32 m²
DescriçãoDescrição Através de ofícios enviados a Receita Federal,Através de ofícios enviados a Receita Federal,

esta, efetuou a doação à escola de várias placasesta, efetuou a doação à escola de várias placas
de computadores. O coordenador da Área dede computadores. O coordenador da Área de
Informática, com professores e o auxiliar docente,Informática, com professores e o auxiliar docente,
montaram alguns computadores que forammontaram alguns computadores que foram
colocados em uma sala que pode ser utilizadacolocados em uma sala que pode ser utilizada
para consultas e por turmas de TCC.para consultas e por turmas de TCC.
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LocalizaçãoLocalização TérreoTérreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática IILaboratório de Informática II
ÁreaÁrea 47,5847,58
DescriçãoDescrição Aulas dos cursos que envolvem informática.Aulas dos cursos que envolvem informática.

Contém 20(vinte) computadores HP Core i5.Contém 20(vinte) computadores HP Core i5.

LocalizaçãoLocalização TérreoTérreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática ILaboratório de Informática I
ÁreaÁrea 49,549,5
DescriçãoDescrição Aulas dos cursos que envolvem informática.Aulas dos cursos que envolvem informática.

Contém 20(vinte) computadores HP Core i5.Contém 20(vinte) computadores HP Core i5.

LocalizaçãoLocalização TérreoTérreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala da Diretoria da EscolaSala da Diretoria da Escola
ÁreaÁrea 31,1131,11
DescriçãoDescrição Direção da escolaDireção da escola

LocalizaçãoLocalização TérreoTérreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SecretariaSecretaria
ÁreaÁrea 28,6728,67
DescriçãoDescrição Serviços administrativos da escolaServiços administrativos da escola

LocalizaçãoLocalização TérreoTérreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala da Diretoria AcadêmicaSala da Diretoria Acadêmica
ÁreaÁrea 25,0125,01
DescriçãoDescrição Serviços acadêmicosServiços acadêmicos

LocalizaçãoLocalização TérreoTérreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Salas de Aula (5 salas)Salas de Aula (5 salas)
ÁreaÁrea 50,63 cada50,63 cada
DescriçãoDescrição Local onde são ministradas as aulas. TodasLocal onde são ministradas as aulas. Todas

acopladas com tela de projeção e projetores; Umacopladas com tela de projeção e projetores; Um
computador Positivo.computador Positivo.

LocalizaçãoLocalização Piso superiorPiso superior
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática 3Laboratório de Informática 3
ÁreaÁrea 50,6350,63
DescriçãoDescrição Aulas dos cursos que envolvem informática.Aulas dos cursos que envolvem informática.

Contém 20(vinte) computadores HP Core i5.Contém 20(vinte) computadores HP Core i5.

Recursos MateriaisRecursos Materiais
  

A Etec Rodrigues de Abreu tem como fontes de recursos financeiros,o adiantamento que o CentroA Etec Rodrigues de Abreu tem como fontes de recursos financeiros,o adiantamento que o Centro
Paula Souzadisponibilizamensalmente,a APM cujos recursos vêm da contribuição voluntária dosPaula Souzadisponibilizamensalmente,a APM cujos recursos vêm da contribuição voluntária dos
alunos por ocasião da matrícula, do repasse de parte da arrecadação do Vestibulinho e do aluguel daalunos por ocasião da matrícula, do repasse de parte da arrecadação do Vestibulinho e do aluguel da
cantina escolar e das copiadoras. A verba mensal disponibilizada pelo Centro é responsável pelacantina escolar e das copiadoras. A verba mensal disponibilizada pelo Centro é responsável pela
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aquisição de material de consumo necessário para o desenvolvimento das aulas e material para oaquisição de material de consumo necessário para o desenvolvimento das aulas e material para o
setor administrativo. A receita líquida obtida pela APM é utilizada para a aquisição de equipamentos,setor administrativo. A receita líquida obtida pela APM é utilizada para a aquisição de equipamentos,
materiais didáticos, necessidades pedagógicas, bem como conservação e manutenção do prédio quemateriais didáticos, necessidades pedagógicas, bem como conservação e manutenção do prédio que
são imprescindíveis e urgentes. A APM oferece café e chá para os professores e funcionários quandosão imprescindíveis e urgentes. A APM oferece café e chá para os professores e funcionários quando
há a realização de reuniões pedagógicas, de planejamento e outras envolvendo a comunidadehá a realização de reuniões pedagógicas, de planejamento e outras envolvendo a comunidade
escolar. Para atender os objetivos definidos em seu estatuto, a APM sempre aplica seus recursos,escolar. Para atender os objetivos definidos em seu estatuto, a APM sempre aplica seus recursos,
provenientes das contribuições, parcerias, subvenções, doações promoções, retribuições porprovenientes das contribuições, parcerias, subvenções, doações promoções, retribuições por
serviços prestados e outras fontes de receitas, em projetos escolares, quer pedagógicos ou naserviços prestados e outras fontes de receitas, em projetos escolares, quer pedagógicos ou na
manutenção predial, ou na segurança aos estudantes, ou nos vestibulinhos (divulgação e aplicação),manutenção predial, ou na segurança aos estudantes, ou nos vestibulinhos (divulgação e aplicação),
sempre fazendo uso devidamente correto. Existem também eventos promovidos pela escola cujasempre fazendo uso devidamente correto. Existem também eventos promovidos pela escola cuja
arrecadação ajuda nas despesas, como a Festa Junina, Festa de Integração onde os recursosarrecadação ajuda nas despesas, como a Festa Junina, Festa de Integração onde os recursos
arrecadados são destinados para a APM.arrecadados são destinados para a APM.

Dos valores totais anuais arrecadados, as porcentagens de contribuições estão assim divididas:Dos valores totais anuais arrecadados, as porcentagens de contribuições estão assim divididas:

- 45%adiantamento;- 45%adiantamento;

- 28%vestibulinho;- 28%vestibulinho;

- 10%aluguel da cantina;- 10%aluguel da cantina;

-5% aluguel dos muros;-5% aluguel dos muros;

- 12%contribuição da APM;- 12%contribuição da APM;

Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados
  

PLURI SERVIÇOS LTDA. PLURI SERVIÇOS LTDA. CNPJ 49.953.581/0001-75CNPJ 49.953.581/0001-75

PROCESSO 4971/14 CONTRATO 238/14 - ASSINATURA EM 01/12/2014 - TÉRMINO EM 01/03/2016PROCESSO 4971/14 CONTRATO 238/14 - ASSINATURA EM 01/12/2014 - TÉRMINO EM 01/03/2016

PRORROGADOPRORROGADO ATÉ 01/12/2019 ATÉ 01/12/2019

Gestor: Eliete Regina de SouzaGestor: Eliete Regina de Souza

SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDASIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 09.132.935/0001-04. CNPJ 09.132.935/0001-04

PROCESSO 6662/16 CONTRATO 052/17- ASSINATURA EM12/06/2017 -TÉRMINO EM12/09/2018PROCESSO 6662/16 CONTRATO 052/17- ASSINATURA EM12/06/2017 -TÉRMINO EM12/09/2018

PRORROGADOPRORROGADO ATÉ 12/12/2019 ATÉ 12/12/2019

Gestor: Eliete Regina de SouzaGestor: Eliete Regina de Souza

ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANÇA LTDAESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. CNPJ 05.457.677/0001-77. CNPJ 05.457.677/0001-77

PROCESSO 06747/17 CONTRATO 131/18 - ASSINATURA EM 17/10/2018 - TÉRMINO EM 17/01/2020PROCESSO 06747/17 CONTRATO 131/18 - ASSINATURA EM 17/10/2018 - TÉRMINO EM 17/01/2020

Gestor: Eliete Regina de SouzaGestor: Eliete Regina de Souza
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Colegiados, Organizações e Instituições AuxiliaresColegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
DenominaçãoDenominação APMAPM
DescriçãoDescrição A Associação de Pais e Mestres é entidade jurídicaA Associação de Pais e Mestres é entidade jurídica

de direito privado, criada com a finalidade dede direito privado, criada com a finalidade de
colaborar para o aperfeiçoamento do processocolaborar para o aperfeiçoamento do processo
educacional, para a assistência escolar e para aeducacional, para a assistência escolar e para a
integrar escola-comunidade. A APM é umaintegrar escola-comunidade. A APM é uma
instituição auxiliar da Escola e de acordo com seuinstituição auxiliar da Escola e de acordo com seu
estatuto tem por finalidade: * Colaborar noestatuto tem por finalidade: * Colaborar no
aprimoramento do processo educacional, naaprimoramento do processo educacional, na
assistência escolar e na integração família-escola-assistência escolar e na integração família-escola-
comunidade; * Colaborar com a direção docomunidade; * Colaborar com a direção do
estabelecimento para atingir os objetivosestabelecimento para atingir os objetivos
educacionais propostos pela escola; * Mobilizareducacionais propostos pela escola; * Mobilizar
recursos materiais e financeiros da comunidaderecursos materiais e financeiros da comunidade
para auxiliar a escola, no que diz respeito a:para auxiliar a escola, no que diz respeito a:
melhoria do ensino, conservação e manutençãomelhoria do ensino, conservação e manutenção
do prédio, manutenção nos equipamentos e dasdo prédio, manutenção nos equipamentos e das
instalações elétricas. Suas prioridades são: * Eminstalações elétricas. Suas prioridades são: * Em
curto prazo, manutenção preventiva e corretivacurto prazo, manutenção preventiva e corretiva
da escola; * Em médio prazo, melhorias noda escola; * Em médio prazo, melhorias no
espaços utilizado pelos alunos; * Em longo prazo,espaços utilizado pelos alunos; * Em longo prazo,
compra de equipamentos específicos. Acompra de equipamentos específicos. A
divulgação da APM ocorre durante o período dedivulgação da APM ocorre durante o período de
matrículas, salas de aulas e nas reuniões de paismatrículas, salas de aulas e nas reuniões de pais
e mestres, através de esclarecimentos dados pelae mestres, através de esclarecimentos dados pela
equipe de direção, coordenação e professores. Oequipe de direção, coordenação e professores. O
doar é facultativo das contribuições e não isentadoar é facultativo das contribuições e não isenta
os associados do dever moral de, dentro de suasos associados do dever moral de, dentro de suas
possibilidades, cooperarem para a constituição dopossibilidades, cooperarem para a constituição do
fundo financeiro da APM. É importante salientarfundo financeiro da APM. É importante salientar
que o Centro Paula Souza custeia verba deque o Centro Paula Souza custeia verba de
despesas mensalmente DA escola, visando adespesas mensalmente DA escola, visando a
manutenção da mesma, a referida verba emmanutenção da mesma, a referida verba em
conjunto com as contribuições provenientes daconjunto com as contribuições provenientes da
APM supre os gastos da unidade. DIRETORIAAPM supre os gastos da unidade. DIRETORIA
EXECUTIVA Diretor de Escola: Ana CarlaEXECUTIVA Diretor de Escola: Ana Carla
Fernandes Cacere Diretora Executiva: ElianaFernandes Cacere Diretora Executiva: Eliana
Madeira Lima Vice Diretor Executivo: João CarlosMadeira Lima Vice Diretor Executivo: João Carlos
Tascin Diretor Financeiro: Renata Crepaldi de MaioTascin Diretor Financeiro: Renata Crepaldi de Maio
Vice diretor financeiro: Silvia Cristiane MarangoniVice diretor financeiro: Silvia Cristiane Marangoni
Diretor cultural, esportivo e social: Roberta RibeiroDiretor cultural, esportivo e social: Roberta Ribeiro
Soares Moura Padoan Diretora de patrimônio:Soares Moura Padoan Diretora de patrimônio:
Germano Jesus Tobias Secretária: FabianaGermano Jesus Tobias Secretária: Fabiana
Aparecida Menegazzo Cordeiro CONSELHO FISCALAparecida Menegazzo Cordeiro CONSELHO FISCAL
Pais: Vanessa de Paula Souza / Miriam YumiPais: Vanessa de Paula Souza / Miriam Yumi
Hamada Memari Funcionário: Eliete Regina deHamada Memari Funcionário: Eliete Regina de
SouzaSouza

DenominaçãoDenominação Conselho de EscolaConselho de Escola
DescriçãoDescrição O Conselho de Escola possui as seguintesO Conselho de Escola possui as seguintes

atribuições: I – Deliberar sobre: a) A propostaatribuições: I – Deliberar sobre: a) A proposta
pedagógica da escola; b) As alternativas depedagógica da escola; b) As alternativas de
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soluções para os problemas administrativos esoluções para os problemas administrativos e
pedagógicos; c) As prioridades para aplicação depedagógicos; c) As prioridades para aplicação de
recursos gerados pela escola e instituiçõesrecursos gerados pela escola e instituições
auxiliares; II – propor ao CEETEPS a extinção ou aauxiliares; II – propor ao CEETEPS a extinção ou a
criação de cursos; III – aprovar o Plano Plurianualcriação de cursos; III – aprovar o Plano Plurianual
de Gestão e o Plano Escolar; IV – apreciar osde Gestão e o Plano Escolar; IV – apreciar os
relatos anuais da escola, analisando seurelatos anuais da escola, analisando seu
desempenho diante das diretrizes e metasdesempenho diante das diretrizes e metas
estabelecidas; • O Conselho de Escola poderá serestabelecidas; • O Conselho de Escola poderá ser
convocado pela Direção para manifestar-se sobreconvocado pela Direção para manifestar-se sobre
outros temas de interesse da comunidade escolar.outros temas de interesse da comunidade escolar.
• O Conselho de Escola reunir-se- ordinariamente,• O Conselho de Escola reunir-se- ordinariamente,
no mínimo, uma vez a cada semestre e,no mínimo, uma vez a cada semestre e,
extraordinariamente, quando convocado pelo seuextraordinariamente, quando convocado pelo seu
presidente ou pela maioria de seus membros.presidente ou pela maioria de seus membros.
Membros do Conselho de Escola: COMUNIDADEMembros do Conselho de Escola: COMUNIDADE
ESCOLAR Presidente nato – Ana Carla FernandesESCOLAR Presidente nato – Ana Carla Fernandes
Cacere Representante das diretorias de serviços eCacere Representante das diretorias de serviços e
relações institucionais : Eliana Madeira Limarelações institucionais : Eliana Madeira Lima
Professor: Luiz Gustavo Rodrigues ServidorProfessor: Luiz Gustavo Rodrigues Servidor
Técnico-Administrativo: Angela Maria de Melo PaiTécnico-Administrativo: Angela Maria de Melo Pai
de Aluno: Rosimeire Aparecida da Silva Rochade Aluno: Rosimeire Aparecida da Silva Rocha
Aluno: Cesar Neves Ortiz Representante dasAluno: Cesar Neves Ortiz Representante das
instituições auxiliares: Silvia Cristiane Marangoniinstituições auxiliares: Silvia Cristiane Marangoni
COMUNIDADE EXTRA ESCOLAR Representante deCOMUNIDADE EXTRA ESCOLAR Representante de
órgão de Classe: Lucilene Maranho Representanteórgão de Classe: Lucilene Maranho Representante
de Empresários Vinculado a um curso : Lucianode Empresários Vinculado a um curso : Luciano
Ferreira Representante do poder públicoFerreira Representante do poder público
municipal : João Carlos Tascin Aluno Egressomunicipal : João Carlos Tascin Aluno Egresso
atuante em sua área de formação Técnica: Èrikaatuante em sua área de formação Técnica: Èrika
Fernanda Costa Vendramini Representante deFernanda Costa Vendramini Representante de
Entidade Assistencial: Antonio Monteiro da SilvaEntidade Assistencial: Antonio Monteiro da Silva
Representante de segmentos de interesse daRepresentante de segmentos de interesse da
Escola - Orientadora Educacional : Fabiana M.Escola - Orientadora Educacional : Fabiana M.
Cordeiro Representante de segmentos deCordeiro Representante de segmentos de
interesse da Escola - Coordenadora Pedagógica -interesse da Escola - Coordenadora Pedagógica -
Renata FernandesRenata Fernandes

DenominaçãoDenominação Grêmio EstudantilGrêmio Estudantil
DescriçãoDescrição O Grêmio tem por objetivos: I - RepresentarO Grêmio tem por objetivos: I - Representar

condignamente o corpo discente; II - Defender oscondignamente o corpo discente; II - Defender os
interesses individuais e coletivos dos alunos dainteresses individuais e coletivos dos alunos da
unidade escolar; III - Incentivar a cultura literária,unidade escolar; III - Incentivar a cultura literária,
artística e desportiva de seus membros; IV -artística e desportiva de seus membros; IV -
Promover a cooperação entre administradores,Promover a cooperação entre administradores,
funcionários, professores e alunos no trabalhofuncionários, professores e alunos no trabalho
Escolar buscando seus aprimoramentos; V-Escolar buscando seus aprimoramentos; V-
Realizar intercâmbio e colaboração de caráterRealizar intercâmbio e colaboração de caráter
cultural e educacional com outras instituiçõescultural e educacional com outras instituições
educacionais, assim como a filiação a entidadeseducacionais, assim como a filiação a entidades
gerais UMES (União Municipal dos Estudantesgerais UMES (União Municipal dos Estudantes
Secundaristas), UBES (União Brasileira dosSecundaristas), UBES (União Brasileira dos
Estudantes Secundaristas), etc.; VI - Lutar pelaEstudantes Secundaristas), etc.; VI - Lutar pela
democracia permanente na Escola, através dodemocracia permanente na Escola, através do
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direito de participação nos órgãos internos dedireito de participação nos órgãos internos de
deliberação da Escola. GRÊMIO ESTUDANTILdeliberação da Escola. GRÊMIO ESTUDANTIL
PRESIDENTE: Dhenifer Laís de Souza Santos VICE-PRESIDENTE: Dhenifer Laís de Souza Santos VICE-
PRESIDENTE: Melissa Pires da Silva Mota 1ºPRESIDENTE: Melissa Pires da Silva Mota 1º
SECRETÁRIO: Gabriel Fernandes de Moura 2ºSECRETÁRIO: Gabriel Fernandes de Moura 2º
SECRETÁRIO: Murilo Santos de Araújo 1ºSECRETÁRIO: Murilo Santos de Araújo 1º
TESOUREIRO: Lucas de Souza Boareto 2ºTESOUREIRO: Lucas de Souza Boareto 2º
TESOUREIRO: Pedro Henrique Roque FlorentinoTESOUREIRO: Pedro Henrique Roque Florentino
ORADOR: Júlia Benichel Bilancieri DIRETORORADOR: Júlia Benichel Bilancieri DIRETOR
CULTURAL: Maria Luísa Vital de Souza DIRETORCULTURAL: Maria Luísa Vital de Souza DIRETOR
DE ESPORTES: Maria Alice Mendonça FigueroaDE ESPORTES: Maria Alice Mendonça Figueroa
DIRETOR SOCIAL: Laís Biazotto Almas DIRETOR DEDIRETOR SOCIAL: Laís Biazotto Almas DIRETOR DE
IMPRENSA: Alexandre Correa FigueiredoIMPRENSA: Alexandre Correa Figueiredo

DenominaçãoDenominação CIPA - Comissao Interna de Prevencao deCIPA - Comissao Interna de Prevencao de
AcidentesAcidentes

DescriçãoDescrição A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
CIPA, formada pelos trabalhadores da empresa,CIPA, formada pelos trabalhadores da empresa,
tem como objetivo a prevenção de acidentes etem como objetivo a prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do trabalho, de modo adoenças decorrentes do trabalho, de modo a
tornar compatível permanentemente o trabalhotornar compatível permanentemente o trabalho
com a preservação da vida e a promoção da saídocom a preservação da vida e a promoção da saído
trabalhador. Toda empresa que possuatrabalhador. Toda empresa que possua
funcionários regidos pela Consolidação das Leisfuncionários regidos pela Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, deve constituir CIPA, pordo Trabalho – CLT, deve constituir CIPA, por
estabelecimento, e manutenção em regularestabelecimento, e manutenção em regular
funcionamento. A CIPA Regulamentada pelafuncionamento. A CIPA Regulamentada pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) nosConsolidação das Leis do Trabalho (CLT) nos
artigos 163 a 165 e pela Norma Regulamentadoraartigos 163 a 165 e pela Norma Regulamentadora
5 (NR-5), contida na portaria 3.214 de 08.06.78 do5 (NR-5), contida na portaria 3.214 de 08.06.78 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Presidente –Ministério do Trabalho e Emprego. Presidente –
Irineu de Souza Barros Vice-Presidente – ElieteIrineu de Souza Barros Vice-Presidente – Eliete
Regina de Souza Membro – Marizete Maria deRegina de Souza Membro – Marizete Maria de
Souza Membro – Sergio Cunha AntunesSouza Membro – Sergio Cunha Antunes

MissãoMissão
  

Oferecer à sociedade um ensino público de qualidade, formando um cidadão crítico, com amplosOferecer à sociedade um ensino público de qualidade, formando um cidadão crítico, com amplos
conhecimentos humanísticos, científicos e tecnológicos e com princípios baseados na solidariedade,conhecimentos humanísticos, científicos e tecnológicos e com princípios baseados na solidariedade,
respeito, responsabilidade e consciência ambiental que garantam a competência profissional derespeito, responsabilidade e consciência ambiental que garantam a competência profissional de
acordo com as necessidades do mercado, os anseios da comunidade e o efetivo exercício daacordo com as necessidades do mercado, os anseios da comunidade e o efetivo exercício da
cidadania.cidadania.

VisãoVisão
  

A ETEC Rodrigues de Abreu localiza-se na região central, na cidade de Bauru, centro oeste do estadoA ETEC Rodrigues de Abreu localiza-se na região central, na cidade de Bauru, centro oeste do estado
de São Paulo. Por estar situada ao lado de uma das principais avenidas da cidade, onde circulamde São Paulo. Por estar situada ao lado de uma das principais avenidas da cidade, onde circulam
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várias linhas de ônibus, a Escola tem uma área de atuação abrangente, sendo sua clientela escolarvárias linhas de ônibus, a Escola tem uma área de atuação abrangente, sendo sua clientela escolar
proveniente de todas as regiões da cidade e de alguns municípios próximos. A cidade passa por umproveniente de todas as regiões da cidade e de alguns municípios próximos. A cidade passa por um
processo de reestruturação de suas atividades econômicas, em razão das intensas transformaçõesprocesso de reestruturação de suas atividades econômicas, em razão das intensas transformações
provocadas pela revolução de novas tecnologias, que gerou mudanças sócio-econômicasprovocadas pela revolução de novas tecnologias, que gerou mudanças sócio-econômicas
significativas no mundo da produção e do trabalho. Esse processo consolida a tendência aosignificativas no mundo da produção e do trabalho. Esse processo consolida a tendência ao
crescimento de empresas industriais de alta tecnologia e à ampliação do setor terciário, em que ascrescimento de empresas industriais de alta tecnologia e à ampliação do setor terciário, em que as
atividades comerciais e de prestação de serviços têm destaque. As alterações no processo deatividades comerciais e de prestação de serviços têm destaque. As alterações no processo de
produção de bens e serviços na cidade suscitam desafios quanto à adequação dos trabalhadores àprodução de bens e serviços na cidade suscitam desafios quanto à adequação dos trabalhadores à
nova realidade produtiva. Essa revolução tecnológica originou, à princípio, um crescimento donova realidade produtiva. Essa revolução tecnológica originou, à princípio, um crescimento do
desemprego e da exclusão, decorrente da pouca oferta de profissionais qualificados para o trabalhodesemprego e da exclusão, decorrente da pouca oferta de profissionais qualificados para o trabalho
nos setores mais dinâmicos da economia. Na sociedade atual, a Escola deve adotar procedimentos enos setores mais dinâmicos da economia. Na sociedade atual, a Escola deve adotar procedimentos e
diretrizes educacionais visando à aproximação permanente com o mundo da produção e dodiretrizes educacionais visando à aproximação permanente com o mundo da produção e do
trabalho, procurando inclusive atenuar os graves problemas do desemprego. Nesse sentido, a ETECtrabalho, procurando inclusive atenuar os graves problemas do desemprego. Nesse sentido, a ETEC
Rodrigues de Abreu desenvolve ações com o intuito de adequar e criar cursos técnicos relacionadosRodrigues de Abreu desenvolve ações com o intuito de adequar e criar cursos técnicos relacionados
às novas exigências do atual mercado de trabalho. É imprescindível buscar contatos com Instituiçõesàs novas exigências do atual mercado de trabalho. É imprescindível buscar contatos com Instituições
públicas e privadas e empresas de diferentes ramos de atuação visando a obtenção de informaçõespúblicas e privadas e empresas de diferentes ramos de atuação visando a obtenção de informações
sócio-econômicas e culturais, parcerias para o desenvolvimento de intercâmbio tecnológico esócio-econômicas e culturais, parcerias para o desenvolvimento de intercâmbio tecnológico e
cultural, obtenção de estágios e empregos para os nossos alunos. Essas ações possibilitam acultural, obtenção de estágios e empregos para os nossos alunos. Essas ações possibilitam a
concretização de programas de apoio e de intercâmbio ou prestação de serviços, contribuindo para aconcretização de programas de apoio e de intercâmbio ou prestação de serviços, contribuindo para a
qualidade da educação profissional dos nossos alunos. A Escola deve estar próxima da Empresa paraqualidade da educação profissional dos nossos alunos. A Escola deve estar próxima da Empresa para
formar profissionais em condições de empregabilidade.formar profissionais em condições de empregabilidade.

Unidade Federativa:Unidade Federativa:
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 São Paulo São Paulo

Municípios limítrofes:Municípios limítrofes:
Arealva, Reginópolis, Piratininga, Agudos, Pederneiras, Duartina e AvaíArealva, Reginópolis, Piratininga, Agudos, Pederneiras, Duartina e Avaí

Distância até a capital:Distância até a capital:
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326 km326 km22

Área:Área:
673,488 km673,488 km22

População:População:
364.562 hab. (SP: 18º) - IBGE 2014364.562 hab. (SP: 18º) - IBGE 2014

Densidade:Densidade:
541,3 hab./km541,3 hab./km22

Latitude:Latitude:
22º18′54” de latitude sul22º18′54” de latitude sul

Longitude:Longitude:
49º03′39” de longitude oeste49º03′39” de longitude oeste

Altitude:Altitude:
526526

Clima:Clima:
Tropical de altitudeTropical de altitude

Vegetação:Vegetação:
Cerrado e Mata atlânticaCerrado e Mata atlântica

Temperatura Média:Temperatura Média:
22,6ºC22,6ºC

Fuso Horário:Fuso Horário:
UTC -3UTC -3

Hidrografia:Hidrografia:
Rio BauruRio Bauru
Rio BatalhaRio Batalha

Precipitação:Precipitação:
Máxima: Janeiro (226,5 mm)Máxima: Janeiro (226,5 mm)
Mínima: Agosto (25,0 mm)Mínima: Agosto (25,0 mm)

Rodovias:Rodovias:
SP-225 - Rod. João Ribeiro de Barros e Rod. Eng. João Batista Cabral RennoSP-225 - Rod. João Ribeiro de Barros e Rod. Eng. João Batista Cabral Renno
SP-294 - Rod. João Ribeiro de BarrosSP-294 - Rod. João Ribeiro de Barros
SP-300 - Rod. Marechal RondonSP-300 - Rod. Marechal Rondon
SP-321 - Rod. Cesário José de CastilhoSP-321 - Rod. Cesário José de Castilho

IDH-M:IDH-M:
0,801 (SP: 20º) - Muito alto - PNUD 20100,801 (SP: 20º) - Muito alto - PNUD 2010

PIB:PIB:
R$ 6.795.517 mil (BR: 76º) - IBGE 2009R$ 6.795.517 mil (BR: 76º) - IBGE 2009

PIB Per Capita:PIB Per Capita:
R$ 18.906,42 - IBGE 2009R$ 18.906,42 - IBGE 2009
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Trabalho e RendimentoTrabalho e Rendimento

Em 2016, o salário médio mensal era de 2.8 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas emEm 2016, o salário médio mensal era de 2.8 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em
relação à população total era de 36.7%. Na comparação com os outros municípios do estado,relação à população total era de 36.7%. Na comparação com os outros municípios do estado,
ocupava as posições 99 de 645 e 67 de 645, respectivamente. Já na comparação com cidades doocupava as posições 99 de 645 e 67 de 645, respectivamente. Já na comparação com cidades do
país todo, ficava na posição 263 de 5570 e 235 de 5570, respectivamente. Considerando domicíliospaís todo, ficava na posição 263 de 5570 e 235 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios
com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 29.5% da população nessascom rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 29.5% da população nessas
condições, o que o colocava na posição 447 de 645 dentre as cidades do estado e na posição 4782condições, o que o colocava na posição 447 de 645 dentre as cidades do estado e na posição 4782
de 5570 dentre as cidades do Brasil.de 5570 dentre as cidades do Brasil.
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EducaçãoEducação

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 6.2 no IDEB.Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 6.2 no IDEB.
Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.6. Na comparação com cidades do mesmo estado,Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.6. Na comparação com cidades do mesmo estado,
a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 306 de 645. Considerando a notaa nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 306 de 645. Considerando a nota
dos alunos dos anos finais, a posição passava a 467 de 645. A taxa de escolarização (para pessoasdos alunos dos anos finais, a posição passava a 467 de 645. A taxa de escolarização (para pessoas
de 6 a 14 anos) foi de 96.9 em 2010. Isso posicionava o município na posição 537 de 645 dentre asde 6 a 14 anos) foi de 96.9 em 2010. Isso posicionava o município na posição 537 de 645 dentre as
cidades do estado e na posição 3751 de 5570 dentre as cidades do Brasil.cidades do estado e na posição 3751 de 5570 dentre as cidades do Brasil.
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SaúdeSaúde

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 12.12 para 1.000 nascidos vivos. As internaçõesA taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 12.12 para 1.000 nascidos vivos. As internações
devido a diarreias são de 0.2 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios dodevido a diarreias são de 0.2 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do
estado, fica nas posições 280 de 645 e 386 de 645, respectivamente. Quando comparado a cidadesestado, fica nas posições 280 de 645 e 386 de 645, respectivamente. Quando comparado a cidades
do Brasil todo, essas posições são de 2715 de 5570 e 4284 de 5570, respectivamente.do Brasil todo, essas posições são de 2715 de 5570 e 4284 de 5570, respectivamente.
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Território e AmbienteTerritório e Ambiente

