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Plano Plurianual de Gestão 2017 - 2021
Etec de Registro

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

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

 

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

Município: Registro
INTRODUÇÃO

Nome: ETEC DE REGISTRO
E-mail: e239dir@cps.sp.gov.br
Telefone: (13) 3822-5977
Endereço: Rua Waldemar Lopes Ferraz,232 - Vila Tupi - Registro - CEP 11900-000
Homepage: etecregistro.edu.br

 Plano Plurianual de Gestão mostra, em linhas gerais, o que a Etec de Registro e os
representantes da comunidade escolar pretendem para os próximos cinco anos.

Iniciamos as discussões sobre o Plano Plurianual de Gestão 2017, ainda em 2016, durante os dias
destinados ao planejamento - 15 e 16/12/2016 e retomado em 2017,  durante o período do
Planejamento inicial deste ano letivo nos dias  01 e 02/02/2017, quando foram concluidas as iniciadas
em 2016, e desenvolvidas novas reflexões sobre o trabalho a ser realizado pela escola neste ano,
complementadas enfim, em Reunião Pedagógica realizada no dia 03/02/2017. 

O trabalho  foi organizado considerando:

- a participação nas etapas de levantamento de dados e informações;

- análise dos Indicadores;

-  identificação  dos problemas enfrentados

- definição de Prioridades;

- definição de Metas e Projetos.

 Em dezembro de 2016, nas reuniões de planejamento, inicialmente foi realizada a avaliação do
trabalho desenvolvido durante o ano letivo a partir da análise do contexto em que  a escola está
inserida. Em 2017, a análise foi complementada considerando os resultados finais do ano de 2016
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com o objetivo de se traçar metas, propor projetos, atualizar a missão e outros aspectos importantes e
significativos para a vida escolar. Nesses momentos foram realizadas as reflexões e discutidas as
ideias e propostas de solução para os problemas enfrentados e avaliação dos procedimentos bem
sucedidos visando otimizar as intervenções a serem desenvolvidas no ano letivo de 2017 e alocadas
neste PPG. Assim, no dia 15 de dezembro, realizamos encontro com o objetivo de  capacitar a equipe
docente para o uso de indicadores internos e externos no planejamento escolar. O trabalho foi iniciado
com a apresentação dos vídeos “Pedagogia da Autonomia’, de Paulo Freire, provocando discussão e
reflexões sobre os saberes necessários à prática educativa, e sobre a construção do conhecimento, e,
o vídeo “Seminário para Desenvolvimento de Docentes”, de Lee Schulman, refletindo sobre
problemas, dificuldades e os principais desafios da educação universitária, trazidos naquele momento
para o ensino técnico no qual a escola se insere. Destacou-se o objetivo de se preparar alunos
criativos, capazes de resolver problemas, discutindo-se o segredo de como ensinar e aprender. Essas
discussões visaram subsidiar os professores para que na sequência refletissem sobre a realidade da
escola e sobre como resolvermos os problemas que enfrentamos. Assim, na sequência, foram
realizadas análises de vários indicadores da escola em 2016:  Arranjo Sócio produtivo: Caracterização
Regional; Análise do Resultado do Observatório Escolar 2015; Análise do Clima Organizacional da
Escola: colaboradores e alunos a partir de pesquisa realizada em outubro; Análise da demanda e
perda por turma e curso: Análise SWOT da Unidade. Os dados foram apresentados pelos professores
em grupos de trabalho   que analisaram suas temáticas, discutiram interiormente e depois
socializaram suas conclusões.

No segundo dia de trabalho (16.12), o trabalho retomou a elaboração do PPG, avaliando as metas e
projetos do PPG 2016 - o cumprimento ou não das metas, preparando a composição das Metas e
Projetos para 2017. Discutiu-se nesse dia, sobre as problemáticas específicas de cada curso iniciando
a estruturação das propostas do trabalho pedagógico em 2017.

Deu-se destaque neste momento que o foco do trabalho da escola em 2017 devem ser as atividades
e ações voltadas à redução da evasão escolar e que otimizem a permanência dos alunos dos cursos
técnicos para atendimento das metas estipuladas pelo Centro Paula Souza. O trabalho foi
desenvolvido com participação democrática e integradora e com o envolvimento e comprometimento
de todos os setores da Unidade Escolar.

Já em 2017, nos dois dias de planejamento inicial as discussões realizadas ao final de 2016 foram
retomadas, sendo observados os encaminhamentos já iniciados e definidos os que ainda precisavam
de agilização. O planejamento também envolveu reflexões a partir da socialização do trabalho final de
2016, com a apresentação dos Coordenadores de curso ( atividades e aulas criativas, viagens
técnicas, produções dos alunos, parcerias, enfim, o trabalho realizado por cada curso; apresentação
dos responsáveis pela Sala de Leitura e pelo Programa INOVA, integrando o trabalho desses projetos
aos objetivos de prevenção à evasão. Após essas apresentações a equipe também avaliou o
desempenho final dos alunos a partir   dos quadros de desempenho final de 2016 (os índices de
aprovação/reprovação/concluintes e perdas do ano) expostos pela Coordenadora Pedagógica que
conduziu a reflexão sobre esses resultados. Finalizando essa construção, foi apresentado  reflexão
acerca o  Quadro V  – Plano de atividades docentes* do PTD, destacando-se que as atividades
previstas e ações a serem nele apresentadas, tais como: Projetos e ações voltados à redução da
Evasão Escolar e atendimento a alunos por meio de Ações e/ou projetos voltados à superação de
defasagens de aprendizado ou em processo de Progressão Parcial, são também procedimentos que
comporão o projeto de prevenção à evasão escolar em 2017 e portanto, este PPG.

Dessa forma, este PPG foi desenvolvido com  participação democrática e integradora  e com o
envolvimento e comprometimento de todos os setores da Unidade Escolar buscando identificar e
selecionar boas estratégias que possam contribuir para a melhoria da qualidade de ensino.
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                                                     Fonte: ETEC de Registro.

 

 

 

PARTICIPANTES

Diretor

Mauro Sergio Adinolfi
Vivian Maria Cordeiro

Conselho de Escola

 Nome Segmento que representa Etapas do processo
I II III IV

 Eunice de Lima Couto Coordenadora Pedagógica

 Mauro Sérgio Adinolfi Diretor / Presidente Nato

 Paloma dos Santos Representante do Órgão de
Classe   

 Solange Carravieri Peixoto Redis Orientadora Educacional  

Outros Colaboradores

Nome Função/Cargo Etapas do processo
I II III IV

 Andréia Regina Bezerra de Azevedo Coordenadora de Área

 Edivalda Souza de Arruda Representante dos Empresários
Vinculados a um dos Cursos

 ELAINE CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

 Elaine de Oliveira Gonçalves
Representanre de demais
seguimentos de Interesse da
Escola

 Gabriel Bertelli Cabral Representante dos Empresários
Vinculados a um dos Cursos

 Glauco Lino Diretor de Serviço da Área
Acadêmica

 Kleber de Morais Lemos Diretor de Serviço Adminsitrativo

 Nicio Teixeira Representante de Entidade
Assitencial

Legenda das etapas

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

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
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 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

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

JUSTIFICATIVA

O Projeto Político Pedagógico da "ETEC de Registro", representa a oportunidade de a direção,
coordenação pedagógica, orientação e apoio educacional, coordenadores de curso , ATA, professores
e a comunidade  delinearem o papel estratégico de Educação Técnica e de Nível Médio, visando
atingir os objetivos a que se propõe. O PPP  é  o norteador e o ordenador da vida escolar, assim, o
PPP 2017 da ETEC de Registro, é o instrumento  e o espaço de manifestação da sua comunidade,
considerando as  experiências acumuladas nos anos anteriores, portanto, refletidas, de forma a se
buscar agora a correção  dos processos  que merecem ser aprimorados.

São apresentados a seguir: 

MODALIDADES, NÍVEIS E ESPECIFICIDADE DE ENSINO

ENSINO MÉDIO REGULAR e ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO

Duração do Curso: 3 anos

O currículo do Ensino Médio está estruturado em três séries  anuais, correspondendo cada uma a
dois semestres letivos, com duração anual de 200 dias letivos:

Em 2016 a escola desenvolveu a grade curricular, ofertada às 1ªs séries, atualmente 2ªs séries, sendo
composta de:

a) Componentes curriculares que  integram a Base Nacional Comum e contribuem para consolidar a
formação global comum;

b) Componentes Curriculares da parte diversificada que constituem, segundo proposta da escola,
disciplinas voltadas para o estudo de Línguas Estrangeiras Moderna (Inglês e Espanhol).

É importante a reflexão colocada pelos professores atuantes nesse seguimento quanto à deficiente
adequação da carga horária desta grade ao trabalho e exigências do  ENEM e vestibulares.

 

Em 2016 a ETEC de Registro trabalhou com três grades curriculares.

A primeria, iniciada em 2014, ofertada às 3ªs séries. 

A segunda iniciada em 2015, ofertada  às 1ªs 2ªs séries Regular e Integrado. 

A terceira iniciada em 2016, ofertada às 1ªs séries Regular e Integrado. 

 

Em 2017 a Etec de Registro está trabalhando com duas grades curriculares

A primeira, iniciada em 2015, ofertado agora às 3ªs séries Regular e Integrado.

A segunda, iniciada em 2016, ofertada agora às 1ªs e 2ªs séries Regular e Integrado. 
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Autorização: Parecer CEE №  105/98, publicado no DOE de 02/04/1998; seção I; pág. 13;
Fundamentação Legal: Lei Federal №  9394/96, alterada pela Lei Federal №  11684/08, Resolução
CNE/CEB № 03/98 e Indicações CEE № 09/2000 e 77/08. 

Autorização para o ETIM: Lei Federal nº 9394/96 de 20/12/1996; Resolução SE nº 78 de 07/11/2008;
Resolução CNE/CEB nº 04 de 06/062012, Resolução nº 06 de 20/09/2012, Resolução CNE/CEB nº
02 de 30/01/2012 e Resolução CNE/CEB nº 04 de 13/07/2010; Decreto Federal 5154 de 23/07/2004;
Parecer CNE/CEB nº 05 de 04/05/2011; Indicação CEE 08/2000. Plano de Curso aprovado pela
Portaria CETEC - 182 de 26/09/2013, Publicada no DO de 27/09/2013 - Poder Executivo - Seção I -0
página 40. 

 

A Organização Curricular do Ensino Médio e ETIM permite a cada Escola desenvolver projetos
e/ou incluir disciplinas que possibilitem melhor contextualização das competências a serem
desenvolvidas  nos componentes da Base Nacional Comum e a aplicação e aprimoramento das que
já foram construídas pelos alunos . 

Do modo como foi organizada, possibilita a inter e a transdisciplinaridade e a prática da
responsabilidade social, oportunizando ações, intervenções e produtos que permitem ao aluno
vivenciar experiências de trocas com outros segmentos sociais, outras instituições e comunidades e,
dessa forma, não apenas desenvolver ou aprimorar diversas competências como também retribuir à
sociedade os benefícios da educação que ela lhe proporcionou. Nesse sentido foram incluídas os
componentes Filosofia e Sociologia que compõem a grade de Ciências Humanas constituídas cada
uma por uma aula semanal autônomas e independentes das disciplinas tradicionais História e
Geografia. 

ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO - TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Organização Curricular

O curso Técnico Integrado ao médio, é organizado por séries e estruturado em etapas, que se segue:

Habilitação Profissional de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

1ª série: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de  AUXILIAR DE INFORMÁTICA

2ª série: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE PROGRAMAÇÃO DE
COMPUTADORES

3ª série: Qualificação Profssional Técnica de Nível Médio de  TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação

Duração do Curso: 36 meses 

 

ENSINO TÉCNICO

Organização Curricular

Os cursos de educação profissional técnica de nível médio são organizados por módulos e
estruturados em etapas.

Cursos:

1- Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração

Módulo I - Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar Administrativo

Módulo II - Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente Administrativo
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Módulo III - Qualificação Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Duração do curso: 18 meses.

 

2- Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração - Programa
Vence

1ª série - Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar Administrativo

2ª série - Qualificação Profissinal Técnica de Nível Médio de Assistente Administrativo

3ª série - Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Duração do curso: 36 meses 

 

O Curso de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO tem como objetivos:                 

 1. Formar profissionais com competências e habilidades em Administração que lhes possibilite
enfrentar os desafios relativos às transformações sociais e no mundo do trabalho.

2. Formar técnicos conscientes de suas responsabilidades ética e social, que se comprometam com a
aplicação de tecnologias politicamente corretas, prezando a qualidade de vida e promovendo o bem
estar da comunidade. 

Adicionalmente pretende capacitar para:

-  compreender o contexto socioeconômico e humano, nos planos regional e global; 

- aplicar nas diferentes realidades de trabalho, conhecimentos e atitudes favoráveis à transformação
da realidade social, buscando construir uma sociedade mais justa, igualitária e ética;

- ter uma formação científica e técnica para empreender e/ou atuar em organizações; desenvolver
uma administração com autonomia moral, intelectual, tanto dentro do contexto mais imediato da
própria organização como no âmbito mais amplo da sociedade; 

- desenvolver competências para atuar, analisando criticamente as questões da organização,
buscando melhorias e proporcionando transformações; 

- desenvolver estudos sobre a região onde a organização está inserida e propor ações que visem
mudanças significativas na organização.

-  aplicar técnicas de planejamento, gestão, avaliação e controle, para inserção no contexto dos
serviços administrativos das organizações;

 COMPETÊNCIAS GERAIS EXIGIDAS AO FINAL DO CURSO
- atuar com visão sistêmica da organização;
- reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir
modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e
exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;
- desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos
processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais;
- refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e função na
estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
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- desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações matemáticas
presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, administrativos e de controle,
bem como expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais
e sociais;
-  ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de aprender,
abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício
profissional;
- desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o
ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais,
revelando-se profissional adaptável;

-  desenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em organizações

Enfoque Pedagógico 

           Constituindo-se em meio para guiar a prática pedagógica, o currículo organizado por meio de
competências é direcionado para a construção da aprendizagem do aluno, enquanto sujeito do seu
próprio desenvolvimento. Para tanto, a organização do processo de aprendizagem privilegia a
definição de projetos, problemas e/ou questões geradoras que orientam e estimulam a investigação, o
pensamento e as ações, assim como a solução de problemas.

           Dessa forma, a problematização, a interdisciplinaridade, a contextualização e os ambientes de
formação se constituem em ferramentas básicas para a construção das habilidades, atitudes e
informações relacionadas que estruturam as competências requeridas.

 

3- Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática

Módulo I - Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Informática.

Módulo II - Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar em Programação de Computadores

Módulo III - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática.

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação

Duração do Curso: 18 meses. 

                                                            

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

          Ao concluir os Módulos I, II e III, o TÉCNICO EM INFORMÁTICA deverá ter construído as
seguintes competências gerais:

- interpretar e desenvolver algoritmos, fluxogramas e outras especificações para codificar programas;

- distinguir e avaliar linguagens de programação, aplicando-as no desenvolvimento de softwares;

- executar e análise e codificar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do
usuário, propondo soluções;

- Construir modelos, utilizando técnicas  linguagens para banco de dados;

- verificar o funcionamento dos equipamentos, softwares e sistemas operacionais, estabelecendo
padrões de comunicação;
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- agir de forma a minimizar os riscos inerentes à segurança de informações, relacionando e aplicando
soluções adequadas;

- identificar oportunidades e tendências no mundo digital, desenvolvendo modelos para novos
negócios de forma empreendedora;

- contextualizar e elaborar textos técnicos aplicados à área de Informática de acordo com normas e
convenções específicas;

- utilizar termos técnicos de informática na língua portuguesa e inglesa.

ATRIBUIÇÕES / RESPONSABILIDADES

- Executar análise de problemas, elaborando modelos de soluções em etapas.

- Instalar, codificar, compilar e documentar programas e sistemas de informação para desktop, web e
dispositivos móveis, prestando suporte e apoio aos usuários.

- Abstrair do mundo real os dados e estabelecer relação com o virtual, armazenando e projetando
estruturas de informação de forma organizada.

- Selecionar componentes de hardware e ferramentas de software adequadas às necessidades
apresentadas.

- Estabelecer conexões entre equipamentos de forma a garantir a segurança, confiabilidade e
disponibilidade.

- Operar os serviços e funções dos sistemas operacionais.

- Utilizar aplicativos na elaboração de documentos, planilhas, apresentações, através de acesso local
e remoto.

- Agir em conformidade com as leis e a ética pessoal e profissional.

 

VALORES E PRINCIPIOS

A ETEC de Registro vem desenvolvendo o seu trabalho pautando as ações escolares nos princípios
que devem reger a vida cidadã: liberdade e responsabilidade, conhecimento e competência, ética e
moral, num trabalho comprometido com a qualidade do ensino e aprendizagem que culmine com a
valorização do professor e sua atuação.

O eixo profissional atua buscando o desenvolvimento de competências e habilidades, dando ênfase
maior ao processo de construção de conhecimento e desenvolvimento de competências pelo grupo do
que no resultado do trabalho individual. Visa assim aprimorar o processo de formação profissional que
venha a contribuir com a melhoria da comunidade e da região do Vale do Ribeira. Segundo os
princípios pedagógicos selecionados para orientar o ensino e aprendizagem no Ensino Médio das
ETEC’s/CPS, esta ETEC considera também:

- que a escola não é mais a maior responsável pela transmissão de informações como foi até a
metade do século vinte;

– que a nova educação profissional desloca o eixo do trabalho educacional do desenvolvimento de
conhecimentos para o desenvolvimento de competências, do ensinar para o aprender e daquilo que
vai ser ensinado para o que é preciso aprender no mundo contemporâneo e no futuro;

– que são importantes: o desenvolvimento de competências sociais, valores e atitudes éticas
relacionadas com a responsabilidade, a organização, a solidariedade e o respeito à diversidade;

- que a metodologia que mais favorece o desenvolvimento, a mobilização e o aperfeiçoamento das
competências é a de dar significado às atividades de estudo e de treinamento de habilidades e
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motivar os alunos a realizá-las, desafiando – os com problemas a serem solucionados e com projetos
para solucioná-los -> problematização do conhecimento;

– que os objetos de aprendizagem devem ser apresentados da forma que estão incorporados ao 
contexto de inserção e em suas ligações com os outros elementos que o compõem ->
Contextualização do ensino-aprendizagem;

– que deve haver maior motivação do aluno quando trabalha em grupo e pode contar com o apoio dos
outros –> aprendizagem cooperativa. Têm-se porém, a concepção de que, embora a aprendizagem
cooperativa apresente inúmeras vantagens sobre a individual ou a competitiva, ela apenas propicia
melhores condições para que o aluno se desenvolva, não sendo a condição única para que isso
aconteça. Ao contrário, o trabalho individual é parte importante da aprendizagem cooperativa e
significativa do indivíduo e para o êxito de todo grupo. É individualmente que o aluno se prepara para
as tarefas que realizará em equipe e para exercitar e consolidar as habilidades e conhecimentos que
desenvolveu trabalhando com ela. Nesse aspecto a presença e a ação do professor mediador é
importante, dosando, equilibradamente, a seleção de atividades e procedimentos que possam
concorrer para o desenvolvimento do espírito cooperativo no aluno, mas também para a sua
autonomia, auto-iniciativa, independência, espírito de liderança e proatividade. 

Assim, deve-se garantir o processo ensino-aprendizagem: o professor compartilha a responsabilidade
e o controle do ensino-aprendizagem com seus alunos: é ele quem propõe os objetivos das atividades
educacionais, providencia as bases materiais, disponibiliza instrumentos para que os alunos
trabalhem, lança desafios e estímulos para que eles desejem atuar e controla a continuidade dos
processos iniciados,  porém a efetivação da aprendizagem dependerá não apenas dele, mas de os
aprendizes se responsabilizarem também por ela, discutindo com ele a proposta, aceitando os
desafios lançados e/ou sugerindo outros, utilizando os recursos que lhe foram oferecidos de acordo
com suas responsabilidades, necessidades e preferências, mobilizando suas capacidades pessoais e
relacionando-se entre si e com o professor, para atingir as metas estabelecidas por meio da gestão
participativa da aprendizagem.

O professor tem primordialmente a função de orientar, supervisionar, apoiar, motivar, esclarecer,
aconselhar, questionar e sugerir caminhos para a resolução de problemas, ao invés de estar sempre
apresentando soluções prontas para eles.

Ao auxiliar seus alunos em sua formação, o professor:

a)     Parte dos interesses e motivações dos mesmos;

b)    Considera os conhecimentos, as habilidades e experiências que já trazem consigo;

c)     Dosa a quantidade e os tipos de tarefa que lhes serão propostas;

d)    Diversifica essas tarefas e os meios utilizados para realizá-las;

e)  Esclarece as razões de sua posição bem como os objetivos que as orientam e os resultados
que poderão ser atingidos por seu intermédio;

f)     Relaciona as atividades entre si e os conhecimentos e habilidades desenvolvidos em cada
uma e; 

g)    Incentiva a cooperação, a participação no processo, a reflexão e a criticidade.

São também princípios do processo ensino-aprendizagem a interdisciplinaridade, transdisciplinaridade
e a formação de profissionais polivalentes. A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador que pode
ser o objeto de conhecimentos,  projeto de investigação um plano de intervenção. Considerando que
nenhuma disciplina escolar consegue abarcar todo o conjunto de conhecimentos de uma determinada
ciência, linguagem, técnica ou arte, que, por sua vez, não conseguem envolver também todo o
conhecimento sobre a vida e suas manifestações, o processo ensino-aprendizagem contempla um
trabalho integrado cujos conteúdos se interliguem e se perpassem numa teia interdisciplinar. É a
garantia da abordagem da interdisciplinaridade, e da transdisciplinaridade visando à formação de
profissionais polivalentes.



20/07/2017 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 10/115

As práticas da inter e da transdisciplinaridade desenvolvem nos educandos a capacidade para
interpretar a “realidade” sob diferentes enfoques e construir conhecimentos com informações e
procedimentos de diferentes ciências, propiciando assim a sua formação como profissionais
polivalentes. (Proposta de Curriculo por Competências para o Ensino Médio) CETEC – 2006. De
acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico –
(1999), polivalência é o “atributo de um profissional possuidor de competências que lhe permitam
superar os limites de uma ocupação ou campo circunscrito de trabalho, para transitar para outros
campos ou ocupações da mesma área profissional ou de áreas afins. Permite ao profissional
transcender a fragmentação das tarefas e compreender o processo global de produção,
possibilitando-lhe, inclusive, influir em sua transformação”.

A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A escola é um espaço democrático e deve apresentar este perfil em todos os segmentos. O processo
de democratização do ensino passa por três pontos fundamentais: o acesso à educação escolar, a
permanência do educando na escola até a terminalidade escolar e a qualidade do ensino. Nesse
âmbito situa-se a avaliação da aprendizagem. A avaliação do processo ensino-aprendizagem, é
realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática na escola, com o objetivo de diagnosticar a
situação de aprendizagem de cada aluno, em relação à programação curricular. Entende-se que não
se deve priorizar apenas o resultado ou o processo, mas como prática de investigação, interrogar a
relação ensino-aprendizagem e buscar identificar os conhecimentos construídos e as dificuldades de
uma forma dialógica. A avaliação da aprendizagem deve possibilitar a tomada de decisão e melhoria
da qualidade de ensino, informando as ações em desenvolvimento e a necessidade de regulações
constantes. O caráter diagnóstico da avaliação também é considerado e permite subsidiar as decisões
dos Conselhos de Classe e das Comissões de Professores acerca dos processos regimentalmente
previstos de:

- classificação;

- reclassificação;

- aproveitamento de estudos.

E permite orientar/reorientar os processos de:

- recuperação contínua; 

- progressão parcial.

Os dois últimos, destinados a alunos com aproveitamento insatisfatório, constituir-se-ão de atividades,
recursos e metodologias diferenciadas e individualizadas com a finalidade de eliminar/reduzir
dificuldades que inviabilizam o desenvolvimento das competências visadas.    

 Recuperação Contínua

             Os estudos de recuperação são garantidos  num processo contínuo e permanente com a
utilização de instrumentos diversificados – textos, provas, relatórios, apresentações orais, auto-
avaliação, roteiros, pesquisas, portfólio, projetos, etc. – que permitam analisar de forma ampla o
desenvolvimento de competências em diferentes indivíduos e em diferentes situações de
aprendizagem.

Assim, fica garantida a  retomada conceitual  e a reelaboração de atividades em que foram
detectadas defasagens conceituais e técnicas visando a eliminação dessas e a compreensão dos
conteúdos.  Observa-se aqui o atendimento individualizado aos alunos. 

Grupos de Estudo 

A escola garante também a orientação extraclasse com sugestões  individuais  e em equipe 
para otimização da compreensão dos temas  trabalhados.  Surgem aqui, os grupos de estudo
 extraclasse  monitorados por alunos com desempenho satisfatório.
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Esses momentos de estudo ocorrem através da oferta de leituras e atividades que orientem os
alunos para a eliminação das defasagens (resolução de exercícios, questionários e situações -
problema.                                                                                                                 
        Para os alunos que não obtiverem sucesso no processo de recuperação e terminem a série/ou
módulo com insuficiência, acresce-se ainda o instituto da Progressão Parcial - este cria condições
para que os alunos com menção insatisfatória em até três componentes curriculares possam,
concomitantemente, cursar o módulo seguinte, ouvido o Conselho de Classe.

   O acompanhamento aos alunos é realizado ao longo do ano letivo/módulo em classe pelos
professores e extraclasse pelos Coordenadores de Cursos, Orientadora Educacional e Coordenadora
Pedagógica. 

O processo  é desenvolvido através dos seguintes passos: 

 - Organização do processo/documento da PP: pela Secretaria e Coordenação de Curso.

- Comunicação ao  aluno  e pais/responsáveis.

 - Ciência do professor e elaboração do plano de trabalho da PP e das atividades a serem
desenvolvidas.

 - Contato orientativo presencial ao  aluno pelo professor.

-  Contatos e orientações de acompanhamento pelo professor durante o período letivo: por escrito,
verbalmente, via e-mail, e se necessário, por outros meios, como correio.  

- Os alunos são também orientados e inseridos para participarem em contraturno das aulas nos
componentes em que têm as PPs.

Finalizadas as atividades o professor avalia o desempenho do aluno, atribui a menção e encaminha
às Coordenações. 

A escola oferta esses estudos através de atividades domiciliares e extraclasses, de momentos
de orientação individual e/ou em grupos pelos professores – sempre que necessário e possível. 

Por outro lado, o instituto da Reclassificação permite ao aluno a matrícula em série diversa
daquela em que está classificado, expressa em parecer elaborado por Comissão de Professores,
fundamentada nos resultados de diferentes avaliações realizadas.

Também por meio de avaliação o instituto de Aproveitamento de Estudos permite reconhecer
como válidas as competências desenvolvidas em outros cursos – dentro do sistema formal ou informal
de ensino ou adquiridas do trabalho.  

Ao final de cada série, após análise com o aluno, os resultados serão expressos por uma das
menções abaixo,  conforme estão conceituadas e operacionalmente definidas:

 

Conceito Definição Operacional

MB Muito Bom O aluno obteve excelente desempenho no desenvolvimento
das competências do componente curricular no período.

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

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

I Insatisfatório
O aluno obteve desempenho insatisfatório no
desenvolvimento das competências do componente
curricular no período
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No Ensino Técnico, destacam-se ainda dois elementos diferenciadores da ETEC em nossa
comunidade: a elaboração do TCC  nas disciplinas de  PTCC  e DTCC ; a oferta de estágios.

O Trabalho de Conclusão de Curso, constitui-se no resultado do esforço de síntese, realizado
pelo aluno, para articular os conhecimentos técnicos adquiridos ao longo do curso com o processo de
investigação e reflexão acerca de um tema de seu interesse.

A sistematização do conhecimento sobre um objeto pertinente à profissão, desenvolvido
mediante controle, orientação e avaliação docente, permitirá aos alunos o conhecimento do campo de
atuação profissional, com suas peculiaridades, demandas e desafios.

Ao considerar que o efetivo desenvolvimento de competências implica na adoção de sistemas
de ensino que permitam a verificação da aplicabilidade dos conceitos tratados em sala de aula, torna-
se necessário que cada escola, atendendo às especificidades dos cursos que oferece, crie
oportunidades para que os alunos exercitem essas habilidades.

O TCC  nesta Unidade Escolar é feito em equipes, sob a orientação de um professor
responsável e envolve necessariamente uma pesquisa empírica, que somada à pesquisa bibliográfica
dará o embasamento prático e teórico necessário para o desenvolvimento do trabalho. A temática
abordada deve estar contida no âmbito das atribuições profissionais da categoria, sendo de livre
escolha do aluno. 

Orientação

        Ficará a orientação do desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso por conta do
professor responsável pelos temas do Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no 2º
Módulo e Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) , no 3º Módulo. 

Forma de apresentação dos projetos

Para a  apreciação e validação dos projetos estão estabelecidas as seguintes formas de
apresentação:  

1 Apresentação oral obrigatória à Banca de TCC de acordo com o cronograma previamente
estabelecido e divulgado na escola.

2 Todos os trabalhos devem ser apresentados em  power point e/ou em banners dependendo da
escolha das equipes.

3  Os  trabalhos devem ser formatados de acordo com a  normas e orientações do CPS e ABNT e
contidas nos Manuais de Orientação da Escola e do CPS.

4  Ocorrerão duas apresentações - a primeira ao final do segundo módulo, e a segunda no final do 3º
módulo, ambas de participação obrigatória.

5  No segundo módulo as equipes deverão apresentar uma cópia escrita do trabalho elaborado.  Para
o 3º Módulo, uma semana antes do início das apresentações finais, os alunos deverão  entregar ao
Coordenador do Curso:  um trabalho em CD, com arquivo em PDF;

6. O processo de elaboração do trabalho de conclusão de curso assim como a apresentação oral, é
desenvolvido em equipe.

OBS: Caso aconteça do grupo de alunos não se apresentar à banca, a equipe será notificada  e
deverá obrigatoriamente requerer uma nova data para se apresentar.  

TCC e o Programa INOVA SÃO PAULO

 A partir de 2016, foram integradas ao trabalho de elaboração do TCC as atividades do PROJETO
INOVA que implementa ideias originais e inovadoras para as propostas de projeto de pesquisa.

 



20/07/2017 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 13/115

O INOVA que atua através do ALI – Agente Local de Inovação faz a promoção das ideias propostas,
com foco em que os TCCs virem negócios reais e insiram os alunos numa proposta de
empreendedorismo.

Desenvolver projetos inovadores é o desejo de todos os empreendedores, mas colocá-los em prática
nem sempre é uma tarefa fácil, por isso, o Programa Inova São Paul,  uma iniciativa do Estado de São
Paulo, apoia empresas paulistas de base tecnológica e de perfil inovador em estágio inicial ou em
processo.

No Centro Paula Souza, o INOVA  promove o desenvolvimento, a organização e gestão do
conhecimento através de pesquisas em todos os Eixos Tecnológicos, pesquisas essas aplicadas à
promoção da cooperação com a sociedade.

A ETEC DE Registro, dessa forma, espera  que as boas ideias comecem a fluir e tenhamos a
efetivação de ideias empreendedoras dentre os nossos trabalhos. 

Acompanhamento e Procedimentos para controle da Evasão Escolar

 É objetivo da  ETEC de Registro desenvolver  um  trabalho que possibilite uma escola aberta,
acolhedora e comprometida com uma educação de qualidade, voltada para as reais necessidades de
sua comunidade atendendo o pressuposto  primordial de  acolher o aluno na escola e de mantê-lo
até a conclusão do curso, dirimindo em 50% os índices de  evasão da escola. Para tal os
procedimentos adotados serão:

 Aula inaugural no auditório da escola para informação: recepção no primeiro dia de aula para situar e
orientar o aluno sobre o curso;

Atividade receptiva solidária para acolher os novos alunos;

Realizar prova-diagnóstico e trabalhar as lacunas de aprendizagem, principalmente nas primeiras
semanas do semestre.

Levantamento da frequência dos alunos – semanalmente.

Contato e integração de auxílio e acompanhamento a alunos e famílias

Integração entre os alunos e alunos/direção, através de reuniões e bate-papos informais.

Instituir o Grêmio estudantil.

Acompanhamento e atenção por parte dos professores, CC, OE e CP observando-se o aprendizado e
desempenho do aluno, registrado em fichas anexadas às planilhas de frequência.

Trazer ex-alunos para motivar e incentivar os novos.

Favorecer a participação dos alunos e suas famílias na vida escolar através de eventos que
oportunizem e valorizem as capacidades de dons artísticos individuais e coletivos através da
produção escrita, da leitura, da oralidade, de músicas e danças, etc

Realizar palestras motivacionais voltadas à empregabilidade na área;

Realizar palestras diversificadas com profissionais da área.

Incentivar e oportunizar a participação dos alunos em olimpíadas diversificadas do conhecimento:
OBMEP, OBFEP; DNA, SARESP e outras.

Intensificar o trabalho de preparação dos alunos para a participação no ENEM.

Motivar os alunos para participação no SARESP.

Otimizar a divulgação dos resultados de desempenho dos alunos no SARESP ENEM e Vestibulares,
beneficiando a imagem e valorização da escola e da qualidade de ensino, assim como a autoestima
dos alunos.
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Otimizar as parcerias com empresas e visitas técnicas.

 

Ações Comunitárias 

A ETEC de Registro tem buscado desenvolver o perfil integrador e para isso a escola vem efetivando
ações comunitárias envolvendo toda a comunidade escolar.

Desenvolver a plena cidadania através do respeito às diferenças sócio- culturais e do espírito solidário
e voluntário de participação comunitária, é essencial ao mundo atual.  Este deve ser um compromisso
da escola atual, frente aos seus educandos e famílias. Este é um trabalho que já vem que vem sendo
desenvolvido em 2016. 

CAMPANHAS PROPOSTAS PARA 2017

  1  Atividade Receptiva  Solidária - A atividade é considerada uma forma de acolher e integrar os
novos alunos com os veteranos da escola, ou seja, uma forma de "entrar no clima". Na ETEC os
alunos veteranos organizam o trote sob orientação dos professores e da coordenação, é a
ATIVIDADE RECEPTIVA, onde os alunos participam de gincanas e lanche coletivo, fazem
apresentações musicais e de danças e arrecadam alimentos não perecíveis que são doados a
algumas instituições de caridade.NEste ano o Ensino Médio e ETIm/Informática - turmas da
manhã,realizaram a atividade no dia 07.03.2017 e as  turmas dos Técnicos (noturno) no dia
 17.03.2017.

  

2 Campanha de Alimentos

Durante a atividade receptiva solidária, foram arrecadados alimentos não perecíveis doados a
instituições de caridade da cidade de Registro e outras da região, para uma comunidade caiçara do
município de Cananeia, que sofre em extremas condições de sobrevivência.

Foto 2 -  Alimentos arrecadados pelos alunos

 

Fonte: ETEC de Registro, 

3 Campanha do Agasalho

 

Os alunos também desenvolverão campanha de solidariedade para arrecadação de agasalhos a
serem doados no início do período de inverno, para o fundo social de solidariedade do Município de
Registro. Esta campanha será iniciada no mês de maio e concluída no mês de junho de 2017.

 

EXPANSÃO DO TRABALHO E DA ATUAÇÃO da ETEC DE REGISTRO. 

CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
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CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

SALA DESCENTRALIZADA DE CAJATI 

Tendo em vista que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente em termos de
profissionalismo e qualidade de serviços prestados, o Centro Paula Souza oferece a população cursos
de qualificação que a preparam para enfrentar o mercado de trabalho com êxito. Pelo perfil do
mercado de trabalho regional, onde prevalece o setor de serviços, o curso Técnico em Administração
vem despertando o interesse da comunidade. Assim, a sala descentralizada oferta esse curso.

CURSO TÉCNICO EM COMÉRCIO

SALA DESCENTRALIZADA DE JACUPIRANGA

Acompanhando o desenvolvimento do trabalho regional e a realidade econômica do país,
consideramos a importância das oportunidades empreendedoras. Nesse sentido, a oferta do Curso de
Técnico em Comércio visa contribuir para formação profissional dos alunos, constituindo-se em uma
ferramenta que impulsione o desenvolvimento e a qualificação profissional dos mesmos na área de
Comércio.  

 Sendo o perfil da economia regional expressivamente estruturado na área de serviços, a oferta do
Curso Técnico em Comércio visa contribuir para a impulsão econômica contribuindo na formação de
empreendedores  e nas Iniciativas de empreendedorismo.

A arte de empreender inspira e motiva pessoas pelo mundo todo. Grandes negócios são criados e
ótimas ideias são colocadas em prática

NÚCLEO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL QUILOMBO  ANDRÉ LOPES –  ELDORADO/SP

A sociedade brasileira conquistou no seu Art. 206 da Constituição Federal que a educação nacional
seja orientada pela:

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;

IV - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - Valorização dos profissionais do ensino, garantidos na forma da lei; 

VI - Gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - Garantia do padrão de qualidade.

Na perspectiva de fazer valer a Constituição Federal de 1988, a Lei 9394/96 e a Lei 10.639, o
Conselho Nacional de Educação aprovou em 10/03/2004, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnicoraciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana.

As Diretrizes Curriculares são uma resposta na área de educação que orienta a implementação de
políticas de reparações para as populações negras ao mesmo tempo em que reconhece e valoriza a
história por eles construída.

Considerando que a educação é um dos direitos humanos básicos para a formação da pessoa, os
quilombolas estão lutando para conquistar não só o direito ao acesso, mas principalmente as
condições de permanência e bom aproveitamento e poder atuar para a construção de uma
escolarização que contemple sua identidade, sua cultura, seus valores.

Com essa concepção em 2013 a ETEC de Registro, teve sua atuação expandida com a criação de
uma   ETEC  Quilombola,  sediada no  Quilombo André Lopes, no município de Eldorado, que
funcionará como extensão desta ETEC,inaugurada em 14 de setembro de 2013, com  presença do
Governador Geraldo Alckmim e da Professora Laura Laganá, Superintendente do CPS.
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A unidade tem seis salas de aula, um laboratório de Informática, dois espaços destinados aos
laboratórios de Agroindústria e Análise de Solos, biblioteca, salas administrativas e pedagógicas,
salas multiuso, refeitório e dois alojamentos para professores. Conta também com quadra
poliesportiva e vestiários.

A escola foi iniciada com duas turmas totalizando 80 alunos no curso de Agroecologia. O curso
discute agricultura familiar e tradicional, além de questões ligadas ao meio ambiente. “A ideia é que
esses jovens retornem às suas propriedades e possam colaborar no aperfeiçoamento do cultivo e na
comercialização."  Banana e pupunha são as principais culturas da região. Parte dos quilombolas
integra uma associação que vende seus produtos. Em dezembro de 2014, aconteceu então a
formatura da primeira turma de Técnico em Agroecologia do Núcleo. Evento este organizado pelos
professores e alunos. Em 2015 os alunos da segunda turma de matriculados encontraram dificuldades
para o acesso à escola, em virtude da falta de transporte público.Considerando a distância dos bairros
de origem, muitos acabaram se evadindo e em consequência no segundo semestre o curso foi
interrompido.O curso foi retomado em fevereiro de 2016  com 39 alunos, dos quais apenas 8
concluíram o curso, devido ainda à falta de transporte.

 PRÁTICAS DE GESTÃO ESCOLAR

Considerando que o projeto político pedagógico que a escola se propôs desenvolver em 2017, foi
discutido e deliberado por todos, entendemos que o modelo de gestão que ora desenvolvemos é o de
gestão democrática, compartilhada e  participativa.

Assim, a ETEC de Registro deverá desenvolver instrumentos de incentivo e suporte ao  trabalho do
professor, visando otimizar seu engajamento nas ações coletivas que visem à melhoria da qualidade
do ensino ofertado à comunidade, e à consecução das metas propostas  para o presente ano letivo.
 Para assumirmos esse compromisso, será necessário: 

1     - Criar um ambiente estimulante e motivador para a comunidade escolar estabelecendo formas de
envolver o maior número possível de docentes para que somem forças no enfrentamento às
dificuldades:

è  Estimular a participação através de estratégias de envolvimento que contemplem, por
exemplo: eventos de solidariedade, inclusão social, convivência social do grupo docente.

è  Otimizar e garantir a transparência da gestão escolar.

è  Aproveitar as diferentes habilidades do professor para desenvolver  ações criativas e
relacionadas à sua formação profissional que complementem as atividades curriculares e o
valorizem: exposições, apresentações, realização de palestras, etc.

2 -  Avaliar o trabalho pedagógico dos professores e praticados na instituição.                               

         ->  Considerar e intensificar a valorização da avaliação institucional

       -> Valorizar, estimular e destacar o desempenho na avaliação da aprendizagem, (internas e
externas) que reflitam positivamente para a imagem da escola.

3 - Conseguir fazer com que os professores e a comunidade escolar assumam o compromisso com o
objetivo de melhorar a educação.

è   Estimular a aprendizagem contínua e o desenvolvimento profissional do do professor divulgando e
informando sobre cursos, atualizações e capacitações internas e externas.

è   Valorizar e destacar as boas práticas de sala de aula.

è Incentivar a prática de colaboração entre os professores através da integração curricular e
interdisciplinaridade

 Dessa forma, espera-se  estabelecer os mecanismos necessários para a melhoria da qualidade do
nosso trabalho.
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PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E AÇÕES

CONTRA A EVASÃO

 

 Para o acompanhamento e controle dos projetos e ações contra a evasão, a escola desenvolverá ao
longo do ano letivo, um conjunto de estratégias.   O trabalho pedagógico terá foco na atuação da
equipe gestora junto aos professores, visando otimizar a qualidade do processo ensino –
aprendizagem, atuando presencialmente junto a esses profissionais nas reuniões quinzenais, quando
as dificuldades são apresentadas e as ações saneadoras planejadas.                               
 A proposta é a de estruturação do trabalho em três frentes:
 A 1ª envolve a imagem da escola e sua força para atrair novos candidatos interessados nos
cursos ofertados, otimizando a divulgação da escola tendo em vista os Vestibulinhos.

 

- Otimizar a participação  das  diferentes equipes de professores: organizar as

equipes e distribuir tarefas a partir de janeiro para que todos dediquem esforços.

 

- Inovar as estratégias de divulgação tendo em vista o novo cenário educacional

da cidade. Devemos considerar que a região recebeu polos de ensino de várias

instituições de forte imagem e reconhecimento nacional e estadual, tais como:

Instituto Federal, SESC e SENAC e para 2018 o SENAI. Todas essas

instituições têm forte  marketing institucional atuando na comunidade com os

quais devemos conviver e competir. Precisamos melhorar essa ação.

 

 

-   Divulgar amplamente os cursos visitando todas as escolas públicas que

tenham público-alvo:

 ●  Registro – Massako, Rui Prado, Antônio Fernandes, Alay Correa, Koki Kitajima, Aurora Coelho,
CEEJA, Fabio Barreto, Joaquim Goulart, Pacheco Lomba, Irene Machado, Paschoal Grecco.

● De Pariquera- Açu/ Sete Barras/ Miracatu/ Jacupiranga/ Cananeia

/Eldorado/ Cajati e Juquiá.