Apresenta 98.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 93.9% de domicílios urbanosApresenta 98.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 93.9% de domicílios urbanos
em vias públicas com arborização e 28% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanizaçãoem vias públicas com arborização e 28% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização
adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com osadequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os
outros municípios do estado, fica na posição 55 de 645, 350 de 645 e 262 de 645, respectivamente.outros municípios do estado, fica na posição 55 de 645, 350 de 645 e 262 de 645, respectivamente.
Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 59 de 5570, 1070 de 5570 e 1329 deJá quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 59 de 5570, 1070 de 5570 e 1329 de
5570, respectivamente.5570, respectivamente.
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Em janeiro de 2019, durante o período de matrículas, de 17 a 23, realizou-se uma pesquisa comEm janeiro de 2019, durante o período de matrículas, de 17 a 23, realizou-se uma pesquisa com
trezentos e oitenta novos alunos, que ingressaram nos cursos da 1ª série de ensino médio regular,trezentos e oitenta novos alunos, que ingressaram nos cursos da 1ª série de ensino médio regular,
da 1ª série dos cursos integrados de administração e desenvolvimento de sistemas e nos 1ºsda 1ª série dos cursos integrados de administração e desenvolvimento de sistemas e nos 1ºs
módulos dos cursos técnicos de desenvolvimento de sistemas, enfermagem, administração,módulos dos cursos técnicos de desenvolvimento de sistemas, enfermagem, administração,
logística, segurança do trabalho e serviços jurídicos. Do total da amostra, encontramos dois grandeslogística, segurança do trabalho e serviços jurídicos. Do total da amostra, encontramos dois grandes
grupos, a maioria são solteiros (82,4%) e 13,7% são casados, onde ao grupo de solteiros estãogrupos, a maioria são solteiros (82,4%) e 13,7% são casados, onde ao grupo de solteiros estão
concentrados nos grupos do ensino médio regular e ensino integrados, com 99,9%, e o segundoconcentrados nos grupos do ensino médio regular e ensino integrados, com 99,9%, e o segundo
grupo, da totalidade (13,7%) estão nos cursos técnicos. Quanto ao sexo, existe uma igualdade,grupo, da totalidade (13,7%) estão nos cursos técnicos. Quanto ao sexo, existe uma igualdade,
metade (50%) dos ingressantes são: masculino e a outra metade são: feminino. Uma proximidade nametade (50%) dos ingressantes são: masculino e a outra metade são: feminino. Uma proximidade na
proporção foi detectada nos cursos de ensino médio e integrados com um público de 46% feminino eproporção foi detectada nos cursos de ensino médio e integrados com um público de 46% feminino e
54% masculino. Quanto a faixa etária dos ingressantes, obteve-se 49,5% de menores, 16,8% entre54% masculino. Quanto a faixa etária dos ingressantes, obteve-se 49,5% de menores, 16,8% entre
18 e 21, 10,5% entre 27 e 31 e 9,5% entre 22 a 26. Percebeu-se também que a grande quantidade18 e 21, 10,5% entre 27 e 31 e 9,5% entre 22 a 26. Percebeu-se também que a grande quantidade
no público menor, está concentrada nos cursos de ensino médio e integrados. Quanto a escolaridadeno público menor, está concentrada nos cursos de ensino médio e integrados. Quanto a escolaridade
dos ingressante, verificou-se também uma proximidade em dois grupos, com 41,6% com ensinodos ingressante, verificou-se também uma proximidade em dois grupos, com 41,6% com ensino
médio completo e 42,6% em curso no ensino médio e 5,8% de graduandos, buscando pormédio completo e 42,6% em curso no ensino médio e 5,8% de graduandos, buscando por
qualificação técnica, ou seja, pessoas em busca do saber fazer e não apenas de conhecimento ouqualificação técnica, ou seja, pessoas em busca do saber fazer e não apenas de conhecimento ou
conceitos. Encontrou-se também, uma minoria com emprego fixo (36,3%) e 63,7% em busca de umaconceitos. Encontrou-se também, uma minoria com emprego fixo (36,3%) e 63,7% em busca de uma
colocação no mercado de trabalho, que está associada a maioria ingressante nos cursos integradoscolocação no mercado de trabalho, que está associada a maioria ingressante nos cursos integrados
e ensino médio. A maioria é do município de Bauru (85,3%) e os demais são dos municípiose ensino médio. A maioria é do município de Bauru (85,3%) e os demais são dos municípios
circunvizinhos, como: Agudos, Duartina, Piratininga, Pederneiras, Arealva, Iacanga e Tibiriçá,circunvizinhos, como: Agudos, Duartina, Piratininga, Pederneiras, Arealva, Iacanga e Tibiriçá,
conforme gráfico.conforme gráfico.
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Nas questões socioculturais, quanto ao conhecimento de outros idiomas, percebeu-se doisNas questões socioculturais, quanto ao conhecimento de outros idiomas, percebeu-se dois
destaques: a língua inglesa com 65,8%, seguida pela língua espanhola com 37,1%. Quanto ao hábitodestaques: a língua inglesa com 65,8%, seguida pela língua espanhola com 37,1%. Quanto ao hábito
de leitura, uma terça parte possui hábito “frequente”, e outros dois terços, “às vezes”. Quanto aosde leitura, uma terça parte possui hábito “frequente”, e outros dois terços, “às vezes”. Quanto aos
textos, 80,7% são assuntos da internet, 71% leem livros, 31% leem jornais e 26,7% utilizam artigotextos, 80,7% são assuntos da internet, 71% leem livros, 31% leem jornais e 26,7% utilizam artigo
científicos em suas leituras. No aspecto da moradia, 68% possui moradia própria e 22% alugada,científicos em suas leituras. No aspecto da moradia, 68% possui moradia própria e 22% alugada,
sendo quase a totalidade localizada em zona urbana (96,6%) e os demais em zona rural (3,4%).sendo quase a totalidade localizada em zona urbana (96,6%) e os demais em zona rural (3,4%).
Quanto a escolaridade dos pais, um terço possui ensino médio completo (37,4% para os pais eQuanto a escolaridade dos pais, um terço possui ensino médio completo (37,4% para os pais e
42,4% para as mães) sendo a maioria feminina, outra porção próxima de um terço para o ensino42,4% para as mães) sendo a maioria feminina, outra porção próxima de um terço para o ensino
fundamental (28,7% para os pais e 26,6% para as mães) e com graduação superior os pais comfundamental (28,7% para os pais e 26,6% para as mães) e com graduação superior os pais com
17,9% e as mães com 14,5%. Quanto a renda familiar a maioria está na faixa de 1 a 3 salários17,9% e as mães com 14,5%. Quanto a renda familiar a maioria está na faixa de 1 a 3 salários
mínimos (59,2%) e próximo de 30% possui renda de 3 a 6 salários mínimos (28,9%), tendo umamínimos (59,2%) e próximo de 30% possui renda de 3 a 6 salários mínimos (28,9%), tendo uma
pequena faixa com renda inferior a um salário mínimo (4,2%). A renda, em sua maioria tem origempequena faixa com renda inferior a um salário mínimo (4,2%). A renda, em sua maioria tem origem
no setor privado (27,6%) e 22,4% depende da renda dos pais (possivelmente os alunos ingressantesno setor privado (27,6%) e 22,4% depende da renda dos pais (possivelmente os alunos ingressantes
no ensino médio e integrados (22,4%). Sobre a escolaridade, a maioria (65,8%) vem de escolano ensino médio e integrados (22,4%). Sobre a escolaridade, a maioria (65,8%) vem de escola
pública, próximo de 20% de escola particular (19,7%) e 14,5% de parte em escola particular e partepública, próximo de 20% de escola particular (19,7%) e 14,5% de parte em escola particular e parte
em escola pública. Quanto ao deslocamento, a maioria utiliza transporte público (51,6%), enquantoem escola pública. Quanto ao deslocamento, a maioria utiliza transporte público (51,6%), enquanto
que 23,4% transporte próprio e 13,7% são transportados pelos responsáveis (pais). Quanto aoque 23,4% transporte próprio e 13,7% são transportados pelos responsáveis (pais). Quanto ao
conhecimento em informática e acesso a internet, a maioria aponta ter conhecimento básicoconhecimento em informática e acesso a internet, a maioria aponta ter conhecimento básico
(70,5%) e quase a totalidade, possui acesso a internet (97,6%), conforme apontam os gráficos(70,5%) e quase a totalidade, possui acesso a internet (97,6%), conforme apontam os gráficos
abaixo.abaixo.
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  Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente

Foi realizada uma pesquisa com os ingressantes dos cursos técnicos, ensino médio e médioFoi realizada uma pesquisa com os ingressantes dos cursos técnicos, ensino médio e médio
integrado com o objetivo de traçar um perfil dos mesmos, conforme análise abaixo:integrado com o objetivo de traçar um perfil dos mesmos, conforme análise abaixo:

PERFIL DO ENSINO MÉDIO REGULAR E DOS INTEGRADOSPERFIL DO ENSINO MÉDIO REGULAR E DOS INTEGRADOS

ENSINO MÉDIO REGULARENSINO MÉDIO REGULAR

No Ensino Médio regular da manhã e tarde, responderam à pesquisa setenta alunos: quarenta doNo Ensino Médio regular da manhã e tarde, responderam à pesquisa setenta alunos: quarenta do
sexo feminino e trinta, do masculino. Todos são solteiros e não têm filhos. Quase 70% são brancos esexo feminino e trinta, do masculino. Todos são solteiros e não têm filhos. Quase 70% são brancos e
mais de 40% católicos. Três alunos apresentam uma leve deficiência visual; dez, problemasmais de 40% católicos. Três alunos apresentam uma leve deficiência visual; dez, problemas
respiratórios e um, diabetes. O meio de transporte mais utilizado é o coletivo (59%), mas umarespiratórios e um, diabetes. O meio de transporte mais utilizado é o coletivo (59%), mas uma
parcela considerável (36%) utiliza veículo próprio (são trazidos por algum membro da família).parcela considerável (36%) utiliza veículo próprio (são trazidos por algum membro da família).
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Somente três alunos trabalham. Vinte alunos possuem fluência em outra língua, sendo dezesseis emSomente três alunos trabalham. Vinte alunos possuem fluência em outra língua, sendo dezesseis em
inglês. A grande maioria (80%) ficou sabendo do curso através de amigos. A renda familiar de 36% éinglês. A grande maioria (80%) ficou sabendo do curso através de amigos. A renda familiar de 36% é
de mais de 3 salários mínimos; já 34% têm renda de 2 a 3 salários. A maioria das famílias (63%) éde mais de 3 salários mínimos; já 34% têm renda de 2 a 3 salários. A maioria das famílias (63%) é
formada por quatro ou mais pessoas.formada por quatro ou mais pessoas.

 ADMINISTRAÇÃO – ETIM ADMINISTRAÇÃO – ETIM

No Integrado de Administração, responderam à pesquisa 38 alunos: vinte e oito do sexo feminino eNo Integrado de Administração, responderam à pesquisa 38 alunos: vinte e oito do sexo feminino e
dez, do masculino. Todos são solteiros e ninguém tem filhos. Por ser um curso integrado, todos estãodez, do masculino. Todos são solteiros e ninguém tem filhos. Por ser um curso integrado, todos estão
cursando concomitantemente o ensino médio. Mais de 50% são brancos e 45%católicos. Nenhumcursando concomitantemente o ensino médio. Mais de 50% são brancos e 45%católicos. Nenhum
apresenta deficiência, mas dezessete apresenta problema respiratório e um neurológico. O meio deapresenta deficiência, mas dezessete apresenta problema respiratório e um neurológico. O meio de
transporte utilizado por dezenove é o coletivo, já dezoito são transportados pelos pais em veículotransporte utilizado por dezenove é o coletivo, já dezoito são transportados pelos pais em veículo
próprio e um vem a pé, por morar nas imediações da escola. Apenas um trabalha e é na área dopróprio e um vem a pé, por morar nas imediações da escola. Apenas um trabalha e é na área do
curso. Cinco alunos têm fluência em outra língua, sendo três em inglês. Vinte e sete alunos tiveramcurso. Cinco alunos têm fluência em outra língua, sendo três em inglês. Vinte e sete alunos tiveram
conhecimento sobre o curso através de amigos e estão cursando o mesmo, principalmente, àconhecimento sobre o curso através de amigos e estão cursando o mesmo, principalmente, à
procura de novas oportunidades e qualificação.   A grande maioria tem renda familiar de 1 a 3procura de novas oportunidades e qualificação.   A grande maioria tem renda familiar de 1 a 3
salários mínimos, sendo que 45% das famílias são formadas por quatro ou mais pessoas.salários mínimos, sendo que 45% das famílias são formadas por quatro ou mais pessoas.

 INFORMÁTICA – ETIM INFORMÁTICA – ETIM

No Integrado de Informática, responderam à pesquisa 39 alunos: quinze são do sexo feminino eNo Integrado de Informática, responderam à pesquisa 39 alunos: quinze são do sexo feminino e
vinte e quatro, do masculino.  Todos são solteiros e ninguém tem filhos. Por ser um curso integrado,vinte e quatro, do masculino.  Todos são solteiros e ninguém tem filhos. Por ser um curso integrado,
todos estão cursando concomitantemente o ensino médio. Quase 60% do total são de brancos etodos estão cursando concomitantemente o ensino médio. Quase 60% do total são de brancos e
36% de evangélicos. Ninguém apresenta deficiência, oito têm problemas respiratórios. O meio de36% de evangélicos. Ninguém apresenta deficiência, oito têm problemas respiratórios. O meio de
transporte utilizado por vinte alunos é o coletivo, catorze são transportados por familiares emtransporte utilizado por vinte alunos é o coletivo, catorze são transportados por familiares em
veículo próprio e cinco vêm a pé. Apenas um aluno trabalho e a atividade exercida não é na área doveículo próprio e cinco vêm a pé. Apenas um aluno trabalho e a atividade exercida não é na área do
curso. Dezesseis alunos têm fluência em outra língua, sendo doze em inglês e quatro em espanhol.curso. Dezesseis alunos têm fluência em outra língua, sendo doze em inglês e quatro em espanhol.
Trinta e um alunos ficaram sabendo do curso através de amigos, sendo que estão à procura,Trinta e um alunos ficaram sabendo do curso através de amigos, sendo que estão à procura,
principalmente, de qualificação e novas oportunidades. Quase 50% tem uma renda familiar de maisprincipalmente, de qualificação e novas oportunidades. Quase 50% tem uma renda familiar de mais
de três salários mínimos, sendo que mais de 60% das famílias são formadas por quatro ou maisde três salários mínimos, sendo que mais de 60% das famílias são formadas por quatro ou mais
pessoas.pessoas.

PERFIL DOS CURSOS TÉCNICOSPERFIL DOS CURSOS TÉCNICOS

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO

No técnico em Administração, responderam à pesquisa 24 alunos, sendo onze do sexo feminino eNo técnico em Administração, responderam à pesquisa 24 alunos, sendo onze do sexo feminino e
treze, do masculino. Mais de 80% são solteiros e não têm filhos. Catorze já terminaram o ensinotreze, do masculino. Mais de 80% são solteiros e não têm filhos. Catorze já terminaram o ensino
médio e sete estão cursando; dois já são graduados e um pós-graduado. Quinze são brancos; seis,médio e sete estão cursando; dois já são graduados e um pós-graduado. Quinze são brancos; seis,
pardos; um é negro e outro, amarelo. Mais de 50% é evangélico. Cinco alunos apresentampardos; um é negro e outro, amarelo. Mais de 50% é evangélico. Cinco alunos apresentam
problemas respiratórios crônicos; dois, perda auditiva e outro, deficiência visual. Mais de 60%problemas respiratórios crônicos; dois, perda auditiva e outro, deficiência visual. Mais de 60%
utilizam o coletivo como meio de transporte. Exatos 50% não trabalha e dos que trabalham, apenautilizam o coletivo como meio de transporte. Exatos 50% não trabalha e dos que trabalham, apena
quatro, na área do curso. Apenas cinco demonstram fluência em outra língua (inglês). A melhorquatro, na área do curso. Apenas cinco demonstram fluência em outra língua (inglês). A melhor
divulgação foi realizada pelos amigos, sendo que os alunos procuram no curso principalmente adivulgação foi realizada pelos amigos, sendo que os alunos procuram no curso principalmente a
qualificação. Mais de 80% têm renda familiar de até três salários mínimos, sendo que a maioria temqualificação. Mais de 80% têm renda familiar de até três salários mínimos, sendo que a maioria tem
família composta por duas ou três pessoas.família composta por duas ou três pessoas.

 ENFERMAGEM: ENFERMAGEM:

No técnico em Enfermagem, responderam à pesquisa 34 alunos, desses, vinte e sete são do sexoNo técnico em Enfermagem, responderam à pesquisa 34 alunos, desses, vinte e sete são do sexo
feminino e sete, do masculino. A grande maioria é solteira (23 alunos); oito, casados; dois,feminino e sete, do masculino. A grande maioria é solteira (23 alunos); oito, casados; dois,
amasiados e um separado. Vinte e quatro disseram não ter filhos, quatro têm um, outros quatro têmamasiados e um separado. Vinte e quatro disseram não ter filhos, quatro têm um, outros quatro têm
dois e um tem três filhos. Vinte e cinco já concluíram o Ensino Médio, enquanto dois estão cursando;dois e um tem três filhos. Vinte e cinco já concluíram o Ensino Médio, enquanto dois estão cursando;
outros seis são graduados e um, pós-graduado. Vinte e sete são brancos; três, pardos; dois, negros eoutros seis são graduados e um, pós-graduado. Vinte e sete são brancos; três, pardos; dois, negros e
dois, amarelos. Com relação à religião, dezessete são evangélicos e dez, católicos. Nenhum dosdois, amarelos. Com relação à religião, dezessete são evangélicos e dez, católicos. Nenhum dos
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alunos apresenta deficiência; vinte e sete informaram não apresentar nenhuma doença crônica;alunos apresenta deficiência; vinte e sete informaram não apresentar nenhuma doença crônica;
quatro têm problemas respiratórios e três, cardíacos. Quase 60% utiliza como meio de transporte oquatro têm problemas respiratórios e três, cardíacos. Quase 60% utiliza como meio de transporte o
coletivo. Cerca de 70% não trabalha, isso pode ser um agravante com relação à perda, caso alguémcoletivo. Cerca de 70% não trabalha, isso pode ser um agravante com relação à perda, caso alguém
precise começar a trabalhar; ninguém trabalha na área. Apenas 21% apresentam fluência em umaprecise começar a trabalhar; ninguém trabalha na área. Apenas 21% apresentam fluência em uma
língua estrangeira, no caso no inglês. Os amigos são o melhor meio de divulgação dos cursos e oslíngua estrangeira, no caso no inglês. Os amigos são o melhor meio de divulgação dos cursos e os
mesmos estão frequentado a Enfermagem em busca de novas oportunidades e aperfeiçoamento.mesmos estão frequentado a Enfermagem em busca de novas oportunidades e aperfeiçoamento.
Cerca de 70% tem renda familiar de 1 a 3 salários mínimos, composta, em cerca de 60%, por três ouCerca de 70% tem renda familiar de 1 a 3 salários mínimos, composta, em cerca de 60%, por três ou
quatro pessoas.quatro pessoas.

  

 INFORMÁTICA INFORMÁTICA

No técnico em Informática, responderam à pesquisa 31 alunos: catorze do sexo feminino eNo técnico em Informática, responderam à pesquisa 31 alunos: catorze do sexo feminino e
dezessete do masculino. Apenas um é casado e tem um filho. Dezoito estão cursando o ensinodezessete do masculino. Apenas um é casado e tem um filho. Dezoito estão cursando o ensino
médio e dez já completaram; dois já são graduados e pós-graduado. Doze alunos são brancos, onzemédio e dez já completaram; dois já são graduados e pós-graduado. Doze alunos são brancos, onze
pardos e oito negros. Quase 50% é católico. Cinco alunos têm problemas respiratórios e nenhumpardos e oito negros. Quase 50% é católico. Cinco alunos têm problemas respiratórios e nenhum
apresenta qualquer tipo de deficiência. Por volta de 70% utilizam o coletivo como meio deapresenta qualquer tipo de deficiência. Por volta de 70% utilizam o coletivo como meio de
transporte. Vinte e dois alunos não trabalham e, dos que trabalham, apenas um exerce atividadetransporte. Vinte e dois alunos não trabalham e, dos que trabalham, apenas um exerce atividade
relacionada à área. Seis alunos têm fluência em outra língua, sendo cinco em inglês. Mais de 60%relacionada à área. Seis alunos têm fluência em outra língua, sendo cinco em inglês. Mais de 60%
ficaram sabendo do curso através de amigos e estão à procura de qualificação e novasficaram sabendo do curso através de amigos e estão à procura de qualificação e novas
oportunidades. Mais de 80% têm renda familiar de 1 a 3 salários mínimos e mais de 45% dasoportunidades. Mais de 80% têm renda familiar de 1 a 3 salários mínimos e mais de 45% das
famílias são compostas por quatro ou mais membros.famílias são compostas por quatro ou mais membros.

  

 SEGURANÇA DO TRABALHO SEGURANÇA DO TRABALHO

No técnico em Segurança do Trabalho, responderam à pesquisa 35 alunos, dezessete do sexoNo técnico em Segurança do Trabalho, responderam à pesquisa 35 alunos, dezessete do sexo
feminino e dezoito do masculino. Vinte e três alunos são solteiros e vinte e seis não têm filhos. Vintefeminino e dezoito do masculino. Vinte e três alunos são solteiros e vinte e seis não têm filhos. Vinte
já concluíram o ensino médio, um está em curso; doze já são graduados e um, pós-graduado. Maisjá concluíram o ensino médio, um está em curso; doze já são graduados e um, pós-graduado. Mais
de 50% são brancos e quase 50% são católicos. Quatro alunos têm problemas respiratórios, um éde 50% são brancos e quase 50% são católicos. Quatro alunos têm problemas respiratórios, um é
cardíaco, outro apresenta deficiência física. Dezesseis alunos utilizam como meio de transporte ocardíaco, outro apresenta deficiência física. Dezesseis alunos utilizam como meio de transporte o
coletivo; outros dezesseis, veículo próprio. Onze alunos não trabalham, dos que trabalham apenascoletivo; outros dezesseis, veículo próprio. Onze alunos não trabalham, dos que trabalham apenas
dois estão exercendo atividades na área. Oito alunos apresentam fluência em outra língua, cinco emdois estão exercendo atividades na área. Oito alunos apresentam fluência em outra língua, cinco em
inglês. Quase 43% ficaram sabendo do curso através de amigos; outros 43% pela internet, sendoinglês. Quase 43% ficaram sabendo do curso através de amigos; outros 43% pela internet, sendo
que a grande maioria busca qualificação e novas oportunidades. Mais de 70% têm renda familiar deque a grande maioria busca qualificação e novas oportunidades. Mais de 70% têm renda familiar de
1 a 3 salários mínimos e a maioria é formada por duas ou três pessoas.1 a 3 salários mínimos e a maioria é formada por duas ou três pessoas.

 SALAS DESCENTRALIZADAS – EE ERNESTO MONTE SALAS DESCENTRALIZADAS – EE ERNESTO MONTE

 SERVIÇOS JURÍDICOS SERVIÇOS JURÍDICOS

No técnico em Serviços Jurídicos, responderam às perguntas 37 alunos: 31 do sexo feminino e 6 doNo técnico em Serviços Jurídicos, responderam às perguntas 37 alunos: 31 do sexo feminino e 6 do
masculino. A grande maioria (76%) é solteira e não tem filhos (73%). Quase 50% já tem o ensinomasculino. A grande maioria (76%) é solteira e não tem filhos (73%). Quase 50% já tem o ensino
médio completo e 43% estão cursando; três alunos já possuem graduação. Mais de 70% são brancosmédio completo e 43% estão cursando; três alunos já possuem graduação. Mais de 70% são brancos
e mais de 50% são evangélicos. Três alunos apresentam perda auditiva; sete apresentam problemase mais de 50% são evangélicos. Três alunos apresentam perda auditiva; sete apresentam problemas
respiratórios; dois diabetes; outros dois problemas digestivos e um, doença neurológica. A granderespiratórios; dois diabetes; outros dois problemas digestivos e um, doença neurológica. A grande
maioria (68%) utiliza como meio de transporte o coletivo. A maioria (68%) não trabalha; dos quemaioria (68%) utiliza como meio de transporte o coletivo. A maioria (68%) não trabalha; dos que
trabalham, cinco exercem atividades relacionadas com a área do curso. Três alunos têm fluência emtrabalham, cinco exercem atividades relacionadas com a área do curso. Três alunos têm fluência em
outra língua, sendo dois em inglês. Mais de 50% ficaram sabendo do curso através de amigos e aoutra língua, sendo dois em inglês. Mais de 50% ficaram sabendo do curso através de amigos e a
grande maioria (70%) procura no curso novas oportunidades e qualificação. Mais de 60% dasgrande maioria (70%) procura no curso novas oportunidades e qualificação. Mais de 60% das
famílias sobrevivem com apenas um salário mínimo, sendo que 48% são formadas por quatrofamílias sobrevivem com apenas um salário mínimo, sendo que 48% são formadas por quatro
pessoaspessoas
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TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIASTRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS

No técnico em Transações Imobiliárias, responderam às perguntas 26 alunos: 12 do sexo feminino eNo técnico em Transações Imobiliárias, responderam às perguntas 26 alunos: 12 do sexo feminino e
14 do masculino. Quinze alunos (mais de 57%) são solteiros e mais de 65% ( dezessete alunos) não14 do masculino. Quinze alunos (mais de 57%) são solteiros e mais de 65% ( dezessete alunos) não
têm filhos. Doze alunos já concluíram o ensino médio, três estão cursando, outros onze já cursaramtêm filhos. Doze alunos já concluíram o ensino médio, três estão cursando, outros onze já cursaram
graduação. Mais de 50% ( catorze) dos alunos são brancos; onze alunos(42%) são católicos egraduação. Mais de 50% ( catorze) dos alunos são brancos; onze alunos(42%) são católicos e
onze(42%) são evangélicos. Dois alunos são deficientes, sendo um auditivo; três apresentamonze(42%) são evangélicos. Dois alunos são deficientes, sendo um auditivo; três apresentam
problemas cardíacos; dois, respiratórios; um, digestivo e outro vascular. Mais de 50% utilizamproblemas cardíacos; dois, respiratórios; um, digestivo e outro vascular. Mais de 50% utilizam
veículo próprio como meio de transporte. Mais de 57% trabalham, apenas três na área. Sete alunosveículo próprio como meio de transporte. Mais de 57% trabalham, apenas três na área. Sete alunos
possuem fluência em outra língua, sendo cinco em inglês. Doze alunos (46%) souberam do cursopossuem fluência em outra língua, sendo cinco em inglês. Doze alunos (46%) souberam do curso
através de amigos; outros doze(46%), pela internet – mais de 88% buscam novas oportunidades eatravés de amigos; outros doze(46%), pela internet – mais de 88% buscam novas oportunidades e
qualificação. Mais de 42% têm renda familiar de mais de três salários mínimos. Mais de 38% têmqualificação. Mais de 42% têm renda familiar de mais de três salários mínimos. Mais de 38% têm
famílias constituídas por duas pessoas. famílias constituídas por duas pessoas. 

CLASSE DESCENTRALIZADA DE AGUDOSCLASSE DESCENTRALIZADA DE AGUDOS

ELETROTÉCNICAELETROTÉCNICA

No curso técnico em Eletrotécnica, participaram da pesquisa 33 alunos: 32 do sexo masculino e 1 doNo curso técnico em Eletrotécnica, participaram da pesquisa 33 alunos: 32 do sexo masculino e 1 do
sexo feminino. Maioria dos alunos são solteiros (75%) e alguns trabalham na área (30%). Todos ossexo feminino. Maioria dos alunos são solteiros (75%) e alguns trabalham na área (30%). Todos os
alunos já concluíram o ensino médio e 5 alunos possuem graduação. Mais de 50% dos alunos sãoalunos já concluíram o ensino médio e 5 alunos possuem graduação. Mais de 50% dos alunos são
brancos.  Mais de 50% utilizam veículo próprio como meio de transporte. Três alunos possuembrancos.  Mais de 50% utilizam veículo próprio como meio de transporte. Três alunos possuem
fluência em outra língua, sendo em inglês. A maioria dos alunos (66%) souberam do curso atravésfluência em outra língua, sendo em inglês. A maioria dos alunos (66%) souberam do curso através
de amigos; outros  pela internet e a maioria (52%) buscam novas oportunidades e qualificação. Ade amigos; outros  pela internet e a maioria (52%) buscam novas oportunidades e qualificação. A
maioria reside em Agudos (19 alunos), 13 residem em Bauru e 1 em Lençois. A média na faixa etáriamaioria reside em Agudos (19 alunos), 13 residem em Bauru e 1 em Lençois. A média na faixa etária
está entre 21 e 31 anos.  está entre 21 e 31 anos.  

NUTRIÇÃONUTRIÇÃO

No técnico em Nutrição, a participação foi de apenas 20 alunos: 19 do sexo feminino e 1 do sexoNo técnico em Nutrição, a participação foi de apenas 20 alunos: 19 do sexo feminino e 1 do sexo
masculino. A maioria (mais de 53%) são solteiras e  não têm filhos. Toda a turma já concluiu omasculino. A maioria (mais de 53%) são solteiras e  não têm filhos. Toda a turma já concluiu o
ensino médio. Mais de 50% das alunas são brancas. Metade das alunas utilizam transporte privadoensino médio. Mais de 50% das alunas são brancas. Metade das alunas utilizam transporte privado
(expresso de prata) e os demais transporte público ou próprio (ônibus municipal ou carro). A(expresso de prata) e os demais transporte público ou próprio (ônibus municipal ou carro). A
totalidade não trabalha na área.  A maioria (77%) soube do curso através de amigos; outros pelatotalidade não trabalha na área.  A maioria (77%) soube do curso através de amigos; outros pela
internet – mais de 90% buscam novas oportunidades e qualificação. Cinquenta por cento da classeinternet – mais de 90% buscam novas oportunidades e qualificação. Cinquenta por cento da classe
reside em Bauru e os demais são do município de Agudos. A faixa etária está dividida em 70% entrereside em Bauru e os demais são do município de Agudos. A faixa etária está dividida em 70% entre
21 a 31 anos, 25% acima de 31 e outros 5% acima de 40.21 a 31 anos, 25% acima de 31 e outros 5% acima de 40.

CLASSE DESCENTRALIZADA DE PIRATININGACLASSE DESCENTRALIZADA DE PIRATININGA

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO

No curso técnico em Administração, participaram 23 alunos: 17 do sexo feminino e 6 do sexoNo curso técnico em Administração, participaram 23 alunos: 17 do sexo feminino e 6 do sexo
masculino. Três alunos são afrodescendente, 20 possuem o ensino médio completo, dois estãomasculino. Três alunos são afrodescendente, 20 possuem o ensino médio completo, dois estão
finalizando o 3º ano do E. M. e 1 aluno possui graduação. A maioria reside em Piratininga e vão parafinalizando o 3º ano do E. M. e 1 aluno possui graduação. A maioria reside em Piratininga e vão para
a escola a pé, 10 vão de carro e 2 com moto.  Apenas 2 alunos residem em Bauru. As faixas etáriasa escola a pé, 10 vão de carro e 2 com moto.  Apenas 2 alunos residem em Bauru. As faixas etárias
estão agrupadas em 73% entre 17 e 25 anos, 24% entre 26 e 40 anos e 3% acima de 40.estão agrupadas em 73% entre 17 e 25 anos, 24% entre 26 e 40 anos e 3% acima de 40.

Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
  

Ato de criação da Escola:Ato de criação da Escola:

DECRETO N.º 50.625DECRETO N.º 50.625, DE30 DE MARÇO DE 2006, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE, DE30 DE MARÇO DE 2006, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE
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31-3-2006, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 3.31-3-2006, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 3.

"Cria a Escola Técnica Estadual Rodrigues de Abreu, no Município de Bauru.""Cria a Escola Técnica Estadual Rodrigues de Abreu, no Município de Bauru."

Fundamentação Legal e Autorização dos Planos de Cursos (vigentes):Fundamentação Legal e Autorização dos Planos de Cursos (vigentes):

ENSINO MÉDIO:ENSINO MÉDIO: Parecer CEE N.º 105/98, publicado no DOE de 02/04/1998; Seção I; pág. 13. Lei Parecer CEE N.º 105/98, publicado no DOE de 02/04/1998; Seção I; pág. 13. Lei
Federal N.º 9394/96, Resolução CNE/CEB N.º 02/12 e Indicações CEE N.º 09/00 e 77/08.Federal N.º 9394/96, Resolução CNE/CEB N.º 02/12 e Indicações CEE N.º 09/00 e 77/08.

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (Eixo Tecnológico - Gestão eTÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (Eixo Tecnológico - Gestão e
Negócios):Negócios): Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º
1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012;1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012;
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.ºResolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º
5154, de 23-7-2004.5154, de 23-7-2004.

Plano de Curso aprovado pela PortariaCetec– 735, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela PortariaCetec– 735, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 53.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 53.

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (EixoTÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (Eixo
Tecnológico - Informação e Comunicação):Tecnológico - Informação e Comunicação): Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º
11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;
Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.ºResolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º
78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto n.º 8.268. de78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto n.º 8.268. de
18-6-2014.18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico 1567, dePlano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico 1567, de
6-11-2018 – Poder Executivo – Seção I – página 75.6-11-2018 – Poder Executivo – Seção I – página 75.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO(Eixo Tecnológico -Informação eTÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO(Eixo Tecnológico -Informação e
Comunicação):Comunicação): Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução
CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, deCNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de
30-1-2012; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto30-1-2012; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto
Federal n.º 5154, de 23-7-2004.Federal n.º 5154, de 23-7-2004.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 739, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 739, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 53.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 53.

TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS – ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONALTÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS – ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
(Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios):(Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios): Lei Federal n.º 9394, de 10-12-1996; Lei n.º 13.415, de Lei Federal n.º 9394, de 10-12-1996; Lei n.º 13.415, de
16-2-2017; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;16-2-2017; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto nº 5154, deResolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de
23-7-2004; Decreto n.º 8.268, de 18-6-2014.23-7-2004; Decreto n.º 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1338, de 17-11-2017, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1338, de 17-11-2017, publicada no Diário Oficial de
18-11-2017 – Poder Executivo – Seção I – página 42.18-11-2017 – Poder Executivo – Seção I – página 42.
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TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios):TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios): Lei Federal n.º 9394, Lei Federal n.º 9394,
de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo DecretoResolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto
nº 8.268, de 18-6-2014.nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (Eixo Tecnológico - Informação eTÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (Eixo Tecnológico - Informação e
Comunicação):Comunicação): Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014;
Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.ºResolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º
5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1362, de 5-3-2018, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1362, de 5-3-2018, publicada no Diário Oficial de
6-3-2018 – Poder Executivo – Seção I – páginas 77.6-3-2018 – Poder Executivo – Seção I – páginas 77.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (Eixo Tecnológico - Ambiente e Saúde):TÉCNICO EM ENFERMAGEM (Eixo Tecnológico - Ambiente e Saúde): Lei Federal n.º 9394, de Lei Federal n.º 9394, de
20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo DecretoResolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto
nº 8.268, de 18-6-2014.nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 724, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 724, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52.

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA (Eixo Tecnológico - Controle e Processos Industriais):TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA (Eixo Tecnológico - Controle e Processos Industriais): Lei Lei
Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6,Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6,
de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alteradode 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado
pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 727, de 10-9-2015, republicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 727, de 10-9-2015, republicada no Diário Oficial de
25-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 37.25-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 37.

TÉCNICO EM FINANÇAS (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios):TÉCNICO EM FINANÇAS (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios): Lei Federal n.º 9394, de Lei Federal n.º 9394, de
20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo DecretoResolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto
nº 8.268, de 18-6-2014.nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA (Eixo Tecnológico - Informação e Comunicação):TÉCNICO EM INFORMÁTICA (Eixo Tecnológico - Informação e Comunicação): Lei Federal n.º Lei Federal n.º
9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de
20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado
pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 738, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 738, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 53.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 53.

TÉCNICO EM LOGÍSTICA (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios):TÉCNICO EM LOGÍSTICA (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios): Lei Federal n.º 9394, de Lei Federal n.º 9394, de
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20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012;
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo DecretoResolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto
nº 8.268, de 18-6-2014.nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (Eixo Tecnológico - Ambiente e Saúde):TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (Eixo Tecnológico - Ambiente e Saúde): Lei Federal n.º Lei Federal n.º
9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de
20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado
pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 724, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 724, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52.

TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios):TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios): Lei Federal n.º Lei Federal n.º
9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de
20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado
pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (Eixo Tecnológico - Segurança):TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (Eixo Tecnológico - Segurança): Lei Federal n.º Lei Federal n.º
9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de
20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado
pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1207, de 12-5-2017, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1207, de 12-5-2017, publicada no Diário Oficial de
13-5-2017 – Poder Executivo – Seção I – páginas 53.13-5-2017 – Poder Executivo – Seção I – páginas 53.

TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios):TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios): Lei Federal n.º Lei Federal n.º
9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de
20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado
pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.

TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios):TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS (Eixo Tecnológico - Gestão e Negócios): Lei Lei
Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6,Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6,
de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alteradode 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado
pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de
11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
MetaMeta AUMENTAR O ÍNDICE DE PERMANÊNCIAAUMENTAR O ÍNDICE DE PERMANÊNCIA
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DISCENTE EM 50% AO ANO EM TODOS OSDISCENTE EM 50% AO ANO EM TODOS OS
CURSOS TÉCNICOS DA SEDE, EXTENSÃO ECURSOS TÉCNICOS DA SEDE, EXTENSÃO E
CLASSES DESCENTRALIZADAS.CLASSES DESCENTRALIZADAS.

ResultadoResultado Em alguns cursos técnicos ocorreram reduçõesEm alguns cursos técnicos ocorreram reduções
significativas, no entanto a meta não foisignificativas, no entanto a meta não foi
totalmente atingida.totalmente atingida.

DescriçãoDescrição Em atendimento ao oficio 003/2016, busca-seEm atendimento ao oficio 003/2016, busca-se
aumentar o índice de permanência discente emaumentar o índice de permanência discente em
todos os cursos técnicos da Unidade Sede, dastodos os cursos técnicos da Unidade Sede, das
Classes Descentralizadas e da Extensão,Classes Descentralizadas e da Extensão,
utilizando metodologias diferenciadas, sugeridasutilizando metodologias diferenciadas, sugeridas
no ofício.no ofício.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Incentivar e proporcionar a pesquisa técnicaIncentivar e proporcionar a pesquisa técnica
e participação de pelo menos 60% dose participação de pelo menos 60% dos
alunos em atividades de enriquecimentoalunos em atividades de enriquecimento
curricularcurricular

ResultadoResultado A meta foi atingida devido a participação dosA meta foi atingida devido a participação dos
alunos em feiras externas, elaboração ealunos em feiras externas, elaboração e
apresentação de projetos em Semanas específicasapresentação de projetos em Semanas específicas
da cidade, participação em projetos de parceriasda cidade, participação em projetos de parcerias
institucionais - Pulsar.institucionais - Pulsar.

DescriçãoDescrição A participação em atividades de enriquecimentoA participação em atividades de enriquecimento
curricular é imprescindível para fomentar ocurricular é imprescindível para fomentar o
processo ensino aprendizagem.processo ensino aprendizagem.

  

  
JustificativaJustificativa

MetaMeta Aumentar, em pelo menos 20%, a parceriaAumentar, em pelo menos 20%, a parceria
junto a instituições particulares e públicas,junto a instituições particulares e públicas,
visando à continuação dos estudos evisando à continuação dos estudos e
ingresso ao mercado de Trabalho.ingresso ao mercado de Trabalho.

ResultadoResultado A meta foi totalmente cumprida.A meta foi totalmente cumprida.
DescriçãoDescrição Essa meta objetiva aumentar em pelo menos 20%Essa meta objetiva aumentar em pelo menos 20%

a parceria com o intuito de incrementar osa parceria com o intuito de incrementar os
estágios e assim incentivar a permanênciaestágios e assim incentivar a permanência
discentes nos cursos técnicos.discentes nos cursos técnicos.

JustificativaJustificativa

MetaMeta REVITALIZAR O SITE DA UNIDADE ESCOLAR EREVITALIZAR O SITE DA UNIDADE ESCOLAR E
ATUALIZAR QUINZENALMENTE ASATUALIZAR QUINZENALMENTE AS
INFORMAÇÕES DURANTE O ANO DE 2017 EINFORMAÇÕES DURANTE O ANO DE 2017 E
20182018

ResultadoResultado A meta foi cumprida no entanto o site da unidadeA meta foi cumprida no entanto o site da unidade
poderá receber novas melhorias.poderá receber novas melhorias.

DescriçãoDescrição A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A COMUNIDADEA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A COMUNIDADE
ESCOLAR É FUNDAMENTAL. DE ACORDO COMESCOLAR É FUNDAMENTAL. DE ACORDO COM
ESTE OBJETIVO, O SITE DEVE SER ATUALIZADOESTE OBJETIVO, O SITE DEVE SER ATUALIZADO
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QUINZENALMENTE E REESTRUTURADO COMQUINZENALMENTE E REESTRUTURADO COM
NOVOS RECURSOS NO MÍNIMO ANUALMENTE.NOVOS RECURSOS NO MÍNIMO ANUALMENTE.

JustificativaJustificativa

MetaMeta INCENTIVAR E PROPORCIONAR A PESQUISA,INCENTIVAR E PROPORCIONAR A PESQUISA,
VISITAS TÉCNICAS E PARTICIPAÇÃO DE PELOVISITAS TÉCNICAS E PARTICIPAÇÃO DE PELO
MENOS 75% DOS ALUNOS EM ATIVIDADESMENOS 75% DOS ALUNOS EM ATIVIDADES
DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR.DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR.

ResultadoResultado A meta foi atingida. Participação em palestrasA meta foi atingida. Participação em palestras
internas e externas, visitas em usinas, empresas.internas e externas, visitas em usinas, empresas.

DescriçãoDescrição O incentivo e a participação efetiva dos discentesO incentivo e a participação efetiva dos discentes
em atividades de pesquisa e visitas técnicas,em atividades de pesquisa e visitas técnicas,
implementando o conhecimento prático,implementando o conhecimento prático,
permitindo um aprendizado significativo,permitindo um aprendizado significativo,
atingindo o APRENDER - FAZENDO.atingindo o APRENDER - FAZENDO.

JustificativaJustificativa

MetaMeta AUMENTAR EM PELO MENOS 25%, OSAUMENTAR EM PELO MENOS 25%, OS
CONVÊNIOS JUNTO AS INSTITUIÇÕESCONVÊNIOS JUNTO AS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS E PRIVADAS, VISANDO MELHORARPÚBLICAS E PRIVADAS, VISANDO MELHORAR
A COMPREENSÃO DOS ESTUDOS E INGRESSOA COMPREENSÃO DOS ESTUDOS E INGRESSO
NO MERCADO DE TRABALHO. NO MERCADO DE TRABALHO. 

ResultadoResultado A meta foi cumprida parcialmente.A meta foi cumprida parcialmente.
DescriçãoDescrição Esta meta busca aumentar a quantidade deEsta meta busca aumentar a quantidade de

convênios para que os estágios também tenhamconvênios para que os estágios também tenham
um aumento e incentive assim a permanênciaum aumento e incentive assim a permanência
discente e o futuro ingresso no mercado dediscente e o futuro ingresso no mercado de
trabalho.trabalho.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Desenvolver um projeto de endomarketingDesenvolver um projeto de endomarketing
que fortaleça e amplie a visibilidade daque fortaleça e amplie a visibilidade da
Classe Descentralizada de Piratininga,Classe Descentralizada de Piratininga,
combatendo a evasão escolar e aumentandocombatendo a evasão escolar e aumentando
a relação candidato – vaga em 10% a relação candidato – vaga em 10% 

ResultadoResultado A meta foi cumprida. Foram realizados encontrosA meta foi cumprida. Foram realizados encontros
com os empresários no município de Piratininga,com os empresários no município de Piratininga,
no objetivo de divulgar o curso existente nano objetivo de divulgar o curso existente na
Classe Descentralizada e aumentar a relaçãoClasse Descentralizada e aumentar a relação
candidato - vaga.candidato - vaga.

DescriçãoDescrição O fortalecimento na divulgação da classeO fortalecimento na divulgação da classe
descentralizada e seu respectivo curso, através dedescentralizada e seu respectivo curso, através de
uma campanha de endomarketing, visa ampliar auma campanha de endomarketing, visa ampliar a
participação da comunidade local e da regiãoparticipação da comunidade local e da região
circunvizinha no Vestibulinho, melhorando acircunvizinha no Vestibulinho, melhorando a
relação candidato - vaga em 10% e aumentarrelação candidato - vaga em 10% e aumentar
também o índice de permanência discente emtambém o índice de permanência discente em
10%, para os próximos 3 anos.10%, para os próximos 3 anos.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Estimular os discentes quanto à prática daEstimular os discentes quanto à prática da
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leitura e aumentar em 5% o acervo daleitura e aumentar em 5% o acervo da
bibliotecabiblioteca

ResultadoResultado A meta foi cumprida. Foram socializados os títulosA meta foi cumprida. Foram socializados os títulos
recebidos de doações e compras através dorecebidos de doações e compras através do
P.D.D.E.P.D.D.E.

DescriçãoDescrição A prática da leitura sempre deve ser estimuladaA prática da leitura sempre deve ser estimulada
nos discentes,  para que a Unidade Escolar possanos discentes,  para que a Unidade Escolar possa
formar cidadãos críticos com amplosformar cidadãos críticos com amplos
conhecimentos.conhecimentos.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Desenvolver quatro atividades por semestreDesenvolver quatro atividades por semestre
envolvendo comunidade externa, docentes,envolvendo comunidade externa, docentes,
discentes, funcionários e o grêmiodiscentes, funcionários e o grêmio
estudantil sobre preservação do ambienteestudantil sobre preservação do ambiente
escolar, racionamento de água e energia escolar, racionamento de água e energia 

ResultadoResultado A meta foi atingida parcialmente. Irão serA meta foi atingida parcialmente. Irão ser
desenvolvidas novas ações que irão abordar osdesenvolvidas novas ações que irão abordar os
temas: preservação do ambiente escolar,temas: preservação do ambiente escolar,
racionamento de água e energia.racionamento de água e energia.

DescriçãoDescrição Desenvolver atividades que envolva aDesenvolver atividades que envolva a
comunidade interna e externa sobre questõescomunidade interna e externa sobre questões
ambientais, saúde, cidadania e uso racional deambientais, saúde, cidadania e uso racional de
recursos essenciais como água e energia, sãorecursos essenciais como água e energia, são
fundamentais para a formação dos futurosfundamentais para a formação dos futuros
cidadãos e a contribuição destes para acidadãos e a contribuição destes para a
sociedade.sociedade.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Utilizar as mídias sociais oficiais da ETECUtilizar as mídias sociais oficiais da ETEC
como ferramenta de divulgação mensal, doscomo ferramenta de divulgação mensal, dos
acontecimentos, resultados e ações deacontecimentos, resultados e ações de
atividades escolares desenvolvidas pelaatividades escolares desenvolvidas pela
Unidade Escolar.Unidade Escolar.

ResultadoResultado A meta foi cumprida. As atividades são divulgadasA meta foi cumprida. As atividades são divulgadas
no facebook e no site da escola.no facebook e no site da escola.

DescriçãoDescrição O uso das novas tecnologias devem contribuir naO uso das novas tecnologias devem contribuir na
valorização de sua comunidade interna.valorização de sua comunidade interna.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Aumentar em 15% a participação dosAumentar em 15% a participação dos
docentes nas capacitações/oficinas e/oudocentes nas capacitações/oficinas e/ou
reuniões pedagógicas ofertadas pelareuniões pedagógicas ofertadas pela
Unidade em relação a 2017, até dezembroUnidade em relação a 2017, até dezembro
de 2018de 2018

ResultadoResultado A meta fi atingida. Participação dos professoresA meta fi atingida. Participação dos professores
em capacitações ofertadas: Canvas,em capacitações ofertadas: Canvas,
Dreamshaper, Edmodo e Mapa de Empatia.Dreamshaper, Edmodo e Mapa de Empatia.

DescriçãoDescrição Nota-se a necessidade de ampliar a participaçãoNota-se a necessidade de ampliar a participação
dos docentes nas reuniões pedagógicas e emdos docentes nas reuniões pedagógicas e em
capacitações da Unidade e das ofertadas pelocapacitações da Unidade e das ofertadas pelo
CPS, bem como a replicação nas reuniõesCPS, bem como a replicação nas reuniões
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pedagógicas.pedagógicas.
JustificativaJustificativa

MetaMeta Solicitar aos setores resp. do CPS,Solicitar aos setores resp. do CPS,
informando em 100% as necessidadesinformando em 100% as necessidades
quanto a oferta da merenda e localquanto a oferta da merenda e local
adequado para a mesma, bem como aadequado para a mesma, bem como a
implantação de uma cozinha e outros.implantação de uma cozinha e outros.

ResultadoResultado A meta foi atingida. Ocorreu a reforma da UnidadeA meta foi atingida. Ocorreu a reforma da Unidade
e a adequação da cozinha para a distribuição dae a adequação da cozinha para a distribuição da
merenda escolar.merenda escolar.

DescriçãoDescrição Informar os setores responsáveis do Centro PaulaInformar os setores responsáveis do Centro Paula
Souza, através de ofícios, as necessidades quantoSouza, através de ofícios, as necessidades quanto
a implantação de uma cozinha, local adequadoa implantação de uma cozinha, local adequado
para armazenamento da merenda, o desconfortopara armazenamento da merenda, o desconforto
termico das salas de aula, à acessibilidade etermico das salas de aula, à acessibilidade e
adaptações dos banheiros, obsolêscencia doadaptações dos banheiros, obsolêscencia do
sistema elétrico e hidráulico e demais adequaçõessistema elétrico e hidráulico e demais adequações

JustificativaJustificativa

MetaMeta Diminuir em 10% os gastos comDiminuir em 10% os gastos com
manutençõesmanutenções

ResultadoResultado A meta não foi cumprida, devido ao aumento deA meta não foi cumprida, devido ao aumento de
prestação de serviços.prestação de serviços.

DescriçãoDescrição Percebe-se que o gasto com as manutenções vemPercebe-se que o gasto com as manutenções vem
aumentando a cada período, em virtude do tempoaumentando a cada período, em virtude do tempo
que o prédio foi construido. Nota-se que existe aque o prédio foi construido. Nota-se que existe a
necessidade de adequações e reformas. Emnecessidade de adequações e reformas. Em
relação ao patrimônio, a equipe de gestão e osrelação ao patrimônio, a equipe de gestão e os
docentes, buscam conscientizar os alunos quantodocentes, buscam conscientizar os alunos quanto
a conservação do mobiliário e também daa conservação do mobiliário e também da
estrutura predial.estrutura predial.

JustificativaJustificativa

IndicadoresIndicadores
DenominaçãoDenominação Avaliação Diagnóstica - Ingressantes 2019Avaliação Diagnóstica - Ingressantes 2019
AnáliseAnálise
  

O SAI (Sistema de Avaliação Institucional), realizado porO SAI (Sistema de Avaliação Institucional), realizado por
intermédio da internet (WEB)é uma avaliação feita anualmenteintermédio da internet (WEB)é uma avaliação feita anualmente
em todas as Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades deem todas as Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de
Tecnologia do Estado (Fatecs) por meio da coleta de informaçõesTecnologia do Estado (Fatecs) por meio da coleta de informações
de alunos, professores, funcionários, pais de alunos (Etecs),de alunos, professores, funcionários, pais de alunos (Etecs),
equipes de direção e egressos.A análise de gráficos abaixo,equipes de direção e egressos.A análise de gráficos abaixo,
auxiliam na composição dos indicadores para o desenvolvimentoauxiliam na composição dos indicadores para o desenvolvimento
do P.P.P. Escolheu-se o Sistema de Avaliação Institucional (SAI)do P.P.P. Escolheu-se o Sistema de Avaliação Institucional (SAI)
como indicador, em virtude do mesmo apresentar informaçõescomo indicador, em virtude do mesmo apresentar informações
em vários segmentos, que necessitam ser analisados pela Equipeem vários segmentos, que necessitam ser analisados pela Equipe
de Direção e apresentados de maneira geral, por segmento, aosde Direção e apresentados de maneira geral, por segmento, aos
Docentes e Discentes.Em virtude de apresentação propiciar umaDocentes e Discentes.Em virtude de apresentação propiciar uma

                           54 / 117                           54 / 117



 

análise por segmentos e um comparativo com anos anteriores,análise por segmentos e um comparativo com anos anteriores,
permite-nos medir a evolução da Unidade Escolar e direcionar apermite-nos medir a evolução da Unidade Escolar e direcionar a
Equipe de Direção no desenvolvimento de ações que vislumbramEquipe de Direção no desenvolvimento de ações que vislumbram
atacar situações-problema.atacar situações-problema.

AgudosAgudos

Técnico em EletrotécnicaTécnico em Eletrotécnica

Técnico em Nutrição e DietéticaTécnico em Nutrição e Dietética
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PiratiningaPiratininga

Técnico em Recursos HumanosTécnico em Recursos Humanos
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Ernesto MonteErnesto Monte

Serviços JurídicosServiços Jurídicos
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SedeSede

Técnico em AdministraçãoTécnico em Administração
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Técnico em Desenvolvimentos de SistemasTécnico em Desenvolvimentos de Sistemas

Técnico e InformáticaTécnico e Informática
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Técnico em EnfermagemTécnico em Enfermagem

Ensino Médio RegularEnsino Médio Regular
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Integrado em AdministraçãoIntegrado em Administração

Integrado em InformáticaIntegrado em Informática
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2º Médio Técnico Integrado em Recursos Humanos2º Médio Técnico Integrado em Recursos Humanos

Técnico em FinançasTécnico em Finanças
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Técnico em LogísticaTécnico em Logística

ForçaForça
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DenominaçãoDenominação Computador e projetor em sala de aula.Computador e projetor em sala de aula.
DescriçãoDescrição
Disponibilidade de computador e projetor nas salas de aula e nosDisponibilidade de computador e projetor nas salas de aula e nos
laboratórios de informática da sede.laboratórios de informática da sede.

DenominaçãoDenominação  Biblioteca. Biblioteca.
DescriçãoDescrição
A Unidade Escolar conta com um acervo bibliográfico diversificadoA Unidade Escolar conta com um acervo bibliográfico diversificado
que possibilita o aumento do fluxo dos alunos em busca do acervoque possibilita o aumento do fluxo dos alunos em busca do acervo
em conjunto com o Projeto Biblioteca Ativa.em conjunto com o Projeto Biblioteca Ativa.

DenominaçãoDenominação EstágiosEstágios
DescriçãoDescrição
Convênios e parcerias com empresas para a realização deConvênios e parcerias com empresas para a realização de
estágios para os cursos técnicos, e a interação dos alunos emestágios para os cursos técnicos, e a interação dos alunos em
campanhas.campanhas.

DenominaçãoDenominação Localização da Unidade EscolarLocalização da Unidade Escolar
DescriçãoDescrição
A localização da Unidade Escolar é um ponto estratégico, próximoA localização da Unidade Escolar é um ponto estratégico, próximo
ao centro da cidade, entre duas avenidas, Rodrigues Alves eao centro da cidade, entre duas avenidas, Rodrigues Alves e
Duque de Caxias, facilitando o acesso por meio do transporteDuque de Caxias, facilitando o acesso por meio do transporte
coletivo.coletivo.

DenominaçãoDenominação Índice de demandaÍndice de demanda
DescriçãoDescrição
Índice de demanda do processo Vestibulinho, em elevação,Índice de demanda do processo Vestibulinho, em elevação,
propiciando adequada seleção dos candidatos.propiciando adequada seleção dos candidatos.

DenominaçãoDenominação Permanência discente nos cursos IntegradosPermanência discente nos cursos Integrados
e Ensino Médio.e Ensino Médio.

DescriçãoDescrição
Satisfatório índice de permanência discente nos cursos IntegradosSatisfatório índice de permanência discente nos cursos Integrados
e Ensino Médio regular.e Ensino Médio regular.

DenominaçãoDenominação Vistas técnicas Vistas técnicas 
DescriçãoDescrição
Convênios com instituições e empresas para a realização deConvênios com instituições e empresas para a realização de
visitas técnicas para os cursos técnicos e integrados.visitas técnicas para os cursos técnicos e integrados.

DenominaçãoDenominação Índice de aprovações. Índice de aprovações. 
DescriçãoDescrição
Alto índice de aprovações em vestibulares públicos, particulares eAlto índice de aprovações em vestibulares públicos, particulares e
bolsas de estudos, nos cursos Integrados e Ensino Médio Regular.bolsas de estudos, nos cursos Integrados e Ensino Médio Regular.

DenominaçãoDenominação Qualificação do corpo docente. Qualificação do corpo docente. 
DescriçãoDescrição
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Qualificação do corpo docente.Qualificação do corpo docente.

DenominaçãoDenominação Técnico em EnfermagemTécnico em Enfermagem
DescriçãoDescrição
Facilidade de inserção no mercado de trabalho para os alunos doFacilidade de inserção no mercado de trabalho para os alunos do
Curso Técnico de Enfermagem.Curso Técnico de Enfermagem.

DenominaçãoDenominação Mercado de TrabalhoMercado de Trabalho
DescriçãoDescrição
Aumento de 10% de inserção no mercado de trabalho para osAumento de 10% de inserção no mercado de trabalho para os
cursos técnicos.cursos técnicos.

FraquezaFraqueza
DenominaçãoDenominação Controle de evasãoControle de evasão
DescriçãoDescrição
Moderar o índice de permanência discente em todos os cursosModerar o índice de permanência discente em todos os cursos
técnicos da sede, extensão e classes descentralizada.técnicos da sede, extensão e classes descentralizada.

DenominaçãoDenominação AcessibilidadeAcessibilidade
DescriçãoDescrição
Infraestrutura física antiga e inadequada, necessitando deInfraestrutura física antiga e inadequada, necessitando de
revisões e reformas: falta de acessibilidade, falta de banheirosrevisões e reformas: falta de acessibilidade, falta de banheiros
para docentes e discentes, construções de anfiteatro, laboratóriopara docentes e discentes, construções de anfiteatro, laboratório
de química, física e biologia.de química, física e biologia.

DenominaçãoDenominação Acervo LiterárioAcervo Literário
DescriçãoDescrição
Acervo literário para atender a demanda dos cursos técnicos.Acervo literário para atender a demanda dos cursos técnicos.

DenominaçãoDenominação Visitas Técnicas no período noturnoVisitas Técnicas no período noturno
DescriçãoDescrição
Falta de locais (empresas ou instituições) que ofertem aFalta de locais (empresas ou instituições) que ofertem a
possibilidade de visitas técnicas no período noturno.possibilidade de visitas técnicas no período noturno.

OportunidadeOportunidade
DenominaçãoDenominação Abertura de Curso de EspecializaçãoAbertura de Curso de Especialização
DescriçãoDescrição
Abertura de Especialização em Cuidador de Idosos para o ano deAbertura de Especialização em Cuidador de Idosos para o ano de
20202020

DenominaçãoDenominação Participação na Comissão Ciência eParticipação na Comissão Ciência e
Tecnologia Tecnologia 

DescriçãoDescrição
Estamos participando junto a Secretaria de DesenvolvimentoEstamos participando junto a Secretaria de Desenvolvimento
Municipal de Bauru da criação da Comissão de Ciência eMunicipal de Bauru da criação da Comissão de Ciência e
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Tecnologia para implantação de um Polo Tecnológico na CidadeTecnologia para implantação de um Polo Tecnológico na Cidade
de Baurude Bauru

DenominaçãoDenominação Abertura de novos Cursos Técnicos nasAbertura de novos Cursos Técnicos nas
áreas de Gestão e Informação eáreas de Gestão e Informação e
ComunicaçãoComunicação

DescriçãoDescrição
Pesquisas estão sendo realizadas para abertura de novos cursosPesquisas estão sendo realizadas para abertura de novos cursos
na área de Gestão e Informação e Comunicação para o ano dena área de Gestão e Informação e Comunicação para o ano de
20202020

AmeaçaAmeaça
DenominaçãoDenominação DoençaDoença
DescriçãoDescrição
Alunos com pessoas doentes em suas famílias.Alunos com pessoas doentes em suas famílias.

DenominaçãoDenominação Escola e TrabalhoEscola e Trabalho
DescriçãoDescrição
Dificuldades dos alunos em conciliar o trabalho com a escola.Dificuldades dos alunos em conciliar o trabalho com a escola.

DenominaçãoDenominação Mercado de TrabalhoMercado de Trabalho
DescriçãoDescrição
Alto índice de rotatividade no trabalho, e a necessidade deAlto índice de rotatividade no trabalho, e a necessidade de
permanecer no mesmo.permanecer no mesmo.

PrioridadePrioridade
DenominaçãoDenominação Metodologias AtivasMetodologias Ativas
DescriçãoDescrição
Uso de metodologias ativas no desenvolvimento das aulas, comoUso de metodologias ativas no desenvolvimento das aulas, como
práticas pedagógicas que valorizam a aprendizagem dos alunos.práticas pedagógicas que valorizam a aprendizagem dos alunos.

DenominaçãoDenominação Gastos com manutençõesGastos com manutenções
DescriçãoDescrição
Diminuir as despesas com as manutenções mensais da UnidadeDiminuir as despesas com as manutenções mensais da Unidade
Escolar. Conscientizar a comunidade escolar sobre a importânciaEscolar. Conscientizar a comunidade escolar sobre a importância
da conservação do patrimônio e dos materiais pedagógicos dada conservação do patrimônio e dos materiais pedagógicos da
escola.escola.

DenominaçãoDenominação LaboratóriosLaboratórios
DescriçãoDescrição
Construção de laboratórios e física, química e biologia.Construção de laboratórios e física, química e biologia.