- Exibir a identificação da escola no seu prédio visto que não há, assim como placas indicativas no
trânsito da cidade. Destaca-se a importância para a localização da escola; observamos dificuldades
de pessoas de outras cidades.

A 2ª frente consiste no trabalho voltado para a prevenção à evasão a partir da motivação à
permanência escolar.

Criar a cultura do #eusouETEC, o enraizamento e sentimento de pertencimento. Apoio ao alunos com
dificuldade de aprendizagem, possibilitando a recuperação e a plena inclusão no grupo e na escola.
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 Aumento do engajamento dos alunos. Espera-se otimizar a aproximação com a comunidade escolar;
a mellhora na relação entre a comunidade escolar e o aumento da confiança dos pais na instituição de
ensino.

Este trabalho visa integrar as diferentes comunidades: os alunos representados pelo Grêmio
Estudantil, a equipe da CIPA, professores, coordenadores e pais. Instituições parceiras serão
buscadas, como a IBOVESPA, Ibama e outras da cidade.  Assim, como descrito no campo Projetos
deste PPG, são propostas as seguintes ações:

 1 - Segurança Escolar:  Intensificar a atuação da CIPA e o treinamento da Brigada de Proteção e
Segurança Escolar, envolvendo, colaboradores, o Grêmio Estudantil  e alunos da Sede e Classes
Descentralizadas focando na segurança do trabalho,.

2 - Relacionamento interpessoal:  Realizar treinamentos que contribuam  para a otimização do
atendimento receptivo na Secretaria da Escola, as relações na sala de aula e no ambiente através de
encontros com profissionais da área que orientem a boas condutas pessoais e profissionais.

3 - Economia Familiar:   Realizar minicursos desenvolvidos por professores da escola  e  pais que
contribuam  para a compreensão e  formação  da  economia familiar: como economizar? como fazer
poupança com a renda familiar ainda que pequena? Quais os melhores programas para  efetivar um
investimento ou poupança? Buscar parceria com a IBovespa.

 4 - Imposto de Renda: Oferecer a prestação gratuita de serviço para a consecução anual da
Declaração do Imposto de Renda, especialmente às famílias carentes. Buscar parceria com
escritórios de contabilidade, como o RIMA Contábil e Chicaoka Contabilidade.

 5. Sustentabilidade: desenvolver coletas seletivas, realizar reciclagem, criar parcerias com escolas
públicas de ensino fundamental e desenvolver campanhas de conscientização ambiental. Buscar
parcerias com Ibama, BIO's, Sucem, Secretaria do meio-ambiente e recursos hídricos, e outros. 

6 Divulgar as ações do PROJETO INOVA x TCC 2017 (feiras, Boot camp, Demoday) junto a outras
escolas, convidando-as a participarem dos eventos que dinamizam nossa vida escolar e a tornam
mais significativa.

7 Palestras motivacionais -  oferecer por áreas de mercado.

8 Oferecer orientações e aconselhamento sobre diferentes  situações e temas bulling,
discriminação racial, social, religiosa, homofóbicas, problemas emocionais, sociais e familiares, etc.
(vídeos/filmes); SARESP e ENEM. No site da escola criar um espaço virtual para Orientação
Educacional Geral para tratarmos desses temas.

9 Formar equipes de trabalho que possam contribuir para a busca de estágios/empregos através do
fortalecimento das relações com as empresas de Registro e região. (professores técnicos)
 

10 Trazer alunos egressos para depoimentos.

11  Realizar encontro de ex-alunos no mês de setembro.

12 Realizar evento de confraternização na escola  - Festa Junina e Sarau Literário sob
responsabilidade da Sala de Leitura e dos alunos do Curso de Eventos.

A 3ª frente foca no controle e na prevenção da evasão
 
Contempla ações junto aos alunos, juntos aos professores e junto aos pais.
 
Quanto aos alunos, visa:
Manter o aluno informado sobre seu desempenho escolar índices de frequência. Manter o aluno
informado sobre o calendário de provas e atividades da instituição.
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Manter o aluno informado sobre eventos e comunicados da instituição, envolvendo-o plenamente.
 
Quanto aos pais, visa:

Informar aos pais e responsáveis a frequência, notas e ocorrências disciplinares dos filhos.
                                                                                                                                    

Informar os responsáveis sobre as atividades da instituição, sobre as atividades e tarefas dos filhos,
envolvendo-os plenamente.

                                                        

Informar aos responsáveis se os alunos estão realizando as tarefas extraclasse propostas pelos
professores.

 

Instrumentos

1 Controle da movimentação periódica  e produtividade de acordo com a Planilha de
Monitoramento da Supervisão Regional através das análises quantitativa e qualitativa.
(Responsáveis: Diretoria Acadêmica, Coordenação Pedagógica e Coordenadores de Curso).

2 Acompanhamento semanal da frequência no Sistema SIGA. (Coordenadores de Curso).

3 Comunicar o aluno faltoso: registrar a orientação no Sistema. (Coordenadores de Curso).

4 Garantir Recuperação Contínua: atividades domiciliares, orientações   individuais e presenciais;
orientações específicas (sites, bibliografias, aulas on line, devolutivas de trabalhos e avaliações com
ênfase nas correções, etc). Acompanhar pelos registros de aulas. (Coordenação Pedagógica e
Coordenadores de Curso).

5 Apoio e orientação à aprendizagem: Formação de  Grupos de Estudo: Acesso à Internet ->
disponibilizar o acesso à Biblioteca/  horário e pcs. Acompanhar através da formação dos grupos e
das listas de presença.

Para os alunos do período noturno: Horário de funcionamento da biblioteca – das 18h às 19h 
(estudos espontâneos e grupos de estudos/monitoria para o noturno).  (Coordenação Pedagógica e
Coordenadores de Curso).

6  Controle da participação dos pais nas reuniões de RPM: Lista de presença com os pais ou
responsáveis à reunião. (Coordenadores de Curso).

7  Pesquisa de  motivos de absenteísmo: em cursos e evadidos. . (  Coordenadores de Curso).

 
Quanto aos professores, visa: (sede e CDs)
 

Dar sequência aos estudos e discussões junto aos professores buscando envolvê-los de forma
consciente para avaliar o aluno observando se ele aprendeu ou desenvolveu novas habilidades e
informações.

 

Dar continuidade às discussões e estudos sobre a avaliação da aprendizagem para que se alcance
um processo avaliativo e de recuperação adequados, em especial o caráter e a composição da prova
escrita onde se observam as maiores necessidades.

    - Buscar a construção de instrumentos avaliativos interdisciplinares que integrem diferentes 
componentes  curriculares



20/07/2017 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 20/115

    - Buscar a diversificação dos tipos de instrumentos valorizando as diferentes habilidades dos
alunos, tais como: oralidade, capacidade de entendimento e de percepção, habilidade motora, prática,
trabalhar em grupo e resolver problemas e outras habilidades executivas.

- Discutir o desempenho dos alunos na avaliação diagnóstica e fichas socioeconômicas aplicadas aos
novos alunos fazendo as necessárias análises e traçando o perfil desses alunos, a partir das
discussões já iniciadas em 2016:

 - O que  eu conheço sobre avaliação diagnóstica? Como formular uma avaliação diagnóstica? Qual o
melhor momento para se realizar uma avaliação diagnóstica? Todas essas discussões já foram
permeadas pela leitura do texto  “Nem só de provas vive a escola”, do  Prof. Ilydio Pereira de Sá –
UERJ / USS.  

- Acompanhar o trabalho a partir das reuniões de curso.

 

Instrumentos:

 

 Planilhas de monitoramento -  Controle da movimentação periódica  e produtividade de acordo
com a Planilha de Monitoramento da Supervisão Regional através das análises quantitativa e
qualitativa - leitura e  interpretação dos dados  a cada final de período/bimestre letivo. Adequar ações.
 (Responsáveis: Diretoria Acadêmica, Coordenação Pedagógica e Coordenadores de Curso).

Monitorar o cumprimento dos PTDs e Planos de Aula através das fichas de acompanhamento.
(Coordenação Pedagógica e Coordenadores de Curso).

Realizar o replanejamento pedagógico sempre que necessário. (Coordenação Pedagógica e
Coordenadores de Curso).

Avaliar os índices de desempenho, após os Conselhos de Classe e propor ações. (Coordenação
Pedagógica e Coordenadores de Curso).

 

 

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Criação da Escola: Decreto 56.090 de 16 de agosto de 2010.

 

Modalidades de ensino:

 
1)   Ensino Médio:
 

Autorização: Parecer CEE № 105/98, publicado no DOE de 02/04/1998; Seção I; pág. 13;

Fundamentação Legal: Lei Federal № 9394/96, alterada pela Lei Federal № 11684/08, Resolução CNE/CEB № 02/12 e
Indicações CEE № 09/00 e 77/08.

 

2) Habilitação Profissional de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio:

 

Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996; Lei Federal nº 11741/2008; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014; Resolução
CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010;
Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto Federal nº 5154, de 23-7-2004.
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Plano 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.

 

3) Habilitação Profissional de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio - Programa Vence:

 

Resolução SE nº 78 de 7-11-2008, Lei Federal nº 9394/96, Decreto Federal nº 5154/2004, Parecer CNE/CEB nº 39/2004,
Lei Federal nº 11741/2008, Resolução CNE/CEB nº 06 de 20-09-2012, Resolução CNE/CEB nº 02 de 30-01-2012,
Resolução CNE/CEB nº 04 de 13-07-2010, Parecer CNE/CEB nº 5, de 4-5-2011, Parecer CNE/CEB nº 11 de 12-06-2008,
Resolução CNE/CEB nº 3 de 09/07/2008, alterada pela Resolução CNE/CEB nº 04 de 06-06-2012, Deliberação CEE nº
105/2011, das indicações CEE nº 8/2000 e nº 108/2011.

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC - 134, de 04-10-2012, publica no Diário Oficial de 5-10-2012 - Poder
Executivo - Seção I - página 38.

 

4) Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração:

 

Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012;
Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; decreto Federal nº 5154, de 23-7-2004.

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

 

5) Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática:

 

Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012;
Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto Federal nº 5154, de 23-7-2004.

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

 

6) Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Comércio:

 

Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 05-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-09-2012;
Resolução SE nº 78, de 07-11-2008; Decreto federal nº 5154, de 23-7-2004; 

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder
Executivo - Seção I - páginas 52 e 53. 

 

7) Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Eventos:

 

Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 05-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-09-2012;
Resolução SE nº 78, de 07-11-2008; Decreto federal nº 5154, de 23-7-2004; 

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 758, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder
Executivo - Seção I - página 54.  

HISTÓRICO DA ESCOLA
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HISTÓRICO

 "A ETEC de Registro", foi instalada em fevereiro de 2009, inicialmente com duas turmas do Ensino
Médio e duas do Curso Técnico em Administração, com um total de 160 (cento e sessenta) alunos,
funcionando na Escola Estadual Dr. Fábio Barreto, até junho de 2009. A partir de agosto a escola foi
transferida para o prédio localizado na Rua Tamekishi Takano, 05  e Rua Miguel Aby Azar, nº 135,
ambos no Centro de Registro.

Foram instalados  laboratórios de Informática, Laboratório de Instrumentação Pneumática e
Laboratório de Análises / Instrumentação (Protocolo Hart).

A Unidade nasceu da extensão da Escola Técnica Estadual  EngenheiroAgrônomo  Narciso de
Medeiros,  popularmente conhecida  na região como Colégio Agrícola de Iguape, que tinha como
Diretor o Professor Mauro Sérgio Adinolfi e que foi o responsável pela implantação da Classe
Descentralizada de Registro.

A coordenação da implantação da ETEC em Registro foi da Professora Vivian Maria Cordeiro,
professora há treze anos do Centro Paula Souza. Com a criação da Etec de Registro a mesma
passou a responder pela Direção Pró Tempore. Desde 14 de julho de 2012 a ETEC está sob a direção
do Professor Mauro Sérgio Adinolfi, após processo eleitoral realizado com a comunidade escolar.

A Etec foi criada  pelo Decreto 56.090 de 16 de Agosto de 2010 - Escola Técnica de
Registro, como  Unidade de Ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza"

Atualmente a  escola funciona em três turnos com os seguintes cursos: Ensino Médio, Técnico em
Informática Integrado ao Médio,Técnico em Administração Integrado ao Médio - Programa
Vence, Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração, Habilitação
Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em   Informática,  Habilitação Profissional Técnica de
Nível Médio de Técnico em   Eventos e Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico
em Comércio. 

A "ETEC de Registro" possui quadro docente formado por professores competentes e
profissionalmente reconhecidos na cidade e região, observamos que há significativa experiência
profissional e boa didática de sala de aula.  No Ensino Técnico o quadro docente é formado por
profissionais de excelente nível que respondem pela qualificação dos discentes na forma teórica e
prática de acordo com as necessidades do mercado de trabalho.

Quanto ao corpo discente recebe alunos oriundos de diferentes cidades e escolas da região, com
diferentes perfis e níveis de aprendizagem, carecendo de acompanhamento sistemático e constante.

A partir do segundo semestre de 2015, a Etec de Registro ocupa o prédio, situado a Rua Waldemar
Lopes Ferraz, 232, Vila Tupy, Registro. A mudança se deve ao fato da Prefeitura Municipal de
Registro, solicitar a Administração Central a devolução dos dois prédios anteriormente ocupados pela
Etec e disponibilizar uma nova edificação, devidamente aprovada pelo Setor de Infraestrutura do
Centro Paula Souza, que projetou e a Prefeitura realizou as adequações requeridas. A edificação está
alugada pela Prefeitura de Registro, de particular, para o funcionamento da Etec, conforme Convênio
entre as partes. O Centro Paula Souza, é responsável pelo pagamento das contas de luz, água e
telefone da escola.

Diante disso a ETEC tem o desafio de sempre melhorar a sua qualidade de ensino, levando em
consideração o seu recente histórico visando contribuir para o desenvolvimento da região. 

  

 

 inserir foto

Foto 1 - Alunos do Ensino Médio e do ETIM em frente à fachada do novo prédio da ETEC de Registro, na Vila Tupy. 

 
DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

A ETEC de Registro, está instalada na cidade de Registro, que fica no Vale do Ribeira - uma região de
contrastes. O Vale do Ribeira, ao mesmo tempo que apresenta a maior faixa contígua de Mata
Atlântica do país, grandes recursos hídricos, ainda sem poluição, riquezas paisagísticas, belezas
naturais exuberantes, o (PETAR - Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o Complexo Lagamar);
diversidade de comunidades tradicionais onde se destacam as quilombolas, que originaram uma
escola com o selo Centro Paula Souza – o Núcleo de Formação Profissional "Quilombo André Lopes"
para atendimento das necessidades da maior comunidade Quilombola do Estado de São Paulo, tem
em contraste, municípios com os piores IDHs do Estado. A ETEC, por seu caráter regional, atende
alunos oriundos também desses municípios extremamente carentes.

O Vale do Ribeira pode ser dividido em três áreas distintas na porção paulista:

- Alto Ribeira  - município de Ribeira até Eldorado;

- Médio Ribeira - compreende parte de Eldorado até Registro;

- Baixo Ribeira - compreende Complexo Lagamar - Iguape - Ilha Comprida - Cananéia.

Destes a ETEC de Registro atende até 15 municípios, já que possui localização privilegiada, com
facilidades de locomoção e transportes intermunicipais. Assim a comunidade escolar é muito diversa,
com alunos oriundos do diferentes municípios e comunidades. Da mesma forma, há alunos oriundos
de escolas públicas, a grande maioria, e também alunos de escolas particulares.  Esse quadro
também se estampa na equipe docente.  Economicamente, os alunos apresentam condições
regulares de aprendizagem e desempenho escolar. A procura pelos Vestibulinhos tem sido positiva e
especialmente para o Ensino Médio e ETIM, a procura é bastante interessante, tendo acompanhado
os melhores índices do CPS.                                                                                                                                                            

A oferta do último vestibulinho foi de 180 vagas, sendo; 

Sede: 

35 vagas para a 1ª serie do Ensino Médio Regular

35 vagas para a 1ª série do ensino Técnico Integrado ao Médio - Técnico em Informática

35 vagas para o Curso Técnico em Administração

35 vagas para o Curso Técnico em Eventos 

Sala descentralizada de Jacupiranga

40  vagas para o Curso Técnico em Comércio

 

Para o 2º semestre de 2017, a ETEC solicitou os seguintes cursos, inseridos no processo do
Vestibulinho desse período. 

35 vagas para o Curso de Técnico em Administração - noite

35 vagas para o  Curso Técnico em Informática - noite

35 vagas para o Curso Técnico em Comércio - noite

 

 A ETEC de Registro, desde a sua criação, há oito anos, vem oferecendo cursos na área de serviços
preferencialmente. Iniciou sua implantação como Extensão da ETEC Eng. Agrônomo Narciso de
Medeiros, em Iguape, em 2009 e ofereceu de imediato o Curso Técnico em Administração e o Curso
Técnico em Instrumentação Industrial, além do Ensino Médio. Nada mais oportuno, já que o
desenvolvimento regional está atrelado ao segmento de serviços e o Curso Técnico em
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Instrumentação Industrial ofertado na época, era vocacionado ao Complexo Industrial de Cajati (Vale-
Fosbrasil-Cimpor) – expressivo complexo industrial da região e que agrega grande número de famílias
através da representatividade de seus colaboradores. Em 2015 o curso foi extinto por determinação
do MEC. 

Com o passar do tempo incrementou e disponibilizou o Curso Técnico em Informática, de Técnico
em Logística em Classes Descentralizadas (Jacupiranga e Cajati) e Técnico em Contabilidade. É
responsável pelo Núcleo de Formação Profissional “Quilombo André Lopes”, em Eldorado, onde
atende a demanda da maior Comunidade Quilombola do Estado de São Paulo, com o Curso Técnico
em Agroecologia, também suspenso no momento. Atualmente a Etec oferece a modalidade Integrada
ao Ensino Médio (ETIM) em Informática e o VENCE em Administração em Registro e Eldorado (NFP).
Em 2016, somaram-se as Classes Descentralizadas   dos municípios de Cajati, Jacupiranga e Sete
Barras, com o Curso Técnico em Administração, oferecendo 40 vagas ao final de cada turma.

Já em 2017, a classe descentralizada de Sete Barras não obteve demanda para nova turma e teve
seu funcionamento interrompido. As demais classes permanecem funcionando. 

Tabela 1 – Oferta de cursos pela ETEC de Registro Sede/Descentralizada em 2016/2017

 
Cursos Ofertados em 2016         Cursos Ofertados em 2017

Ensino Médio Regular

Ensino Técnico Integrado ao Médio

Curso Técnico em Administração

Curso Técnico em Informática

Curso Técnico em Contabilidade

Curso Técnico em Agroecologia 

Curso Técnico em Administração/
Integrado  VENCE

Ensino Médio Regular

Ensino Técnico Integrado ao Médio

Curso Técnico em Administração

Curso Técnico em Informática

Curso Técnico em Eventos

Curso Técnico em Comércio  

Curso Técnico em Administração/

Integrado  VENCE

Fonte: ETEC de Registro 2017. 

Dessa forma, observa-se que a ETEC de Registro vem se consolidando como referência no ensino na
região.

 

  

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO

Modalidade: Técnico

Descrição:

1- Habilitação : Técnico em Administração

O Técnico em Administração é o profissional que controla a rotina administrativa das empresas. Colaboram nos
planejamentos estratégicos, tático e operacional.  Realizam atividades em recursos humanos e intermediam mão-de-obra
para colocação e recolocação. Atuam na área de compras, auxiliam no setor contábil e assessoram a área de vendas.
Intercambiam mercadorias e serviços e executam atividades nas áreas fiscal e financeira.

Carga Horária: 1500 horas

Certificações:

Módulo I = Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar Adminsitrativo
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Módulo I + II = Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Assistente Administrativo

Módulo I+ II + III = Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração

Atuação no Mercado de Trabalho: Área da Industria, comércio, prestação de Serviços em empresas em geral de pequeno e
médio porte.

Disciplinas trabalhadas no curso: Linguagem, Trabalho e Tecnologia; Aplicativos informatizados da Administração;
Processos de Operações Contábeis; Métodos Quantitativos Aplicados à Administração; Gestão Empresarial; Psicologia
Organizacional; Ética e Cidadania Organizacional; Sistemas Econômicos; Administração Jurídica; Gestão Ambiental;
Administração de Materiais; Gestão de Marketing; Gestão de Competências; Planejamento do Trabalho de Conclusão de
Curso; Administração da Produção; Gestão de Logística; Sistemas de Informações Gerenciais; Processos Financeiros e
Orçamentários; Criação e Desenvolvimento de Empresas; Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso; Inglês
Instrumental.

 

2- Habilitação : Técnico em Informática

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

Carga Horária: 1500 horas

Certificações:

Módulo I = Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Informática.

Módulo I + II = Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar em Programação de Computadores.

Módulo I+ II + III = Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática.

Atuação no Mercado de Trabalho: O mercado de trabalho do técnico em Informática é amplo, abrangendo instituições
públicas, privadas e do terceiro setor, que demandam sistemas computacionais, especialmente envolvendo programação de
computadores: indústrias em geral, comércio, empresas de prestação de serviço, empresas de tecnologia da informação,
empresas públicas, privadas, estaduais e federais. Poderá trabalhar como autônomo em consultoria, treinamento e
desenvolvimento de softwares.

Disciplinas trabalhadas no curso: Gestão de Sistemas Operacionais;  Instalação e Manutenção de Computadores;  Lógica
de Programação;  Operação de Software Aplicativo; Técnica e Linguagem para Banco de Dados; Inglês Instrumental;
 Linguagem, Trabalho e Tecnologia; Organização Empresarial; Estrutura de Dados; Programação de Computadores;
Desenvolvimento de Software; Redes de Comunicação de Dados; Analise de Programação; Planejamento do Trabalho de
Conclusão de Curso; Programação para Internet; Aplicativos para Projetos; Ética e Cidadania Organizacional;
Desenvolviemento do Trabalho de Conclusão de Curso.

 

 3  Habilitação: Técnico em Comércio 

 O TÉCNICO EM COMÉRCIO é o profissional que aplica métodos de comercialização debens e serviços, visando à
competitividade no mercado e atendendo às diretrizes organizacionais. Comunica previsões e demandas aos fornecedores.
Efetua controle quantitativo e qualitativo de produtos e procede a sua armazenagem no estabelecimento comercial.
Operacionaliza planos de marketing e comunicação, logística, recursos humanos e comercialização.

Carga Horária: 1500 horas

Certificações
 
Módulo I = Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar Comercial
 
 
Módulo I + II = Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Assistente  Comercial
 
 
Módulo I+ II + III = Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Comércio

 

Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM COMÉRCIO deverá ter construído as seguintes competências gerais:
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Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM COMÉRCIO deverá ter construído as seguintes competências gerais:

  - aplicar planos estratégicos das áreas de Comercialização, Marketing e Comunicação;
  - acompanhar atividades e suas respectivas execuções;
  - assessorar a gerencia e setores da empresa;
  - atuar no auxílio de recursos humanos;
 - administrar recursos materiais e financeiros e promover condições de segurança, saúde, preservação ambiental e
qualidade;
   -  auxiliar no tráfego de exportação e importação.
 
Mercado de Trabalho                                                                                       
Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

 

 Disciplinas trabalhadas no curso:

Mod. I: Planejamento Empresarial e Estrutura Organizacional; Ética e Cidadania Organizacional; Cálculos Financeiros e
Estatísticos; Aplicativos Informatizados;  Empreendedorismo e Inovação;  Logística Empresarial e Reversa;  Linguagem,
Trabalho e Tecnologia; Gestão de Serviços e Qualidade.

Mod.II: Gestão Comercial I;  Controles Financeiros e Contábeis; Gestão de Pessoas; Legislação Comercial e Tributária;
Gestão de Compras e Estoques; Gestão de Marketing;  Planejamento do Ponto de Vendas;  Planejamento do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) em Comércio.

Mod.III: Gestão Comercial II; Técnicas de Negociação;  Gestão de Vendas; E-commerce; Inglês Instrumental; Comércio
Internacional; Psicologia Comportamental; Desenvolvimento do III.7 – Psicologia Comportamental.

 

4  Habilitação: Técnico em  Eventos 

 O TÉCNICO EM EVENTOS é o profissional que auxilia e atua na prospecção, no planejamento, na
organização, na coordenação e na execução dos serviços de apoio técnico e logístico de eventos e
cerimoniais, utilizando o protocolo e qtiqueta formal.

Recepciona e promove serviços de eventos. Planeja e participa da confecção de ornamentos
decorativos. Coordena o armazenamento e manuseio de gêneros alimentícios servidos em eventos.
Realiza procedimentos admiistrativos e operacionais relativos a eventos.

 

Mercado de Trabalho

Empresas oragnizadoras de eventos, centro de convenções e de exposições, hotéis, parques
temáticos e urbanos, empresas prestadoras de serviços para eventos, órgãos públicos, Convention
Visitors Bureau, cruzeiros marítimos, restaurantes e buffet. 

Carga Horária: 1500 horas

Certificações:

Módulo I = Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Atendente de Lazer e Eventos

Módulo I + II = Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Assistente de Eventos

Módulo I+ II + III = Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Eventos
Habilitações associadas:

Comércio

Administração

Eventos

Informática

Modalidade: Médio

Descrição:
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O Ensino Médio torna-se cada vez mais decisivo na vida dos alunos.

Os adolescentes se preparam para desafios e projetos de vida, encerram um ciclo e entram nas responsabilidades da vida
adulta.

A escola e o professor são os responsáveis pela organização de situações que permitam aos alunos adquirir novos
conhecimentos.

Os alunos adquirem as condições para fazer suas escolhas, dando prosseguimento aos estudos nos cursos de nível técnico
ou superior, além de contar com as possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

Duração:  03 (três)  anos.

Objetivo: Preparar o indivíduo para o exercício da cidadania e para o seu desenvolvimento pessoal, fornecendo meios para
progredir no trabalho e em estudos posteriores de modo responsável e ético.

Disciplinas trabalhadas no curso: A reforma curricular do Ensino Médio organiza os conhecimentos da Base Nacional
Comum em três áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa e Literatura, Educação Artística,
Educação Física e Informática); Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Matemática, Física, Biologia e
Química) e Ciências Humanas e suasTecnologias (Historia e Geografia). Além desse conjunto de conhecimentos, há um outro
conjunto que compõem a Parte Diversificada (Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol) e Projetos).

Habilitações associadas:

Ensino Médio

Modalidade: Integrado

Descrição:

Ensino Técnico em Informática Integrado ao Médio 

 É  composto de três séries anuais articuladas, com terminalidade correspondente à ocupação identificada no mercado de
trabalho. Ao completar as três séries, o aluno recebe o diploma de técnico que lhe dará o direito de exercer a habilitação
profissional e de prosseguir os estudos no nível da educação superior.

O técnico em Informática desenvolve e opera sistemas, aplicações e interfaces gráficas. Monta estruturas de banco de dados
e codifica programas. Projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e aplicações. Seleciona recursos de trabalho,
linguagens de programação, ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de sistemas.

 Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas computacionais, especialmente envolvendo
programação de computadores

 

 Objetivos

O curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO tem como  objetivos capacitar o aluno para:

 desenvolver e operar sistemas, aplicações e interfaces gráficas;

 montar e realizar manutenção em estruturas de banco de dados;

 codificar programas

 projetar, implantar e customizar sistemas de aplicações;

 selecionar programas de aplicação e sistemas operacionais a partir da avaliação das necessidades do usuário;

 agir de forma a minimizar os riscos inerentes à segurança de informações, relacionando-as e aplicando soluções
adequadas;

 identificar oportunidades e tendências no mundo digital, desenvolvendo modelos para novos negócios de forma
empreendedora 

 projetar, implantar e customizar sistemas de aplicações;

 selecionar programas de aplicação e sistemas operacionais a partir da avaliação das necessidades do usuário;

 agir de forma a minimizar os riscos inerentes à segurança de informações, relacionando-as e aplicando soluções
adequadas;
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 identificar oportunidades e tendências no mundo digital, desenvolvendo modelos para novos negócios de forma
empreendedora.

 

Organização do Curso

A necessidade e pertinência da elaboração de currículo adequado às demandas do mercado de trabalho, à formação
profissional do aluno e aos princípios contidos na LDB e demais legislações pertinentes, levou o Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza, sob a coordenação do Prof. Almério Melquíades de Araújo, Coordenador de Ensino
Médio e Técnico, a instituir o “Laboratório de Currículo” com a finalidade de elaborar e/ou atualizar os Planos de Curso das
Habilitações Profissionais oferecidas por esta instituição.

No Laboratório de Currículo foram reunidos especialistas, docentes e representantes da supervisão educacional para estudar
e analisar o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e a CBO – Classificação Brasileira de Ocupações. Uma sequência de
encontros de

trabalho previamente agendados possibilitou reflexões, pesquisas e posterior construção de uma organização curricular
alinhada a este mercado.

O desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem e a avaliação foram elaborados a fim de assegurar uma
metodologia adequada às competências propostas no Plano de Curso 

 Itinerário Formativo

O Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO é composto de três séries anuais articuladas,
com terminalidade correspondente à ocupação identificada no mercado de trabalho.

O aluno que cursar a 1ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE
INFORMÁTICA.

O aluno que cursar a 2ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR EM
PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES.

Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o aluno receberá o Diploma de
TÉCNICO EM INFORMÁTICA que lhe dará o direito de exercer a profissão de Técnico (Habilitação Profissional) e o
prosseguimento de estudo (Ensino Médio) no nível da Educação Superior.

 

Habilitação Profissional de Técnico em Administração Integrado ao ensino Médio - Programa Vence

1ª série - Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar Administrativo

2ª série - Qualificação Profissinal Técnica de Nível Médio de Assistente Administrativo

3ª série - Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Duração do curso: 36 meses 

O Curso de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO tem como objetivos:                 

 1. Formar profissionais com competências e habilidades em Administração que lhes possibilite enfrentar os desafios
relativos às transformações sociais e no mundo do trabalho.

2. Formar técnicos conscientes de suas responsabilidades ética e social, que se comprometam com a aplicação de
tecnologias politicamente corretas, prezando a qualidade de vida e promovendo o bem estar da comunidade. 

Adicionalmente pretende capacitar para:

-  compreender o contexto socioeconômico e humano, nos planos regional e global; 

- aplicar nas diferentes realidades de trabalho, conhecimentos e atitudes favoráveis à transformação da realidade social,
buscando construir uma sociedade mais justa, igualitária e ética;

- ter uma formação científica e técnica para empreender e/ou atuar em organizações; desenvolver uma administração com
autonomia moral, intelectual, tanto dentro do contexto mais imediato da própria organização como no âmbito mais amplo
da sociedade; 
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- desenvolver competências para atuar, analisando criticamente as questões da organização, buscando melhorias e
proporcionando transformações; 

- desenvolver estudos sobre a região onde a organização está inserida e propor ações que visem mudanças significativas
na organização.

-  aplicar técnicas de planejamento, gestão, avaliação e controle, para inserção no contexto dos serviços administrativos
das organizações;                 

 COMPETÊNCIAS GERAIS EXIGIDAS  AO FINAL DO CURSO
- atuar com visão sistêmica da organização;

- reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir modificações no processo
produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade,
o processo da tomada de decisão;
- desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos processos de negociação
e nas comunicações interpessoais ou intergrupais;
- refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva sob
seu controle e gerenciamento;
- desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações matemáticas presentes nas
relações formais e causais entre fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem como expressando-se de modo
crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
-  ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e
consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício profissional;
- desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e
do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável;

-  desenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em organizações.

Habilitações associadas:

Informática (Etim)

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2017

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

Administração 1º Módulo Tarde 35 1

Administração 1º Módulo Noite 35 1

Administração 2º Módulo Tarde 30 1

Administração 2º Módulo Noite 104 3

Administração 3º Módulo Tarde 25 1

Administração 3º Módulo Noite 67 2

Administração (Etim) 2ª Série Tarde 60 2

Agroecologia 2º Módulo Tarde 39 1

Contabilidade 2º Módulo Noite 24 1

Ensino Médio 1ª Série Manh? 35 1

Ensino Médio 2ª Série Manh? 35 1

Ensino Médio 3ª Série Manh? 70 2

Informática 1º Módulo Noite 35 1

Informática (Etim) 1ª Série Manh? 35 1

Informática (Etim) 2ª Série Manh? 35 1

Soma total 20 664

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2017

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

CLASSES DESCENTRALIZADAS
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Localização: CLASSE DESCENTRALIZADA ALAY JOSÉ CORREA/REGISTRO - PROGRAMA VENCE

Coordenador: José Cristiano de Góis

Parcerias: Centro Paula Souza.

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

Localização: JACUPIRANGA

Coordenador: Alex Sanders Moreira Rosa

Parcerias: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

Comércio 1º Módulo Noite 40 1

Localização: CAJATI

Coordenador: Rafael Mota Bortone Junior

Parcerias: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

Administração 2º Módulo Noite 36 1

Localização: ELDORADO

Coordenador: CARLOS ALBERTO SOARES DE LIMA

Parcerias: Prefeitura de Eldorado

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

RECURSOS HUMANOS 2017

Somos profissionais comprometidos com nossos alunos. Nossa escola se organiza de forma integrada, Direção, professores
e demais funcionários trabalham de forma harmoniosa. Somos todos educadores e nos sentimos responsáveis pela formação
de nossos alunos. As relações interpessoais na nossa Unidade Escolar são serenas e pautadas no diálogo, na aceitação das
diferenças no saber falar e no saber ouvir. As situações-problemas são tratadas com reflexões com o intuito de solucionar o
mais rápido possível. A comunidade escolar participa de assuntos importantes que a escola tem a resolver.

Nome: Alessandro Aoki

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 A – CONTRATO DETERMINADO
 
FORMAÇÃO: LICENCIATURA EM GEOGRAFIA
 
 
-Ministra aulas nos cursos de ENSINO MÉDIO REGULAR e ENSINO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO
AO ENSINO MÉDIO
 
-Disciplinas:
 
GEOGRAFIA
 
ATIVIDADES:
 
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
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- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: ALEX SANDERS MOREIRA ROSA

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 2 A – CONTRATO INDETERMINADO
FORMAÇÃO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
 
Ministra aulas no curso de Técnico em Administração e Técnico em Comércio.
 
 
DISCIPLINAS:
GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA
CUSTOS OPERACIONAIS CONTÁBEIS
CONTABILIDADE COMERCIAL
GESTÃO DE PRODUÇÃO E MATERIAIS
LOGÍSTICA EMPRESARIAL e REVERSA
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: ALEX SANDERS MOREIRA ROSA

Cargo/Função: Outros

Atividades: COORDENADOR DE CURSO - TÉCNICO EM COMÉRCIO (SALA DESCENTRALIZADA DE JACUPIRANGA)
 
ATRIBUIÇÕES:
1 - planejar atividades educacionais;
2 - coordenar com a Direção a (re) construção do projeto político-pedagógico;
3 - promover a formação contínua dos educadores;
4 - assessorar a Direção nas atividades administrativas e acadêmicas;
5 - coordenar as atividades pedagógicas;
6 - implementar a execução do projeto político-pedagógico;
7 - avaliar o desenvolvimento do projeto político-pedagógico.

Nome: ANDREIA REGINA BEZERRA DE AZEVEDO

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 3 H – CONTRATO INDETERMINADO
FORMAÇÃO: GRADUAÇÃO EM PROCESSAMENTO DE DADOS; FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA AS
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DISCIPLINAS TÉCNICAS
 
Ministra aulas no curso de Técnico em Informática
 
PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I 
TÉCNICAS DE LINGUAGEM PARA BANCO DE DADOS I e II 
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: ANDREIA REGINA DE AZEVEDO

Cargo/Função: Outros

Atividades: -COORDENADORA DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA e ENSINO TÉCNICO EM INFORMÁTICA
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO - ETIM.
ATRIBUIÇÕES:
1 - planejar atividades educacionais;
2 - coordenar com a Direção a (re) construção do projeto político-pedagógico;
3 - promover a formação contínua dos educadores;
4 - assessorar a Direção nas atividades administrativas e acadêmicas;
5 - coordenar as atividades pedagógicas;
6 - implementar a execução do projeto político-pedagógico;
7 - avaliar o desenvolvimento do projeto político-pedagógico.

Nome: CARLOS ALBERTO SOARES DE LIMA

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 B – CONTRATO INDETERMINADO
FORMAÇÃO: GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
 
-Ministra aulas no curso Técnico em Administração.
 
-DISCIPLINAS
TÉCNICAS ORGANIZACIONAIS
LEGISLAÇÃO EMPRESARIAL
MARKETING INSTITUCIONAL
PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO (PTCC)
GESTÃO DE PESSOAS
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
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para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: CARLOS ALBERTO SOARES DE LIMA

Cargo/Função: Outros

Atividades: COORDENADOR DE ÁREA DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO EM ADMINISTRAÇÃO -
PROGRAMA VENCE (SALA DESCENTRALIZADA - MUNICÍPIO DE ELDORADO).
 
ATRIBUIÇÕES:
1 - planejar atividades educacionais;
2 - coordenar com a Direção a (re) construção do projeto político-pedagógico;
3 - promover a formação contínua dos educadores;
4 - assessorar a Direção nas atividades administrativas e acadêmicas;
5 - coordenar as atividades pedagógicas;
6 - implementar a execução do projeto político-pedagógico;
7 - avaliar o desenvolvimento do projeto político-pedagógico.

Nome: CARLOS REGINALDO DE CARVALHO ESPINDOLA

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 C – CONTRATO INDETERMINADO
 
FORMAÇÃO: LICENCIATURA EM GEOGRAFIA; ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA; ESPECIALIZAÇÃO
EM GESTÃO AMBIENTAL
 
Ministra aulas nos Cursos Ensino Médio e Técnico em Administração
 
Disciplinas: 
- GEOGRAFIA 
- ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL 
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: CÁSSIA MASSA PEREIRA

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 2 B – CONTRATO INDETERMINADO
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FORMAÇÃO: BACHAREL EM TURISMO
 
 
-Ministra aulas nos cursos de TÉCNICO EM EVENTOS
 
-Disciplinas:
 
TÉCNICAS E PRÁTICAS DE LAZER
 
ATIVIDADES:
 
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: CLÁUDIO VIEIRA PINTO

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO – PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 2 B – CONTRATO INDETERMINADO
FORMAÇÃO: LICENCIATURA EM HISTÓRIA
 
 
Ministra aulas no Curso Ensino Médio
 
HISTÓRIA 
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: DALVANYCLAY DA SILVA ROCHA
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Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Atendimento ao público; Digitação de ofícios e documentos oficiais; Digitação de dados e manutenção de
registros em sistemas informatizados; Manter em dia a escrituração de livros como: protocolo, ocorrências,
agendamentos, etc; Auxiliar na organização e atualização dos arquivos da secretaria; Protocolo e arquivo
de documentos de entrada e saída; Apoio Administrativo.

Nome: DANIELA GALVÃO VIDOTO

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 3 D – CONTRATO INDETERMINADO
 
 
FORMAÇÃO: BACHAREL EM TURISMO
 
 
-Ministra aulas nos cursos de BACHAREL EM TURISMO
 
-Disciplinas:
 
TEORIA E TÉCNICAS DE HOSPITALIDADE.
 
ATIVIDADES:
 
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: DENISE KELLY DE OLIVEIRA GOMES

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 A – CONTRATO DETERMINADO
 
FORMAÇÃO: LICENCIATURA EM LETRAS
 
 
-Ministra aulas nos cursos de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM EVENTOS E TÉCNICO
COMÉRCIO.
 
-Disciplinas: LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA
 
 
ATIVIDADES:
 
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
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- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: DIEGO MAX DA SILVA

Cargo/Função: Auxiliar de Docentes

Atividades: São atribuições do Auxiliar de Docente, sem prejuízo de outras descritas em Deliberação do Conselho
Deliberativo do CEETEPS:
I - acompanhar e auxiliar o professor no desenvolvimento de aulas práticas e em outras atividades
didáticas que requeiram seu trabalho profissional;
II - cumprir e fazer cumprir as normas próprias dos laboratórios, oficinas, setores agropecuários, de
campos, etc.;
III - desempenhar outras atividades correlatas, e afins, estabelecidas pelas unidades de ensino e em
regulamentação própria;
IV - organizar e preparar ambientes didáticos (laboratórios, oficinas, campo, setores agropecuários, etc.)
destinados às aulas práticas na organização curricular dos cursos;
V - proceder às manutenções corretivas e preventivas nos equipamentos, de acordo com procedimentos
padronizados;

Nome: EDINALDO PEREIRA AZEVEDO

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 2 A – CONTRATO INDETERMINADO
 
FORMAÇÃO: ESTUDOS SOCIAIS
 
Ministra aulas no Curso Ensino Médio e Ensino Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
 
Disciplinas:
- FILOSOFIA
- HISTÓRIA 
 
ATIVIDADES:
 
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: EDINALDO PEREIRA AZEVEDO
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Cargo/Função: Outros

Atividades: COORDENADOR DO ENSINO MÉDIO
 
Atribuições;
1 - planejar atividades educacionais;
2 - coordenar com a Direção a (re) construção do projeto político-pedagógico;
3 - promover a formação contínua dos educadores;
4 - assessorar a Direção nas atividades administrativas e acadêmicas;
5 - coordenar as atividades pedagógicas;
6 - implementar a execução do projeto político-pedagógico;
7 - avaliar o desenvolvimento do projeto político-pedagógico.

Nome: ELAINE CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: -ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.
 
-FORMAÇÃO: 
Técnico em Agricultura; Técnico em Meio Ambiente.
 
ATRIBUIÇÕES:
Executar atividade relativa à anotação, redação, digitação, organização de documentos, bem como
controlar todas as atividades relacionadas com a secretaria acadêmica e outras tarefas administrativas
para assegurar e agilizar o fluxo dos trabalhos da área de atuação.

Nome: ELLITON DE PONTES AZEVEDO

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Atendimento ao público; Digitação de ofícios e documentos oficiais; Digitação de dados e manutenção de
registros em sistemas informatizados; Manter em dia a escrituração de livros como: protocolo, ocorrências,
agendamentos, etc; Auxiliar na organização e atualização dos arquivos da secretaria; Protocolo e arquivo
de documentos de entrada e saída; Apoio Administrativo.

Nome: EUNICE DE LIMA COUTO

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 2 D– CONTRATO INDETERMINADO
FORMAÇÃO: LETRAS E PEDAGOGIA
 
Ministra aulas no curso de Técnico em Administração 
 
PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: EUNICE DE LIMA COUTO

Cargo/Função: Outros
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Atividades: COORDENADORA PEDAGÓGICA
 
ATRIBUIÇÕES:
O coordenador pedagógico é co-responsável pelos resultados das aprendizagens dos alunos. Portanto, tem
como desafio a implementação de ações com intencionalidade formativa voltadas para a qualificação
constante e permanente dos professores, o que implica na legitimação do coordenador como formador.
Conseqüentemente é sua responsabilidade a viabilização de mudanças na sala de aula e na dinâmica da
escola, o que conduz a um impacto bem mais produtivo e significativo do processo educativo.