DenominaçãoDenominação AcessibilidadeAcessibilidade
DescriçãoDescrição
Adaptação das estruturas físicas do prédio da unidade escolarAdaptação das estruturas físicas do prédio da unidade escolar
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para os portadores de necessidades especiais.para os portadores de necessidades especiais.

ObjetivoObjetivo

OBJETIVO GERALOBJETIVO GERAL

Consolidar a ETEC Rodrigues de Abreu, em âmbito municipal e regional, como uma escola deConsolidar a ETEC Rodrigues de Abreu, em âmbito municipal e regional, como uma escola de
referência na qualidade de ensino público.referência na qualidade de ensino público.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da conservação do patrimônio e dos1. Conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da conservação do patrimônio e dos
materiais pedagógicos da escola;materiais pedagógicos da escola;

2. Integrar a comunidade escolar através da realização de eventos de cunho técnico-científico e2. Integrar a comunidade escolar através da realização de eventos de cunho técnico-científico e
sócio-cultural;sócio-cultural;

3.Implementar ações e projetos que possibilitem a formação de cidadãos conscientes, críticos,3.Implementar ações e projetos que possibilitem a formação de cidadãos conscientes, críticos,
autônomos e participativos nas questões sócio-educacionais;autônomos e participativos nas questões sócio-educacionais;

4. Promover e incentivar ao corpo docente a participação em cursos de capacitação e atualização de4. Promover e incentivar ao corpo docente a participação em cursos de capacitação e atualização de
técnicas na utilização de recursos tecnológicos;técnicas na utilização de recursos tecnológicos;

5. Aumentar o índice de permanência discente dos cursos Técnicos;5. Aumentar o índice de permanência discente dos cursos Técnicos;

6. Promover maior divulgação dos Cursos Técnicos oferecidos pela Etec em escolas, empresas,6. Promover maior divulgação dos Cursos Técnicos oferecidos pela Etec em escolas, empresas,
comunidades e diferentes meios de comunicação.comunidades e diferentes meios de comunicação.

7. Solicitar junto aos setores responsáveis do Centro Paula Souza as adequações e melhorias quanto7. Solicitar junto aos setores responsáveis do Centro Paula Souza as adequações e melhorias quanto
a estrutura física da Unidade Escolar, no que tange os setores da cozinha, refeitório e dispensa.a estrutura física da Unidade Escolar, no que tange os setores da cozinha, refeitório e dispensa.

8. Ampliar o acervo bibliográfico para os cursos técnicos.8. Ampliar o acervo bibliográfico para os cursos técnicos.

    

MetaMeta
DenominaçãoDenominação Aumentar o índice de permanência discenteAumentar o índice de permanência discente

em 50% ao ano em todos os cursos técnicosem 50% ao ano em todos os cursos técnicos
da sede, extensão e classesda sede, extensão e classes
descentralizadas.descentralizadas.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
Em atendimento as orientações da Administração Central, busca-Em atendimento as orientações da Administração Central, busca-
se aumentar o índice de permanência discente em todos osse aumentar o índice de permanência discente em todos os
cursos técnicos da Unidade Sede, das Classes Descentralizadas ecursos técnicos da Unidade Sede, das Classes Descentralizadas e
da extensão, utilizando: palestras, visitas técnicas e metodologiasda extensão, utilizando: palestras, visitas técnicas e metodologias
diferenciadas.diferenciadas.

DenominaçãoDenominação Incentivar e proporcionar a pesquisa técnicaIncentivar e proporcionar a pesquisa técnica
e participação de pelo menos 60% dose participação de pelo menos 60% dos
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alunos em atividades de enriquecimentoalunos em atividades de enriquecimento
curricularcurricular

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
A participação em atividades de enriquecimento curricular éA participação em atividades de enriquecimento curricular é
imprescindível para fomentar o processo ensino aprendizagem.imprescindível para fomentar o processo ensino aprendizagem.

DenominaçãoDenominação Aumentar em 15% a participação dosAumentar em 15% a participação dos
docentes nas capacitações/oficinas e/oudocentes nas capacitações/oficinas e/ou
reuniões pedagógicas ofertadas pelareuniões pedagógicas ofertadas pela
Unidade no ano de 2019.Unidade no ano de 2019.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Nota-se a necessidade de ampliar participação dos docentes nasNota-se a necessidade de ampliar participação dos docentes nas
reuniões e capacitações\oficinas e\ou reuniões pedagógicasreuniões e capacitações\oficinas e\ou reuniões pedagógicas
ofertadas pela Unidade Escolar e ofertada de C.P.S.ofertadas pela Unidade Escolar e ofertada de C.P.S.

DenominaçãoDenominação Diminuir em 10% os gastos comDiminuir em 10% os gastos com
manutençõesmanutenções

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
Percebe-se que o gasto com as manutenções vem aumentando aPercebe-se que o gasto com as manutenções vem aumentando a
cada período, em virtude do tempo que o prédio foi construído.cada período, em virtude do tempo que o prédio foi construído.
Nota-se que existe a necessidade de adequações e reformas. EmNota-se que existe a necessidade de adequações e reformas. Em
relação ao patrimônio, a equipe de gestão e os docentes, buscamrelação ao patrimônio, a equipe de gestão e os docentes, buscam
conscientizar os alunos quanto a conservação do mobiliário econscientizar os alunos quanto a conservação do mobiliário e
também da estrutura predial.também da estrutura predial.

DenominaçãoDenominação Aumentar, em pelo menos 20%, a parceriaAumentar, em pelo menos 20%, a parceria
junto a instituições particulares e públicas,junto a instituições particulares e públicas,
visando à continuação dos estudos evisando à continuação dos estudos e
ingresso ao mercado de Trabalho.ingresso ao mercado de Trabalho.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
Essa meta objetiva aumentar em pelo menos 20% a parceria comEssa meta objetiva aumentar em pelo menos 20% a parceria com
o intuito de incrementar os estágios e assim incentivar ao intuito de incrementar os estágios e assim incentivar a
permanência discentes nos cursos técnicos.permanência discentes nos cursos técnicos.

DenominaçãoDenominação Revitalizar o site da unidade escolar eRevitalizar o site da unidade escolar e
atualizar quinzenalmente as informaçõesatualizar quinzenalmente as informações
durante o ano de 2019.durante o ano de 2019.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
A prestação de informações a comunidade escolar é fundamental.A prestação de informações a comunidade escolar é fundamental.
De acordo com este objetivo o site deve ser atualizadoDe acordo com este objetivo o site deve ser atualizado
quinzenalmente e reestruturado com novos recursos no mínimoquinzenalmente e reestruturado com novos recursos no mínimo
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anualmente.anualmente.

DenominaçãoDenominação Incentivar e proporcionar a pesquisa, visitasIncentivar e proporcionar a pesquisa, visitas
técnicas e participação de pelo menos 75%técnicas e participação de pelo menos 75%
dos alunos em atividades de enriquecimentodos alunos em atividades de enriquecimento
curricular.curricular.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
O incentivo e a participação efetiva dos discentes em atividadesO incentivo e a participação efetiva dos discentes em atividades
de pesquisa e visitas técnicas, implementando o conhecimentode pesquisa e visitas técnicas, implementando o conhecimento
prático, permitindo um aprendizado significativo, atingndo oprático, permitindo um aprendizado significativo, atingndo o
aprender fazendo.aprender fazendo.

DenominaçãoDenominação Aumentar em pelo menos 25%, os convêniosAumentar em pelo menos 25%, os convênios
junto as instituições públicas e privadas,junto as instituições públicas e privadas,
visando melhorar a compreensão dosvisando melhorar a compreensão dos
estudos e ingresso no mercado de trabalho.estudos e ingresso no mercado de trabalho.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
Esta meta busca aumentar a quantidade de convênios para queEsta meta busca aumentar a quantidade de convênios para que
os estágios também tenham um aumento e incentive assim aos estágios também tenham um aumento e incentive assim a
permanência discente e o futuro ingresso no mercado depermanência discente e o futuro ingresso no mercado de
trabalho.trabalho.

DenominaçãoDenominação Desenvolver um projeto de endomarketingDesenvolver um projeto de endomarketing
que fortaleça e amplie a visibilidade daque fortaleça e amplie a visibilidade da
Classe Descentralizada de Piratininga,Classe Descentralizada de Piratininga,
combatendo a evasão escolar e aumentandocombatendo a evasão escolar e aumentando
a relação candidato – vaga em 10% a relação candidato – vaga em 10% 

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
O fortalecimento na divulgação da classe descentralizada e seuO fortalecimento na divulgação da classe descentralizada e seu
respectivo curso, através de uma campanha de endomarketing,respectivo curso, através de uma campanha de endomarketing,
visa ampliar a participação da comunidade local e da regiãovisa ampliar a participação da comunidade local e da região
circunvizinha no Vestibulinho, melhorando a relação candidato -circunvizinha no Vestibulinho, melhorando a relação candidato -
vaga em 10% e aumentar também o índice de permanênciavaga em 10% e aumentar também o índice de permanência
discente em 10%, para os próximos 3 anos.discente em 10%, para os próximos 3 anos.

DenominaçãoDenominação Estimular os discentes quanto à prática daEstimular os discentes quanto à prática da
leitura e aumentar em 5% o acervo daleitura e aumentar em 5% o acervo da
bibliotecabiblioteca

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
A prática da leitura sempre deve ser estimulada nos discentes, A prática da leitura sempre deve ser estimulada nos discentes, 
para que a Unidade Escolar possa formar cidadãos críticos compara que a Unidade Escolar possa formar cidadãos críticos com
amplos conhecimentos.amplos conhecimentos.
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DenominaçãoDenominação Desenvolver quatro atividades por semestreDesenvolver quatro atividades por semestre
envolvendo comunidade externa, docentes,envolvendo comunidade externa, docentes,
discentes, funcionários e o grêmiodiscentes, funcionários e o grêmio
estudantil sobre preservação do ambienteestudantil sobre preservação do ambiente
escolar, racionamento de água e energia escolar, racionamento de água e energia 

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
Desenvolver atividades que envolva a comunidade interna eDesenvolver atividades que envolva a comunidade interna e
externa sobre questões ambientais, saúde, cidadania e usoexterna sobre questões ambientais, saúde, cidadania e uso
racional de recursos essenciais como água e energia, sãoracional de recursos essenciais como água e energia, são
fundamentais para a formação dos futuros cidadãos e afundamentais para a formação dos futuros cidadãos e a
contribuição destes para a sociedade.contribuição destes para a sociedade.

DenominaçãoDenominação Divulgar mensalmente as ações pedagógicasDivulgar mensalmente as ações pedagógicas
realizadas na Unidade Escolar.realizadas na Unidade Escolar.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
Socializar mensalmente nas mídias oficiais da ETEC, os resultadosSocializar mensalmente nas mídias oficiais da ETEC, os resultados
das ações pedagógicas desenvolvidas nos cursos na Unidadedas ações pedagógicas desenvolvidas nos cursos na Unidade
Escolar.Escolar.

DenominaçãoDenominação Construir laboratórios de física, química eConstruir laboratórios de física, química e
biologia até o ano de 2025.biologia até o ano de 2025.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
Garantir aos alunos e assegurar-lhe a formação indispensávelGarantir aos alunos e assegurar-lhe a formação indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredirpara o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir
em seus estudos, conforme artigo 22 da LDB e nesse contextoem seus estudos, conforme artigo 22 da LDB e nesse contexto
destacam-se as aulas práticas de demonstração e\oudestacam-se as aulas práticas de demonstração e\ou
experimentação, nos componentes curriculares de Biologia, Físicaexperimentação, nos componentes curriculares de Biologia, Física
e Química. Solicitar através de Memorandos a construção dee Química. Solicitar através de Memorandos a construção de
laboratórios de Física, Química e Biologia.laboratórios de Física, Química e Biologia.

DenominaçãoDenominação Finalizar e adequar à cozinha para oferta daFinalizar e adequar à cozinha para oferta da
merenda Escolarmerenda Escolar

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
Finalizar e adequar a cozinha e local adequado para a oferta daFinalizar e adequar a cozinha e local adequado para a oferta da
merenda escolar, junto a setores responsáveis do C.P.S.merenda escolar, junto a setores responsáveis do C.P.S.

ProjetosProjetos
DenominaçãoDenominação SIMULADOS SEQUENCIAIS PARA O ENSINOSIMULADOS SEQUENCIAIS PARA O ENSINO

MÉDIOMÉDIO
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

celso faustino da silva juniorcelso faustino da silva junior

InícioInício 2017-02-012017-02-01
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FimFim 2018-12-212018-12-21
DescriçãoDescrição
RESUMO:RESUMO:

Implantar nesta Unidade Escolar, processo contínuo de aplicaçãoImplantar nesta Unidade Escolar, processo contínuo de aplicação
de Simulados, sendo estes avaliações de aprendizagemde Simulados, sendo estes avaliações de aprendizagem
periódicas e regulares, aos alunos das turmas de Ensino Médioperiódicas e regulares, aos alunos das turmas de Ensino Médio
Regular, Ensino Médio Integrado em Administração e EnsinoRegular, Ensino Médio Integrado em Administração e Ensino
Médio Integrado em Informática, visando o preparo para melhorMédio Integrado em Informática, visando o preparo para melhor
desempenho de nossos alunos nos exames do SARESP (Sistemadesempenho de nossos alunos nos exames do SARESP (Sistema
de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) ede Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e
ENEM(Exame Nacional do Ensino Médio), além de um ProgramaENEM(Exame Nacional do Ensino Médio), além de um Programa
de Palestras Pré-definidas, Ministradas por professores da Casa,de Palestras Pré-definidas, Ministradas por professores da Casa,
integrantes da Comunidade Escolar e professores da regiãointegrantes da Comunidade Escolar e professores da região
especialistas em assuntos de relevante importância para asespecialistas em assuntos de relevante importância para as
avaliações acima mencionadas.avaliações acima mencionadas.

JUSTIFICATIVA:JUSTIFICATIVA:

Implantar na Unidade Escolar um Sistema de AvaliaçõesImplantar na Unidade Escolar um Sistema de Avaliações
Regulares, nos mesmos moldes das exigências do ExamesRegulares, nos mesmos moldes das exigências do Exames
Estaduais e Nacionais de Avaliação de Desempenho, bem comoEstaduais e Nacionais de Avaliação de Desempenho, bem como
dos Exames Vestibulares, proporciona aos alunos umados Exames Vestibulares, proporciona aos alunos uma
antecipação das experiências e exigências pelas quais passarãoantecipação das experiências e exigências pelas quais passarão
em um futuro breve. Entendemos que ao oferecer estaem um futuro breve. Entendemos que ao oferecer esta
oportunidade aos alunos, estaremos fomentando neles aoportunidade aos alunos, estaremos fomentando neles a
necessidade para o hábito do estudo. Além disso, estaremos lhesnecessidade para o hábito do estudo. Além disso, estaremos lhes
proporcionando melhores chances de preparo, tanto doproporcionando melhores chances de preparo, tanto do
conhecimento necessário para um bom desempenho nestesconhecimento necessário para um bom desempenho nestes
exames, com a apuração dos assuntos com maior defasagem deexames, com a apuração dos assuntos com maior defasagem de
conhecimento, por exemplo, como também, estamosconhecimento, por exemplo, como também, estamos
proporcionando aos alunos, condições para que eles se preparemproporcionando aos alunos, condições para que eles se preparem
psicologicamente melhor para tais momentos.psicologicamente melhor para tais momentos.

  

Também, esta ação não prioriza apenas o resultado esperado dosTambém, esta ação não prioriza apenas o resultado esperado dos
exames, ou destes processos especificadamente, mas também,exames, ou destes processos especificadamente, mas também,
trará ricas informações à Coordenação e Corpo Docente destatrará ricas informações à Coordenação e Corpo Docente desta
Unidade, da relação ensino-aprendizagem, pontos fortes e fracos,Unidade, da relação ensino-aprendizagem, pontos fortes e fracos,
conquistas e dificuldades das práticas pedagógicas desenvolvidasconquistas e dificuldades das práticas pedagógicas desenvolvidas
como forma da transmissão de conhecimento. Estes examescomo forma da transmissão de conhecimento. Estes exames
trarão um diagnóstico interno e rápido, com informações quetrarão um diagnóstico interno e rápido, com informações que
proporcionem o norteamento e a remodelagem de planos deproporcionem o norteamento e a remodelagem de planos de
trabalho docente que estão sendo utilizados. Os maiores índicestrabalho docente que estão sendo utilizados. Os maiores índices
de erros e acertos, podem ser tidos como pistas que demonstramde erros e acertos, podem ser tidos como pistas que demonstram
como o aluno está relacionando os conhecimentos que já possuicomo o aluno está relacionando os conhecimentos que já possui
com os novos conhecimentos que estão sendo adquiridos,com os novos conhecimentos que estão sendo adquiridos,
admitindo uma melhor compreensão destes e sendo ferramentasadmitindo uma melhor compreensão destes e sendo ferramentas
preciosas para a continuidade dos trabalhos de um modo geral. preciosas para a continuidade dos trabalhos de um modo geral. 

OBJETIVOS:OBJETIVOS:

GERAL:GERAL: Com a implantação de um processo de avaliações Com a implantação de um processo de avaliações
contínuo, nos moldes dos Exames Estaduais e Nacionais decontínuo, nos moldes dos Exames Estaduais e Nacionais de
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desempenho, objetiva-se preparar os alunos desta Unidadedesempenho, objetiva-se preparar os alunos desta Unidade
Escolar de forma satisfatória ao nível de exigências destasEscolar de forma satisfatória ao nível de exigências destas
avaliações, pretendendo-se ao final, transformar a ETECavaliações, pretendendo-se ao final, transformar a ETEC
RODRIGUES DE ABREU, em referência de ensino na cidade deRODRIGUES DE ABREU, em referência de ensino na cidade de
Bauru e Região.Bauru e Região.

ESPECÍFICOS:ESPECÍFICOS:

1- Criar o hábito de estudo contínuo e motivar nossos alunos a1- Criar o hábito de estudo contínuo e motivar nossos alunos a
melhorarem o seu desempenho escolar;melhorarem o seu desempenho escolar;

2- Preparar nossos alunos para o ambiente e as exigências do2- Preparar nossos alunos para o ambiente e as exigências do
Exames de Avaliação de Desempenho e exames vestibulares;Exames de Avaliação de Desempenho e exames vestibulares;

3- Aumentar a média de pontuação dos alunos da Etec Rodrigues3- Aumentar a média de pontuação dos alunos da Etec Rodrigues
de Abreu, tanto no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) comode Abreu, tanto no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como
para o Sistema de Seleção Unificada (SISU), viabilizando seuspara o Sistema de Seleção Unificada (SISU), viabilizando seus
ingressos em Universidades Públicas e Particulares;ingressos em Universidades Públicas e Particulares;

4- Aumentar a média de pontuação no Sistema de Avaliação de4- Aumentar a média de pontuação no Sistema de Avaliação de
Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), que integraRendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), que integra
o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estadoo cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado
de São Paulo (IDESP).  de São Paulo (IDESP).  

METODOLOGIA:METODOLOGIA:

Todas as atividades previstas serão realizadas no local da própriaTodas as atividades previstas serão realizadas no local da própria
Unidade Escolar e sempre no período de aulas correspondente aoUnidade Escolar e sempre no período de aulas correspondente ao
Calendário Escolar.Calendário Escolar.

Os professores coordenadores do projeto, sem incumbirão daOs professores coordenadores do projeto, sem incumbirão da
montagem, do agendamento e da correção e da apresentaçãomontagem, do agendamento e da correção e da apresentação
dos resultados das avaliações à Comunidade Escolar, bem comodos resultados das avaliações à Comunidade Escolar, bem como
se incumbirão, da montagem e da organização da Semana dese incumbirão, da montagem e da organização da Semana de
Palestras/Aulas Show (convites, agenda, local, estrutura) junto àPalestras/Aulas Show (convites, agenda, local, estrutura) junto à
Coordenação e Direção da Escola.Coordenação e Direção da Escola.

Quanto às avaliações, estas serão compostas de questões deQuanto às avaliações, estas serão compostas de questões de
múltipla escolha, sendo 10 questões de cada disciplina domúltipla escolha, sendo 10 questões de cada disciplina do
Currículo Escolar ministrado nesta Unidade, sendo:Currículo Escolar ministrado nesta Unidade, sendo:

As avaliações no formato de cadernos de prova e serão impressasAs avaliações no formato de cadernos de prova e serão impressas
pela Unidade Escolar.pela Unidade Escolar.

Quanto às palestras, estas terão duração em média de 50Quanto às palestras, estas terão duração em média de 50
minutos e trarão a abordagem de temas chaves das áreas queminutos e trarão a abordagem de temas chaves das áreas que
integram as exigências dos vestibulares e exames de avaliaçãointegram as exigências dos vestibulares e exames de avaliação
de desempenho. Serão organizadas para que ocorram semprede desempenho. Serão organizadas para que ocorram sempre
antes das Avaliações de Desempenho (Simulados)antes das Avaliações de Desempenho (Simulados)

Os resultados das avaliações serão publicados em 10 dias após aOs resultados das avaliações serão publicados em 10 dias após a
realização.realização.

ATIVIDADES:ATIVIDADES:
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Montagem doMontagem do
Carderno deCarderno de
Questões paraQuestões para
o Simulado.o Simulado.

17/04/201717/04/2017 30/04/201730/04/2017

 Término daTérmino da
montagem, emontagem, e
impressão dosimpressão dos
materiais.materiais.

02/05/201702/05/2017 15/05/201715/05/2017

 OrganizaçãoOrganização
da estruturada estrutura
física Emfísica Em
20/05/2017,20/05/2017,
aplicação doaplicação do
primeiroprimeiro
simulado desimulado de
2017.2017.

16/05/201716/05/2017 31/05/201731/05/2017

 Período dePeríodo de
correção docorreção do
Simulado.Simulado.

01/06/201701/06/2017 15/06/201715/06/2017

 ApresentaçãoApresentação
das correçõesdas correções
aos alunos eaos alunos e
montagem domontagem do
relatório.relatório.

16/06/201716/06/2017 30/06/201730/06/2017

 Discussão dosDiscussão dos
resultadosresultados
obtidos doobtidos do
primeiroprimeiro
Simulado.Simulado.

01/07/201701/07/2017 15/07/201715/07/2017

 Início daInício da
organizaçãoorganização
para apara a
aplicação doaplicação do
segundosegundo
Simulado eSimulado e
terceiroterceiro
simulados.simulados.

16/07/201716/07/2017 31/07/201731/07/2017

 Montagem doMontagem do
Caderno deCaderno de
Questões doQuestões do
segundosegundo
simulado emsimulado em
02/09/2017.02/09/2017.

01/08/201701/08/2017 15/08/201715/08/2017

 Revisão doRevisão do
caderno decaderno de
questões,questões,
impressão doimpressão do
materiais.materiais.

16/08/201716/08/2017 31/08/201731/08/2017

 02/09/201702/09/2017
Aplicação doAplicação do
segundosegundo
simulado desimulado de
2017 e2017 e

01/09/201701/09/2017 15/09/201715/09/2017
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correções doscorreções dos
cadernos decadernos de
respostas.respostas.

 ApresentaçãoApresentação
dos resultadosdos resultados
do segundodo segundo
simuladosimulado

16/09/201716/09/2017 30/09/201730/09/2017

 organizaçãoorganização
da estruturada estrutura
física,física,
horários ehorários e
apoio pessoalapoio pessoal
para apara a
aplicação doaplicação do
Simulado.Simulado.

01/10/201701/10/2017 15/10/201715/10/2017

 21/10/2017,21/10/2017,
aplicação doaplicação do
terceiroterceiro
simulado desimulado de
2017.2017.

16/10/201716/10/2017 31/10/201731/10/2017

 Correção dosCorreção dos
cadernos decadernos de
respostas dorespostas do
Simulado.Simulado.

01/11/201701/11/2017 15/11/201715/11/2017

 ApresentaçãoApresentação
dos resultadosdos resultados
parapara
ComunidadeComunidade
EscolarEscolar

16/11/201716/11/2017 30/11/201730/11/2017

 Elaboração doElaboração do
Relatório FinalRelatório Final
do Projeto edo Projeto e
apresentaçãoapresentação
para Direção epara Direção e
CoordenaçãoCoordenação
da Unidade.da Unidade.

01/12/201701/12/2017 15/12/201715/12/2017

  

  

DenominaçãoDenominação 5S na ETEC5S na ETEC
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Eliana Madeira LimaEliana Madeira Lima

InícioInício 2018-03-122018-03-12
FimFim 2018-12-312018-12-31
DescriçãoDescrição
Resumo:Resumo:   

Desde os conceitos tradicionais de gerenciamento, até a GestãoDesde os conceitos tradicionais de gerenciamento, até a Gestão
da Qualidade Total, muitas filosofias, técnicas, ferramentas eda Qualidade Total, muitas filosofias, técnicas, ferramentas e
formas de gestão foram criadas, aprimoradas ou redefinidas, comformas de gestão foram criadas, aprimoradas ou redefinidas, com
o intuito de criar as condições adequadas nas organizações parao intuito de criar as condições adequadas nas organizações para
obter os melhores resultados. Entre estas técnicas encontra-se oobter os melhores resultados. Entre estas técnicas encontra-se o
Programa 5S, criado no Japão há 60 anos e adotado no Brasil háPrograma 5S, criado no Japão há 60 anos e adotado no Brasil há
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mais de 20 anos e continua sendo uma alternativa para formarmais de 20 anos e continua sendo uma alternativa para formar
uma base física e cultural nas organizações para o sucesso deuma base física e cultural nas organizações para o sucesso de
modelos de gestão ou de ferramentas gerenciais. Estámodelos de gestão ou de ferramentas gerenciais. Está
estruturada nos seguintes conceitos: * Seiri - Senso de utilização.estruturada nos seguintes conceitos: * Seiri - Senso de utilização.
* Seiton - Senso de ordenação. * Seiso - Senso de limpeza. ** Seiton - Senso de ordenação. * Seiso - Senso de limpeza. *
Seiketsu - Senso de saúde. * Shitsuke - Senso de autodisciplinaSeiketsu - Senso de saúde. * Shitsuke - Senso de autodisciplina
Este projeto será acompanhado pelo CPEF – Coordenador deEste projeto será acompanhado pelo CPEF – Coordenador de
Projetos do Espaço Físico da minha regional, que capacitará aProjetos do Espaço Físico da minha regional, que capacitará a
equipe da Etec e a coordenação geral pelo Responsável doequipe da Etec e a coordenação geral pelo Responsável do
Observatório Escolar, Sr. Vagner Tadeu de Souza Bueno. A partirObservatório Escolar, Sr. Vagner Tadeu de Souza Bueno. A partir
daí a equipe da Etec se encarregará de implementar a filosofia,daí a equipe da Etec se encarregará de implementar a filosofia,
envolvendo alunos, professores e funcionários, e acompanhar aenvolvendo alunos, professores e funcionários, e acompanhar a
evolução das melhorias através de instrumentos específicos.evolução das melhorias através de instrumentos específicos.

Objetivos:Objetivos:

1) Desenvolver equipes e lideranças, estimulando o espírito de1) Desenvolver equipes e lideranças, estimulando o espírito de
equipe entre os professores, servidores e alunos;equipe entre os professores, servidores e alunos;

2) Incentivar a criatividade na resolução de problemas e na2) Incentivar a criatividade na resolução de problemas e na
proposição de melhorias;proposição de melhorias;

3) Melhorar o ambiente de trabalho, deixando-o mais limpo e3) Melhorar o ambiente de trabalho, deixando-o mais limpo e
organizado;organizado;

4) Favorecer a aceitação de mudanças e melhorias entre os4) Favorecer a aceitação de mudanças e melhorias entre os
professores, funcionários e alunos;professores, funcionários e alunos;

5) Promover a mudança de hábitos e aumentar a motivação5) Promover a mudança de hábitos e aumentar a motivação
pessoal;pessoal;

6) Promover a melhoria contínua dos processos;6) Promover a melhoria contínua dos processos;

7) Reduzir custos - combate efetivo aos desperdícios e estimular a7) Reduzir custos - combate efetivo aos desperdícios e estimular a
otimização dos recursos;otimização dos recursos;

8) Realizar o inventário patrimonial da Unidade Escolar de forma8) Realizar o inventário patrimonial da Unidade Escolar de forma
que exista um controle sistemático dos bens patrimoniais porque exista um controle sistemático dos bens patrimoniais por
ambiente bem como de movimentação;ambiente bem como de movimentação;

9) Analisar as ocorrências geradas pelo Observatório Escolar, nos9) Analisar as ocorrências geradas pelo Observatório Escolar, nos
blocos de Tecnologia e Infraestrutura e Saúde, Segurança e Meioblocos de Tecnologia e Infraestrutura e Saúde, Segurança e Meio
ambiente, gerando os devidos planos de ações com o objetivo deambiente, gerando os devidos planos de ações com o objetivo de
eliminar as não conformidades;eliminar as não conformidades;

10) Melhorar a qualidade de vida no trabalho e fora dele. 10) Melhorar a qualidade de vida no trabalho e fora dele. 

Justificativa:Justificativa:

Considerando os problemas pelo qual nosso país vem passandoConsiderando os problemas pelo qual nosso país vem passando
nos últimos anos refletindo diretamente em todas as suasnos últimos anos refletindo diretamente em todas as suas
unidades federativas, fazendo com que o nível de investimentounidades federativas, fazendo com que o nível de investimento
nos seus diversos setores tenham que ser revistos com tendêncianos seus diversos setores tenham que ser revistos com tendência
para uma diminuição de recursos aplicados e o resultado dopara uma diminuição de recursos aplicados e o resultado do
Observatório Escolar, onde deparamo-nos com problemas deObservatório Escolar, onde deparamo-nos com problemas de
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infraestrutura na Etec de uma forma geral, torna-se necessárioinfraestrutura na Etec de uma forma geral, torna-se necessário
ações de melhoria na gestão da unidade escolar, com baixoações de melhoria na gestão da unidade escolar, com baixo
investimento, mas que possam contribuir de forma significativainvestimento, mas que possam contribuir de forma significativa
na continuidade dos trabalhos na formação profissional de nossosna continuidade dos trabalhos na formação profissional de nossos
alunos, mantendo e aperfeiçoando a qualidade reconhecida pelaalunos, mantendo e aperfeiçoando a qualidade reconhecida pela
sociedade.sociedade.

Dentro destas ações, a ferramenta 5S, é um ponto forte para aDentro destas ações, a ferramenta 5S, é um ponto forte para a
melhor utilização possível do espaço físico existente em nossamelhor utilização possível do espaço físico existente em nossa
Etec e a utilização racional de seus recursos, aliada a qualidadeEtec e a utilização racional de seus recursos, aliada a qualidade
administrativa e de ensino, que são fatores imprescindíveis para oadministrativa e de ensino, que são fatores imprescindíveis para o
fortalecimento e a permanência da nossa unidade escolar nafortalecimento e a permanência da nossa unidade escolar na
comunidade onde estamos inseridos. O objetivo de suacomunidade onde estamos inseridos. O objetivo de sua
implantação é termos uma escola limpa e acessível, com umaimplantação é termos uma escola limpa e acessível, com uma
equipe presente e comprometida e uma comunidade atuante eequipe presente e comprometida e uma comunidade atuante e
participante neste cotidiano.participante neste cotidiano.