Nome: FRANKLIN DA COSTA

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 2 D - CONTRATO INDETERMINADO
 
FORMAÇÃO: Graduação em Processamento de Dados; Especialização em Informática
 
MINISTRA AULAS NO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO / CONTABILIDADE / INFORMÁTICA / ETIM EM
INFORMÁTICA
 
Disciplinas: 
APLICATIVOS INFORMATIZADOS
GESTÃO EMPREENDEDORA E INOVAÇÃO
GESTÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS
OPERAÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVO
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: FREDERICO BARBOSA MUNIZ

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 2 B – CONTRATO DETERMINADO
FORMAÇÃO: PROCESSAMENTO DE DADOS
 
Ministra aulas no curso de Técnico em Informática
 
PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET II
PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE II
TECNOLOGIAS PARA MOBILIDADE
REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
 
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
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-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: GERMANO LUIZ FERRARI BUSATO

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 A – CONTRATO DETERMINADO
 
FORMAÇÃO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS COM HABILITAÇÃO EM QUÍMICA
 
 
-Ministra aulas nos cursos de ENSINO MÉDIO REGULAR e ENSINO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO
AO ENSINO MÉDIO
 
-Disciplinas:
 
QUÍMICA
 
ATIVIDADES:
 
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: GERSON SERGINO

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 D - CONTRATO INDETERMINADO 
 
FORMAÇÃO: BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS; PÓS GRADUAÇÃO EM AUDITORIA, PERÍCIA,
CONTROLADORIA E CONTABILIDADE GERENCIAL.
 
Ministra aulas no Curso Técnico em Administração / Contabilidade
 
-Disciplinas: 
 
PROCESSOS E OPERAÇÕES CONTÁBEIS I 
CUSTOS E OPERAÇÕES CONTÁBEIS
GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA
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CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA
CONTABILIDADE DE CUSTOS
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: GILBERTO YOSITO MAEYAMA

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 C - CONTRATO INDETERMINADO.
 
FORMAÇÃO: Graduação em Engenharia Eletrônica; Licenciatura em Física.
 
MINISTRA AULAS NO CURSO ENSINO MÉDIO.
 
Disciplina:
 
- FÍSICA
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: GLAUCO LINO

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: DIRETOR DE SERVIÇO DA ÁREA ACADÊMICA
 
FORMAÇÃO: Graduado em Administração de Empresa.
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Especialista em Engenharia de Manutenção e 
Especialista em Engenharia, Logística e de Operações.
 
ATRIBUIÇÕES: 
- Gestão de expedientes relativos aos processos de: matrículas, transferências, declarações, certificações,
organização dos prontuários individuais de alunos, registro em ata de rendimentos dos alunos e mantêm
atualizado o arquivo de atividades escolares;
- esclarecer dúvidas;
- providenciar encaminhamentos;
- orientar aspectos de conduta estudantil;
- aconselhar em relação a aspectos da vida acadêmica;
- receber sugestões, informações e questionamentos;
- encaminhar às áreas envolvidas, as sugestões e necessidades solicitadas para as providências cabíveis;
- acompanhar o processo até a solução final, objetivando manter a qualidade dos serviços prestados;
- responder pela regularidade das atividades desenvolvidas;
assessorar o Diretor em relação à disciplina interna da ETEC;
- prestar informações sobre questões regimentais e legais.

Nome: IVONE ALMEIDA DE OLIVEIRA

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 A – CONTRATO DETERMINADO
 
FORMAÇÃO: LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS
 
Ministra aulas no Ensino Médio
 
ARTES
 
 
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: JACKSON PEREIRA DO SANTOS

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 A – CONTRATO DETERMINADO
 
FORMAÇÃO: BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO
 
 
-Ministra aulas nos cursos de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO.
 
-Disciplinas:
 
ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING - GESTÃO DE SERVIÇO E QUALIDADE
 
ATIVIDADES:
 
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
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- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: JEAN CARLOS WOLF FORMES

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 B – CONTRATO INDETERMINADO
 
FORMAÇÃO: LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
 
 
-Ministra aulas no curso Ensino Médio.
 
-Disciplina: Educação Física.
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: João Eugênio Camilo Coelho

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 A – CONTRATO DETERMINADO
 
FORMAÇÃO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
 
 
-Ministra aulas nos cursos de ENSINO MÉDIO REGULAR e ENSINO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO
AO ENSINO MÉDIO
 
-Disciplinas:
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MATEMÁTICA
 
ATIVIDADES:
 
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: JOSÉ CRISTIANO DE GÓIS

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 B – CONTRATO INDETERMINADO
 
FORMAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
 
Ministra aulas no curso de Técnico em Administração
 
PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (PTCC)
TÉCNICAS ORGANIZACIONAIS
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: JOSÉ CRISTIANO DE GÓIS

Cargo/Função: Outros

Atividades: COORDENADOR DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E ETIM - PROGRAMA VENCE - ADMINISTRAÇÃO
(REGISTRO)
 
ATRIBUIÇÕES:
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1 - planejar atividades educacionais;
2 - coordenar com a Direção a (re) construção do projeto político-pedagógico;
3 - promover a formação contínua dos educadores;
4 - assessorar a Direção nas atividades administrativas e acadêmicas;
5 - coordenar as atividades pedagógicas;
6 - implementar a execução do projeto político-pedagógico;
7 - avaliar o desenvolvimento do projeto político-pedagógico.

Nome: JUCILENE RIBEIRO MACHADO

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 A – CONTRATO INDETERMINADO
 
FORMAÇÃO: BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
 
Ministra aulas no Curso Técnico em Administração e Ensino Técnico em Administração Integrado ao Ensino
Médio - VENCE
 
LEGISLAÇÃO EMPRESARIAL
LOGÍSTICA EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL
MARKETING INSTITUCIONAL
GESTÃO EMPREENDEDORA E INOVAÇÃO
EMPREENDEDORISMO
ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL
 
ATIVIDADES:
 
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: KLEBER DE MORAIS LEMOS

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: DIRETOR DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO
Prepara e registra atos relativos a vida funcional dos servidores. Expede atestados e prepara certidões
relativas a frequência dos servidores. Elabora escala de férias, e substituição de servidor técnico
administrativo da Unidade. Eladora folha de pagamento da Unidade. Controla o quadro de funções providas
a vagas. Orienta e presta esclarecimento aos servidores em assuntos relacionados com as respectivas
situações funcionais. Elabora quadro de contratação/admissões para o tribunal de contas. Mantém
atualizado os arquivos relativos a área administrativa. Programa servições de limpeza e portaria, zelando
pela higiene dos ambientes e pela conservação e segurança do patrimônio escolar. Mantém os móveis e
equipamentos em perfeitas condições de uso e funcionamento.

Nome: LAUDEMIRA CORDEIRO CUNHA

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 A - CONTRATO INDETERMINADO 
 
FORMAÇÃO; BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA E BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS.
 
-Ministra aulas no curso Técnico em Administração
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-Disciplinas: 
GESTÃO EMPRESARIAL 
ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING
GESTÃO EMPREENDEDORA
ECONOMIA E MERCADO FINANCEIRO
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: LUIZ CLAUDIO BARRETO

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 2 B – CONTRATO INDETERMINADO
 
FORMAÇÃO: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
 
-Ministra aulas no curso Técnico em Informática
 
-Disciplinas: 
 
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: Marcela Ferreira Zaccari

Cargo/Função: Docente
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Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 A – CONTRATO DETERMINADO
 
FORMAÇÃO: LICENCIATURA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM ESPANHOL
 
 
-Ministra aulas nos cursos do ENSINO MÉDIO e ENSINO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO
 
-Disciplinas:
 
ESPANHOL
 
ATIVIDADES:
 
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: MARCELO ROBERTO BOLFARINI TEIXEIRA

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 A - DETERMINADO
 
FORMAÇÃO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
 
-Ministra aulas nos cursos de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
 
MARKETING INSTITUCIONAL
 
ATIVIDADES:
 
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
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- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 A – CONTRATO DETERMINADO
 
FORMAÇÃO: TECNÓLOGA DE TECNOLOGIA EM HOTELARIA
 
 
-Ministra aulas nos cursos de TÉCNICO EM EVENTOS
 
-Disciplinas: TEORIA E TÉCNICA DE EVENTOS
 
GEOGRAFIA
 
ATIVIDADES:
 
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: MAURO SÉRGIO ADINOLFI

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: DIRETOR DE ESCOLA
 
FORMAÇÃO: ENGENHARIA AGRONOMA 
 
Atribuições:
 
A Direção da Etec, sem prejuízo de outras constantes em documento próprio do CEETEPS e da legislação,
terá as seguintes atribuições:
I - garantir as condições para o desenvolvimento da gestão democrática do ensino, na forma prevista pela
legislação e neste Regimento;
II - coordenar a elaboração do projeto político-pedagógico da escola;
III - gerenciar os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros para atender às necessidades da
escola a curto, médio e longo prazos;
IV - promover a elaboração, o acompanhamento, a avaliação e o controle da execução do Plano Plurianual
de Gestão e do Plano Escolar;
V - coordenar o planejamento, execução, controle e avaliação das atividades da escola;
VI - garantir:
a) o cumprimento dos conteúdos curriculares, das cargas horárias e dos dias letivos previstos;
b) os meios para a recuperação de alunos de menor rendimento e em progressão parcial;
VII - assegurar o cumprimento da legislação, bem como dos regulamentos, diretrizes e normas emanadas
da administração superior;
VIII - expedir diplomas, certificados e outros documentos escolares, responsabilizando-se por sua
autenticidade e exatidão;
IX - desenvolver ações, visando ao contínuo aperfeiçoamento dos cursos e programas, dos recursos físicos,
materiais e humanos da escola;
X – administrar o patrimônio da escola, observadas as normas e diretrizes estabelecidas;
XI - promover ações para a integração escola-família comunidade-empresa;
XII - coordenar a elaboração de projetos, submetendo-os à aprovação dos órgãos competentes,
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acompanhar seu desenvolvimento e avaliar seus resultados;
XIII - criar condições e estimular experiências para o aprimoramento do processo educacional;
XIV – integrar as ações dos serviços prestados pela escola;
XV - prestar informações à comunidade escolar;
XVI – gerir a execução de ajustes administrativos que envolvam atividades nas dependências da Etec;
XVII - desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome: NOEMI APARECIDA LARA PEREIRA BORTONE

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 2 B – CONTRATO INDETERMINADO
 
FORMAÇÃO: GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS / PÓS GRADUAÇÃO COM MBA EM GESTÃO
EMPRESARIAL ESTRATÉGICA COM ÊNFASE EM GESTÃO DE NEGÓCIOS / LICENCIATURA PLENA EM
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA AS DISCIPLINAS DO
CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO
 
 
-Ministra aulas no Curso Técnico em Administração / Contabilidade
 
-Discplinas:
 
GESTÃO EMPREENDEDORA E INOVAÇÃO
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CONTÁBEIS
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO EMPRESARIAL
GESTÃO DE PESSOAS
MARKETING INSTITUCIONAL
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: PALOMA DOS SANTOS

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 2 D - CONTRATO INDETERMINADO 
 
FORMAÇÃO: Licenciatura em Letra; Pós Graduação em Língua Portuguesa - Compreensão e Produção de
Texto.
 
-Ministra aulas no curso Ensino Médio e Ensino Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio - ETIM
 
-Disciplinas: 
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
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- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: RAFAEL MOTA BORTONE JUNIOR

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 D – CONTRATO INDETERMINADO
 
FORMAÇÃO: GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
 
Ministra aulas no Curso Técnico em Administração / Contabilidade
 
PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
LOGÍSTICA EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL
 
ATIVIDADES:
 
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade

Nome: RAFAEL MOTA BORTONE JUNIOR

Cargo/Função: Outros

Atividades: COORDENADOR DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (SALA DESCENTRALIZADA - MUNICÍPIO DE
CAJATI).
 
ATRIBUIÇÕES:
1 - planejar atividades educacionais;
2 - coordenar com a Direção a (re) construção do projeto político-pedagógico;
3 - promover a formação contínua dos educadores;
4 - assessorar a Direção nas atividades administrativas e acadêmicas;
5 - coordenar as atividades pedagógicas;
6 - implementar a execução do projeto político-pedagógico;
7 - avaliar o desenvolvimento do projeto político-pedagógico.

Nome: RAMOM ALVES TRIGO
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Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 B – CONTRATO INDETERMINADO
 
FORMAÇÃO: PROCESSAMENTO DE DADOS
 
Ministra aulas no curso de Técnico em Informática
 
DISCIPLINAS:
 
Linguagem de Programação Orientada a Objetos
Análise de Sistemas
Instalação e Manutenção de Computadores
Técnicas de Linguagens para Banco de Dados I
Gestão de Sistemas Operacionais
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: Reginaldo Aparecido de Souza

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 A – CONTRATO DETERMINADO
 
FORMAÇÃO: LICENCIATURA EM GEOGRAFIA
 
 
-Ministra aulas nos cursos de ENSINO MÉDIO REGULAR e ENSINO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO
AO ENSINO MÉDIO
 
-Disciplinas:
 
SOCIOLOGIA E GEOGRAFIA
 
ATIVIDADES:
 
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
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educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: ROGÉRIO MARTINS DE OLIVEIRA

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 
FORMAÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO
 
Atividades
Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como 
manter a ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos 
para a prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais, 
visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas 
estabelecidos, conforme sua área de atuação.

Nome: ROSÂNGELA XAVIER MATTA

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 D – CONTRATO INDETERMINADO
 
FORMAÇÃO: LICENCIATURA EM PEDAGOGIA; LICENCIATURA EM PSICOLOGIA; PÓS-GRADUAÇÃO EM
PSICOPEDAGOGIA.
 
 
-Ministra aulas nos Curso Técnico em Administração.
 
-Disciplinas:
- GESTÃO DE PESSOAS I, II e III
- ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: ROSELIA COSTA DIAS RIBEIRO

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Atendimento ao público; Digitação de ofícios e documentos oficiais; Digitação de dados e manutenção de
registros em sistemas informatizados; Manter em dia a escrituração de livros como: protocolo, ocorrências,
agendamentos, etc; Auxiliar na organização e atualização dos arquivos da secretaria; Protocolo e arquivo
de documentos de entrada e saída; Apoio Administrativo.

Nome: ROSÉLIA COSTA DIAS RIBEIRO
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Cargo/Função: Administrativo

Atividades: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 
-FORMAÇÃO: 
Técnico em Administração
 
ATRIBUIÇÕES:
Executar atividade relativa à anotação, redação, digitação, organização de documentos, bem como
controlar todas as atividades relacionadas com a secretaria acadêmica e outras tarefas administrativas
para assegurar e agilizar o fluxo dos trabalhos da área de atuação.

Nome: SIMONE DA SILVA DIAS CAETANO

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 3 D – CONTRATO INDETERMINADO
 
FORMAÇÃO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA; MESTRADO EM MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA;
ESPECIALIZAÇÃO EM DIDÁTICA.
 
-Miinistra aulas no Curso Técnico em Administração / Contabilidade
 
-Disciplina: 
- CÁLCULOS FINANCEIROS 
- CÁLCULOS ESTATÍSTICOS
- CÁLCULOS FINANCEIROS E ESTATÍSTICOS
- PROCESSOS ESTATÍSTICOS DE PESQUISA
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: SOLANGE CARRAVIERI PEIXOTO REDIS

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 2 B – CONTRATO INDETERMINADO
 
FORMAÇÃO: LICENCIATURA EM LETRAS
 
-Ministra aulas nos cursos de ENSINO MÉDIO REGULAR e ENSINO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO
AO ENSINO MÉDIO
 
-Disciplinas:
 
INGLÊS
 
ATIVIDADES:
 
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
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- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: SOLANGE CARRAVIERI PEIXOTO RÉDIS

Cargo/Função: Outros

Atividades: ORIENTADORA EDUCACIONAL
 
ATRIBUIÇÕES:
I - participar de reuniões pedagógicas, de curso e da equipe gestora, além dos demais eventos escolares;
II - colaborar com a formação permanente do corpo discente, no que diz respeito aos valores e atitudes,
promovendo atividades que levem o aluno a desenvolver a compreensão dos
direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que
compõem a comunidade,por meio de participação dos alunos nos órgãos colegiados, tais como Conselhos
de Classe e escolares, Grêmio Estudantil, Cooperativas, representação da classe e comissões;
III - acompanhar os casos encaminhados pela direção ao Conselho Tutelar;
IV - mediar às relações interpessoais entre os alunos e a escola;
V - assistir alunos que apresentam dificuldades de ajustamento à escola, problemas de rendimento escolar
e/ou outras dificuldades escolares, especialmente na recuperação e nos casos de progressão parcial, por
meio de gerenciamento e coordenação das atividades relacionadas com o processo de
ensino-aprendizagem;
VI - colaborar com a Unidade de Ensino a fim de garantir as informações sobre a vida escolar dos alunos,
encaminhando dúvidas e questionamentos aos órgãos e servidores competentes;
VII - reunir-se com pais e responsáveis;
VIII - interagir com o Coordenador de Projetos Responsável pela Coordenação Pedagógica e com o
Coordenador de Curso, auxiliando-os na tarefa de fazer com que o corpo docente compreenda o
comportamento dos alunos e das classes;
IX - organizar, junto a Diretoria de Serviços - Área Acadêmica, dados estatísticos referentes à frequência e
rendimento dos alunos;
X - buscar a cooperação dos educandos, orientando-os quanto as suas escolhas, relacionamento com os
colegas e professores e vivências familiares;
XI - colaborar na elaboração e execução da proposta do Projeto Político Pedagógico e do Plano Plurianual
de Gestão;
XII - favorecer a articulação entre a vivência do aluno em sua comunidade os temas abordados em sala de
aula, contextualizando a aprendizagem;
XIII - desenvolver nos alunos hábitos de estudo e organização, planejando atividades educacionais de
forma integrada, com a finalidade de melhoria do rendimento escolar;
XIV - planejar e implementar ações referentes à inclusão de alunos com deficiência, com apoio dos demais
departamentos da administração central;
XV - colaborar com demais demandas que contribuam com a formação plena das competências,
habilidades, atitudes e valores discentes dos cursos.

Nome: STELLA ELEONORA CABRAL BRANCO

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 1 C – CONTRATO INDETERMINADO
 
FORMAÇÃO: LICENCIATURA EM LETRAS
 
-Ministra aulas nos cursos TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
 
-Disciplinas:
 
INGLÊS INSTRUMENTAL 
 
ATIVIDADES:
 
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
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UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

Nome: VALMIR NUNES CAVALHEIRO

Cargo/Função: Docente

Atividades: FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 2 B – CONTRATO INDETERMINADO
 
FORMAÇÃO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS; PÓS GRADUAÇÃO E ENSINO
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESPANHOLA.
 
 
-Ministra aulas no curso Ensino Médio
 
-Disciplina: 
 
BIOLOGIA 
MEIO AMBIENTE
 
ATIVIDADES:
- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos;
- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;
-Preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de
recuperação;
- Informar os alunos no início do período letivo do plano de trabalho docente;
- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados
para encaminhamento dos resultados;
- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do ensino;
-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
-Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos;
- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxilliares de que fizer
parte;
- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a
comunidade.

RECURSOS FÍSICOS

A Unidade Escolar funciona em um prédio cedido pela Prefeitura Municipal de Registro, conforme Convênio firmado com o Centro Paula
Souza. Este prédio não é definitivo.
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Localização: Rua Waldemar Lopes Ferraz, 232 - Vila Tupi - Registro.    

OBS: A Prefeitura Municipal de Registro e o Centro Paula Souza celebraram novo Convênio para a mudança da Etec de Registro  dos
antigos prédios para o atual situado no Bairro Vila Tupy, o  que ocorreu em agosto de 2015.

 PLANTA PISO TÉRREO

 

 PLANTA 1º, 2º e 3º PISO

  

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: COZINHA DOS SERVIDORES E TERCEIROS

Área: 17,36 M²

Descrição:

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: SALA DE LEITURA

Área: 47,31 M²

Descrição: Sala de reposição de aula e grupos de estudos

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: CANTINA

Área: 72,14 M²

Descrição:

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: SALA DA CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIDOR

Área: 18,10 M²

Descrição:

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: LABORATÓRIO ANTIGO PLANTA DIDÁTICA INSTRUMENTAÇÃO + SALA APOIO

Área: 58,63 M²

Descrição:

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: LABORATÓRIO DE QUÍMICA

Área: 57,62 M²

Descrição:

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: SALA DE LEITURA

Área: 46,02 M²
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Descrição: Ao lado da sala dos professores

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: SALA DE AULA Nº 02

Área: 60 M²

Descrição: Sala de frente a sala dos professores.

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: SALA DOS PROFESSORES

Área: 33,15 M²

Descrição:

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: SALA DE AULA DE ARTES

Área: 38,05 M²

Descrição:

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: SALA DA DIREÇÃO DA ESCOLA

Área: 45,65 M²

Descrição:

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: SALA DA COORDENAÇÃO

Área: 45,24 M²

Descrição: Sala da Coordenação Pedagógica, Coordenação do Curso Técnico em Informática,
administração, Contabilidade e Ensino Médio.

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: SALA DE AULA Nº 01

Área: 53,13 M²

Descrição: Ao lado da sala da Direção.