Todos são fatores considerados na hora de pensar no sentido doTodos são fatores considerados na hora de pensar no sentido do
termo "boa escola". O que deve ficar claro para todos na unidadetermo "boa escola". O que deve ficar claro para todos na unidade
escolar, é a necessidade de se buscar um ambiente, cujasescolar, é a necessidade de se buscar um ambiente, cujas
condições causem impactos positivos tanto para os que estudam,condições causem impactos positivos tanto para os que estudam,
para os que trabalham e para quem nos visita.para os que trabalham e para quem nos visita.

Tanto para os alunos como para os que trabalham, as açõesTanto para os alunos como para os que trabalham, as ações
desencadeadas com este projeto possibilitarão a oportunidade dedesencadeadas com este projeto possibilitarão a oportunidade de
aprender e incorporar comportamentos fundamentais, exigidosaprender e incorporar comportamentos fundamentais, exigidos
tanto na vida social como na vida profissional, tais como:tanto na vida social como na vida profissional, tais como:
organização, disciplina, iniciativa, pró-atividade, responsabilidadeorganização, disciplina, iniciativa, pró-atividade, responsabilidade
e compartilhamento de propósitos.e compartilhamento de propósitos.

O mundo hoje exige de todos o compromisso com atitudesO mundo hoje exige de todos o compromisso com atitudes
melhores, desta forma a proposta é que aprendam e reproduzammelhores, desta forma a proposta é que aprendam e reproduzam
esses conceitos em suas atividades profissionais e sociais,esses conceitos em suas atividades profissionais e sociais,
tornando-se multiplicadores destas práticas, técnicas e ideias.tornando-se multiplicadores destas práticas, técnicas e ideias.

Metodologia:Metodologia:

Não é novidade nenhuma falar que o sucesso de qualquerNão é novidade nenhuma falar que o sucesso de qualquer
proposta de melhoria que envolva toda a Etec e promovaproposta de melhoria que envolva toda a Etec e promova
mudanças culturais profundas nas pessoas, dependem do apoiomudanças culturais profundas nas pessoas, dependem do apoio
da Direção. No caso do 5S a direção demonstraráda Direção. No caso do 5S a direção demonstrará
comprometimento com as seguintes posturas: a) Inserir o 5Scomprometimento com as seguintes posturas: a) Inserir o 5S
como pauta de reuniões periódicas (pedagógica, da equipe decomo pauta de reuniões periódicas (pedagógica, da equipe de
gestão, de coordenadores de curso etc);gestão, de coordenadores de curso etc);

b) Fazer a avaliação nos pontos críticos (treinamentos,b) Fazer a avaliação nos pontos críticos (treinamentos,
lançamento do programa 5S e análise das avaliações);lançamento do programa 5S e análise das avaliações);

c) Realizar visitas periódicas às instalações com o foco para o 5S;c) Realizar visitas periódicas às instalações com o foco para o 5S;

d) Disponibilizar os recursos financeiros possíveis para ad) Disponibilizar os recursos financeiros possíveis para a
implementação do 5S;implementação do 5S;

e) Participar como avaliador do 5S;e) Participar como avaliador do 5S;
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f) Fazer pronunciamentos verbais e por escrito sobre o 5S;f) Fazer pronunciamentos verbais e por escrito sobre o 5S;

g) Participar ativamente dos eventos relacionados ao 5Sg) Participar ativamente dos eventos relacionados ao 5S
(lançamento, avaliação de ambientes, treinamento de alunos,(lançamento, avaliação de ambientes, treinamento de alunos,
professores e funcionários);professores e funcionários);

h) Dar o exemplo no seu posto de trabalho e na sua postura.h) Dar o exemplo no seu posto de trabalho e na sua postura.

A direção evidenciará claramente o apoio ao projeto pela suaA direção evidenciará claramente o apoio ao projeto pela sua
postura, fazendo-se presente e crítica nos momentos maispostura, fazendo-se presente e crítica nos momentos mais
importantes da sua implantação.importantes da sua implantação.

A implementação do projeto será coordenada por mim, comA implementação do projeto será coordenada por mim, com
auxílio da equipe de avaliadores e pelo Coordenador de Projetosauxílio da equipe de avaliadores e pelo Coordenador de Projetos
do Espaço Físico, lotado na Supervisão Regional, que fará ado Espaço Físico, lotado na Supervisão Regional, que fará a
capacitação das lideranças, do coordenador e dos avaliadores dacapacitação das lideranças, do coordenador e dos avaliadores da
Etec, que por sua vez multiplicarão a professores, funcionários eEtec, que por sua vez multiplicarão a professores, funcionários e
alunos.alunos.

Para a organização e layout dos laboratórios será utilizada comoPara a organização e layout dos laboratórios será utilizada como
base a “padronização de laboratórios” de forma a deixar estesbase a “padronização de laboratórios” de forma a deixar estes
ambientes conforme consta no documento ou o mais próximoambientes conforme consta no documento ou o mais próximo
possível.possível.

O Coordenador de Projetos do Espaço Físico da regional fará oO Coordenador de Projetos do Espaço Físico da regional fará o
acompanhamento in loco em nossa unidade, verificando se asacompanhamento in loco em nossa unidade, verificando se as
fases que compõe o projeto estão sendo desenvolvidas a contentofases que compõe o projeto estão sendo desenvolvidas a contento
e dando suporte quanto ao preenchimento da documentaçãoe dando suporte quanto ao preenchimento da documentação
envolvida (relatórios, planilhas, fotos etc).envolvida (relatórios, planilhas, fotos etc).

Teremos também o apoio técnico do Coordenador Geral doTeremos também o apoio técnico do Coordenador Geral do
projeto, Vagner Tadeu de Souza Bueno, do Grupo e Supervisãoprojeto, Vagner Tadeu de Souza Bueno, do Grupo e Supervisão
Educacional, por meio de reuniões técnicas com o CoordenadorEducacional, por meio de reuniões técnicas com o Coordenador
de Projetos do Espaço Físico, análise das planilhas de avaliaçãode Projetos do Espaço Físico, análise das planilhas de avaliação
dos ambientes escolares e também com visitas na Etec, quandodos ambientes escolares e também com visitas na Etec, quando
necessário.necessário.

Não obstante a isso, a unidade poderá adquirir, por meio da APM,Não obstante a isso, a unidade poderá adquirir, por meio da APM,
material didático específico sobre a ferramenta.material didático específico sobre a ferramenta.

1º S – SEIRI - Senso de utilização1º S – SEIRI - Senso de utilização

SEIRI não deve ser confundido como “Lançamento do 5S” ou comSEIRI não deve ser confundido como “Lançamento do 5S” ou com
o descarte. O SEIRI deve ser visto como uma atividade deo descarte. O SEIRI deve ser visto como uma atividade de
combate às perdas e aos desperdícios.combate às perdas e aos desperdícios.

Uma estratégia que será utilizada é definir uma frequência para oUma estratégia que será utilizada é definir uma frequência para o
descarte de materiais que se acumulam ou que não foramdescarte de materiais que se acumulam ou que não foram
descartados anteriormente por falta de conscientização.descartados anteriormente por falta de conscientização.

Caso seja necessário, o descarte de bens patrimoniais será feitoCaso seja necessário, o descarte de bens patrimoniais será feito
seguindo seguindo a Instrução de Serviço 02/2015 – Baixaa Instrução de Serviço 02/2015 – Baixa
Patrimonial de Bens Públicos Permanentes da DPAT -Patrimonial de Bens Públicos Permanentes da DPAT -
Divisão de Patrimônio.Divisão de Patrimônio.

                           78 / 117                           78 / 117



 

Em todos os lugares existem a ala dos “conservadores” e a alaEm todos os lugares existem a ala dos “conservadores” e a ala
dos “liberais”, ou seja, pessoas que resistem em manterdos “liberais”, ou seja, pessoas que resistem em manter
guardadas as coisas que não têm utilização frequente e outrasguardadas as coisas que não têm utilização frequente e outras
que, sem uma preparação adequada, descartam materiais úteis eque, sem uma preparação adequada, descartam materiais úteis e
necessários. Para solucionar tais problemas, além orientação enecessários. Para solucionar tais problemas, além orientação e
frequente acompanhamento, serão feitas visitas à área defrequente acompanhamento, serão feitas visitas à área de
descarte e a avaliação do que está sendo descartado, tomando asdescarte e a avaliação do que está sendo descartado, tomando as
providências necessárias.providências necessárias.

Caso haja equipamentos sobressalentes ou material de grandeCaso haja equipamentos sobressalentes ou material de grande
volume ou peso, que estão obsoletos ou sem perspectiva devolume ou peso, que estão obsoletos ou sem perspectiva de
utilização, mas que precisam de uma avaliação maisutilização, mas que precisam de uma avaliação mais
aprofundada, envolvendo área técnicas e/ou alto nívelaprofundada, envolvendo área técnicas e/ou alto nível
hierárquico, serão etiquetados, sem necessitar transportá-los àhierárquico, serão etiquetados, sem necessitar transportá-los à
área de descarte. Também serão tiradas fotos desses materiais eárea de descarte. Também serão tiradas fotos desses materiais e
enviadas para á área de descarte como forma de tratarenviadas para á área de descarte como forma de tratar
definitivamente o assunto.definitivamente o assunto.

2º S – SEITON - Senso de ordenação2º S – SEITON - Senso de ordenação

Na execução do SEITON haverá a preocupação com umaNa execução do SEITON haverá a preocupação com uma
sistemática que induza as pessoas a repor os recursos na posiçãosistemática que induza as pessoas a repor os recursos na posição
original, por exemplo:original, por exemplo:

                        a) Definição do local de guarda de cada recurso                        a) Definição do local de guarda de cada recurso
(um lugar para cada coisa, cada coisa em seu lugar);(um lugar para cada coisa, cada coisa em seu lugar);

                        b) Instalação de locais de guarda apropriados a                        b) Instalação de locais de guarda apropriados a
cada recurso, de forma que facilite o acesso e não comprometacada recurso, de forma que facilite o acesso e não comprometa
sua preservação;sua preservação;

                        c) Identificação dos objetos e respectivos locais de                        c) Identificação dos objetos e respectivos locais de
guarda, inclusive utilizando cores. A comparação entre aguarda, inclusive utilizando cores. A comparação entre a
identificação do objeto e a sinalização do local induzirá o usuárioidentificação do objeto e a sinalização do local induzirá o usuário
a repor o recurso no local predeterminado.a repor o recurso no local predeterminado.

 Uma forma que permitirá uma boa racionalização de espaços e Uma forma que permitirá uma boa racionalização de espaços e
acesso rápido aos materiais necessários é uma análise críticaacesso rápido aos materiais necessários é uma análise crítica
de layouts, tanto de todo ambiente quanto da guarda de todos osde layouts, tanto de todo ambiente quanto da guarda de todos os
recursos. A discussão com os próprios usuários dos ambientes,recursos. A discussão com os próprios usuários dos ambientes,
será de fundamental importância para o desenvolvimentoserá de fundamental importância para o desenvolvimento
de layouts práticos e eficientes.de layouts práticos e eficientes.

3º S – SEISO - Senso de limpeza3º S – SEISO - Senso de limpeza

A tradução do SEISO como “limpeza” induz as pessoas aA tradução do SEISO como “limpeza” induz as pessoas a
associarem-no a uma atividade de remoção de sujeira (faxina) eassociarem-no a uma atividade de remoção de sujeira (faxina) e
de pouco valor agregado. O termo “inspeção” traduz melhor ode pouco valor agregado. O termo “inspeção” traduz melhor o
conceito de SEISO, pois “inspeção” transmite uma postura maisconceito de SEISO, pois “inspeção” transmite uma postura mais
crítica no ato da limpeza, passando a ser encarada como umacrítica no ato da limpeza, passando a ser encarada como uma
oportunidade para detecção de anormalidades e suas respectivasoportunidade para detecção de anormalidades e suas respectivas
causas, promovendo, posteriormente, sua eliminação ou seucausas, promovendo, posteriormente, sua eliminação ou seu
bloqueio. Daí por que a limpeza será feita pelos próprios usuários.bloqueio. Daí por que a limpeza será feita pelos próprios usuários.
Desse modo, passa a ser uma atividade de alto valor agregado. ADesse modo, passa a ser uma atividade de alto valor agregado. A
limpeza feita sem a postura de inspeção é incapaz de gerarlimpeza feita sem a postura de inspeção é incapaz de gerar
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melhorias no ambiente, limitando-se apenas à remoção damelhorias no ambiente, limitando-se apenas à remoção da
sujeira.sujeira.

Será discutido qual a limpeza que será feita pelo usuário e qualSerá discutido qual a limpeza que será feita pelo usuário e qual
será feita pelo pessoal da limpeza.será feita pelo pessoal da limpeza.

Quem trabalha no ambiente:Quem trabalha no ambiente:

                        a) Sujeira provocada por um comportamento                        a) Sujeira provocada por um comportamento
inadequado das pessoas que utilizam o ambiente;inadequado das pessoas que utilizam o ambiente;

                        b) Sujeira provocada por uma deficiência dos                        b) Sujeira provocada por uma deficiência dos
equipamentos;equipamentos;

                        c) Sujeira provocada por manuseio irregular de                        c) Sujeira provocada por manuseio irregular de
materiais.materiais.

  

Pessoal da limpeza:Pessoal da limpeza:

                        a) Recolhimento de sacos de lixo nas salas,                        a) Recolhimento de sacos de lixo nas salas,
laboratórios, banheiros e áreas coletivas;laboratórios, banheiros e áreas coletivas;

                        b) Encerar pisos e limpar superfícies de vidro                        b) Encerar pisos e limpar superfícies de vidro
(janelas, portas etc);(janelas, portas etc);

                        c) Locais que exigem profissionais especializados                        c) Locais que exigem profissionais especializados
em alturas elevadas.em alturas elevadas.

  

A remoção da sujeira de ambientes coletivos (área de circulação,A remoção da sujeira de ambientes coletivos (área de circulação,
refeitório, jardins, pavimentos etc.) será feita pelo pessoal darefeitório, jardins, pavimentos etc.) será feita pelo pessoal da
limpeza, porém a organização deve ser bastante crítica emlimpeza, porém a organização deve ser bastante crítica em
relação às anomalias de ordem comportamental que por acasorelação às anomalias de ordem comportamental que por acaso
ocorram nestes ambientes. As pessoas que são afetadas porocorram nestes ambientes. As pessoas que são afetadas por
essas irregularidades devem analisar formas de induzir seusessas irregularidades devem analisar formas de induzir seus
frequentadores a terem comportamentos condizentes com o quefrequentadores a terem comportamentos condizentes com o que
se espera deles.se espera deles.

A limpeza será executada em três etapas:A limpeza será executada em três etapas:

                        a) Limpeza dos ambientes – realizada em todos os                        a) Limpeza dos ambientes – realizada em todos os
ambientes. Será feita no “Dia D” ou periodicamente, nasambientes. Será feita no “Dia D” ou periodicamente, nas
instalações que acumulam sujeira com o tempoinstalações que acumulam sujeira com o tempo
(independentemente da conduta das pessoas);(independentemente da conduta das pessoas);

                        b) Limpeza do ambiente – realizada em cada                        b) Limpeza do ambiente – realizada em cada
compartimento. Será feita pelo responsável ou pela equipe. Paracompartimento. Será feita pelo responsável ou pela equipe. Para
tanto, é necessária a disponibilização de recursos para limpezatanto, é necessária a disponibilização de recursos para limpeza
(vassoura, rodo, pano, detergente, dispositivos especiais,(vassoura, rodo, pano, detergente, dispositivos especiais,
máquinas apropriadas, EPIs etc);máquinas apropriadas, EPIs etc);

                        c) Limpeza micro – realizada em cada item pelos                        c) Limpeza micro – realizada em cada item pelos
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seus usuários.seus usuários.

  

Obs: A limpeza será executada pelos envolvidos no projeto,Obs: A limpeza será executada pelos envolvidos no projeto,
sempre utilizando os devidos EPIs – Equipamentos de Proteçãosempre utilizando os devidos EPIs – Equipamentos de Proteção
Individual, tais como: óculos de segurança, luvas, máscaras etc. eIndividual, tais como: óculos de segurança, luvas, máscaras etc. e
EPCc – Equipamentos de Proteção Coletiva, quando necessário.EPCc – Equipamentos de Proteção Coletiva, quando necessário.

O conceito de “sujeira”O conceito de “sujeira”

Geralmente preocupa-se apenas com a sujeira material, taisGeralmente preocupa-se apenas com a sujeira material, tais
como: poeira, óleo, restos de materiais etc. Este é umcomo: poeira, óleo, restos de materiais etc. Este é um
entendimento limitado do SEISO. A escola irá tratar a sujeiraentendimento limitado do SEISO. A escola irá tratar a sujeira
como todos os agentes que agridam o meio ambiente, ou tudocomo todos os agentes que agridam o meio ambiente, ou tudo
que reduz gradativamente a capacidade e possibilidade de açãoque reduz gradativamente a capacidade e possibilidade de ação
dos cinco sentidos, trazendo como consequência uma degradaçãodos cinco sentidos, trazendo como consequência uma degradação
do homem e das coisas que o cercam. A sujeira tem ado homem e das coisas que o cercam. A sujeira tem a
característica de esconder o real. Exemplos: pouca iluminação,característica de esconder o real. Exemplos: pouca iluminação,
odor desagradável, ruído, vibração, pó e poeira.odor desagradável, ruído, vibração, pó e poeira.

Combate aos locais de difícil acessoCombate aos locais de difícil acesso

Será estabelecido uma rotina e uma lista para limpeza dos locaisSerá estabelecido uma rotina e uma lista para limpeza dos locais
de difícil acesso, definindo-se sua frequência e duração. Éde difícil acesso, definindo-se sua frequência e duração. É
imprescindível para que a sujeira não se acumule nesses pontos,imprescindível para que a sujeira não se acumule nesses pontos,
provocando condições irregulares (e as vezes inseguras).provocando condições irregulares (e as vezes inseguras).

Pintura dos ambientesPintura dos ambientes

O ambiente pintado gera uma maior satisfação para o usuário,O ambiente pintado gera uma maior satisfação para o usuário,
impressiona outras pessoas, demonstra uma transformação visualimpressiona outras pessoas, demonstra uma transformação visual
entre o antes e o depois do 5S, além de estimular a prática doentre o antes e o depois do 5S, além de estimular a prática do
asseio. Porém algumas preocupações, como a eliminação deasseio. Porém algumas preocupações, como a eliminação de
vazamentos, por exemplo, é fundamental, pois pouco tempo,vazamentos, por exemplo, é fundamental, pois pouco tempo,
após a pintura, o ambiente retornará ao antigo padrãoapós a pintura, o ambiente retornará ao antigo padrão
indesejado. Portanto a avaliação prévia associada àindesejado. Portanto a avaliação prévia associada à
disponibilidade financeira, serão consideradas para a efetivaçãodisponibilidade financeira, serão consideradas para a efetivação
da ação.da ação.

Em caso positivo, os ambientes deverão ser pintados em coresEm caso positivo, os ambientes deverão ser pintados em cores
claras, buscando comprometer as pessoas na busca e no ataqueclaras, buscando comprometer as pessoas na busca e no ataque
das fontes de sujeira, pois com a cor clara a sujeira édas fontes de sujeira, pois com a cor clara a sujeira é
imediatamente detectada. Evitaremos tinta fosca para facilitar aimediatamente detectada. Evitaremos tinta fosca para facilitar a
limpeza.limpeza.

Atividades:Atividades:

1ªDefinir1ªDefinir
quaisquais
ambientes daambientes da
escolaescola
passarão apassarão a
integrar ointegrar o
projeto 5s emprojeto 5s em

02/04/201802/04/2018 13/04/201813/04/2018
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20182018
 2ªFazer2ªFazer

lançamento dolançamento do
programaprograma
divulgando emdivulgando em
murais, por e-murais, por e-
mail, redesmail, redes
sociais, site esociais, site e
outras formasoutras formas
dede
comunicaçãocomunicação

16/04/201816/04/2018 30/04/201830/04/2018

 2ªFazer2ªFazer
lançamento dolançamento do
programaprograma
divulgando emdivulgando em
murais, por e-murais, por e-
mail, redesmail, redes
sociais, site esociais, site e
outras formasoutras formas
dede
comunicaçãocomunicação

01/05/201801/05/2018 04/05/201804/05/2018

 3ªAplicar a3ªAplicar a
planilhaplanilha
AVALIAÇÃOAVALIAÇÃO
DADA
QUALIDADEQUALIDADE
DO AMBIENTEDO AMBIENTE
DE TRABALHODE TRABALHO

07/05/201807/05/2018 22/05/201822/05/2018

 3ªAplicar a3ªAplicar a
planilhaplanilha
AVALIAÇÃOAVALIAÇÃO
DADA
QUALIDADEQUALIDADE
DO AMBIENTEDO AMBIENTE
DE TRABALHODE TRABALHO

23/05/201823/05/2018 30/05/201830/05/2018

 4ªDefinir as4ªDefinir as
metas para ometas para o
projeto 5Sprojeto 5S
baseando-sebaseando-se
nos resultadosnos resultados
da aplicaçãoda aplicação
da planilha:da planilha:

01/06/201801/06/2018 15/06/201815/06/2018

 5ª Definir e5ª Definir e
planejar o diaplanejar o dia
"D", onde se"D", onde se
aplica osaplica os
conceitos dosconceitos dos
3 primeiros Se3 primeiros Se
nsos(Descartensos(Descarte
, Org, e, Org, e
Limpeza)Limpeza)

18/06/201818/06/2018 22/06/201822/06/2018

 6º Treinar e6º Treinar e
orientar todosorientar todos
envolvidos noenvolvidos no
projetoprojeto

25/06/201825/06/2018 09/07/201809/07/2018
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(alunos novos(alunos novos
e veteranos,e veteranos,
professores eprofessores e
funcionáriosfuncionários
nos conceitosnos conceitos
do 5S;do 5S;

 6ª Treinar e6ª Treinar e
orientar todosorientar todos
envolvidos noenvolvidos no
projetoprojeto
(alunos novos(alunos novos
e veteranos,e veteranos,
professores eprofessores e
funcionáriosfuncionários
nos conceitosnos conceitos
do 5S;do 5S;

10/07/201810/07/2018 25/07/201825/07/2018

 6ª Treinar e6ª Treinar e
orientar todosorientar todos
envolvidos noenvolvidos no
projetoprojeto
(alunos novos(alunos novos
e veteranos,e veteranos,
professores eprofessores e
funcionáriosfuncionários
nos conceitosnos conceitos
do 5S;do 5S;

26/07/201826/07/2018 09/08/201809/08/2018

 6ª Treinar e6ª Treinar e
orientar todosorientar todos
envolvidos noenvolvidos no
projetoprojeto
(alunos novos(alunos novos
e veteranos,e veteranos,
professores eprofessores e
funcionáriosfuncionários
nos conceitosnos conceitos
do 5S;do 5S;

10/08/201810/08/2018 17/08/201817/08/2018

 7ª7ª
Implementar oImplementar o
dia "D"dia "D"

20/08/201820/08/2018 24/08/201824/08/2018

 8ª Após o Dia8ª Após o Dia
“D”, o“D”, o
professorprofessor
responsávelresponsável
pelo projetopelo projeto
escolherá umescolherá um
dia qualquerdia qualquer
para apara a
realização darealização da
avaliação daavaliação da
eficácia doeficácia do
dia“D”.dia“D”.

27/08/201827/08/2018 11/09/201811/09/2018

 8ª Após o Dia8ª Após o Dia
“D”, o“D”, o
professorprofessor
responsávelresponsável

12/09/201812/09/2018 14/09/201814/09/2018
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pelo projetopelo projeto
escolherá umescolherá um
dia qualquerdia qualquer
para apara a
realização darealização da
avaliação daavaliação da
eficácia doeficácia do
dia“D”.dia“D”.

 9ª Divulgar os9ª Divulgar os
resultados nosresultados nos
murais, emmurais, em
banners confebanners confe
ccionados,ccionados,
redes sociais,redes sociais,
site e etc;site e etc;

17/09/201817/09/2018 21/09/201821/09/2018

 10ª Reforçar10ª Reforçar
os setores daos setores da
escola aescola a
respeito do 4ºrespeito do 4º
e 5º Senso ee 5º Senso e
manter pormanter por
meio dameio da
autodiscpilinaautodiscpilina
"forçada"."forçada".

20/09/201820/09/2018 28/09/201828/09/2018

 11ª Analisar11ª Analisar
todas astodas as
ocorrênciasocorrências
geradas pelogeradas pelo
OE nos blocosOE nos blocos
de Tenc, Infr,de Tenc, Infr,
Saude e seg eSaude e seg e
meiomeio
ambiente,ambiente,
elimanando aselimanando as
nãonão
conformidadesconformidades

01/10/201801/10/2018 15/10/201815/10/2018

 12ª Fazer o12ª Fazer o
inventárioinventário
patrimonial depatrimonial de
todos ostodos os
ambientesambientes
trabalhadostrabalhados
no projeto,no projeto,
utilizando GRPutilizando GRP
como fonte decomo fonte de
informações,informações,
organizando.organizando.

16/10/201816/10/2018 31/10/201831/10/2018

 12ª Fazer o12ª Fazer o
inventárioinventário
patrimonial depatrimonial de
todos ostodos os
ambientesambientes
trabalhadostrabalhados
no projeto,no projeto,
utilizando GRPutilizando GRP

01/11/201801/11/2018 15/11/201815/11/2018
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como fonte decomo fonte de
informações,informações,
organizando.organizando.

 12ª Fazer o12ª Fazer o
inventárioinventário
patrimonial depatrimonial de
todos ostodos os
ambientesambientes
trabalhadostrabalhados
no projeto,no projeto,
utilizando GRPutilizando GRP
como fonte decomo fonte de
informações,informações,
organizando.organizando.

16/11/201816/11/2018 30/11/201830/11/2018

 12ª Fazer o12ª Fazer o
inventárioinventário
patrimonial depatrimonial de
todos ostodos os
ambientesambientes
trabalhadostrabalhados
no projeto,no projeto,
utilizando GRPutilizando GRP
como fonte decomo fonte de
informações,informações,
organizando.organizando.

01/12/201801/12/2018 14/12/201814/12/2018

 13ª Ealaborar13ª Ealaborar
o relatórioo relatório
final,final,
conformeconforme
modelo emodelo e
enviar para aenviar para a
CoordenaçãoCoordenação
Geral (vagner)Geral (vagner)
com cópiacom cópia
para opara o
CoordenadorCoordenador
de Projetosde Projetos

17/12/201817/12/2018 31/12/201831/12/2018

 14ª Informar14ª Informar
os resultadosos resultados
obtidos noobtidos no
site de HAEsite de HAE

17/12/201817/12/2018 31/12/201831/12/2018

    

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação de Curso - EixoProjeto de Coordenação de Curso - Eixo
Segurança - Tec. Seg. do TrabalhoSegurança - Tec. Seg. do Trabalho

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Irineu de BarrosIrineu de Barros

InícioInício 2018-02-012018-02-01
FimFim 2018-12-312018-12-31
DescriçãoDescrição
Justificativa:Justificativa:

 A Etec Rodrigues de Abreu está inserida num  contexto  de  A Etec Rodrigues de Abreu está inserida num  contexto  de 
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Escolas profissionalizantes juntamente com o Escolas profissionalizantes juntamente com o Serviço Nacional deServiço Nacional de
Aprendizagem IndustrialAprendizagem Industrial (SENAI),  (SENAI), Serviço Social da IndústriaServiço Social da Indústria
 (SESI) e  (SESI) e Colégio Técnico IndustrialColégio Técnico Industrial (CTI) da Faculdade de (CTI) da Faculdade de
Engenharia da UNESP.  A cidade de Bauru conta com trêsEngenharia da UNESP.  A cidade de Bauru conta com três
universidades públicas, a universidades públicas, a Universidade de São PauloUniversidade de São Paulo (USP), (USP),
a a Universidade Estadual PaulistaUniversidade Estadual Paulista (UNESP), que possui no (UNESP), que possui no
município seu maior campus, a município seu maior campus, a Faculdade de Tecnologia de BauruFaculdade de Tecnologia de Bauru
 (FATEC) e várias universidades particulares como  a  (FATEC) e várias universidades particulares como  a UniversidadeUniversidade
do Sagrado Coraçãodo Sagrado Coração (USC),  (USC), Faculdades Integradas de BauruFaculdades Integradas de Bauru
 (FIB),  (FIB), Universidade PaulistaUniversidade Paulista (UNIP) e a  (UNIP) e a Instituição Toledo deInstituição Toledo de
EnsinoEnsino (ITE). (ITE).

Com todas essas alternativas em termos de cursos técnicosCom todas essas alternativas em termos de cursos técnicos
profissionalizantes e de cursos superiores na cidade de Bauru, éprofissionalizantes e de cursos superiores na cidade de Bauru, é
comum encontrar entre os alunos do curso técnico, Engenheiros,comum encontrar entre os alunos do curso técnico, Engenheiros,
Advogados, Administradores de Empresas e formados emAdvogados, Administradores de Empresas e formados em
faculdades de Tecnologia (FATEC) que buscam o desenvolvimentofaculdades de Tecnologia (FATEC) que buscam o desenvolvimento
de competências técnicas em nível médio para aprimorar ode competências técnicas em nível médio para aprimorar o
trabalho na sua profissão em curso.trabalho na sua profissão em curso.

Com idade de doze anos a Etec Rodrigues de Abreu estáCom idade de doze anos a Etec Rodrigues de Abreu está
atendendo plenamente as expectativas da comunidade no séculoatendendo plenamente as expectativas da comunidade no século
XXI e, os  professores, corpo administrativo e diretores estão noXXI e, os  professores, corpo administrativo e diretores estão no
caminho apropriado, primando pela qualidade do trabalhocaminho apropriado, primando pela qualidade do trabalho
desenvolvido e atendendo às aspirações da sociedade na área dodesenvolvido e atendendo às aspirações da sociedade na área do
ensino médio e técnico. ensino médio e técnico. 

  No sentido de manter e não deixar ruir o grau de confiança que  No sentido de manter e não deixar ruir o grau de confiança que
a comunidade tem na escola, marcada por uma trajetória dea comunidade tem na escola, marcada por uma trajetória de
muita dedicação e trabalho de seu pessoal à causa da educaçãomuita dedicação e trabalho de seu pessoal à causa da educação
profissional de nível médio, serão necessárias açõesprofissional de nível médio, serão necessárias ações
determinantes de forma conjunta para a manutenção edeterminantes de forma conjunta para a manutenção e
crescimento  desta conquista realizada ao longo desses  dozecrescimento  desta conquista realizada ao longo desses  doze
anos de existência.anos de existência.