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Nº 1

Área: 45,65 M²

Descrição:

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: SECRETARIA ACADÊMICA

Área: 43,16 M²

Descrição:

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: AUDITÓRIO

Área: 153,02 M²

Descrição: Capacidade 117 pessoas

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: SANITÁRIO MASCULINO DOS SERVIDORES

Área: 12 M²

Descrição: De frente a sala da Direção
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Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: SANITÁRIO FEMININO DOS SERVIDORES

Área: 12 M²

Descrição:

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Área: 8,40 M²

Descrição:

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: SANITÁRIO MASCULINO

Área: 12,47 M²

Descrição:

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: SANITÁRIO FEMININO

Área: 12,32 M²

Descrição:

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: ARQUIVO MORTO ADMINISTRATIVO

Área: 20,78 M²

Descrição:

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: ELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Área: 6 M²

Descrição:

Localização: PISO TERREO

Identificação do Ambiente: PÁTIO

Área: 120 M²

Descrição:

Localização: 1º PISO

Identificação do Ambiente: SALA DE AULA Nº 04

Área: 76,08 M²

Descrição:

Localização: 1º PISO

Identificação do Ambiente: SALA DE AULA Nº 05

Área: 55,55 M²

Descrição:

Localização: 1º PISO

Identificação do Ambiente: SALA DE AULA Nº 06

Área: 76,65 M²

Descrição:

Localização: 1º PISO
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Identificação do Ambiente: SALA DE MULTIMÍDIA

Área: 63,33 M²

Descrição:

Localização: 1º PISO

Identificação do Ambiente: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Nº 2

Área: 48,02

Descrição:

Localização: 1º PISO

Identificação do Ambiente: SALA DA DIREÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Área: 40,75 M²

Descrição:

Localização: 1º PISO

Identificação do Ambiente: ELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Área: 6 M²

Descrição:

Localização: 1º PISO

Identificação do Ambiente: ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO

Área: 25 M²

Descrição:

Localização: 1º PISO

Identificação do Ambiente: SANITÁRIO MASCULINO

Área: 12,47 M²

Descrição:

Localização: 1º PISO

Identificação do Ambiente: SANITÁRIO FEMININO

Área: 12,32 M²

Descrição:

Localização: 2º PISO

Identificação do Ambiente: DEPÓSITO DE ATIVOS

Área: 19,79 M²

Descrição:

Localização: 2º PISO

Identificação do Ambiente: SALA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Área: 19,79 M²

Descrição:

Localização: 2º PISO

Identificação do Ambiente: SALA DE AULA Nº 07

Área: 76,08 M²

Descrição:

Localização: 2º PISO

Identificação do Ambiente: SALA DE AULA Nº 08
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Área: 55,55 M²

Descrição:

Localização: 2º PISO

Identificação do Ambiente: SALA DE AULA Nº 09

Área: 76,65 M²

Descrição:

Localização: 2º PISO

Identificação do Ambiente: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Nº 3

Área: 83,53 M²

Descrição:

Localização: 2º PISO

Identificação do Ambiente: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Nº 4

Área: 46,82 M²

Descrição:

Localização: 1º PISO

Identificação do Ambiente: SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Área: 5,55 M²

Descrição:

Localização: 2º PISO

Identificação do Ambiente: SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Área: 5,55 M²

Descrição:

Localização: 2º PISO

Identificação do Ambiente: SANITÁRIO MASCULINO

Área: 12,47 M²

Descrição:

Localização: 2º PISO

Identificação do Ambiente: SANITÁRIO FEMININO

Área: 12,32 M²

Descrição:

Localização: 2º PISO

Identificação do Ambiente: ELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Área: 6 M²

Descrição:

Localização: 3º PISO

Identificação do Ambiente: REFEITÓRIO

Área: 81,32 M²

Descrição:

RECURSOS MATERIAIS

A gestão do patrimônio e material da Etec de Registro é feita pelo Diretor de Serviços Administrativo.  Abaixo algumas
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atribuições:

Ø  Planejar e executar ações de aquisição de material e equipamentos;
Ø  Registro dos equipamentos e móveis;
Ø  Movimentação;
Ø  Manutenção;
Ø  Reposição

 

Quantidade Bem Departamento/Ambiente

1 APAREHO DE SOM PHILCO PH 400N ALMOXARIFADO

1 Aparelho de DVD Player Direção

1 Aparelho de DVD Player Sala de Multimídia

2 Aparelho de Som Mini System Diretoria de Serviço Adminsitrativo

2 Aparelho de Som Mini System Direção (Em manutenção)

1 Aparelho de Som Mini System Sala de Multimídia

1 Aparelho de Som Mini System Sala de Multimídia

2 Armário com 2 portas de correr Diretoria de Serviço Adminsitrativo

1 Armário com 2 portas de correr Direção

2 Armário com 2 portas de correr Diretoria de Acadêmico

5 ARMÁRIO DE AÇO ALMOXARIFADO

2 Armário Vestiário Sala dos Professores

1 Armário Vestiário Cozinha

4 ARQUIVO AÇO C/ 4 GAVETAS ALMOXARIFADO

2 Arquivo para Pasta Suspensa Diretoria de Acadêmico

1 Arquivo para Pasta Suspensa Diretoria de Serviço Adminsitrativo

1 Arquivo para Pasta Suspensa Coordenação

10 CADEIRA FIXA ALMOXARIFADO

42 Cadeira Giratória sem Braço Almoxarifado

1 Cadeira para Professor Sala de Aula 2

1 Cadeira para Professor Sala de Aula 7

1 Cadeira para Professor Sala de Aula 1

1 Cadeira para Professor Sala de Aula 6

1 Cadeira para Professor Laboratório de Informática 2

1 Cadeira para Professor Sala de Aula 5

1 Cadeira para Professor Sala de Aula 4

1 Cadeira para Professor Sala de Aula 3

1 Cadeira para Professor Sala de Multimídia

40 cadeira Universitária Sala de Multimídia / Laboratório de
Gestão

2 Caixa de Som Diretoria de Serviço Acadêmico

1 Câmera Digital Coordenação

1 Compressor de Ar com 2 estágios Área externa

2 Condicionador de Ar tipo Split AUDITÓRIO

320 Conjunto Cadeira e Mesa Escola Salas de Aula

10 CONJUNTO EM LOGARINA 4 LUGARES CORREDORES

5 CPU 2,5 GHz Laboratório de Informática Tecnico

2 CPU 2,5 GHz Laboratório de Informática Tecnico

2 CPU 2,5 GHz Coordenação

4 CPU 2,5 GHz Laboratório de Gestão

19 CPU 2,5 GHz Laboratório de Informática 1

1 CPU 2,5 GHz Coordenação

22 CPU 2,5 GHz Laboratório de Informática 1

2 CPU 2,5 GHz Diretoria de Serviço Adminsitrativo

1 CPU Intel Core i5 Diretoria de Serviço Adminsitrativo

17 CPU Intel Core i5 Laboratório de Informática 2
1 CPU Intel Core i5 Laboratório de Informática Tecnico
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1 CPU Intel Core i5 Laboratório de Informática 1

1 CPU Intel Core i5 Diretoria de Acadêmico

2 ESTAÇÃO DE TRABALHO ALMOXARIFADO

1 Estação de Trabalho com 1 módulo Diretoria de Serviço Adminsitrativo

1 Estação de Trabalho com 1 módulo Diretoria de Serviço Acadêmico

1 Estação de Trabalho com 1 módulo Direção

3 Estante Desmontável Laboratório de Gestão

1 Estante Desmontável Coordenação

15 Estante Desmontável Biblioteca

2 Estante Desmontável Sala dos Professores

1 Estante Desmontável Diretoria de Acadêmico

2 Estante Desmontável Coordenação

1 Estante Desmontável CPD

1 Filmadora Digital Coordenação

1 FILMADORA SONY HRD CX 220 SALA DA DIREÇÃO

1 FOGÃO ATENAS 4 BOCAS COZINHA

3 HP MULT JATO TINTA A4 PRO 8600 ALMOXARIFADO / DIR.
ADMINISTRATIVA

3 IMP MONO SAMSUNG ML-45 10 ND ALMOXARIFADO

1 Mesa Auxiliar Direção

2 Mesa Auxiliar Diretoria de Serviço Adminsitrativo

2 MESA DE REUNIÃO ALMOXARIFADO

5 MESA ESCRIVANINHA RETANGULAR ALMOXARIFADO

6 MESA LANCHONETE ADULTO COZINHA

1 Mesa para Computador Laboratório de Informática 1

18 Mesa para Computador Laboratório de Informática 2

1 Mesa para Computador Coordenação

3 Mesa para Computador Coordenação

1 Mesa para Computador Diretoria de Serviço Acadêmico

18 Mesa para Computador Almoxarifado

1 Mesa para Professor Sala de Aula 2

1 Mesa para Professor Sala de Aula 3

2 Mesa para Professor Laboratório de Informática 2

1 Mesa para Professor Sala de Aula 1

1 Mesa para Professor Sala de Aula 5

1 Mesa para Professor Sala de Aula 6

1 Mesa para Professor Sala de Aula 4

1 Mesa para Professor Sala de Multimídia

1 Mesa para Professor Laboratório de Gestão

1 Mesa para Professor Laboratório de Informática 1

1 Mesa para Professor Sala de Aula 7

1 Microfone Sem Fio Coordenação

2 Monitor LCD 17 Diretoria de Serviço Adminsitrativo

1 Monitor LCD 17 Laboratório de Informática 1 (EM
MANUTENÇÃO)

21 Monitor LCD 17 Laboratório de Informática 1

5 Monitor LCD 17 Laboratório de Informática Tecnico

2 Monitor LCD 17 Laboratório de Informática Tecnico

19 Monitor LCD 17 Laboratório de Informática 1

2 Monitor LCD 17 Diretoria de Serviço Acadêmico

2 Monitor LCD 17 Coordenação

4 Monitor LCD 17 Laboratório de Gestão

1 Monitor LCD 19 Almoxarifado (a instalar)

1 Monitor LCD 19 Laboratório de Informática 1

17 Monitor LCD 19 Laboratório de Informática 2
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1 Monitor LCD 19 Diretoria de Serviço Adminsitrativo
1 Monitor LCD 19 - (Servidor) Almoxarifado (a instalar)

1 Monitor SVGA 17 Almoxarifado (a instalar)

2 MULTIFUNCIONAL LASER HP M425DN ALMOXARIFADO

3 No Break Microprocessado Almoxarifado (a instalar)

1 Notebook com dois núcleos Diretoria de Serviço Acadêmico

2 Notebook com dois núcleos Diretoria de Serviço Administrativo (1
em manutenção)

2 Projetor de Multimídia Diretoria de Serviço Administrativo

2 Projetor de Multimídia Diretoria de Serviço Acadêmico

1 Quadro Branco Laboratório de Informática 1

1 Quadro Branco Laboratório de Informática 1

4 QUADRO BRANCO 120X400 ALUMINIO MARCA REAL LAB. INFORMÁTICA / COORD.
PEDAGÓGICA

1 Relógio Sinaleiro Direção

8 Retroprojetor Bivolt Almoxarifado

2 Servidor com 2 processadores Almoxarifado (a instalar)

1 Servidor de Rede Almoxarifado (a instalar)

1 Tela de Projeção Retrátil Almoxarifado (a instalar)

1 Tela de Projeção Retrátil Sala de Aula 3

1 Tela de Projeção Retrátil Laboratório de Instrumentação 1

1 Tela de Projeção Retrátil Sala de Multimídia

1 Tela de Projeção Retrátil Laboratório de Gestão

1 Tela de Projeção Retrátil Laboratório de Informática 1

1 Tela de Projeção Retrátil Sala de Aula 1

1 Tela de Projeção Retrátil Sala de Aula 2

1 Televisor Tela Plana 29 Sala dos Professores

1 Televisor Tela Plana 29 Sala de Multimídia

1 Televisor Tela Plana 29 Laboratório de Informática 1

1 Ventilador de Coluna Almoxarifado

19 Ventilador de Parede Almoxarifado

1 VENTILADOR OSCIL COLUNA 65 BIV CMO/PTO C3 V-200W ALMOXARIFADO

RECURSOS FINANCEIROS

A ETEC de Registro conta hoje como provedor de recursos, o Centro Paula Souza e  a APM. Os dados de 2017,
são:

 

 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
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EMPRESA: AURUM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI

CNPJ Nº: 19.734.392/0001-40

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº: 4.924.872-3

PROCESSO Nº:1014/16

CONTRATO Nº: 100/16

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/07/2016 a 01/10/2017

NOME DO GESTOR: KLEBER DE MORAIS LEMOS
Nº DE COLABORADORES: 04 (quatro) vigilantes
-Gisiel Pereira (Plantão Noturno)
-Jamir Gonçalves (Plantão Diurno)
-Wanderlei Pedroso Cardoso (Plantão Noturno)

-Sérgio Pedroso Cardoso (Plantão Diurno)

Serviço contínuo exercido por empresa especializada devidamente  autorizada dentro dos limites dos estabelecimentos
urbanos, com a finalidade de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio local.

Um aspecto importante para a escolha da contratação de serviços de vigilância/segurança patrimonial é a necessidade de
maior grau de ostensividade do posto, função direta da exposição ao risco do patrimônio da Instituição. 

 

 

  SERVIÇOS DE LIMPEZA

 

EMPRESA: BRONZE & CARNEIRO SERV. DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME

CNPJ Nº: 18.896.031/0001-38

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº: INSENTA

PROCESSO Nº: 03597/15

CONTRATO Nº: 013/16

VIGÊNCIA DO CONTRATO: INICIO: 05/02/2016 TÉRMINO: 05/05/2017 

NOME DO GESTOR: KLEBER DE MORAIS LEMOS

Nº DE COLABORADORES: 03 (TRÊS) - Auxiliar de Limpeza

-ADRIANA DA GUIA ROSA

-CLAUDILENE MARIA DA SILVA

-LIDIA PEREIRA DOS SANTOS

Atua na limpeza da Unidade Escolar; limpeza, manutenção e organização das salas, secretarias e areas diversas; limpeza
dos banheiros, copa e cozinha

 

COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES - 2017

Denominação: APM

Descrição: A APM uma entidade jur?ca de direito privado, criada com a finalidade de colaborar para o aperfei?mento do
processo educacional, para a assistir a escola e para integrar escola-comunidade. Atualmente, sua principal
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fun? ?tuar em conjunto com o Conselho de Escola, na gest?da unidade escolar, participando das decis?
relativas a organiza? e funcionamento escolar nos aspectos administrativos.
Atrav?do Decreto nº 12.983, de 15 de dezembro de 1978, alterado pelo Decreto nº 48.408, de 06 de Janeiro
de 2004, foi estabelecido o Estatuto Padr?da Associa? de Pais e Mestres, e este instrumento que disp?obre as
finalidades, atribui?s e deveres para o seu funcionamento como institui?.
A APM é responsável pela terceirização da Cantina, no momento em processo de Licitação para nova
ocupação. 
MEMBROS DA APM DESTA UNIDADE ESCOLAR – 2016
 
DIRETORIA EXECUTIVA
- DIRETOR EXECUTIVO: GLAUCO LINO
- VICE DIRETOR EXECUTIVO: ANDR? REGINA BEZERRA DE AZEVEDO
- SECETARIO: ROS?IA COSTA DIAS RIBEIRO
- DIRETOR FINANCEIRO: ALEX SANDERS MOREIRA ROSA
- VICE DIRETOR FINANCEIRO: EUNICE DE LIMA COUTO
- DIRETOR CULTURAL, ESPORTIVO E SOCIAL: EDINALDO PEREIRA AZEVEDO
- DIRETOR DE PATRIM?IO:RAMON ALVES TRIGO
 
CONSELHO DELIBERATIVO
 
DIRETOR DA ETEC DE REGISTRO: MAURO S?GIO ADINOLFI
 
Suplente: SOLANGE CARRAVIERI PEIXOTO REDIS
Professor: CARLOS REGINALDO DE CARVALHO ESP?DOLA, ROSŽGELA XAVIER MATTA; SIMONE DA SILVA
DIAS CAETANO, JUCILENE RIBEIRO MACHADO E LUIZ CLUDIO BARRETO.
Pai/MÅ - ALEXANDRE PINTO FERNANDES, SIDN?A MARIA MOREIRA, MXIMO RIBEIRO
Alunos: ERICK SANTOS DE JESUS, CRISTIANE DE AZEVEDO SILVA.
 
CONSELHO FISCAL
 
Pai/MÅ de aluno: GILSON OSSAMU USSUKI / CARLOS ALBERTO SOARES DE LIMA
Membro: JOS?CRISTIANO DE G?S
Suplente: FRANKLIN DA COSTA

Denominação: CIPA

Descrição: A Comiss?Interna de Preven? de Acidentes – CIPA, tem como objetivo prevenir acidentes e doen?
decorrentes do trabalho de modo a tornar compat?l permanentemente o trabalho com a preserva? da vida e
promo? da sa?do trabalhador.
Conforme a legisla? ?ecess?o apenas um representante para empresas com at?0 funcion?os.
A CIPA foi constitu? em 20 de novembro de 2013.
 
GESTÏ 2015 / 2016
 
I – Representante do Empregador:
Titulares:
- Rafael Mota Bortone Junior
Suplente:
- Kleber de Morais Lemos

Denominação: CONSELHO DE ESCOLA

Descrição: O Conselho de escola tem colegiado de natureza consultiva e deliberativa, constitui por representantes de
pais, professores, alunos e funcion?os.
A fun? do Conselho de Escola ? de atuar articuladamente com a dire? no processo de gest?pedag?a,
administrativa e financeira da escola.
A elei? do Conselho de Escola ?eita anualmente, durante o primeiro m?letivo. Os representantes de
professores, especialistas de educa? - diretor, coordenador, funcion?os, pais e alunos ser?eleitos pelos seus
pares atrav?de assembleias distintas, convocadas pelo Diretor da Escola. A elei? dos membros do Conselho
de Escola ser?avrada em ata, registrada em livro protocolo e com assinatura de todos os participantes,
devendo ser afixada em local vis?l para toda a comunidade escolar.
A regulamenta? do Conselho de Escola est?revista na seguinte legisla?;
- Lei Complementar 444/85, art. 95
- Comunicado SE de 31/03/86
- Comunicado SE de 10/03/93
 
MEMBROS DO CONSELHO DE ESCOLA DESTA UNIDADE ESCOLAR – 2016
 
- PRESIDENTE NATO: MAURO SÉRGIO ADINOLFI
- REPRESENTANTE DOS COORDENADORES: EDINALDO DE AZEVEDO
- REPRESENTANTES DOS PROFESSORES: JOSÉ CRISTIANO DE GÓIS
- REPRESENTANTE DOS SERVIDORES T?NICO-ADMINISTRATIVO: ROS?IA COSTA DIAS RIBEIRO
- REPRESENTANTE DOS PAIS DE ALUNOS: SANDRA MODOLO DE ASSUMPÇÃO
- REPRESENTANTE DOS ALUNOS: CLEMILSON VIANA DE ALBUQUERQUE
- REPRESENTANTE DOS ALUNOS EGRESSOS: DIEGO MAX DA SILVA
- ORIENTADORA EDUCACIONAL - SOLANGE CARRAVIERI PEIXOTO REDIS
- COORDENADORA PEDAG?ICA: EUNICE DE LIMA COUTO
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COMUNIDADE EXTRAESCOLAR
 
- REPRESENTANTE DOS EMPRESÁRIOS VINCULADOS A UM DOS CURSOS: ELAINE DE OLIVEIRA GON?LVES
(HOSPITAL SÏ JOS?
- REPRESENTANTE DE ENTIDADE ASSISTENCIAL: N?IO TEIXEIRA (LAR DOS VELHINHOS)
- REPRESENTANTE DE EMPRESA VINCULADA A UM DOS CURSOS: EDIVALDA SOUZA DE ARRUDA (ACIAR)
- REPRESENTANTE DOS DEMAIS SEGUIMENTOS DE INTERESSE DA ESCOLA; GABRIEL BERTELLI CABRAL
(AMAVALE - ASSOCIAÇÃO DOS MINERADORES DO VALE DO RIBEIRA).

MISSÃO

A ETEC de Registro tem como missão formar cidadãos com competência profissional, compromisso social e
princípios éticos que valorizem o respeito o conhecimento, a cidadania e o meio ambiente.

VISÃO

Solidificar-se entre as melhores escolas de ensino médio e técnico do Vale do Ribeira, comprometida com o
desenvolvimento tecnológico da região, oportunizando a inserção dos discentes no mercado de trabalho sendo
reconhecida pela comunidade.

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS

CONTEXTO REGIONAL (dados socioeconômicos da região) 

Caracterização da Microrregião de Registro               

A Etec de Registro está inserida na região do Vale do Ribeira, localizada a sudoeste do Estado de
São Paulo e composta por 23 municipios. Possui um território formado por áreas ocupadas com
atividades agropecuárias e exploração mineral, porém é caracterizada por possuir belezas naturais
exuberantes e a maior faixa contígua de Mata Atlântica existente. Entre seus Parques e Estações
Ecológicas estão catalogadas mais de 10 mil espécies de fauna e flora declaradas pela Unesco como
Reserva da Biosfera por sua diversidade. 

 A região é destacada pela preservação de suas matas e por grande diversidade ecológica. Seus mais
de 2,1 milhões de hectares de florestas equivalem a aproximadamente 21 por cento dos
remanescentes de mata atlântica existentes no Brasil, sendo a maior área contínua de um
ecossistema do Brasil. Neste conjunto de áreas preservadas, são encontradas não apenas florestas,
mas importantes comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades caiçaras,
imigrantes e uma biodiversidade em plena preservação

 

 Mapa 1: Municípios

https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quilombo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cai%C3%A7ara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_no_Brasil
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Parte dos 23 municípios também pertencem a outras bacias hidrográficas, casos de Tapiraí e São
Lourenço da Serra.. Juntos possuem população de 270.518 habitantes, com uma taxa de crescimento
de 0,10% contra 0,87% no Estado, nos últimos 5 anos. Possui o maior território de todas com
12.132,68 Km² e a menor densidade demográfica 22,30 hab/Km². A taxa de urbanização é de 72,53%.
Alguns municípios como Ilha Comprida, Registro, Iguape e Cajati, com taxas de urbanização de
100%, 88,67%, 86,69% e 73,48%, respectivamente, possuem as maiores taxas de toda a região. A
elevada taxa de analfabetismo (mais alta do Estado) também é um dado relevante com índice de
8,67% contra 4,43% do Estado de São Paulo.