Objetivos:Objetivos:

Objetivo GeralObjetivo Geral: Elaboração e implantação de um Programa de: Elaboração e implantação de um Programa de
prevenção à Saúde e Segurança da comunidade, instalações e aoprevenção à Saúde e Segurança da comunidade, instalações e ao
meio ambiente escolar.meio ambiente escolar.

Objetivos Específicos: Objetivos Específicos: 

Diagnóstico da situação através da identificação dos riscosDiagnóstico da situação através da identificação dos riscos
existentes nos processos, comunidade escolar, instalações e meioexistentes nos processos, comunidade escolar, instalações e meio
ambiente da ETEC.ambiente da ETEC.

Atualização e implantação de medidas de proteção ativas eAtualização e implantação de medidas de proteção ativas e
passivas na ETEC definidas pelas instituições normativaspassivas na ETEC definidas pelas instituições normativas
(ministério do trabalho, ABNT e Instruções Normativas do corpo(ministério do trabalho, ABNT e Instruções Normativas do corpo
de Bombeiros) de Bombeiros) 

Promover a conscientização para a prevenção por meio dePromover a conscientização para a prevenção por meio de
palestras e implantação de programas estabelecidos pelaspalestras e implantação de programas estabelecidos pelas
instituições Normativas (Ministério do trabalho)instituições Normativas (Ministério do trabalho)
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Metodologia:Metodologia:

O diagnóstico da situação escolar quanto à prevenção da saúde eO diagnóstico da situação escolar quanto à prevenção da saúde e
segurança no estudo, trabalho e lazer será feito através de umsegurança no estudo, trabalho e lazer será feito através de um
questionário aplicado a toda comunidade escolar.questionário aplicado a toda comunidade escolar.

A atualização e implantação programas de prevenção à saúde,A atualização e implantação programas de prevenção à saúde,
das medidas de proteção ativa e passiva nas instalações  serãodas medidas de proteção ativa e passiva nas instalações  serão
levadas a cabo pelos alunos do Curso de Segurança do Trabalho.levadas a cabo pelos alunos do Curso de Segurança do Trabalho.

Registro de todas as atividades elaboradas em relatório final queRegistro de todas as atividades elaboradas em relatório final que
apontará por meio de números e fotos a situação diagnosticada,apontará por meio de números e fotos a situação diagnosticada,
os elementos de proteção ativa e passiva implantados, osos elementos de proteção ativa e passiva implantados, os
programas de prevenção implantados e somente elaborados, asprogramas de prevenção implantados e somente elaborados, as
dificuldades encontradas e todo o progresso realizado no projeto.dificuldades encontradas e todo o progresso realizado no projeto.

    

ATIVIDADES ATIVIDADES 

    

PERÍODOSPERÍODOS[1][1]
    

Elaboração dos questionáriosElaboração dos questionários

    

15-28/0215-28/02
    

Aplicação dos questionários e envolvimento dos alunos  de TST para os Prog deAplicação dos questionários e envolvimento dos alunos  de TST para os Prog de
prevençãoprevenção

    

01-15/0301-15/03

    

Aplicação dos questionários e elaboração dos programas de prevençãoAplicação dos questionários e elaboração dos programas de prevenção

    

16-30/0316-30/03
    

Tratamento dos dados colhidos no questionário e elaboração dos programasTratamento dos dados colhidos no questionário e elaboração dos programas

    

01-15/0401-15/04
    

Resultados da situação através de gráficos e finalização dos programasResultados da situação através de gráficos e finalização dos programas

    

16-30/0416-30/04
    

Levantamento/verificação de recursos para implantação dos programas Levantamento/verificação de recursos para implantação dos programas 

    

01-15/0501-15/05
    

Comprometimento de recursos para implantação dos programasComprometimento de recursos para implantação dos programas

    

16-30/0516-30/05
    

Implantação dos programasImplantação dos programas

    

01-15/0601-15/06
    

Verificação dos programas implantadosVerificação dos programas implantados

    

16-30/0616-30/06
    

Analise crítica do projeto e registro das atividades realizadas Analise crítica do projeto e registro das atividades realizadas 

    

01-15/0701-15/07
      

  Resultados esperados:  Resultados esperados:
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Mobilização e conscientização dos alunos do curso TST,Mobilização e conscientização dos alunos do curso TST,
funcionários da ETEC para prevenção da saúde.funcionários da ETEC para prevenção da saúde.

Adequação das instalações e meio ambiente da ETEC dentro dosAdequação das instalações e meio ambiente da ETEC dentro dos
parâmetros exigidos pelo Ministério do trabalho.parâmetros exigidos pelo Ministério do trabalho.

Despertar o interesse dos alunos do curso TST para a profissão.Despertar o interesse dos alunos do curso TST para a profissão.

Tornar o curso TST mais prático, voltado para as atividades que oTornar o curso TST mais prático, voltado para as atividades que o
Técnico realizará no futuro trabalho. Técnico realizará no futuro trabalho. 

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação de Curso - E.M. ,Projeto de Coordenação de Curso - E.M. ,
ETIM e MTecETIM e MTec

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Renata FernandesRenata Fernandes

InícioInício 2018-02-012018-02-01
FimFim 2018-12-312018-12-31
DescriçãoDescrição
Justificativa:Justificativa:

Ser coordenador de área é ter a possibilidade de transformar aSer coordenador de área é ter a possibilidade de transformar a
escola no exercício de uma função realmente comprometida comescola no exercício de uma função realmente comprometida com
a Proposta Política Pedagógica, planejando, controlando,a Proposta Política Pedagógica, planejando, controlando,
avaliando e administrando todas as atividades que fazem parteavaliando e administrando todas as atividades que fazem parte
da mesma, juntamente com a direção da escola. E, tem umada mesma, juntamente com a direção da escola. E, tem uma
função muito importante de se envolver nos movimentos e lutasfunção muito importante de se envolver nos movimentos e lutas
justas e necessárias aos educadores e educandos sempre emjustas e necessárias aos educadores e educandos sempre em
busca de possibilidades que levem a melhor qualidade de ensinobusca de possibilidades que levem a melhor qualidade de ensino
para a construção do conhecimento, incentivando o respeitopara a construção do conhecimento, incentivando o respeito
mútuo, a cooperação e a colaboração onde um aprende com omútuo, a cooperação e a colaboração onde um aprende com o
outro.outro.

Desta forma, o coordenador deve semear boas sementes, onde aDesta forma, o coordenador deve semear boas sementes, onde a
educação se faz presente e, acreditar veemente que estaseducação se faz presente e, acreditar veemente que estas
surtirão bons frutos.  surtirão bons frutos.  

 Objetivos: Objetivos:

Objetivo Geral: Objetivo Geral: 

  

  Buscar a melhoria da qualidade de ensino gerenciando eBuscar a melhoria da qualidade de ensino gerenciando e
coordenando as atividades relacionadas com o processocoordenando as atividades relacionadas com o processo
de ensino- aprendizagem.de ensino- aprendizagem.

  

  Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:

Coordenar com a Direção e Coordenação Pedagógica aCoordenar com a Direção e Coordenação Pedagógica a
construção do Projeto Político Pedagógico.construção do Projeto Político Pedagógico.
Construir um ambiente democrático e participativo, ondeConstruir um ambiente democrático e participativo, onde
se incentive a produção do conhecimento por parte dase incentive a produção do conhecimento por parte da
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comunidade escolar, promovendo mudanças atitudinais,comunidade escolar, promovendo mudanças atitudinais,
procedimentais e conceituais nos indivíduos.procedimentais e conceituais nos indivíduos.
Otimizar recursos didáticos para facilitar a construção doOtimizar recursos didáticos para facilitar a construção do
conhecimento tanto para o corpo docente quanto para oconhecimento tanto para o corpo docente quanto para o
corpo discente.corpo discente.
Planejar ações escolares destinadas ao planejamento doPlanejar ações escolares destinadas ao planejamento do
ensino e metas a serem atingidas pela escola.ensino e metas a serem atingidas pela escola.
Supervisionar e controlar as atividades docentes emSupervisionar e controlar as atividades docentes em
relação às diretrizes didáticos pedagógicos. relação às diretrizes didáticos pedagógicos. 

 Para desenvolvermos o presente projeto, pretendemos trabalhar Para desenvolvermos o presente projeto, pretendemos trabalhar
com os alunos em consonância com a equipe de professorescom os alunos em consonância com a equipe de professores
através das reuniões em que serão expostos problemasatravés das reuniões em que serão expostos problemas
detectados e as medidas que serão tomadas para saná-los.detectados e as medidas que serão tomadas para saná-los.
Espera-se que a orientação aos alunos quanto aos estudosEspera-se que a orientação aos alunos quanto aos estudos
promoverá o desenvolvimento de competências e habilidades nãopromoverá o desenvolvimento de competências e habilidades não
adquiridas, durante o processo de aprendizagem. Desta formaadquiridas, durante o processo de aprendizagem. Desta forma
pretende-se:pretende-se:

  

Acompanhar a construção e/execução do Plano deAcompanhar a construção e/execução do Plano de
Trabalho Docente do Professor.Trabalho Docente do Professor.
Realizar o alinhamento no Siga.Realizar o alinhamento no Siga.
Acompanhar após o conselho de classe, os alunos comAcompanhar após o conselho de classe, os alunos com
rendimento insatisfatório.rendimento insatisfatório.
Incentivar e orientar os professores em reuniões aIncentivar e orientar os professores em reuniões a
aprendizagem baseada por competências, através doaprendizagem baseada por competências, através do
plano de curso e a proposta curricular do ensino médio.plano de curso e a proposta curricular do ensino médio.

  Orientar e incentivar as estratégias de recuperação continua.  Orientar e incentivar as estratégias de recuperação continua.

    

ATIVIDADES ATIVIDADES 

    

PERÍODOSPERÍODOS[1][1]
    

Participação do planejamento da escola, planejamento e execução de reuniãoParticipação do planejamento da escola, planejamento e execução de reunião
de curso com os professores, recepção dos alunos ingressos e apresentaçãode curso com os professores, recepção dos alunos ingressos e apresentação
das normas da escola, organização e participação de reunião com os pais dosdas normas da escola, organização e participação de reunião com os pais dos
alunos ingressos.alunos ingressos.

Acompanhamento e orientação aos professores quanto à construção do PlanoAcompanhamento e orientação aos professores quanto à construção do Plano
de Trabalho Docente. de Trabalho Docente. 

Acompanhar os alunos ingressos nas possíveis dificuldades de adaptação.Acompanhar os alunos ingressos nas possíveis dificuldades de adaptação.

Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA. Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA. 

    

01\02\2017 a 21\02\201701\02\2017 a 21\02\2017

    

Acompanhamento e orientação aos professores quanto à construção do PlanoAcompanhamento e orientação aos professores quanto à construção do Plano
de Trabalho Docente e execução de pareceres.de Trabalho Docente e execução de pareceres.

Organizar e executar com os professores Atividades de Integração.Organizar e executar com os professores Atividades de Integração.

    

22\02\2017 a 14\03\201722\02\2017 a 14\03\2017

                           89 / 117                           89 / 117

file:///E:/Doctos/Aulas/Centro%20Paula%20Souza/Ete_Rodrigues/Ano2018/1%C2%BASem/CoordenacaoPedagogica/PPG2018_2022/Projeto%202018%20-%20Coordena%C3%A7%C3%A3o%20de%20Curso%20_EM_ETIM.doc#_ftn1
file:///E:/Doctos/Aulas/Centro%20Paula%20Souza/Ete_Rodrigues/Ano2018/1%C2%BASem/CoordenacaoPedagogica/PPG2018_2022/Projeto%202018%20-%20Coordena%C3%A7%C3%A3o%20de%20Curso%20_EM_ETIM.doc#_ftn1


 

Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.

Buscar parcerias com escolas municipais e\ou estaduais para parcerias atravésBuscar parcerias com escolas municipais e\ou estaduais para parcerias através
de execução de palestras com os professores que ministram aulas nos cursosde execução de palestras com os professores que ministram aulas nos cursos
de segmento do ensino médio e integrado ou alunos egressos.de segmento do ensino médio e integrado ou alunos egressos.

Reunião com os representantes de classe.Reunião com os representantes de classe.
    

Definição do cronograma do Projeto O.A.B. vai à Escola.Definição do cronograma do Projeto O.A.B. vai à Escola.

Definição das escolas que se demonstraram interessadas em parcerias com aDefinição das escolas que se demonstraram interessadas em parcerias com a
ETEC e cronograma de execução de atividades. ETEC e cronograma de execução de atividades. 

Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.

Incentivo aos professores dos projetos interdisciplinares descritos nos PlanosIncentivo aos professores dos projetos interdisciplinares descritos nos Planos
de Trabalho Docente.de Trabalho Docente.

Organização da Semana de Avaliação.Organização da Semana de Avaliação.

Realizar uma palestra sobre Bullying.Realizar uma palestra sobre Bullying.

    

15\03\2017 a 06\04\201715\03\2017 a 06\04\2017

    

Execução do projeto O.A.B. Vai à escola.Execução do projeto O.A.B. Vai à escola.

Apresentação de trabalhos em escola “parceira”.Apresentação de trabalhos em escola “parceira”.

Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.

Organização e Participação do Conselho de Classe.Organização e Participação do Conselho de Classe.

Análise dos resultados do conselho intermediário.Análise dos resultados do conselho intermediário.

Reunião com os representantes de classe.Reunião com os representantes de classe.

Planejamento e Organização das atividades culturais que ocorrerão no diaPlanejamento e Organização das atividades culturais que ocorrerão no dia
05\05\2017.  05\05\2017.  

Planejamento e organização com os professores da Semana Paulo Freire.Planejamento e organização com os professores da Semana Paulo Freire.

    

09\04\2017 a 27\04\201709\04\2017 a 27\04\2017

    

Execução das atividades culturais.Execução das atividades culturais.

Identificação dos alunos com rendimento insatisfatório e orientação quanto aosIdentificação dos alunos com rendimento insatisfatório e orientação quanto aos
estudos. estudos. 

Execução da Semana Paulo Freire.Execução da Semana Paulo Freire.

Execução do projeto O.A.B. Vai à escola.Execução do projeto O.A.B. Vai à escola.

Organização e execução da reunião de curso.Organização e execução da reunião de curso.

Orientação aos professores quanto as estratégias de recuperação contínua eOrientação aos professores quanto as estratégias de recuperação contínua e
preenchimento da FIADE. preenchimento da FIADE. 

    

02\05\2017 a 21\05\201702\05\2017 a 21\05\2017

                           90 / 117                           90 / 117



 

Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.

Organização e execução da Reunião de Pais e Mestres.Organização e execução da Reunião de Pais e Mestres.
    

Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.

Reunião com os representantes de classe.Reunião com os representantes de classe.

Organização da Semana de Avaliação.Organização da Semana de Avaliação.

Incentivo aos professores na execução dos projetos interdisciplinares inseridosIncentivo aos professores na execução dos projetos interdisciplinares inseridos
no Plano de Trabalho Docente.no Plano de Trabalho Docente.

Organização e participação no “Arraia da ETEC”.Organização e participação no “Arraia da ETEC”.

Organização da Olimpíadas de Matemática.Organização da Olimpíadas de Matemática.

    

22\05\2017 a 12\06\201722\05\2017 a 12\06\2017

    

Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.

Organização da Olimpíadas de Matemática.Organização da Olimpíadas de Matemática.

Organização do calendário de avaliação.Organização do calendário de avaliação.

    

13\06\2017 a 03\07\201713\06\2017 a 03\07\2017

    

Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.

Organização e Participação do conselho de classe. Organização e Participação do conselho de classe. 

Identificação dos alunos com rendimento insatisfatório e incentivo quanto aosIdentificação dos alunos com rendimento insatisfatório e incentivo quanto aos
estudos. estudos. 

Divulgação do Vestibulinho nas escolas “parceiras”.Divulgação do Vestibulinho nas escolas “parceiras”.

    

04\07\2017 a 03\08\201704\07\2017 a 03\08\2017

    

Organização da acolhida aos alunos nas voltas às aulas, através de atividadesOrganização da acolhida aos alunos nas voltas às aulas, através de atividades
de integração.de integração.

Organização e execução da Reunião de Curso.Organização e execução da Reunião de Curso.

Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.

Execução do projeto O.A.B. vai à escola. Execução do projeto O.A.B. vai à escola. 

Organização da Semana de Avaliações.Organização da Semana de Avaliações.

    

06\08\2017 a06\08\2017 a
24\08\2017 24\08\2017 

    

Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.

Reunião com os representantes de classe.Reunião com os representantes de classe.

Organização e execução da Reunião de Pais e Mestres.Organização e execução da Reunião de Pais e Mestres.

Apresentação de trabalhos em escola “parceira”.Apresentação de trabalhos em escola “parceira”.

    

27\08\2017 a 14\09\201727\08\2017 a 14\09\2017
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Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.

Organização e participação do conselho de classe.Organização e participação do conselho de classe.

Orientação e planejamento de trabalhos para apresentação na “Casa Aberta”.Orientação e planejamento de trabalhos para apresentação na “Casa Aberta”.

    

17\09\2017 a 05\10\201717\09\2017 a 05\10\2017

    

Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.

Organização e execução de Reunião de Curso.Organização e execução de Reunião de Curso.

Análise dos resultados do conselho intermediário e incentivo aos alunos quantoAnálise dos resultados do conselho intermediário e incentivo aos alunos quanto
aos estudos. aos estudos. 

Acompanhamento do preenchimento da FIADE. Acompanhamento do preenchimento da FIADE. 

Organização e Participação da “Semana da Ciência e Tecnologia”Organização e Participação da “Semana da Ciência e Tecnologia”

    

06\10\2017 a 27\10\201706\10\2017 a 27\10\2017

    

Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.

Execução dos projetos da “Casa Aberta”.Execução dos projetos da “Casa Aberta”.

Organização da Semana de Avaliações.Organização da Semana de Avaliações.

Organização das atividades esportivas culturais do dia 24 de novembro.Organização das atividades esportivas culturais do dia 24 de novembro.

    

29\10\2017 A29\10\2017 A
21\11\201721\11\2017

    

Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.

Execução das atividades culturais do dia 24 de outubro.Execução das atividades culturais do dia 24 de outubro.

Divulgação do Vestibulinho na escola “parceira”.Divulgação do Vestibulinho na escola “parceira”.

Incentivo doa alunos e participação da “Interpontes”. Incentivo doa alunos e participação da “Interpontes”. 

    

22\11\12017 a22\11\12017 a
10\12\2017 10\12\2017

    

Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.Acompanhamento da inserção dos registros dos planos de aula no SIGA.

Organização e execução do conselho de classe.Organização e execução do conselho de classe.

    

11\12\2017 a 19\12\201711\12\2017 a 19\12\2017

Resultados Esperados:Resultados Esperados:

Diminuir em 5% o número de menções insatisfatóriasDiminuir em 5% o número de menções insatisfatórias
durante o ano de 2018 em relação ao ano de 2017.durante o ano de 2018 em relação ao ano de 2017.
Desenvolver um projeto interdisciplinar, inserindo no PTD,Desenvolver um projeto interdisciplinar, inserindo no PTD,
para cada Curso.para cada Curso.
Acompanhar sistematicamente a realização daAcompanhar sistematicamente a realização da
recuperação contínua.recuperação contínua.
Realizar uma palestra sobre Bullying para cada sala, comRealizar uma palestra sobre Bullying para cada sala, com
a possibilidade de profissionais.a possibilidade de profissionais.

Buscar parcerias com duas escolas municipais ou estaduais paraBuscar parcerias com duas escolas municipais ou estaduais para
o oferecimento de palestras com os professores dos cursos: parao oferecimento de palestras com os professores dos cursos: para
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a divulgação da ETEC Rodrigues de Abreu. a divulgação da ETEC Rodrigues de Abreu. 

  

DenominaçãoDenominação Planejando o Armazenamento de Dados dePlanejando o Armazenamento de Dados de
Entidades EducacionaisEntidades Educacionais

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Jefferson Roger MoreiraJefferson Roger Moreira

InícioInício 2018-02-012018-02-01
FimFim 2020-12-212020-12-21
DescriçãoDescrição
    

 

Projeto: Planejando o Armazenamento de Dados de Entidades EducacionaisProjeto: Planejando o Armazenamento de Dados de Entidades Educacionais

 
    

·        ·        CURSOS: ENSINO MÉDIO, ETIM Informática e Técnico em InformáticaCURSOS: ENSINO MÉDIO, ETIM Informática e Técnico em Informática

·        ·        DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Serviços de Informação, Gestão de SistemasDISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Serviços de Informação, Gestão de Sistemas
Operacionais, Tecnologias para Mobilidade, Redes de Comunicação de Dados eOperacionais, Tecnologias para Mobilidade, Redes de Comunicação de Dados e
Programação de Computadores.Programação de Computadores.

·        ·        GESTOR/LÍDER: GESTOR/LÍDER: Jefferson Roger Moreira.Jefferson Roger Moreira.

·        ·        DATA DE INICIO      :   01 / 02 / 2018DATA DE INICIO      :   01 / 02 / 2018

·        ·        DATA DE TÉRMINO :  20 / 12 / 2020DATA DE TÉRMINO :  20 / 12 / 2020
    

INTRODUÇÃO: INTRODUÇÃO: 

Participação na Comissão Permanente de Inovação e Tecnologia do Município baseada na LeiParticipação na Comissão Permanente de Inovação e Tecnologia do Município baseada na Lei
5775/2009, que prevê a criação de um grupo que debata e traga os assuntos de inovação, ciência e5775/2009, que prevê a criação de um grupo que debata e traga os assuntos de inovação, ciência e
tecnologia ao município, a comissão será composta por representantes do Gabinete do Prefeito, dastecnologia ao município, a comissão será composta por representantes do Gabinete do Prefeito, das
secretarias de Desenvolvimento, Educação, Planejamento e Negócios Jurídicos, do departamento desecretarias de Desenvolvimento, Educação, Planejamento e Negócios Jurídicos, do departamento de
Tecnologia da Informação da Prefeitura, Instituições de Ensino Superior (públicas e privadas),Tecnologia da Informação da Prefeitura, Instituições de Ensino Superior (públicas e privadas),
Escolas de Ensino Técnico (ETEC), Instituições Científicas e Tecnológicas, Empresas de BaseEscolas de Ensino Técnico (ETEC), Instituições Científicas e Tecnológicas, Empresas de Base
Tecnológica e do Sistema S.Tecnológica e do Sistema S.

  

  
    

OBJETIVO: OBJETIVO: 

Participação na criação da Lei de Inovação do Município e também da agenda municipal de inovaçãoParticipação na criação da Lei de Inovação do Município e também da agenda municipal de inovação
e tecnologia. Onde, todas as entidades ligadas às instituições de ensino poderão construir umae tecnologia. Onde, todas as entidades ligadas às instituições de ensino poderão construir uma
proposta para ações e projetos que fomentem o emprego e a renda baseados na tecnologia e naproposta para ações e projetos que fomentem o emprego e a renda baseados na tecnologia e na
inovação, além de construir políticas públicas que tenham aderência a essa proposta. inovação, além de construir políticas públicas que tenham aderência a essa proposta. 
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JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: 

Fortalecer a Unidade Escolar na Comunidade Municipal, almejando integração entre as InstituiçõesFortalecer a Unidade Escolar na Comunidade Municipal, almejando integração entre as Instituições
públicas e privadas participando de uma forma mais efetiva no município. públicas e privadas participando de uma forma mais efetiva no município. 

  
    

METODOLOGIA: METODOLOGIA: 

Participações nas reuniões da Comissão Permanente de Inovação e Tecnologia do Município,Participações nas reuniões da Comissão Permanente de Inovação e Tecnologia do Município,
fomentando a indústria, comércio e serviços;  mercado de trabalho: Startup e Empreendedorismo;fomentando a indústria, comércio e serviços;  mercado de trabalho: Startup e Empreendedorismo;
Gerar banco de dados das Instituições Públicas/Privadas, TCCs, Profissionais; Promover cultura nasGerar banco de dados das Instituições Públicas/Privadas, TCCs, Profissionais; Promover cultura nas
Escolas Municipais e Estaduais: Ensino Fundamental/ Médio, Empreendedorismo: Tecnologia eEscolas Municipais e Estaduais: Ensino Fundamental/ Médio, Empreendedorismo: Tecnologia e
Inovação (Oportunidade x Necessidade), DYI, Gameficação, Robótica/ Automação (Embarcados-Inovação (Oportunidade x Necessidade), DYI, Gameficação, Robótica/ Automação (Embarcados-
Arduino / Raspberry Pi) e Impressão 3D), trabalhando com 2º ano do Ensino Médio, 2º ETIMArduino / Raspberry Pi) e Impressão 3D), trabalhando com 2º ano do Ensino Médio, 2º ETIM
Informática e 1º, 2º e 3º Técnico em Informática na criação e geração dos bancos de dados. Informática e 1º, 2º e 3º Técnico em Informática na criação e geração dos bancos de dados. 

  

  

  
    

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: (QUINZENAL)CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: (QUINZENAL)

  

Reuniões na Comissão Permanente de Inovação e Tecnologia do MunicípioReuniões na Comissão Permanente de Inovação e Tecnologia do Município  mensalmente, atividadesmensalmente, atividades
e pareceres semanais dos status das atividades desenvolvidas. e pareceres semanais dos status das atividades desenvolvidas. 

  

  

  

  

  

  
    

MATERIAIS NECESSÁRIOS:MATERIAIS NECESSÁRIOS:

 Laboratório de Informática, Computadores e Conexão com a Internet.  Laboratório de Informática, Computadores e Conexão com a Internet. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

  

               Utilizar o capital humano e intelecto da Unidade Escolar criando novas ideias,               Utilizar o capital humano e intelecto da Unidade Escolar criando novas ideias,
competências e habilidades quebrando paradigmas para fomentar a ciência e inovação de novascompetências e habilidades quebrando paradigmas para fomentar a ciência e inovação de novas
culturas e políticas no município.culturas e políticas no município.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DenominaçãoDenominação Desenvolvendo plataformas livres deDesenvolvendo plataformas livres de
hardwarehardware

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Jefferson Roger MoreiraJefferson Roger Moreira

InícioInício 2018-02-152018-02-15
FimFim 2018-10-312018-10-31
DescriçãoDescrição
    

 

Projeto: Desenvolvendo Hardwares utilizando plataformas livresProjeto: Desenvolvendo Hardwares utilizando plataformas livres

                           95 / 117                           95 / 117



 

 
    

·        ·        CURSO: ENSINO MÉDIO, ETIM Informática e Técnico em InformáticaCURSO: ENSINO MÉDIO, ETIM Informática e Técnico em Informática

·        ·        DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Serviços de Informação, Gestão de SistemasDISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Serviços de Informação, Gestão de Sistemas
Operacionais, Tecnologias para Mobilidade, Redes de Comunicação de Dados eOperacionais, Tecnologias para Mobilidade, Redes de Comunicação de Dados e
Programação de Computadores.Programação de Computadores.

·        ·        GESTOR/LÍDER: GESTOR/LÍDER: Jefferson Roger Moreira.Jefferson Roger Moreira.

·        ·        DATA DE INICIO      :   15 / 02 / 2018DATA DE INICIO      :   15 / 02 / 2018

·        ·        DATA DE TÉRMINO :  31 / 10 / 2018DATA DE TÉRMINO :  31 / 10 / 2018
    

INTRODUÇÃO: INTRODUÇÃO: 

  

Envolver os alunos na criação dos projetos interdisciplinares nos cursos ETIM Informática e TécnicoEnvolver os alunos na criação dos projetos interdisciplinares nos cursos ETIM Informática e Técnico
de Informática, a fim de participar e/ou apresentar os projetos em feiras e eventos como FEBRACE,de Informática, a fim de participar e/ou apresentar os projetos em feiras e eventos como FEBRACE,
FETEPS, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Desafio INOVA Paula Souza e Casa Aberta, deFETEPS, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Desafio INOVA Paula Souza e Casa Aberta, de
modo que os alunos possam expor os conhecimentos adquiridos com a interdisciplinaridade dasmodo que os alunos possam expor os conhecimentos adquiridos com a interdisciplinaridade das
novas tecnologias.novas tecnologias.

  

  
    

OBJETIVO: OBJETIVO: 

O objetivo é utilizar os conhecimentos adquiridos com novas tecnologias, utilizando embarcadosO objetivo é utilizar os conhecimentos adquiridos com novas tecnologias, utilizando embarcados
como: Arduino, Intel Galileo Gen 2, Raspberry Pi entre outros, para desenvolver novos projetos,como: Arduino, Intel Galileo Gen 2, Raspberry Pi entre outros, para desenvolver novos projetos,
incentivando assim os alunos a criar projetos “open hardware”- hardware livre, com o uso e estudoincentivando assim os alunos a criar projetos “open hardware”- hardware livre, com o uso e estudo
da Plataforma Open Hardware, uma vez que os alunos  são estimulados a criação e apresentação deda Plataforma Open Hardware, uma vez que os alunos  são estimulados a criação e apresentação de
Projetos Temáticos para FEBRACE, FETEPS, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia,  Semana CasaProjetos Temáticos para FEBRACE, FETEPS, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia,  Semana Casa
Aberta, Desafio INOVA Paula Souza. Conjuntamente utilizar o projeto como instrumento de avaliaçãoAberta, Desafio INOVA Paula Souza. Conjuntamente utilizar o projeto como instrumento de avaliação
para exposição e debate envolvendo a interdisciplinaridade dos conhecimentos das novaspara exposição e debate envolvendo a interdisciplinaridade dos conhecimentos das novas
tecnologias aprendidas (Instalação e Manutenção de Computadores (Hardware), Lógica detecnologias aprendidas (Instalação e Manutenção de Computadores (Hardware), Lógica de
Programação (Linguagem de Programação C/C++), Tecnologias e Linguagens para Banco de DadosProgramação (Linguagem de Programação C/C++), Tecnologias e Linguagens para Banco de Dados
(TLDB), Análise de Sistemas (AS), Técnicas de Programação para Internet (TPI), para apresentação(TLDB), Análise de Sistemas (AS), Técnicas de Programação para Internet (TPI), para apresentação
em toda comunidade escolar.em toda comunidade escolar.