Registro é considerado o principal município da Região, possui a maior população do Vale (54.008
hab.), com o maior orçamento, a maior disponibilidade de vagas para o Ensino Técnico, Ensino
Superior e Escolas de ensino fundamental e médio público e privado. As principais atividades do
município são as atividades de exploração mineral, agropecuária, comêrcio e serviços.

 A cidade tem acesso pela Rodovia Regis Bittencourt (BR 116); dista 187Km da cidade de São Paulo/SP, 170 Km
de Sorocaba/SP, 182 Km de Santos/SP, 220 Km de Curitiba/PR e 260 Km de Campinas/SP. Outras Rodovias; a
SP-139 liga Registro à cidade de São Miguel Arcanjo/SP e SP-127, à cidade de Itapetininga/SP.

Registro conta com uma posição geográfica privilegiada: é rota para as regiões Sul e Sudeste do Brasil e para o
mercado Comum do Cone Sul, o Mercosul. É ainda polo regional, atraindo para si serviços em todas as áreas e
pessoas que se servem dos serviços aqui oferecidos.  

 A densidade demográfica do município é de 74,78 habitantes/Km², a maior da região. Apresenta
elevada taxa de mortalidade infantil, 20,20 por mil nascidos vivos e também elevada taxa de
mortalidade na infância, 21,32 por mil nascimentos vivos, maiores que a média regional, porém
apresenta maior disponibilidade de leitos do SUS, 1,17, entretanto menor que a média estadual.

O município de Registro, assim como os demais municípios do Vale do Ribeira, é classificado como
Grupo 5 pelo Índice Paulista de Responsabilidade Social, com classificação de Dimensão de Riqueza
Baixa, com classificação de Dimensão de Longevidade Baixa e com classificação de Dimensão de
Escolaridade Baixa.

 São apresentados a seguir alguns indicadores socioeconômicos da região do Vale do Ribeira e que podem
impactar o trabalho da escola. 

1.1.        Caracterização Regional

Tabela 1 –Índices de idade da população e de urbanização da
população

Ano Região administrativa Estado

População total/ 2016 271.274 43.359.005

População com Menos de 15 Anos
(em %) 2016

22,52 19,48

População com 60 Anos e Mais
(Em %)     2016

14,48 13,60

Grau de Urbanização (Em %) 2016 73,04 96,32
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         Fonte: Fundação Seade, 2016.

     A  Tabela 1 revela o expressivo índice de idade da população a quem a escola dirige suas
atividades: perto de 70% de população ativamente em condições de  cursar um curso técnico
ofertado. Destaca-se o índice de urbanização; 73,04%, comprovando a boa localização da ETEC de
Registro.

 

1.1.1.    Tabela 2 - População por faixa etária

Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total

00 a 04 anos 10.037 9.584 19.621

05 a 09 anos 10.100 9.540 19.640

10 a 14 anos 11.210 10.626 21.836

15 a 19 anos 13.186 12.608 25.794

20 a 24 anos 11.925 11.554 23.479

25 a 29 anos 9.458 9.576 19.034

30 a 34 anos 9.026 9.693 18.719

35 a 39 anos 9.447 10.036 19.483

40 a 44 anos 8.915 9.232 18.147

45 a 49 anos 8.325 8.471 16.796

50 a 54 anos 7.651 7.971 15.622

55 a 59 anos 6.923 6.896 13.819

60 a 64 anos 5.963 5.872 11.835

65 a 69 anos 4.773 4.749 9.522

70 a 74 anos 3.773 3.838 7.611

75 anos e mais 4.789 5.527 10.316

Total da Seleção 135.501 135.773 271.274

Total Geral da População 135.501 135.773 271.274

Fonte: Fundação Seade, 2016.  

Observa-se na Tabela 2 que há uma faixa de população em idades plenamente pertinentes ao trabalho e cursos ofertados pela escola,
revelando que temos expressivo número de público-alvo. 

  

Tabela 3 – Taxas de Analfabetismo na Região

 

Educação Ano Reg. Adm. Estado

Taxa de Analfabetismo da
População de 15 Anos e Mais -

2010 8,67 4,33
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Censo Demográfico (Em %)
População de 18 a 24 Anos com

pelo Menos Ensino Médio
Completo - Censo Demográfico

(Em %)

     2010 47,93 57,89

                                                                                                                                      Fonte: Fundação Seade, 2010.                                                                            

                                                                                                                                                   Embora os índices sejam
referentes ao ano de 2010, é possível concluir a necessidade premente  de se investir na educação
da população do Vale do Ribeira e oferecer estímulos ao seu  desenvolvimento.   

 Outros Indicadores: SEADE.2015

 - Participação dos Empregos Formais da Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e
 Aquicultura no Total de Empregos Formais (Em %):  No Estado =  2,40; na  região =15,09  

 - Rendimento Médio dos Empregos Formais da Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca
e Aquicultura (Em reais correntes): No Estado = 1.785,00     na região;1.119,68 

 - Participação dos Empregos Formais do Comércio Atacadista e Varejista e do Comércio e
 Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas no Total de Empregos Formais (Em %): 

 No Estado = 19,78         na região = 23,29

 - Rendimento Médio dos Empregos Formais do Comércio Atacadista e Varejista e do Comércio e
 Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas (Em reais correntes):

 No Estado = 2.237,39      na região = 1.488,07

 Os Indicadores SEADE, referem-se ao ano de 2015 e manifestam as condições de empregabilidade
e rendimento médio  sempre inferiores  à média dos índices estaduais e em comparação às demais
regiões do Estado de São Paulo. Mais uma vez, fica reconhecida a necessidade de investimentos na
educação para impulsionarmos o desenvolvimento regional. 

 

História do Município

O Município de Registro, situado no Vale do Ribeira, surgiu como um pequeno povoado à margem do
Rio Ribeira de Iguape. Na época, explorava-se ouro no Alto Ribeira que era transportado pelo rio até o
porto de Iguape, porém antes de seguir à Iguape todas as mercadorias eram registradas por um
agente de Portugal para cobrar o dízimo destinado à Coroa Portuguesa. Daí originou-se o nome
Registro. Ainda como povoado pertencente à Iguape, Registro começou a crescer a partir da chegada
dos primeiros colonizadores japoneses, em 1913, sendo que neste período Registro era o maior
produtor de arroz do Estado de São Paulo. Somente em 30 de Novembro de 1944, pelo decreto lei nº
14.334, Registro emancipou-se de Iguape, tornando-se Município, cuja instalação deu-se em 1º de
Janeiro de 1945.

 

Origem do Nome

Na época do Brasil Colônia, era conhecido como Porto Registro, por ser passagem obrigatória para
registrar o ouro garimpado em Eldorado e Sete Barras, para posteriormente ser, por simplificação,
chamado de Registro.

 

Ameaças
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A ETEC de Registro vem se desenvolvendo satisfatoriamente, mas sofre algumas dificuldades para
a implantação de novos cursos.  Dentre os itens observados, destacamos que externamente as
ameaças a serem consideradas, são: 

 

-  A região possui a menor taxa de urbanização do Estado de São Paulo), e, apesar do setor de
serviços crescer em municípios-chave (Registro, Cajati), o Vale do Ribeira ainda tem grande vocação
agrícola com perfil manual, sem utilização dos recursos tecnológicos para a implementação do
trabalho no campo e para a produção, distanciando-se dessa forma do estímulo aos estudos e
desenvolvimento tecnológico. 

- Geração de emprego ainda é muito baixa na região. 

 - Ao mesmo tempo em que servem de estímulo à busca de uma melhor formação profissional para a
população, especialmente aos mais jovens, as instituições educacionais que estão sendo instaladas
na cidade (UNESP, Instituto Federal de Registro; SENAC, SESC), se fixam como concorrentes em
oferta de vagas para os cursos técnicos. Nesse sentido, é importante destacar que já perdemos
alunos para o IFSP – Registro, por conta das bolsas oferecidas aos alunos daquela instituição.

- Alto índice de alunos de outras cidades com dificuldades para assumirem gastos com transporte e
alimentação.

- Inadequação dos horários de ônibus disponíveis em outras cidades para atender os horários de aula.

-  Reduzido número de empresas e instituições parceiras na cidade e região

- Deficiência de recursos humanos em vários setores (vigilância, limpeza, controle e acompanhamento
aos alunos), acarretando prejuízo ao trabalho pedagógico, com sobrecarga para alguns a fim de
cumprirem suas tarefas. Não há colaborador para acompanhar e controlar a  chegada dos alunos,
ficando isso a cargo dos vigilantes, que especificamente não têm essa função.

 
 -  Falta de espaço adequado para confecção da merenda escolar (ausência de projeto básico
elaborado pela infraestrutura do Centro Paula Souza)

- Insuficiência do acervo de livros técnicos para o Curso Técnico Em Administração. 

Oportunidades

Após anos de atraso em seu desenvolvimento, o Vale do Ribeira  vem experimentando nos últimos
anos, avanços a partir de um novo olhar dos governos estadual e federal que vêm investindo, 
promovendo  desenvolvimento e o aprimoramento da formação da população, especialmente os
jovens.

Assim, iniciou-se  em 2010 um amplo investimento  em instituições educacionais que foram atraídas
para a cidade de Registro, que passa a ser pólo educacional da região. Universidades como a
UNESP,  escolas técnicas como o IFSP e a ETEC de Registro/Centro Paula Souza,  instituições como
o SENAC, SENAI, SESI e SESC estão em adiantado processo de instalação na cidade. Espera-se
também a chegada da FATEC. Os novos investimentos educacionais têm atraído jovens das cidades
da região e de outras em busca de formação profissional de qualidade. Esse é um dos aspectos que
mais favorecem as oportunidades para o desenvolvimento da nossa escola. Abrem-se com as
instituições educacionais mais oportunidades de emprego para os moradores, pois que aliadas ao
desenvolvimento econômico e à geração da oferta de empregos, podem significar a inserção de
alunos e ex-alunos em um mercado de trabalho mais promissor, porém mais exigente. Esperamoss
que o desenvolvimento educacional atraia novos investimentos, promova negócios e contribua para o
desenvolvimento econômico e social de uma das regiões mais carentes do Estado.

Outro fator positivo para a cidade e para a ETEC é o fato de estarmos geograficamente bem
situados. Registro está situada entre duas das mais importantes capitais estaduais do país – São
Paulo e Curitiba, e estrategicamente no meio do caminho entre essas cidades, o que favorece a
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locomoção e o acesso a esses grandes centros. Além disso, é servida pela Rodovia Regis Bittencourt,
principal via de acesso do Mercosul.  

O interesse da comunidade e a procura  pelos cursos oferecidos pela escola,

tem sido significativa.

Observamos no último Vestibulinho (bdcetec.com /vestibulinhos 2016): Ensino

Médio = 7,69; ETIM/Informática = 7,63;  Adm = 6,23. 

 

 Vista parcial da cidade com destaque para o Rio Ribeira de Iguape. 

 

 Vista da cidade de Registro com a rodovia Regis Bitencourt cortando a cidade.

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE 

  A ETEC de Registro conta hoje  com 664 alunos divididos em 6 cursos:

- Ensino Médio

- Ensino Técnico Integrado ao Médio - ETIM

-Técnico em Informática

- Técnico em Administração

- Técnico em Comércio

- Técnico em Eventos  

As duas salas descentralizadas, com os cursos de Técnico em Administração (Cajati)  e          Técnico em Comércio
(Jacupiranga) somam 70 alunos.

- No Núcleo de Formação Profissional Quilombo André Lopes de Eldorado, o curso Técnico em Administração/ VENCE  tem
hoje 29 alunos. A escola tem ainda uma turma do PROGRAMA VENCE, cursando Técnico em Administração  na unidade
sede.   

No 1º semestre de 2017, ingressaram na ETEC de Registro, 180 novos alunos.
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Todos os alunos foram envolvidos na pesquisa de dados para levantamento de informações relativas às suas condições de
vida e de suas famílias e da escolaridade tendo respondido ao questionário socio-econômico e escolar. Os dados coletados
apresentam o perfil dos nossos alunos e são subsídios para as ações propostas neste PPG.

 Gráfico 1-  Cidades de origem dos alunos

 Fonte: Pesquisa socio-econômica e de esoolaridade. ETEC de Registro.

 Na análise das cidades de origem dos alunos da Escola sede, temos a representatividade do atendimento a diferentes
municípios o que determina o perfil regional da escola; sete municípios  estão presentes na escola com  os índices são:
Registro com 48,9% e os demais com 51,1% (Jacupiranga com 11,8%, Cajati com 11%, Pariquera-Açú com 13,1%, Juquiá
com 7,8%, Sete Barras com 3,5%, Cananéia com 1,9%, Outros(Eldorado; Miracatu) 2%). Desses dados, podemos refletir que
a escola precisa considerar a problemática referente ao uso do transporte público (ônibus) que que os 51% alunos de outros
municípios enfrentam, sendo que em vários deles há irregularidade na oferta de horários.     

 

Gráfico 2 - Escolaridade dos alunos

Fonte: Pesquisa socio-econômica e de esoolaridade. ETEC de Registro.

 A análise deste gráfico é significativa aos cursos técnicos que têm uma leitura particularizada apresentada aos docentes
pelos seus Coordenadores.  No geral os níveis representados são: Nível Fundamental completo =  23,5%;  Nível Médio
completo = 32.9% e  Nível Médio Superior  (completo ou incompleto) = 3%

 

Gráfico 3 -  Se na vida escolar estudou  em escola                                                             pública ou particular
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  Fonte: Pesquisa socio-econômica e de esoolaridade. ETEC de Registro.  

Este gráfico nos informa que: 62,3% dos alunos estudou integralmente em escola pública; 13,6%

estudou a maior parte em escola pública; 17,9% estudou a maior parte em escola particular e 6,2%

estudou integralmente em escola particular. Estes dados impactam especialmente nas condições

de aprendizagem e desempenho em classe, considerando que a diversidade dos perfis individuais

se expande para as diferenças mais amplas, decorrentes das estruturas municipais e escolares.

 

Gráfico 4 - Que modalidade de curso o aluno fez

 

 Fonte: Pesquisa socio-econômica e de esoolaridade. ETEC de Registro.

 Os dados do Gráfico 4, interessam mais  significativamente  aos cursos técnicos da unidade, sendo que 69,8% têm ou faz o
ensino Regular, 28,6% fizeram ou fazem o integrado e há 1,6% que tem origem na EJA, que regularmente tem apresentado
mais dificuldades para acompanhar os estudos e concluir os cursos. Esses alunos têm necessidade recorrente de
atendimentos de recuperação contínua e outros apoios. 

 

 Gráfico 5 - Se cursa o ensino médio e o técnico simultaneamente

 

Fonte: Pesquisa socio-econômica e de esoolaridade. ETEC de Registro. 

Observa-se por este gráfico que: 28,3% dos alunos, fazem o curso integral na nossa escola – são os alunos do ETIM
integrado Informática (102 alunos).

 Gráfico 6 - Se reprovou alguma vez
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 Fonte: Pesquisa socio-econômica e de esoolaridade. ETEC de Registro.

 

No geral os alunos não tiveram dificuldades ao longo da escolaridade. Dos  que responderam a pesquisa, 87,5 % nunca
reprovou,   0,25 % reprovou uma vez e  0,5 % duas vezes .

Gráfico 7 - Se abandonou ou não frequentou (interrompeu) os estudos alguma vez 

 

Fonte: Pesquisa socio-econômica e de esoolaridade. ETEC de Registro.

 Quanto ao abandono escolar dos 476 participantes, 90%  responderam não ter abandonado ou não frequentado à escola
(Interrupção aos estudos).

 

Gráfico 8 - Se trabalha 

 

Fonte: Pesquisa socio-econômica e de esoolaridade. ETEC de Registro.

Dos pesquisados, 64,2% respondeu que não trabalha e 35,8 respondeu “sim”.

 

Gráfico 9 - Quantas horas semanais trabalha

 Fonte: Pesquisa socio-econômica e de esoolaridade. ETEC de Registro.

 Dos 35,8% pesquisados que trabalham, 7% não tem jornada fixa; 7% trabalham mais de 40 horas semanais; 3,5% trabalha
de até 40 h/s; 3,5% trabalha até 30 horas/s, 3,5% trabalha até 20 h/s.

 

Gráfico 10 - Renda familiar 
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 Fonte: Pesquisa socio-econômica e de esoolaridade. ETEC de Registro.

 Quanto à renda familiar, levantou-se que 40,9% das famílias tem renda familiar de até dois salários mínimos; 37,4% tem
renda de até 4 salários mínimos, 14,7% de até 6 salários e 7% tem renda de mais de 6 salários, revelando que a maioria dos
alunos da escola é carente.

 

 Gráfico 11 - Se mora em casa própria

 

 Fonte: Pesquisa socio-econômica e de esoolaridade. ETEC de Registro.

 Os dados deste gráfico nos informam que 74,3% dos alunos moram em casa própria; 14,4% em casa alugada e 7,8% com
parentes e 3,5% moram em residências cedidas ou emprestadas. Conclui-se que embora com baixas rendas familiares a
maioria das famílias conseguiu se organizar para a aquisição da casa própria.

 

Gráfico 12 -  Localização da residência

 

 Fonte: Pesquisa socio-econômica e de esoolaridade. ETEC de Registro.

 O gráfico 12 no informa que 86,9% vive nas zonas urbanas dos municípios, mas 12,8% em zonas rurais. Esses últimos têm
maior dificuldade de acesso à escola.

 

Gráfico 13 - Como vem para a ETEC
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Fonte: Pesquisa socio-econômica e de esoolaridade. ETEC de Registro.  

63,6% dos alunos vem para a escola de transporte coletivo (ônibus/van); 14,7% de carro próprio,
12,3% vem caminhando, 7% usa bicicleta e 2,4% de moto. Esta análise complementa a análise do G1
que apresenta as cidades de origem dos alunos e a significativa parcela eles que faz uso do deficiente
transporte público regional.

 

Gráfico 14 - Se tem dificuldade quanto ao transporte 

 

Fonte: Pesquisa socio-econômica e de esoolaridade. ETEC de Registro.

 Dos 476 pesquisados, 75,7% não tem dificuldades quanto ao transporte, mas 24,3% responderam que sim. Esses 24,3%
representam quase 50% dos alunos de outros municípios apontados no G1, portanto esses dados confirmam as dificuldades
as quais os alunos que viajam sofrem quanto ao transporte coletivo, acarretando recorrentes atrasos nos inícios das aulas,
saídas antecipadas e também ausências. 

Gráfico 15 - Qual é a dificuldade quanto ao transporte

 

Fonte: Pesquisa socio-econômica e de esoolaridade. ETEC de Registro.  

 A pesquisa nos revelou que  66,3% dos alunos não tem dificuldade, mas 34% tem, sendo  que 15,5% sofrem com atraso dos
ônibus; 12% residem em outras cidades e os horários dos ônibus não coincidem com os horários das aulas e 6,5% moram
distante dos pontos de ônibus, enfrentando longas caminhadas. Essas dificuldades reiteram a análise do gráfico anterior. 

Podemos concluir que siginificativamente a questão do transporte coletivo  regional é um dos problemas enfrentados pelos
alunos e colaboram para os  índices de evasão escolar. 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

Meta: Otimizar as instalações da ETEC no novo prédio visando a qualidade do trabalho pedagógico
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Resultado: Alcançado

Justificativa:

Em 2016 A ESCOLA CONSEGUIU OTIMIZAR PLENAMENTE AS INSTALAÇÕES NO NOVO PRÉDIO,
FAVORECENDO A QUALIDADE DO TRABALHO PEDAGÓGICO.
 
Assim, foi instalado novo laboratório de informática, perfazendo o total de 4 laboratórios, sendo que dois deles
receberam computadores novos. Também foram instalados novos computadores nas salas de aula para uso do
professor no Sistema Informatizado - SIGA.
A Sala de Leitura foi remodelada com a mudança de sala e otimização do espaço para uso dos alunos, atendendo
as necessárias condições de acomodação, de iluminação e de localização tendo passado a ser um local dinâmico
com a presença constante de professores e alunos.

Meta: Otimizar as instalações internas do novo prédio, para cumprimento da merenda escolar: refeitório e
cozinha.

Resultado: Meta Não alcançada

Justificativa:

A escola aguarda verbas para a adequação da cozinha e do refeitório dos alunos que recebem a merenda escolar.

Meta: IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA - SIGA

Resultado: Meta parcialmente Alcançada

Justificativa:

A escola implantou parcialmente o Sistema de Gestão Acadêmica em 2016, iniciando pelo curso Técnico em
Informática. Em 2017 os demais cursos já estão inseridos no sistema e trabalho de implantação continua.

Meta: Ampliar o trabalho de parceria com empresas e outras instituições

Resultado: Não alcançado

Justificativa:

Em 2016, encontramos dificuldades para a ampliação do trabalho de parceria, em razão da retração das empresas
afetadas pela crise econômica do país. Também na região ocorreu significativo índice de perdas na oferta de
trabalhos/empregos e consequente desemprego.

Meta: Reduzir a evasão nos cursos técnicos

Resultado: Parcialmente

Justificativa:

O Curso Técnico de Administração desta ETEC, que completará oito anos de criação em 16/08/2017, destaca-se
pelo crescimento da demanda nos Vestibulinhos. Este é o curso que tem apresentado índices de evasão
preocupantes e para os quais temos empenhado nossos esforços. 
 