  
    

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: 

  

Incentivar e orientar o aluno do ETIM Informática e Técnico de Informática na criação de projetosIncentivar e orientar o aluno do ETIM Informática e Técnico de Informática na criação de projetos
utilizando web quest em práticas de laboratório e também através da observação direta eutilizando web quest em práticas de laboratório e também através da observação direta e
vivenciada por ele próprio, guiando-o a pesquisar os problemas do seu meio (rua, bairro, micro evivenciada por ele próprio, guiando-o a pesquisar os problemas do seu meio (rua, bairro, micro e
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macro região), estimulado assim a pensar e criar soluções para minimizar a desigualdadesmacro região), estimulado assim a pensar e criar soluções para minimizar a desigualdades
utilizando a ciência e as ferramentas tecnológicas, participando e/ou apresentando projetosutilizando a ciência e as ferramentas tecnológicas, participando e/ou apresentando projetos
desenvolvidos durante o ano de 2018 em feiras e eventos como FEBRACE, FETEPS, Semanadesenvolvidos durante o ano de 2018 em feiras e eventos como FEBRACE, FETEPS, Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia, Desafio INOVA Paula Souza e Casa Aberta.Nacional de Ciência e Tecnologia, Desafio INOVA Paula Souza e Casa Aberta.

  

  
    

METODOLOGIA: METODOLOGIA: 

Desenvolver projetos com intento de confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentesDesenvolver projetos com intento de confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes
linguagens e suas manifestações especificas. Compreender os elementos cognitivos, afetivos,linguagens e suas manifestações especificas. Compreender os elementos cognitivos, afetivos,
físicos, sociais e culturais que constituem a identidade própria e a dos outros. Sistematizarfísicos, sociais e culturais que constituem a identidade própria e a dos outros. Sistematizar
informações relevantes para a compreensão da situação- problema. Para a resolução de problemas,informações relevantes para a compreensão da situação- problema. Para a resolução de problemas,
pesquisar, reconhecer e relacionar: a) as construções do imaginário coletivo; b) elementospesquisar, reconhecer e relacionar: a) as construções do imaginário coletivo; b) elementos
representativos do patrimônio cultural; c) as classificações ou critérios organizacionais, preservadosrepresentativos 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 dee divulgados no eixo espacial e temporal; d) os meios e instrumentos adequados para cada tipo de
questão; estratégias de enfrentamento dos problemas.questão; estratégias de enfrentamento dos problemas.
    

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: (QUINZENAL)CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: (QUINZENAL)

    

  

Será desenvolvido atividades quinzenalmente nos laboratórios da ETEC Rodrigues de Abreu,Será desenvolvido atividades quinzenalmente nos laboratórios da ETEC Rodrigues de Abreu,
juntamente com os alunos em horário posterior as aulas.juntamente com os alunos em horário posterior as aulas.

  

  

  
    

MATERIAIS NECESSÁRIOS:MATERIAIS NECESSÁRIOS:

  

Kits de Arduino, Intel Galileo Gen 2, Raspberry Pi , Laboratório de Informática, Computadores eKits de Arduino, Intel Galileo Gen 2, Raspberry Pi , Laboratório de Informática, Computadores e
Conexão com a Internet.Conexão com a Internet.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

  

  

Este projeto consiste em práticas de laboratório utilizando as disciplinas lecionadas como “meio” eEste projeto consiste em práticas de laboratório utilizando as disciplinas lecionadas como “meio” e
não como “fim”, ou seja, de modo que os alunos serão estimulados a desenvolver, criar enão como “fim”, ou seja, de modo que os alunos serão estimulados a desenvolver, criar e
apresentar os Projetos nos eventos como FEBRACE, FETEPS, Semana Nacional de Ciência eapresentar os Projetos nos eventos como FEBRACE, FETEPS, Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, Desafio INOVA Paula Souza e Casa Aberta.Tecnologia, Desafio INOVA Paula Souza e Casa Aberta.

  

  

  

  

  

  

DenominaçãoDenominação Desenvolver sistema de informações atravésDesenvolver sistema de informações através
do endomarketing durante o ano de 2018 edo endomarketing durante o ano de 2018 e
20192019

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Jefferson Roger MoreiraJefferson Roger Moreira

InícioInício 2018-02-152018-02-15
FimFim 2019-12-132019-12-13
DescriçãoDescrição
    

 

Projeto: Desenvolver o sistema de informação interno utilizando o conceitoProjeto: Desenvolver o sistema de informação interno utilizando o conceito
Endomarketing, atualizando os docentes, discentes e funcionários da comunidadeEndomarketing, atualizando os docentes, discentes e funcionários da comunidade
escolar mensalmente das informações institucionais durante o ano de 2018 e 2019.escolar mensalmente das informações institucionais durante o ano de 2018 e 2019.

 
    

·        ·        CURSO: ENSINO MÉDIO, ETIM Informática e Técnico em InformáticaCURSO: ENSINO MÉDIO, ETIM Informática e Técnico em Informática

·        ·        DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Serviços de Informação, Gestão de SistemasDISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Serviços de Informação, Gestão de Sistemas
Operacionais, Tecnologias para Mobilidade, Redes de Comunicação de Dados eOperacionais, Tecnologias para Mobilidade, Redes de Comunicação de Dados e
Programação de Computadores.Programação de Computadores.

·        ·        GESTOR/LÍDER: GESTOR/LÍDER: Jefferson Roger Moreira.Jefferson Roger Moreira.

·        ·        DATA DE INICIO      :   15 / 02 / 2018DATA DE INICIO      :   15 / 02 / 2018

·        ·        DATA DE TÉRMINO :  13 / 12 / 2019DATA DE TÉRMINO :  13 / 12 / 2019
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INTRODUÇÃO: INTRODUÇÃO: 

Desenvolver um sistema de informação interno utilizando o conceito Endomarketing, que pode serDesenvolver um sistema de informação interno utilizando o conceito Endomarketing, que pode ser
entendido como o Marketing voltado para as ações dentro da empresa, também conhecido comoentendido como o Marketing voltado para as ações dentro da empresa, também conhecido como
Marketing Interno, como uma ferramenta de auxílio para atualizar os docentes, discentes eMarketing Interno, como uma ferramenta de auxílio para atualizar os docentes, discentes e
funcionários das informações institucionais., além de valorizar e capacitar as habilidades e criar umfuncionários das informações institucionais., além de valorizar e capacitar as habilidades e criar um
ambiente no qual todos trabalhem com o mesmo foco.ambiente no qual todos trabalhem com o mesmo foco.

  

  
    

OBJETIVO: OBJETIVO: 

  

  

O desenvolvimento do sistema interno de informação utilizando o conceito Endomarketing, tem porO desenvolvimento do sistema interno de informação utilizando o conceito Endomarketing, tem por
objetivo divulgar as informações internas pertinentes a Unidade Escolar, de modo que facilite aobjetivo divulgar as informações internas pertinentes a Unidade Escolar, de modo que facilite a
comunicação, interação e participação entre os docentes, discentes e funcionários da Unidadecomunicação, interação e participação entre os docentes, discentes e funcionários da Unidade
Escolar durante o ano de 2018 e 2019. Escolar durante o ano de 2018 e 2019. 

O principal objetivo do conceito Endomarketing é integrar as relações entre a empresa (UnidadeO principal objetivo do conceito Endomarketing é integrar as relações entre a empresa (Unidade
Escolar) e os seus funcionários, por meio da comunicação e do compartilhamento. Escolar) e os seus funcionários, por meio da comunicação e do compartilhamento. 

  

  

  
    

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: 

  

Proporcionar um Sistema Interno de Informações com o conceito Endomarketing, voltado para asProporcionar um Sistema Interno de Informações com o conceito Endomarketing, voltado para as
ações realizadas dentro da Unidade Escolar, de modo que seu papel é de fundamental importânciaações realizadas dentro da Unidade Escolar, de modo que seu papel é de fundamental importância
para o público interno (docentes, discentes e funcionários).para o público interno (docentes, discentes e funcionários).

  
    

METODOLOGIA: METODOLOGIA: 

  

Será realizado o levantamento das principais informações, acontecimentos, ações, resultados eSerá realizado o levantamento das principais informações, acontecimentos, ações, resultados e
atividades internas do grupo escolar, e criado posts e posteriormente divulgado no Sistema. Todoatividades internas do grupo escolar, e criado posts e posteriormente divulgado no Sistema. Todo
conteúdo será criado e desenvolvido utilizando as informações internas da Unidade Escolar, emconteúdo será criado e desenvolvido utilizando as informações internas da Unidade Escolar, em
conjunto com os alunos e o Professor responsável. conjunto com os alunos e o Professor responsável. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: (MENSAL)CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: (MENSAL)

  

Conforme cronograma da agenda da Unidade Escolar, será realizado um calendário mensal com asConforme cronograma da agenda da Unidade Escolar, será realizado um calendário mensal com as
principais informações internas. principais informações internas. 

  

  

  
    

MATERIAIS NECESSÁRIOS:MATERIAIS NECESSÁRIOS:

  

  

SDKs, IDEs das Plataformas de Desenvolvimento. Laboratório de Informática, Computadores eSDKs, IDEs das Plataformas de Desenvolvimento. Laboratório de Informática, Computadores e
Conexão com a Internet. Conexão com a Internet. 

  

  

  

  
    

CONSIDERAÇÕES FINAIS: CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

  

  

  O intuito do projeto é promover uma maior interação interna entre todos da Unidade Escolar,O intuito do projeto é promover uma maior interação interna entre todos da Unidade Escolar,
portanto, o papel do sistema de informação interno utilizando o conceito Endomarketing éportanto, o papel do sistema de informação interno utilizando o conceito Endomarketing é
justamente de ser o elo que alinha a comunicação entre os que trabalham por um único objetivo.justamente de ser o elo que alinha a comunicação entre os que trabalham por um único objetivo.
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DenominaçãoDenominação Construindo um APP Mobile InstitucionalConstruindo um APP Mobile Institucional
estreitando laços entre a comunidade e aestreitando laços entre a comunidade e a
Unidade EscolarUnidade Escolar

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Jefferson Roger MoreiraJefferson Roger Moreira

InícioInício 2018-02-152018-02-15
FimFim 2018-12-102018-12-10
DescriçãoDescrição
    

Projeto: Desenvolver um APP Mobile Android e/ou iOS institucional divulgandoProjeto: Desenvolver um APP Mobile Android e/ou iOS institucional divulgando
informação para a Comunidade Escolar. E manter os perfis de mídias sociais sempreinformação para a Comunidade Escolar. E manter os perfis de mídias sociais sempre

atualizados (Instagram, Twitter, Facebook), com os acontecimentos, ações, resultados eatualizados (Instagram, Twitter, Facebook), com os acontecimentos, ações, resultados e
atividades do grupo escolar desenvolvidos nos cursos da sede ETEC Rodrigues de Abreuatividades do grupo escolar desenvolvidos nos cursos da sede ETEC Rodrigues de Abreu

e Classes Descentralizadas.  e Classes Descentralizadas. 
    

·        ·        CURSO: ENSINO MÉDIO, ETIM Informática e Técnico em InformáticaCURSO: ENSINO MÉDIO, ETIM Informática e Técnico em Informática

·        ·        DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Serviços de Informação, Gestão de SistemasDISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Serviços de Informação, Gestão de Sistemas
Operacionais, Tecnologias para Mobilidade, Redes de Comunicação de Dados eOperacionais, Tecnologias para Mobilidade, Redes de Comunicação de Dados e
Programação de Computadores.Programação de Computadores.

·        ·        GESTOR/LÍDER: GESTOR/LÍDER: Jefferson Roger Moreira.Jefferson Roger Moreira.

·        ·        DATA DE INICIO      :   15 / 02 / 2018DATA DE INICIO      :   15 / 02 / 2018

·        ·        DATA DE TÉRMINO :  10 / 12 / 2018DATA DE TÉRMINO :  10 / 12 / 2018
    

INTRODUÇÃO: INTRODUÇÃO: 

  Atualmente as principais empresas de qualquer ramo têm um aplicativo: Amazon, Spotify,Atualmente as principais empresas de qualquer ramo têm um aplicativo: Amazon, Spotify,
Instagran, entre outras. A razão pela qual os apps provocam tamanha revolução no âmbito dasInstagran, entre outras. A razão pela qual os apps provocam tamanha revolução no âmbito das
prestações de serviços é o fato de proporcionarem aos usuários uma experiência singular, simples eprestações de serviços é o fato de proporcionarem aos usuários uma experiência singular, simples e
eficiente, que destaca determinado serviço entre seus concorrentes. Desenvolver um aplicativo paraeficiente, que destaca determinado serviço entre seus concorrentes. Desenvolver um aplicativo para
sua instituição significa que você poderá, por meio deste, personalizar o acesso de cada usuário,sua instituição significa que você poderá, por meio deste, personalizar o acesso de cada usuário,
incluso campanhas de marketing sob medida para cada usuário, de acordo com suas preferências.incluso campanhas de marketing sob medida para cada usuário, de acordo com suas preferências.
Impossível disponibilizar esse tipo de serviço apenas através de sites tradicionais. Daí outraImpossível disponibilizar esse tipo de serviço apenas através de sites tradicionais. Daí outra
necessidade de desenvolver um aplicativo, tendo em mente que a Unidade Escolarnecessidade de desenvolver um aplicativo, tendo em mente que a Unidade Escolar..
    

OBJETIVO: OBJETIVO: 

O desenvolvimento do APP Mobile Android e/ou iOS institucional tem por objetivo divulgar asO desenvolvimento do APP Mobile Android e/ou iOS institucional tem por objetivo divulgar as
informações pertinentes a comunidade escolar, de modo que facilite a comunicação, interação einformações pertinentes a comunidade escolar, de modo que facilite a comunicação, interação e
participação entre a Unidade Escolar e a comunidade. Assim, também similarmente manter os perfisparticipação entre a Unidade Escolar e a comunidade. Assim, também similarmente manter os perfis
das mídias sociais atualizados com os acontecimentos, ações, resultados e atividades dos cursos dadas mídias sociais atualizados com os acontecimentos, ações, resultados e atividades dos cursos da
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sede ETEC Rodrigues de Abreu e Classes Descentralizadas. sede ETEC Rodrigues de Abreu e Classes Descentralizadas. 

  

  
    

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: 

  

Viabilizar um APP Mobile Android e/ou iOS institucional, proporcionando a integração de novasViabilizar um APP Mobile Android e/ou iOS institucional, proporcionando a integração de novas
tecnologias na Unidade Escolar, mantendo os perfis das mídias sociais sempre atualizados,tecnologias na Unidade Escolar, mantendo os perfis das mídias sociais sempre atualizados,
divulgando informações para a Comunidade Escolar.divulgando informações para a Comunidade Escolar.

  
    

METODOLOGIA: METODOLOGIA: 

Será realizado o levantamento das principais informações, acontecimentos, ações, resultados eSerá realizado o levantamento das principais informações, acontecimentos, ações, resultados e
atividades do grupo escolar desenvolvidos nos cursos da sede ETEC Rodrigues de Abreu e Classesatividades do grupo escolar desenvolvidos nos cursos da sede ETEC Rodrigues de Abreu e Classes
Descentralizadas. Também será criado posts e posteriormente divulgado nas principais mídiasDescentralizadas. Também será criado posts e posteriormente divulgado nas principais mídias
sociais e no APP. Todo conteúdo será criado e desenvolvido utilizando a agenda da Unidade Escolar,sociais e no APP. Todo conteúdo será criado e desenvolvido utilizando a agenda da Unidade Escolar,
em conjunto com os alunos e o Professor responsável. em conjunto com os alunos e o Professor responsável. 

  

  

  
    

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: (QUINZENAL)CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: (QUINZENAL)

  

Conforme cronograma da agenda da Unidade Escolar, será realizado posts semanal e/ou quinzenalConforme cronograma da agenda da Unidade Escolar, será realizado posts semanal e/ou quinzenal
e/ou mensal. e/ou mensal. 

  

  

  
    

MATERIAIS NECESSÁRIOS:MATERIAIS NECESSÁRIOS:

  

SDKs, IDEs das Plataformas de Desenvolvimento. Laboratório de Informática, Computadores eSDKs, IDEs das Plataformas de Desenvolvimento. Laboratório de Informática, Computadores e
Conexão com a Internet. Conexão com a Internet. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

  

  O intuito do projeto é promover uma maior interação entre a Unidade Escolar e a ComunidadeO intuito do projeto é promover uma maior interação entre a Unidade Escolar e a Comunidade
como um todo.como um todo.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DenominaçãoDenominação Aperfeiçoar e revitalizar o site da UnidadeAperfeiçoar e revitalizar o site da Unidade
Escolar.Escolar.

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Jefferson Roger MoreiraJefferson Roger Moreira

InícioInício 2018-02-152018-02-15
FimFim 2018-11-302018-11-30
DescriçãoDescrição
    

 

Projeto: Aperfeiçoar e revitalizar o site da Unidade EscolarProjeto: Aperfeiçoar e revitalizar o site da Unidade Escolar

 
    

·        ·        CURSO: ENSINO MÉDIO, ETIM Informática e Técnico em InformáticaCURSO: ENSINO MÉDIO, ETIM Informática e Técnico em Informática

·        ·        DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Serviços de Informação, Gestão de SistemasDISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Serviços de Informação, Gestão de Sistemas
Operacionais, Tecnologias para Mobilidade, Redes de Comunicação de Dados eOperacionais, Tecnologias para Mobilidade, Redes de Comunicação de Dados e
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Programação de Computadores.Programação de Computadores.

·        ·        GESTOR/LÍDER: GESTOR/LÍDER: Jefferson Roger Moreira, Daniel T. Duarte e Eolimar VictoriaJefferson Roger Moreira, Daniel T. Duarte e Eolimar Victoria

·        ·        DATA DE INICIO      :   15 / 02 / 2018DATA DE INICIO      :   15 / 02 / 2018

·        ·        DATA DE TÉRMINO :  30 / 11 / 2018DATA DE TÉRMINO :  30 / 11 / 2018
    

INTRODUÇÃO: INTRODUÇÃO: 

Otimizar e atualizar um site constantemente ajuda a aumentar o fluxo de visitantes, é importanteOtimizar e atualizar um site constantemente ajuda a aumentar o fluxo de visitantes, é importante
ter um site para divulgar as informações da Unidade Escolar e mais importante ainda é mantê-loter um site para divulgar as informações da Unidade Escolar e mais importante ainda é mantê-lo
atualizado. É necessário investir em conteúdo de qualidade, atualizações constantes de informaçõesatualizado. É necessário investir em conteúdo de qualidade, atualizações constantes de informações
úteis e relevantes para que os alunos e a comunidade passe a acessa-lo, lembrando que o ambienteúteis e relevantes para que os alunos e a comunidade passe a acessa-lo, lembrando que o ambiente
virtual muda rapidamente, por isso a Unidade Escolar tem sempre que acompanhar esse ritmo,virtual muda rapidamente, por isso a Unidade Escolar tem sempre que acompanhar esse ritmo,
atualizando as informações. atualizando as informações. 

  

  

  

  
    

OBJETIVO: OBJETIVO: 

  Aperfeiçoar o sistema de informação externo através da internet, com o objetivo de revitalizar o  Aperfeiçoar o sistema de informação externo através da internet, com o objetivo de revitalizar o
site, onde o mesmo será atualizado semanalmente e/ou quinzenalmente de acordo com osite, onde o mesmo será atualizado semanalmente e/ou quinzenalmente de acordo com o
cronograma da agenda da Unidade Escolar e com as informações necessárias durante o ano decronograma da agenda da Unidade Escolar e com as informações necessárias durante o ano de
2018 e 2019, de modo que o site sempre se mantenha atualizado.2018 e 2019, de modo que o site sempre se mantenha atualizado.

  

  

  

  

  
    

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: 

      Proporcionar o aperfeiçoamento do site com a integração de novas tecnologias, mantendo as      Proporcionar o aperfeiçoamento do site com a integração de novas tecnologias, mantendo as
informações sempre atualizadas.informações sempre atualizadas.
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METODOLOGIA: METODOLOGIA: 

  

Será realizado o levantamento das principais informações, acontecimentos, ações, resultados eSerá realizado o levantamento das principais informações, acontecimentos, ações, resultados e
atividades do grupo escolar desenvolvidos nos cursos da sede ETEC Rodrigues de Abreu e Classesatividades do grupo escolar desenvolvidos nos cursos da sede ETEC Rodrigues de Abreu e Classes
Descentralizadas. Também será aperfeiçoado o sistema de informação externo através da internet eDescentralizadas. Também será aperfeiçoado o sistema de informação externo através da internet e
posteriormente divulgado no site as informações atualizadas da Unidade Escolar. posteriormente divulgado no site as informações atualizadas da Unidade Escolar. 

  
    

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: (QUINZENAL)CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: (QUINZENAL)

  

Conforme cronograma da agenda da Unidade Escolar, será atualizado o site semanalmente e/ouConforme cronograma da agenda da Unidade Escolar, será atualizado o site semanalmente e/ou
quinzenalmente com as informações durante o ano de 2018 e 2019.quinzenalmente com as informações durante o ano de 2018 e 2019.

  

  
    

MATERIAIS NECESSÁRIOS:MATERIAIS NECESSÁRIOS:

  

Laboratório de Informática, Computadores e Conexão com a Internet. Laboratório de Informática, Computadores e Conexão com a Internet. 

  

  

  

  
    

CONSIDERAÇÕES FINAIS: CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

  

  O intuito do projeto é promover uma maior interação entre a Unidade Escolar e a ComunidadeO intuito do projeto é promover uma maior interação entre a Unidade Escolar e a Comunidade
como um todo, atualizando sempre as informações pertinentes.como um todo, atualizando sempre as informações pertinentes.
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DenominaçãoDenominação Coffee Break com EmpresáriosCoffee Break com Empresários
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Paula Vilani da Silva AddadPaula Vilani da Silva Addad

InícioInício 2018-04-022018-04-02
FimFim 2018-12-282018-12-28
DescriçãoDescrição

 

 

Projeto: COFFEE BREAK COM EMPRESÁRIOSProjeto: COFFEE BREAK COM EMPRESÁRIOS

 

 
  

·        ·        CURSO: Técnico em Administração.CURSO: Técnico em Administração.

·        ·        DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Todos os Componentes Curriculares do curso.DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Todos os Componentes Curriculares do curso.

·        ·        GESTOR/LÍDER: GESTOR/LÍDER: Paula Vilani da Silva Addad juntamente com o corpo docente.Paula Vilani da Silva Addad juntamente com o corpo docente.

·        ·        DATA DE INICIO: 02/04/2018DATA DE INICIO: 02/04/2018

·        ·        DATA DE TÉRMINO: 20/12/2020DATA DE TÉRMINO: 20/12/2020
INTRODUÇÃO:INTRODUÇÃO:

  

O presente projeto será implementado para que a Classe Descentralizada de Piratininga consiga terO presente projeto será implementado para que a Classe Descentralizada de Piratininga consiga ter
uma maior visibilidade na cidade. Desta forma, espera-se que haja um aumento na relaçãouma maior visibilidade na cidade. Desta forma, espera-se que haja um aumento na relação
candidato/vaga ocasionando uma melhor seleção dos candidatos para que a evasão diminua e quecandidato/vaga ocasionando uma melhor seleção dos candidatos para que a evasão diminua e que
os empresários enxerguem a nossa ETEC como uma ótima oportunidade para contratação deos empresários enxerguem a nossa ETEC como uma ótima oportunidade para contratação de
estagiários ou mesmo funcionários devido a qualificação que os alunos adquirem ao frequentarem oestagiários ou mesmo funcionários devido a qualificação que os alunos adquirem ao frequentarem o
curso.curso.

..
OBJETIVO:OBJETIVO:

  

Preparar um evento com apresentação de projetos e de soluções para redução de custos ePreparar um evento com apresentação de projetos e de soluções para redução de custos e
resoluções de possíveis problemas, convidar os empresários da cidade para participação,resoluções de possíveis problemas, convidar os empresários da cidade para participação,
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oferecendo os discentes como potenciais estagiários ou mesmo funcionários, a fim de abrir-lhes asoferecendo os discentes como potenciais estagiários ou mesmo funcionários, a fim de abrir-lhes as
portas do mercado de trabalho.portas do mercado de trabalho.

  
JUSTIFICATIVA:JUSTIFICATIVA:

  

A Classe Descentralizada de Piratininga iniciou suas atividades em julho de 2012, já formou 3A Classe Descentralizada de Piratininga iniciou suas atividades em julho de 2012, já formou 3
turmas e formará a 4º em julho de 2018, mesmo assim, ainda temos cidadãos que desconhecem aturmas e formará a 4º em julho de 2018, mesmo assim, ainda temos cidadãos que desconhecem a
presença de uma ETEC em nosso município, o projeto busca aumentar a visibilidade tanto para ospresença de uma ETEC em nosso município, o projeto busca aumentar a visibilidade tanto para os
habitantes quanto para os empresários do município de Piratininga.habitantes quanto para os empresários do município de Piratininga.

  
METODOLOGIA:METODOLOGIA:

  

Realizaremos um coffee-break com mostra de projetos desenvolvidos durante curso. Os professoresRealizaremos um coffee-break com mostra de projetos desenvolvidos durante curso. Os professores
farão explanações sobre o que abordam nos seus Componentes Curriculares, darão dicas sobrefarão explanações sobre o que abordam nos seus Componentes Curriculares, darão dicas sobre
redução de custos e detecção de problemas comuns dentro das empresas.redução de custos e detecção de problemas comuns dentro das empresas.

  
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

  

·        4º Turma: abril e maio: preparação e a realização em junho de 2018.·        4º Turma: abril e maio: preparação e a realização em junho de 2018.

·        5º Turma: abril e maio: preparação e a realização em junho de 2019.·        5º Turma: abril e maio: preparação e a realização em junho de 2019.

·        Nova turma: abril e maio: preparação e a realização em junho de 2020.·        Nova turma: abril e maio: preparação e a realização em junho de 2020.

  

  
MATERIAIS NECESSÁRIOS:MATERIAIS NECESSÁRIOS:

  

Local para a realização do evento (pretende-se utilizar o Rotary Club ou Câmara Municipal) eLocal para a realização do evento (pretende-se utilizar o Rotary Club ou Câmara Municipal) e
produtos para coffee break.produtos para coffee break.

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS:CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  

Espera-se que com esse projeto a CD de Piratininga consiga adquirir maior visibilidade perante osEspera-se que com esse projeto a CD de Piratininga consiga adquirir maior visibilidade perante os
munícipes e aos empresários para que os objetivos sejam alcançados.munícipes e aos empresários para que os objetivos sejam alcançados.

  

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação de CD no municípioProjeto de Coordenação de CD no município
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de Agudosde Agudos
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Sérgio Cunha AntunesSérgio Cunha Antunes

InícioInício 2018-02-012018-02-01
FimFim 2018-12-312018-12-31
DescriçãoDescrição
PLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR DE PROJETOSPLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR DE PROJETOS
RESPONSÁVEL POR CLASSESRESPONSÁVEL POR CLASSES
DESCENTRALIZADAS - 2017DESCENTRALIZADAS - 2017
1. Proposta de Horário de Trabalho (não poderá ultrapassar 81. Proposta de Horário de Trabalho (não poderá ultrapassar 8
horas diárias)horas diárias)
Dia da SemanaDia da Semana ManhãManhã TardeTarde NoiteNoite TotalTotal
Segunda-feiraSegunda-feira -- -- 18:00 às 23:0018:00 às 23:005 horas5 horas
Terça-feiraTerça-feira -- -- 17:00 às 20:0017:00 às 20:003 horas3 horas
Quarta-feiraQuarta-feira -- -- 18:00 às 23:0018:00 às 23:005 horas5 horas
Quinta-feiraQuinta-feira -- -- 18:00 às 23:0018:00 às 23:005 horas5 horas
Sexta-feiraSexta-feira -- -- 19:00 às 23:0019:00 às 23:004 horas4 horas
TOTALTOTAL -- -- -- 22 horas22 horas
2. Cronograma de Atividades2. Cronograma de Atividades
ATIVIDADESATIVIDADES PERÍODOS1PERÍODOS1
Planejamento de atividadesPlanejamento de atividades
pedagógicas compedagógicas com
coordenadores de área ecoordenadores de área e
professores.professores.

01/08/2017 a 11/08/201701/08/2017 a 11/08/2017

Definição em conjunto com aDefinição em conjunto com a
ETEC Rodrigues de AbreuETEC Rodrigues de Abreu
(sede) e direção dos princípios(sede) e direção dos princípios
norteadoresnorteadores
do Projeto Político Pedagógico.do Projeto Político Pedagógico.

14/08/2017 a 31/08/201714/08/2017 a 31/08/2017

Elaboração dos projetosElaboração dos projetos
prioritários para 2016 eprioritários para 2016 e
definição das metasdefinição das metas
educacionais em conjuntoeducacionais em conjunto
com os coordenadores,com os coordenadores,
professores e a direção.professores e a direção.

01/09/2017 a 15/09/201701/09/2017 a 15/09/2017

Implementação de trabalho eImplementação de trabalho e
atividades de recuperação daatividades de recuperação da
aprendizagem: Levantamentoaprendizagem: Levantamento
dodo
aproveitamento escolar;aproveitamento escolar;
Conselho de Classe,Conselho de Classe,
Acompanhamento dasAcompanhamento das
atividades com osatividades com os
coordenadores de área;coordenadores de área;
Avaliação dos Resultados.Avaliação dos Resultados.

18/09/2017 a 30/09/201718/09/2017 a 30/09/2017

Monitoramento doMonitoramento do
desempenho dos professores edesempenho dos professores e
coordenação de área emcoordenação de área em
conjunto com aconjunto com a
direção: Verificação dodireção: Verificação do
rendimento escolar erendimento escolar e
frequência, Aplicação dafrequência, Aplicação da
avaliação de desempenhoavaliação de desempenho
para os alunos, Levantamentopara os alunos, Levantamento
dos resultados e divulgação.dos resultados e divulgação.

02/10/2017 a 13/10/201702/10/2017 a 13/10/2017
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Implementação de trabalho eImplementação de trabalho e
atividades de recuperação daatividades de recuperação da
aprendizagem: Levantamentoaprendizagem: Levantamento
dodo
aproveitamento escolar;aproveitamento escolar;
Conselho de Classe;Conselho de Classe;
Acompanhamento dasAcompanhamento das
atividades com osatividades com os
coordenadores de área;coordenadores de área;
Avaliação dos Resultados.Avaliação dos Resultados.

16/10/2017 a 31/10/201716/10/2017 a 31/10/2017

Monitoramento doMonitoramento do
desempenho dos professores edesempenho dos professores e
coordenação de área emcoordenação de área em
conjunto com aconjunto com a
direção: Verificação dodireção: Verificação do
rendimento escolar erendimento escolar e
frequência; Aplicação dafrequência; Aplicação da
avaliação de desempenhoavaliação de desempenho
para os alunos; Levantamentopara os alunos; Levantamento
dos resultados e divulgação.dos resultados e divulgação.

01/11/2017 a 10/11/201701/11/2017 a 10/11/2017

Realização de reuniões comRealização de reuniões com
direção e coordenação de áreadireção e coordenação de área
a fim de definir indicadores dea fim de definir indicadores de
avaliação, recursos didáticos eavaliação, recursos didáticos e
elaboração de planos deelaboração de planos de
trabalho.trabalho.

13/11/2017 a 17/11/201713/11/2017 a 17/11/2017

Orientação e acompanhamentoOrientação e acompanhamento
do desenvolvimento didáticodo desenvolvimento didático
dos planos de trabalho docentedos planos de trabalho docente
emem
conjunto com osconjunto com os
coordenadores de área.coordenadores de área.

20/11/2017 a 30/11/201720/11/2017 a 30/11/2017

Atendimento aos alunos eAtendimento aos alunos e
verificação do cumprimento doverificação do cumprimento do
calendário escolar, da cargacalendário escolar, da carga
horária e dohorária e do
horário de aulas e aperfeiçoarhorário de aulas e aperfeiçoar
a comunicabilidadea comunicabilidade
interpessoal dentro da escola.interpessoal dentro da escola.

01/12/2017 a 15/12/201701/12/2017 a 15/12/2017

Planejamento de atividadesPlanejamento de atividades
pedagógicas compedagógicas com
coordenadores de área ecoordenadores de área e
professores.professores.

01/02/2018 a 09/02/201801/02/2018 a 09/02/2018

Definição em conjunto com aDefinição em conjunto com a
ETEC Rodrigues de AbreuETEC Rodrigues de Abreu
(sede) e direção dos princípios(sede) e direção dos princípios
norteadoresnorteadores
do Projeto Político Pedagógico.do Projeto Político Pedagógico.

12/02/2018 a 28/02/201812/02/2018 a 28/02/2018

Nome do Docente: Sérgio Cunha Antunes Nº de HAE: 22Nome do Docente: Sérgio Cunha Antunes Nº de HAE: 22
Formação Acadêmica:Formação Acadêmica:
Graduação: Engenharia de Produção Mecânica (Unimep –Graduação: Engenharia de Produção Mecânica (Unimep –
Piracicaba)Piracicaba)
Licenciatura Plena/equivalente: Mecânica (Centro Paula Souza)Licenciatura Plena/equivalente: Mecânica (Centro Paula Souza)
Especialização: Engenharia em Segurança do Trabalho (Unesp –Especialização: Engenharia em Segurança do Trabalho (Unesp –
Bauru)Bauru)
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Etec-sede (código e nome da unidade): ETEC Rodrigues de AbreuEtec-sede (código e nome da unidade): ETEC Rodrigues de Abreu
– 135– 135
Nome da Classe Descentralizada: ETEC Rodrigues de AbreNome da Classe Descentralizada: ETEC Rodrigues de Abre
Extensão Agudos – 135.01DExtensão Agudos – 135.01D
Município: Agudos/SPMunicípio: Agudos/SP
Área(s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministraÁrea(s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministra
aulas: Segurança; Técnico em Segurançaaulas: Segurança; Técnico em Segurança
do Trabalho; Desenvolvimento do TCC em Segurança do Trabalhodo Trabalho; Desenvolvimento do TCC em Segurança do Trabalho
______________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
GRUPO HAE: 29/3/2018GRUPO HAE: 29/3/2018
22
Elaboração dos projetosElaboração dos projetos
prioritários para 2016 eprioritários para 2016 e
definição das metasdefinição das metas
educacionais em conjuntoeducacionais em conjunto
com os coordenadores,com os coordenadores,
professores e a direção.professores e a direção.

01/03/2018 a 09/03/201801/03/2018 a 09/03/2018

Implementação de trabalho eImplementação de trabalho e
atividades de recuperação daatividades de recuperação da
aprendizagem: Levantamentoaprendizagem: Levantamento
dodo
aproveitamento escolar;aproveitamento escolar;
Conselho de Classe,Conselho de Classe,
Acompanhamento dasAcompanhamento das
atividades com osatividades com os
coordenadores de área;coordenadores de área;
Avaliação dos Resultados.Avaliação dos Resultados.

12/03/2018 a 31/03/201812/03/2018 a 31/03/2018

Monitoramento doMonitoramento do
desempenho dos professores edesempenho dos professores e
coordenação de área emcoordenação de área em
conjunto com aconjunto com a
direção: Verificação dodireção: Verificação do
rendimento escolar erendimento escolar e
frequência, Aplicação dafrequência, Aplicação da
avaliação de desempenhoavaliação de desempenho
para os alunos, Levantamentopara os alunos, Levantamento
dos resultados e divulgação.dos resultados e divulgação.

02/04/2018 a 13/04/201802/04/2018 a 13/04/2018

Implementação de trabalho eImplementação de trabalho e
atividades de recuperação daatividades de recuperação da
aprendizagem: Levantamentoaprendizagem: Levantamento
dodo
aproveitamento escolar;aproveitamento escolar;
Conselho de Classe;Conselho de Classe;
Acompanhamento dasAcompanhamento das
atividades com osatividades com os
coordenadores de área;coordenadores de área;
Avaliação dos Resultados.Avaliação dos Resultados.

16/04/2018 a 30/04/201816/04/2018 a 30/04/2018

Monitoramento doMonitoramento do
desempenho dos professores edesempenho dos professores e
coordenação de área emcoordenação de área em
conjunto com aconjunto com a
direção: Verificação dodireção: Verificação do
rendimento escolar erendimento escolar e
frequência; Aplicação dafrequência; Aplicação da

01/05/2018 a 11/05/201801/05/2018 a 11/05/2018
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avaliação de desempenhoavaliação de desempenho
para os alunos; Levantamentopara os alunos; Levantamento
dos resultados e divulgação.dos resultados e divulgação.
Realização de reuniões comRealização de reuniões com
direção e coordenação de áreadireção e coordenação de área
a fim de definir indicadores dea fim de definir indicadores de
avaliação, recursos didáticos eavaliação, recursos didáticos e
elaboração de planos deelaboração de planos de
trabalho.trabalho.

14/05/2018 a 31/05/201814/05/2018 a 31/05/2018

Orientação e acompanhamentoOrientação e acompanhamento
do desenvolvimento didáticodo desenvolvimento didático
dos planos de trabalho docentedos planos de trabalho docente
emem
conjunto com osconjunto com os
coordenadores de área.coordenadores de área.

01/06/2018 a 29/06/201801/06/2018 a 29/06/2018

Atendimento aos alunos eAtendimento aos alunos e
verificação do cumprimento doverificação do cumprimento do
calendário escolar, da cargacalendário escolar, da carga
horária e dohorária e do
horário de aulas e aperfeiçoarhorário de aulas e aperfeiçoar
a comunicabilidadea comunicabilidade
interpessoal dentro da escola.interpessoal dentro da escola.

02/07/2018 a 31/07/201802/07/2018 a 31/07/2018

1. Períodos: máximo de 30 (trinta) dias1. Períodos: máximo de 30 (trinta) dias
3. Parecer do Diretor3. Parecer do Diretor
Considerando a relevância doConsiderando a relevância do
projeto e sua integração com oprojeto e sua integração com o
projeto político pedagógico daprojeto político pedagógico da
ETEC Rodrigues de AbreuETEC Rodrigues de Abreu
(sede), o perfil e experiência do(sede), o perfil e experiência do
profissional e as significativasprofissional e as significativas
atividades que trarãoatividades que trarão
benefícios a comunidade local,benefícios a comunidade local,
somos favoráveis ao mesmo.somos favoráveis ao mesmo.
Data: 27/07/2017 Assinatura doData: 27/07/2017 Assinatura do
Diretor: ANA CARLADiretor: ANA CARLA
FERNANDES CACEREFERNANDES CACERE
Referências para elaboração do Plano de Trabalho:Referências para elaboração do Plano de Trabalho:
1- Regimento Comum das ETECs do CEETEPS1- Regimento Comum das ETECs do CEETEPS
2- Deliberação CEETEPS nº 005, de 05-12-20132- Deliberação CEETEPS nº 005, de 05-12-2013
3- Instrução CETEC nº 006/20133- Instrução CETEC nº 006/2013
4-4- Plano Plurianual de Gestão da Unidade dePlano Plurianual de Gestão da Unidade de

EnsinoEnsino
5-5- Metas e Projetos da CETECMetas e Projetos da CETEC

DenominaçãoDenominação Sistematizar as solicitações de adequaçõesSistematizar as solicitações de adequações
e melhorias na estrutura física do prédio dae melhorias na estrutura física do prédio da
Unidade EscolarUnidade Escolar

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Fabiana Ap. M. Cordeiro e Equipe de GestãoFabiana Ap. M. Cordeiro e Equipe de Gestão

InícioInício 2018-02-152018-02-15
FimFim 2023-12-302023-12-30
DescriçãoDescrição
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INTRODUÇÃO: INTRODUÇÃO: 

O prédio da Unidade Escolar é antigo (construído a mais de 30 anos) e necessidade de adequaçõesO prédio da Unidade Escolar é antigo (construído a mais de 30 anos) e necessidade de adequações
em sua estrutura física (reformas) quanto a parte elétrica, parte hidráulica, cozinha, sistema deem sua estrutura física (reformas) quanto a parte elétrica, parte hidráulica, cozinha, sistema de
câmeras de segurança, alvenaria e pintura. A Equipe de Gestão pretende sistematizar ascâmeras de segurança, alvenaria e pintura. A Equipe de Gestão pretende sistematizar as
necessidades, realizando o levantamento adequado das informações para posteriormente oficializarnecessidades, realizando o levantamento adequado das informações para posteriormente oficializar
aos setores responsáveis do Centro Paula Souza.aos setores responsáveis do Centro Paula Souza.

    

OBJETIVO: OBJETIVO: 

Faz-se necessário sistematizar e realizar os levantamentos necessários de adequações na estruturaFaz-se necessário sistematizar e realizar os levantamentos necessários de adequações na estrutura
predial, para oficializar aos setores do Centro Paula Souza, no intuito de atender as prioridades dapredial, para oficializar aos setores do Centro Paula Souza, no intuito de atender as prioridades da
Unidade Escolar, como a construção de uma cozinha e adequações para o fornecimento daUnidade Escolar, como a construção de uma cozinha e adequações para o fornecimento da
merenda, entre outras necessidades (sistema elétrico, sistema hidráulico, conforto térmico das salasmerenda, entre outras necessidades (sistema elétrico, sistema hidráulico, conforto térmico das salas
de aula), devido ao tempo de existência (da construção) do prédio.de aula), devido ao tempo de existência (da construção) do prédio.

    

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: 

Proporcionar adequações na estrutura predial e atender ao fornecimento da merenda escolar é umaProporcionar adequações na estrutura predial e atender ao fornecimento da merenda escolar é uma
necessidade eminente da Unidade Escolar e o papel da Equipe de Gestão frente as necessidade énecessidade eminente da Unidade Escolar e o papel da Equipe de Gestão frente as necessidade é
oficializar ao Centro Paula Souza a situação da Escola.oficializar ao Centro Paula Souza a situação da Escola.

    

METODOLOGIA: METODOLOGIA: 

A equipe de gestão realiza reuniões quinzenais para discutir as necessidades da Unidade Escolar eA equipe de gestão realiza reuniões quinzenais para discutir as necessidades da Unidade Escolar e
para a tomada de decisões. Frente a estas reuniões quinzenais, serão desenvolvidos ofícios,para a tomada de decisões. Frente a estas reuniões quinzenais, serão desenvolvidos ofícios,
bimestrais ou de acordo com a urgência, encaminhando aos setores responsáveis do Centro Paulabimestrais ou de acordo com a urgência, encaminhando aos setores responsáveis do Centro Paula
Souza.Souza.

    

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: (MENSAL)CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: (MENSAL)

De acordo com o calendário escolar, o cronograma das reuniões de equipe são quinzenais e oDe acordo com o calendário escolar, o cronograma das reuniões de equipe são quinzenais e o
desenvolvimento do ofício/projeto para encaminhar ao Centro Paula Souza será bimestral. desenvolvimento do ofício/projeto para encaminhar ao Centro Paula Souza será bimestral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O intuito do projeto é sistematizar a apuração de informações para gerar a documentaçãoO intuito do projeto é sistematizar a apuração de informações para gerar a documentação
necessária que permita oficializar aos setores do Centro Paula Souza as necessidades denecessária que permita oficializar aos setores do Centro Paula Souza as necessidades de
adequações predial e atendimento ao fornecimento de merenda, acessibilidade e outras, as quais aadequações predial e atendimento ao fornecimento de merenda, acessibilidade e outras, as quais a
Unidade Escolar necessita.Unidade Escolar necessita.

DenominaçãoDenominação Biblioteca ATIVABiblioteca ATIVA
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Paula Vilani da Silva Addad / Fabiana Ap.Paula Vilani da Silva Addad / Fabiana Ap.
Menegazzo CordeiroMenegazzo Cordeiro

InícioInício 2018-02-152018-02-15
FimFim 2018-12-312018-12-31
DescriçãoDescrição
Resumo:Resumo:

O projeto Biblioteca Ativa tem o propósito de proporcionar umO projeto Biblioteca Ativa tem o propósito de proporcionar um
espaço ativo no processo de busca e construção do saber,espaço ativo no processo de busca e construção do saber,
trazendo a comunidade escolar para este espaço e utilizando-o detrazendo a comunidade escolar para este espaço e utilizando-o de
forma significativa, para o enriquecimento do processo ensino-forma significativa, para o enriquecimento do processo ensino-
aprendizagem e aquisição de novos conhecimentos. Temos aaprendizagem e aquisição de novos conhecimentos. Temos a
intenção de cativar ainda mais os alunos da ETEC Rodrigues deintenção de cativar ainda mais os alunos da ETEC Rodrigues de
Abreu, de uma forma natural através da dinamização do ambienteAbreu, de uma forma natural através da dinamização do ambiente
da biblioteca e trazendo atividades diversificadas, além dos livrosda biblioteca e trazendo atividades diversificadas, além dos livros
novos que estamos conseguindo adquirir. O projeto compõe-se denovos que estamos conseguindo adquirir. O projeto compõe-se de
vários subprojetos de natureza diversificada, com propósitovários subprojetos de natureza diversificada, com propósito
pedagógico de desenvolvimento de ações específicaspedagógico de desenvolvimento de ações específicas
direcionadas aos estudantes, a fim de atraí-los para estedirecionadas aos estudantes, a fim de atraí-los para este
ambiente, estes serão capazes de interagir com grande volumeambiente, estes serão capazes de interagir com grande volume
de informação de forma crítica e ativa. O ato de ler faz com que ode informação de forma crítica e ativa. O ato de ler faz com que o
indivíduo leitor compreenda melhor sua realidade e componhaindivíduo leitor compreenda melhor sua realidade e componha
bagagem que proporcione autonomia para sua atuação perante abagagem que proporcione autonomia para sua atuação perante a
sociedade de forma ativa e colaborativa. Quando uma pessoa lê,sociedade de forma ativa e colaborativa. Quando uma pessoa lê,
além da absorção de novos conhecimentos, ela consegue formaralém da absorção de novos conhecimentos, ela consegue formar
uma nova opinião sobre o tema lido, desta forma, quanto mais ouma nova opinião sobre o tema lido, desta forma, quanto mais o
aluno tiver acesso aos livros e diversas formas de informação,aluno tiver acesso aos livros e diversas formas de informação,
com certeza será um adulto questionador e crítico. Assim, ocom certeza será um adulto questionador e crítico. Assim, o
indivíduo que não lê não terá base literária e experiências paraindivíduo que não lê não terá base literária e experiências para
formar opinião sobre qualquer assunto. A partir de açõesformar opinião sobre qualquer assunto. A partir de ações
aparentemente isoladas, com características próprias, masaparentemente isoladas, com características próprias, mas
sinérgicas, geramos integração aos conteúdos curriculares para osinérgicas, geramos integração aos conteúdos curriculares para o
desempenho da função de nossa biblioteca no contexto escolar edesempenho da função de nossa biblioteca no contexto escolar e
buscamos atingir este propósito. O nome Biblioteca Ativa dizbuscamos atingir este propósito. O nome Biblioteca Ativa diz
muito a que veio: mais ou menos estruturadas, bibliotecas devemmuito a que veio: mais ou menos estruturadas, bibliotecas devem
ser espaços vivos, polos de irradiação de cultura, deser espaços vivos, polos de irradiação de cultura, de
conhecimento e de construção de saberes. conhecimento e de construção de saberes. 

Objetivos:Objetivos:

* Transformar a biblioteca da Unidade, a qual não conta com o* Transformar a biblioteca da Unidade, a qual não conta com o
Analista Técnico Administrativo Bibliotecário, em um espaço ativoAnalista Técnico Administrativo Bibliotecário, em um espaço ativo
no processo de busca e construção do saber;no processo de busca e construção do saber;
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* Realizar o atendimento ao usuário: registro de empréstimo,* Realizar o atendimento ao usuário: registro de empréstimo,
devolução, renovação de materiais bibliográficos, guarda dedevolução, renovação de materiais bibliográficos, guarda de
materiais, orientação sobre localização dos materiaismateriais, orientação sobre localização dos materiais
bibliográficos e orientações sobre como utilizar os equipamentosbibliográficos e orientações sobre como utilizar os equipamentos
constantes na biblioteca;constantes na biblioteca;

* Promover a participação cada vez maior e constante de alunos e* Promover a participação cada vez maior e constante de alunos e
professores na elaboração das atividades desenvolvidas dentro eprofessores na elaboração das atividades desenvolvidas dentro e
fora da nossa Biblioteca;fora da nossa Biblioteca;

* Divulgar à comunidade escolar e à comunidade externa a* Divulgar à comunidade escolar e à comunidade externa a
importância para este espaço, utilizando-o de forma significativa,importância para este espaço, utilizando-o de forma significativa,
para o enriquecimento do processo ensino-aprendizagem;para o enriquecimento do processo ensino-aprendizagem;

* Divulgar as diversas obras literárias e técnicas científicas;* Divulgar as diversas obras literárias e técnicas científicas;

* Proporcionar melhor assessoria informacional a toda a* Proporcionar melhor assessoria informacional a toda a
comunidade estudantil;comunidade estudantil;

* Incentivar o hábito da leitura tornando-a parte da rotina* Incentivar o hábito da leitura tornando-a parte da rotina
estudantil;estudantil;

* Realizar processos administrativos como: aquisição e descarte* Realizar processos administrativos como: aquisição e descarte
de materiais, aquisição de mobiliário e aceite de doações. de materiais, aquisição de mobiliário e aceite de doações. 

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação de Curso - EixoProjeto de Coordenação de Curso - Eixo
Gestão - SedeGestão - Sede

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Luciano FerreiraLuciano Ferreira

InícioInício 2018-02-012018-02-01
FimFim 2018-12-312018-12-31
DescriçãoDescrição
Justificativa:Justificativa:

A Unidade Escolar (U.E.) diante da proposta política pedagógicaA Unidade Escolar (U.E.) diante da proposta política pedagógica
necessita do apoio e atuação do coordenador de cursos de formanecessita do apoio e atuação do coordenador de cursos de forma
comprometida, avaliando, orientando, investigando ecomprometida, avaliando, orientando, investigando e
administrando as atividades pertinentes a coordenação de cursoadministrando as atividades pertinentes a coordenação de curso
junto a essa proposta e seus desdobramentos, trabalhando emjunto a essa proposta e seus desdobramentos, trabalhando em
conjunto com as demais coordenações e auxiliando a direção. Oconjunto com as demais coordenações e auxiliando a direção. O
coordenador de curso possibilitará a busca de melhorias nacoordenador de curso possibilitará a busca de melhorias na
qualidade de ensino, envolvendo os docentes e discentes comqualidade de ensino, envolvendo os docentes e discentes com
incentivos, respeito mútuo, com espírito cooperativo eincentivos, respeito mútuo, com espírito cooperativo e
empreendedor. Portanto, o coordenador de cursos fomenta oempreendedor. Portanto, o coordenador de cursos fomenta o
envolvimento docente e potencializa nos ideais discentes, boasenvolvimento docente e potencializa nos ideais discentes, boas
ideias, creditando intensivamente que estas resultarão em bonsideias, creditando intensivamente que estas resultarão em bons
frutos, melhorando assim, a sua autoestima, colocaçãofrutos, melhorando assim, a sua autoestima, colocação
profissional e o índice de permanência discente.profissional e o índice de permanência discente.

Objetivos:Objetivos:

·        Participar da elaboração e execução do Projeto Político·        Participar da elaboração e execução do Projeto Político
Pedagógico (PPP) e do Plano Plurianual de Gestão (PPG) no ano dePedagógico (PPP) e do Plano Plurianual de Gestão (PPG) no ano de
2018 e conseguintes.2018 e conseguintes.
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·        Buscar a qualidade no ensino, gerenciando e coordenando·        Buscar a qualidade no ensino, gerenciando e coordenando
as atividades relacionadas com os processos de ensino-as atividades relacionadas com os processos de ensino-
aprendizagem e técnico-científico.aprendizagem e técnico-científico.

·        Construir um ambiente democrático e participativo, onde se·        Construir um ambiente democrático e participativo, onde se
incentive a produção do conhecimento por parte da comunidadeincentive a produção do conhecimento por parte da comunidade
escolar, promovendo mudanças em conceitos, atitudes eescolar, promovendo mudanças em conceitos, atitudes e
procedimentos nos indivíduos.procedimentos nos indivíduos.

·        Orientar e acompanhar os docentes na definição de·        Orientar e acompanhar os docentes na definição de
instrumentos diversificados de avaliação, visando a melhoria doinstrumentos diversificados de avaliação, visando a melhoria do
processo ensino-aprendizagem.processo ensino-aprendizagem.

·        Acompanhar o Plano de Trabalho Docente semestralmente e·        Acompanhar o Plano de Trabalho Docente semestralmente e
confrontar mensalmente o diário de classe ao PTD.confrontar mensalmente o diário de classe ao PTD.

·        Aprimorar os recursos físicos e didáticos, facilitando o·        Aprimorar os recursos físicos e didáticos, facilitando o
desenvolvimento do conhecimento tanto para o corpo docentedesenvolvimento do conhecimento tanto para o corpo docente
quanto para o corpo discente.quanto para o corpo discente.

·        Planejar ações escolares destinadas ao planejamento do·        Planejar ações escolares destinadas ao planejamento do
ensino e metas a serem atingidas pela Escola. ensino e metas a serem atingidas pela Escola. 

Supervisionar e controlar as atividades docentes em relação àsSupervisionar e controlar as atividades docentes em relação às
diretrizes didáticos-pedagógicas e administrativas.diretrizes didáticos-pedagógicas e administrativas.

Cronograma: Cronograma: 

    

ATIVIDADESATIVIDADES

    

PERÍODOSPERÍODOS11

    

·        Planejamento e alinhamento em reunião de Reunião Direção,·        Planejamento e alinhamento em reunião de Reunião Direção,
Coordenadores Curso, Pedagógico, Apoio e Orientação Educacional, ClasseCoordenadores Curso, Pedagógico, Apoio e Orientação Educacional, Classe
Descentralizada e ATA I, elaborando e elencando atividades para o ano letivoDescentralizada e ATA I, elaborando e elencando atividades para o ano letivo
com os professores dos cursos Técnico em Administração e Logística.com os professores dos cursos Técnico em Administração e Logística.

·        Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico (PPP) e·        Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico (PPP) e
do Plano Plurianual de Gestão (PPG) no ano de 2017 conseguintes.do Plano Plurianual de Gestão (PPG) no ano de 2017 conseguintes.

·        Planejar a recepção aos alunos, executando em conjunto com os·        Planejar a recepção aos alunos, executando em conjunto com os
professores o primeiro dia de aula e a integração.professores o primeiro dia de aula e a integração.

·        Apoio nas orientações docentes para promoção e desenvolvimento da·        Apoio nas orientações docentes para promoção e desenvolvimento da
aprendizagem baseadas em projetos, na aquisição de habilidades eaprendizagem baseadas em projetos, na aquisição de habilidades e
competências, junto a coordenação pedagógica.competências, junto a coordenação pedagógica.

·        Verificar os possíveis contatos nas reuniões com professores e·        Verificar os possíveis contatos nas reuniões com professores e
determinadas empresas indicadas para relacionamento, parcerias edeterminadas empresas indicadas para relacionamento, parcerias e
agendamento de visitas técnicas.agendamento de visitas técnicas.

·        Reunir-se com os alunos nas salas para eleição e recondução dos·        Reunir-se com os alunos nas salas para eleição e recondução dos
representantes de sala nos cursos de Administração e Logística.representantes de sala nos cursos de Administração e Logística.

    

03/02 a 28/0203/02 a 28/02

21/07 – 21/0821/07 – 21/08
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·        Apresentar as normas escolares, o plano de curso e demais informações ao·        Apresentar as normas escolares, o plano de curso e demais informações ao
corpo discente dos cursos Técnico em Administração e Logística, assim como, acorpo discente dos cursos Técnico em Administração e Logística, assim como, a
estrutura, instalações e localizações.estrutura, instalações e localizações.

·        Orientar os professores na elaboração do Plano de Trabalho Docente e sua·        Orientar os professores na elaboração do Plano de Trabalho Docente e sua
inserção no Sistema Acadêmico – SIGA. inserção no Sistema Acadêmico – SIGA. 

·        Promover a integração dos novos discentes com os demais alunos·        Promover a integração dos novos discentes com os demais alunos
existentes na escola (Atividades de Integração).existentes na escola (Atividades de Integração).

·        Acompanhar os professores no trabalho das lacunas de aprendizagem,·        Acompanhar os professores no trabalho das lacunas de aprendizagem,
principalmente nas primeiras semanas do semestre.principalmente nas primeiras semanas do semestre.
    

·        Realização da reunião de Curso apresentando os principais indicadores na·        Realização da reunião de Curso apresentando os principais indicadores na
analise dos dados sobre a assiduidade discente e os índices de permanência eanalise dos dados sobre a assiduidade discente e os índices de permanência e
perda, a fim de elaborar ações que minimizem as causas e favoreçam operda, a fim de elaborar ações que minimizem as causas e favoreçam o
processo de ensino.processo de ensino.

·        Divulgar e disseminar os dados resultantes da avaliação docente e divulgar·        Divulgar e disseminar os dados resultantes da avaliação docente e divulgar
para aos professores com o intuito de contribuir no processo de melhorias dospara aos professores com o intuito de contribuir no processo de melhorias dos
procedimentos didáticos utilizados durante as aulas. procedimentos didáticos utilizados durante as aulas. 

·        Acompanhamento do conselho de Classe na análise dos dados sobre a·        Acompanhamento do conselho de Classe na análise dos dados sobre a
assiduidade discente e os índices de permanência e de perda, a fim de elaborarassiduidade discente e os índices de permanência e de perda, a fim de elaborar
ações que minimizem as causas e favoreçam o processo de ensino.ações que minimizem as causas e favoreçam o processo de ensino.

·        Apoio a promoção realizada junto a coordenação pedagógica  e com o·        Apoio a promoção realizada junto a coordenação pedagógica  e com o
Orientador Educacional, na sensibilização quanto às oportunidades que virãoOrientador Educacional, na sensibilização quanto às oportunidades que virão
junto com o curso técnico.junto com o curso técnico.

·        Verificar os possíveis contatos com empresas para parcerias e·        Verificar os possíveis contatos com empresas para parcerias e
agendamento de visitas técnicas.agendamento de visitas técnicas.

    

01 a 30/0401 a 30/04

02 a 31/0502 a 31/05

 

 

    

·        Reunir-se com Representantes de Sala para acompanhar o·        Reunir-se com Representantes de Sala para acompanhar o
desenvolvimento das atividades e necessidades apresentadas.desenvolvimento das atividades e necessidades apresentadas.

·        Verificar os possíveis contatos com empresas para parcerias e·        Verificar os possíveis contatos com empresas para parcerias e
agendamento de visitas técnicas.agendamento de visitas técnicas.

    

01 a 31/0301 a 31/03

01 a 30/1101 a 30/11

 
    

·        Programação e preparação das atividades referentes ao dia dos·        Programação e preparação das atividades referentes ao dia dos
profissionais em Administração.profissionais em Administração.

·        Verificar os possíveis contatos com empresas para parcerias e·        Verificar os possíveis contatos com empresas para parcerias e
agendamento de visitas técnicas.agendamento de visitas técnicas.

    

01 a 29/0701 a 29/07

01 a 30/0901 a 30/09

    

·        Verificar os possíveis contatos com empresas para parcerias e·        Verificar os possíveis contatos com empresas para parcerias e
agendamento de visitas técnicas.agendamento de visitas técnicas.

·        Divulgar e disseminar os dados resultantes da avaliação docente e divulgar·        Divulgar e disseminar os dados resultantes da avaliação docente e divulgar
para aos professores com o intuito de contribuir no processo de melhorias dospara aos professores com o intuito de contribuir no processo de melhorias dos
procedimentos didáticos utilizados durante as aulas.procedimentos didáticos utilizados durante as aulas.

    

02 a 31/0802 a 31/08
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·        Apoio a promoção realizada junto a coordenação pedagógica  e com o·        Apoio a promoção realizada junto a coordenação pedagógica  e com o
Orientador Educacional, na sensibilização quanto às oportunidades que virãoOrientador Educacional, na sensibilização quanto às oportunidades que virão
junto com o curso técnico.junto com o curso técnico.

·        Verificar os possíveis contatos com empresas para parcerias e·        Verificar os possíveis contatos com empresas para parcerias e
agendamento de visitas técnicas.agendamento de visitas técnicas.

·        Divulgar e disseminar os dados resultantes da avaliação docente e divulgar·        Divulgar e disseminar os dados resultantes da avaliação docente e divulgar
para aos professores com o intuito de contribuir no processo de melhorias dospara aos professores com o intuito de contribuir no processo de melhorias dos
procedimentos didáticos utilizados durante as aulas.procedimentos didáticos utilizados durante as aulas.

  

    

03 a 31/1003 a 31/10

    

·        Verificar as entregas de fichas de desempenho e presenças no Conselho·        Verificar as entregas de fichas de desempenho e presenças no Conselho
Classe final.Classe final.

·        Analisar os dados sobre a assiduidade discente e os índices de perda junto·        Analisar os dados sobre a assiduidade discente e os índices de perda junto
a equipe durante as reuniões, a fim de elaborar ações que minimizem as causasa equipe durante as reuniões, a fim de elaborar ações que minimizem as causas
e favoreçam o processo de ensino.e favoreçam o processo de ensino.

·        Suporte orientação as atividades dos professores quanto à aprendizagem·        Suporte orientação as atividades dos professores quanto à aprendizagem
do aluno, na promoção de avaliações adequadas e oferecimento dedo aluno, na promoção de avaliações adequadas e oferecimento de
recuperação.recuperação.

·        Programação e preparação das atividades referentes ao dia dos·        Programação e preparação das atividades referentes ao dia dos
profissionais em Logística.profissionais em Logística.

    

01 a 19/1201 a 19/12

01 a 30/0601 a 30/06

    1.1. Períodos: máximo de 30 (trinta) dias  Períodos: máximo de 30 (trinta) dias 

DenominaçãoDenominação Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

João Ricardo AndrêoJoão Ricardo Andrêo

InícioInício 2018-02-012018-02-01
FimFim 2018-12-312018-12-31
DescriçãoDescrição
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