Ao final de 2016, dados do Conselho de Classe Final do 1º Módulo ingressante em agosto de 2015 , foram:
Matriculados = 35; alunos participantes do Conselho de Classe Final = 31 ( 89%); Perdas = 4 (11%).
Na análise dos dados, observamos que ao final de 2016, no curso Técnico em Administração a perda foi reduzida
não ultrapassando a meta estipulada pelo CPS.
No comparativo , são observados os índices de perda:
Em 2015 =14%;
Em 2016 (1º semestre) = 3%
Em 2016 (2º Semestre) = 11%
 
Nas demais turmas do curso: 
Mod II - Tarde = 5 perdas = 14%
Mod.III - Tarde = 1 perda = 5,5%
Mod. II - Noite = 3 perdas = 8,5% 
Mod.III - Noite = 18 perdas = 48% no curso e 5 perdas no módulo (22%)
 
Observamos que os índices do curso de Administração/ noturno, em 2016 reduziram significativamente e o 3º
módulo teve perda mais acentuada. 
 
Esses dados confirmam que o trabalho direcionado para as turmas dos 1º e 2º módulos foi satisfatório, u
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determinando visível resultado de recuperação e que o trabalho precisa focar também nos módulos finais do
curso. Este será o direcionamento para 2017.

INDICADORES

Denominação: WEB SAI

Análise:

O desempenho geral da Escola no SAI apontam que a escola tem se esforçado na busca de um bom trabalho com
boas práticas nas suas diferentes áreas.

Em 2016 no comparativo do desempenho geral, temos os seguintes resultados:

 

Etec de Registro

 IndicadoresEdiçãoPontos
Máximos

Pontos
Obtidos UnidadeRegiãoCEETEPS

 Processo 2016 412 338,41 82,14 73,11 74,16
 Resultado 2016 105 88,24 84,04 76,18 76,76
 
 
Etec de Registro

Indicadores EdiçãoPontos
Máximos

Pontos
Obtidos UnidadeRegiãoCEETEPS

Processo 2016 412 338,41 82,14 73,11 74,16
  Edição     

 Desempenho
escolar 2016 126 103,34 82,02 70,5 71,37

 Gestão escolar 2016 72 62,02 86,14 77,07 78,63
 Gestão pedagógica2016 155 118,66 76,55 69,66 70,74

 Ambiente
educativo 2016 59 54,39 92,19 82,97 83,66

Resultado 2016 105 88,24 84,04 76,18 76,76
  Edição     

 Desempenho
escolar 2016 9 7,15 79,44 66,11 68,33

 Gestão pedagógica2016 16 12,02 75,13 70,81 69,31

 Ambiente
educativo 2016 27 25,51 94,48 83,44 82,74

 Geral 2016 3 2,51 83,67 78,33 75,33

 Indicadores
Objetivos 2016 50 41,05 82,09 75,68 77,53

Denominação: OBSERVATÓRIO ESCOLAR

Análise:

Etec de Registro  
Resultado Geral   
 UNIDADE REGIONAL CPS
2014 80,5 74 75,3
2015 82 75,4 75,7
2016 90,7 89,8 80,3 
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Os resultados do OE nos três últimos anos também revelam o bom desempenho da escola no comparativo com a média da
Regional e do CPS. No entanto estamos buscando a melhoria dos índices otimizando o trabalho da escola. 

Denominação: SARESP

Análise:

Os resultados do SARESP tem apontado o bom desempenho dos nossos alunos nessa avaliação, conforme apresentado nas tabelas 1 e 2. 
 
 
Etec de Registro - SARESP   
Resultado Geral   

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS

 2015 /% 2016/%
ESTADO 82,3 84,8
DIRETORIA DE ENSINO 88,3 85,9
CPS 84,1 85,0
ESCOLA 94,3 87,0
Tabela 1 - Etec de Registro
 
 
Etec de Registro - SARESP   
Média Geral   

MÉDIAS DO SARESP

 2015% 2016%
ESTADO 280,8 278,1
DIRETORIA DE ENSINO 286,9 283,1
CPS 335,1 330,5
ESCOLA 366,2 345,2
Tabela 2 - Etec  de Registro

Denominação: ENEM

Análise:

O desempenho dos alunos na avaliação do Ensio Médio, também coloca a escola em destaque na cidade e Região.

Em 2015 a Etec de Registro ficou classificada em 2º lugar, na Região do Vale do Ribeira, destacando-se entre as 5 melhores da região.  

Denominação: VESTIBULARES

Análise:

Nos vestibulares a escola vem apresentando bons resultados, apresentando alto índice de aprovados em Universidades Públicas (Estaduais e
Federais) em vários estados do país. Os que são aprovadois em instituições particulares, tem se servido dos programas que utilizam as
melhores notas do Enem para oferta de bolsas de estudos, como o ProUni e SISU. 

 Em 2016 Dos 70 alunos que concluíram o ensino médio, 48% receberam aprovação em grandes universidades, sendo 37%
em instituições públicas (federais e estaduais) e 11% em instituições privadas. Dentre os aprovados em instituições públicas,
destacam-se as seguintes universidades: UNESP, UFRS, UTFPR, UFPR, UFSCAR, UNESPAR, UFFS, UNICENTRO,
UFPEL, UFMS, IFSC, UFMG, UEMS, UERS, e os  aprovado em instituições particulares vários  foram contemplados pelo
PROUNI. 

PONTOS FORTES

Dentre as forças que influenciam positivamente o desempenho dos alunos e os resultados da escola estão:                
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                                                                                                                 - Bom ambiente escolar – prédio mais adequado que

os anteriores ocupados pela escola , com salas amplas, bem iluminadas e arejadas com ar condicionado, laboratórios de

informática disponíveis e Sala de Leitura bem estruturada fisicamente, confortável e espaçosa.                               - Equipe de
professores competentes, compromissados e envolvidos.

- Participação dos Coordenadores de curso nas reuniões semanais de Direção e Coordenação , incluindo-se aqui os

CCDs.  Dessa forma, temos conseguido a integração do trabalho pedagógico e da vida escolar no seu todo.

- Nova Sala de Leitura bem estruturada e servida por ventilação, iluminação e mobiliário -  melhor localizada,

possibilitando o acesso imediato e contínuo ao acervo, otimizando a frequência dos alunos e professores e o uso do espaço.

Destacamos aqui o aumento do índice de frequência à sala de leitura em 100% em comparação à frequência na sala

anterior. 

- Bons resultados alcançados nas avaliações institucionais internas (SAI e OE) e externas – SARESP, ENEM e

VESTIBULARES, que contribuem para a boa imagem da nossa escola, que é muito bem reconhecida regionalmente.

SITUAÇÕES-PROBLEMA

Estabelecendo-se a análise das situações-problema detectadas na escola, podemos destacar os pontos que merecem
priorização das ações:

- Índices de evasão preocupantes nos cursos técnicos apesar dos esforços dedicados à permanência dos alunos. 

- Falta de espaço adequado para o preparo e oferta da merenda escolar (cozinha e refeitório suficientes)  - ausência de

projeto básico elaborado pela infraestrutura do Centro Paula Souza;

- Falta de adequação dos espaços escolares que possibilitem a otimização do trabalho didático-pedagógico: falta de vidraria

para o laboratório de Ciências Físicas e Biológicas dificultando as aulas práticas; falta do Laboratório de Gestão

Administrativa para o Curso Técnico em Administração dificultando os exercícios e simulações profissionais

práticos; insuficiência de aparelhos de datashows e notebooks para atender as salas de aula (quando ocorrem equipamentos

danificados), considerando a dificuldade e riscos de transporte pelas escadas da escola que tem gerado frequentes danos

aos equipamentos; insuficiência do acervo no que se refere aos livros dos cursos técnicos (administração e Eventos). 

- O reduzido número de empresas e instituições parceiras, que precisa  ser expandido a fim de atender melhor aos interesses

e motivações dos alunos.

- Falta de oferta de estágios remunerados.

- Dificuldades relativas à  entrega dos documentos do Sistema ETEC em geral  que além de atrasos, causavam erros de digitação,
sobrecarga de atividades de lançamentos manuais em planilhas, e prejuízo aos fechamentos mensais,  intermediários e finais.

 

PRIORIDADES

Estabelecendo-se a análise das situações-problema detectadas na escola, podemos destacar os pontos marcantes e que
merecem priorização das ações:

- Redução dos Indices de evasão preocupantes nos cursos técnicos apesar dos esforços dedicados à permanência dos
alunos. 

- Adequação dos espaços para o preparo e oferta da merenda escolar (cozinha e refeitório suficientes). 

- Expansão das parceiras, ampliando o número de empresas e instituições parceiras, a fim de atender melhor aos interesses
e motivações dos alunos.
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- Expansão da oferta de estágios remunerados otimizando a motivação e a permanência na escola. 

- Adequação dos espaços (laboratórios de Química, Física e Biologia e de Gestão).

- Implantação do Sistema SIGA. 

OBJETIVOS

OBJETIVOS GERAIS

1. Intensificar e otimizar a busca da minimização dos índices de perda de alunos intensificando os
procedimentos de enfrentamento e prevenção à evasão escolar.

      2. Efetivar a adequação dos ambientes/espaços físicos do prédio e que ainda precisam de otimização
complementando os materiais e recursos didático-pedagógicos disponíveis visando a melhoria da
qualidade de ensino.  

       3.  Ampliar o trabalho de parceria com empresas e outras instituições visando o aprimoramento do
trabalho interdisciplinar contextualizado e competente que contemple as vertentes da cidadania
(solidariedade e preservação do meio -ambiente) e da formação profissional (habilidades e
competências).          

       4.  Buscar a expansão da ETEC na região beneficiando a população através da oferta de educação
pública de qualidade                                                                                                        

5.  5. Otimizar através da informatização  a gestão acadêmica, a integração e compartilhamento de dados
que otimizem as estatísticas, o controle e as informações sobre a vida escolar (frequência, saúde e
desempenho dos alunos) e a atuação do professor.                                                                                
                   

    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 1.1. Incentivar e estimular a permanência dos alunos na Instituição otimizando o enraizamento e
integração dos mesmos na escola através de atividades extracurriculares  e complementares, tais
como: Atividade receptiva solidária, realizar aulas inaugurais informativas, palestras motivacionais, de
orientações diversas; com profissionais das áreas técnicas oferecidas pela escola, visitas técnicas,
realização  de e/ou participação em feiras; premiar alunos destaques em desempenho e em
frequência; destacar as famílias mais presentes às Reuniões de Pais e Mestres.

1.2  Intensificar o acompanhamento ao desempenho e à frequência dos alunos de modo a otimizar o
comparecimento, a participação e o envolvimento dos mesmos no processo ensino-aprendizagem,
através da realização da prova- diagnóstica; de levantamentos semanais da frequência dos alunos
registrados devidamente em planilhas; de contatos orientativos aos alunos e aos pais/responsáveis
pela OE.

1.3 Realizar duas vezes ao ano atividades de motivação, protagonismo juvenil e de pertencimento à
escola: campanhas sociais, arrecadação de alimentos, de roupas, etc

1.4   Dar continuidade à parceria com o Instituto de Psicologia da USP por meio do Projeto de
Prevenção à AIDS, DSTs, Drogas e Gravidez Indesejada e do Projeto Pré IC, a fim de se garantir a
conscientização e  o desenvolvimento dos nossos alunos através da  reflexão  sobre os problemas
que mais ameaçam os jovens. Extendendo o trabalho para os cursos Técnicos, considerando o
numéro de alunos menores de idade, e que necessitam dessas orientações.
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2.1. Realizar a aquisição/compra de equipamentos didático-pedagógicos relacionados pelos
professores dos componentes envolvidos: datashows, vidraria para o Laboratório de Física, Química e
Biologia,  e  livros técnicos para a sala de leitura.

3.1    Estabelecer contatos com empresas e instituições da região ampliando as parcerias, que
ofereçam oportunidades de estágio e de trabalhos educativos profissionalizantes integrados,
buscando principalmente: SEBRAE, Associação Comercial de Registro, Associação Comercial de
Eldorado, OAB, Tribunal de Contas, UNESP – Campus de Registro, Amavale, CETESB, Vale
Fertilizantes, BIO’s

METAS

Meta: Implantar e implementar em 100% o Sistema Informatizado de Gestão Acadêmica - SIGA

Duração: 1 Ano

Descrição:

 

 

Implantação e implementação de um sistema de Gestão Acadêmica - SIGA - com eficiência para controle de fluxo de
documentos, que seja utilizado pela Direção da Escola, Direção de Serviços Administrativos e Acadêmicos, Coordenadores ,
Professores e alunos.

Esta meta busca o atendimento ao objetivo de otimizar através da informatização  a gestão acadêmica, dinamizar a
comunicação interna, a integração e o  compartilhamento de dados que otimizem as estatísticas, o controle e as informações
sobre a vida escolar (frequência, saúde e desempenho dos alunos) e a atuação do professor. 

Meta: Reduzir a evasão em 50% no curso Técnico em Administração

Duração: 1 Ano

Descrição:

A partir dos índices de evasão detectados na escola em 2015 e 2016 e das metas traçadas pelo Centro Paula Souza, a principal meta para
2017 é a redução dos índices de evasão escolar em 50% no 3º módulo do curso Técnico em Administração, noturno, no 1º e 2º semestres de
2017. O trabalho foca o incentivo e o estímulo à permanência dos alunos na Instituição e o sentimento de pertencimento.
Buscaremos otimizar o enraizamento e integração dos mesmos na escola através de atividades extracurriculares  e
complementares,como:  

Quanto ao acolhimento dos alunos e atividades motivacionais:                                              - realizar aula inaugural
acolhedora e informativa, realizar o trote receptivo solidário, realizar palestras para orientações diversas; palestras
motivacionais com profissionais das áreas técnicas oferecidas pela escola, realizar visitas técnicas, realizar na escola e ou
participar de feiras externas; oferecer premiação a alunos destaques em desempenho e em frequência; oferecer destaque às
famílias mais presentes às Reuniões de Pais e Mestres; realizar duas vezes ao ano atividades de motivação, protagonismo
juvenil e de pertencimento à escola: campanhas sociais, arrecadação de alimentos de roupas, et

Quanto ao controle e acompanhamento da frequência

-Realizar  o acompanhamento ao desempenho e à frequência dos alunos  às aulas através dos diários de classe e
do  levantamento  semanal da frequência dos alunos registrados devidamente em planilhas; (Coordenadores de Curso e OE) 

 - Fazer orientação e aconselhamento aos alunos. (Coordenadores de Curso e OE) 

- Fazer contatos orientativos  aos pais e/ouresponsáveis dos alunos menores de idade. (Coordenadores de Curso e OE) 

Quanto ao auxílio nas dificuldades de aprendizagem 

  Otimizar as condições de  participação e o envolvimento dos alunos no processo ensino-aprendizagem, através da
realização da prova- diagnóstica e das ações decorrentes do seu resultado. (Coordenadora Pedagógica  e Coordenadores de
Curso) 

 - Buscar a garantia junto aos professores  da oferta ao aluno da recuperação contínua através de grupos de estudos.
(Coordenadora Pedagógica  e Coordenadores de Curso) 
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Meta: Adequar um espaço correspondente a 100% para instalação de cozinha com refeitório em anexo.

Duração: 2 Anos

Descrição:

A escola oferta o ensino integrado a 105 alunos (ETIM Informática) e não dispõe de espaço suficiente para atender a esses alunos quanto à
merenda escolar: há falta de espaço adequado para o preparo (cozinha) e oferta da merenda escolar (refeitório). Destaque-se
que essa ausência é notada no projeto básico elaborado pela infraestrutura do Centro Paula Souza.

Consideramos ainda que a escola elaborou  projeto em 2016, proposto ao CPS, no sentido de ampliar o atendimento em período integral
para mais uma turma de ETIM - integrado ao curso de Administração, considerando que há demanda para essa oferta. 

Assim esta meta adequa-se ao objetivo de efetivar a adequação dos ambientes/espaços físicos do prédio e que ainda precisam de
otimização complementando os materiais e recursos didático-pedagógicos disponíveis visando a melhoria da qualidade de
ensin 

Meta: Implantar 25% de novos em 2017/2018 - cursos de Técnico em Mineração e ETIM em Administração
em substituição ao curso modular de Administração no período da tarde.

Duração: 3 Anos

Descrição:

Equipe envolvida: Direção, Coordenadores de Curso, Coordenadora Pedagógica e Professores dos cursos
técnicos.

Objetivos: Implantar 25% da proposta de novos cursos na escola: Técnico Modular em Mineração e  ETIM –
Administração.                                                                    

Consideramos importante a oferta de novos cursos, tais como os cursos Técnico em Mineração e ETIM Administração, pois
vem de encontro às necessidades da comunidade, suas solicitações e prioridades de empregabilidade. 

Esta meta se coaduna com o objeitvo de expansão da ETEC e sua atuação na região beneficiando a população através da
oferta de educação pública de qualidade

Enfatizamos que a escola já se organiza para a implantação do curso Técnico em Mineração, tendo soilicitado o laboratório
específico de mineração  necessário  para o pleno desenvolvimento do curso e atendimento das competências requeridas.

Quanto ao curso ETIM Administração, destacamos que a escola já vive uma experiência bem sucedida do ETIM/INformática
iniciado em 2015, com relação candidato X vaga de 8 candidatos e ao mesmo tempo também sucedida a oferta do curso
modelar de Administração desde 2009, ano de início das atividades desta ETEC.

 

 

Meta: Otimizar em 70% os espaços envolvidos e que beneficiarão a qualidade do trabalho pedagógico

Duração: 4 Anos

Descrição:

 EM 2016, a escola impulsionou boas adequações físicas para desenvolver seu trabalho: Destacamos dentre elas a
reinstalação da Sala de Leitura, em local amplo, confortável, com iluminação adequada à prática de leitura, especialmente
noturna. 

Destacamos que esta meta atende ao objetivo de efetivarmos a adequação dos ambientes/espaços físicos do prédio que
ainda precisam de otimização complementando os materiais e recursos didático-pedagógicos disponíveis visando a melhoria
da qualidade de ensino, garantindo a otimização das aulas e em especial as aulas práticas.

 Assim, buscamos a aquisição de mobiliários e equipamentos (recursos didáticos) visando otimizar as condições em sala de
aula, como PCs e datashow em cada sala, evitando a movimentação desses recursos didáticos através da escadaria do
prédio que podem provocar riscos de danos aos equipamentos.  

- Instalar o Laboratório de Gestão Administrativa para o Curso Técnico em Administração.

- Equipar o laboratório de Química, Física e Biologia para o Ensino Médio e ETIM.

- Expandir o acervo de obras do curso técnico em Administração.
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Meta: Ampliar em 50% o trabalho de parceria com empresas e outras instituições.

Duração: 5 Anos

Descrição:

Ampliar em 50% as parcerias com empresas e outras instituições visando:

- o aprimoramento do trabalho interdisciplinar, contextualizado  e competente que contemple as vertentes da cidadania
(solidariedade e preservação do meio -ambiente) e da formação profissional (habilidades e competência). 

 - a expansão da oferta  de estágio aos alunos a fim  oportunizar a inserção deles no mercado de trabalho.

A proposta é a de se buscar instituições que ofereçam não só a oportunidade de estágio, mas que contribuam também para
com o aprofundamento do conhecimento profissional dos alunos através da contextualização com o mundo do trabalho. As
empresas relacionadas pela escola, são:    SEBRAE, Associação Comercial de Registro, Associação Comercial de Eldorado,
 Associação Comercial de Jacupiranga, Associação Comercial de Cajati, OAB,Tribunal de Contas, UNESP – Campus de
Registro, Amavale, , CETESB, Vale Fertilizantes, BIO’s. 

A escola visa assim, atender ao objetivo proposto de ampliar o trabalho de parceria com empresas e outras instituições visando o
aprimoramento do trabalho interdisciplinar contextualizado e competente que contemple as vertentes da cidadania
(solidariedade e preservação do meio -ambiente) e da formação profissional (habilidades e competências).  

PROJETOS 2017

Projeto: PROJETO DE COORDENAÇÃO DA CLASSE DESCENTRALIZADA DE CAJATI

Responsável(eis): RAFAEL MOTA BORTONE JUNIOR

Data de Início: 01/02/2017

Data Final: 08/12/2017

Descrição:
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Metas associadas:

-> Ampliar em 50% o trabalho de parceria com empresas e outras instituições.
-> Otimizar em 70% os espaços envolvidos e que beneficiarão a qualidade do trabalho pedagógico
-> Reduzir a evasão em 50% no curso Técnico em Administração

Projeto: PROJETO DE COORDENAÇÃO DA CLASSE DESCENTRALIZADA DE JACUPIRANGA

Responsável(eis): ALEX SANDERS MOREIRA ROSA

Data de Início: 01/02/2017

Data Final: 08/12/2017

Descrição:
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Metas associadas:

-> Ampliar em 50% o trabalho de parceria com empresas e outras instituições.
-> Otimizar em 70% os espaços envolvidos e que beneficiarão a qualidade do trabalho pedagógico
-> Reduzir a evasão em 50% no curso Técnico em Administração

Projeto: PROJETO DE COORDENAÇÃO DO CURSO ENSINO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO - ETIM

Responsável(eis): ANDREIA REGINA BEZERRA AZEVEDO
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Data de Início: 01/02/2017

Data Final: 08/12/2017

Descrição:
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Metas associadas:

-> Ampliar em 50% o trabalho de parceria com empresas e outras instituições.
-> Otimizar em 70% os espaços envolvidos e que beneficiarão a qualidade do trabalho pedagógico
-> Reduzir a evasão em 50% no curso Técnico em Administração

Projeto: PROJETO DE COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA
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Responsável(eis): ANDREIA REGINA BEZERRA AZEVEDO

Data de Início: 01/02/2017

Data Final: 08/12/2017

Descrição:
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Metas associadas:

-> Ampliar em 50% o trabalho de parceria com empresas e outras instituições.
-> Otimizar em 70% os espaços envolvidos e que beneficiarão a qualidade do trabalho pedagógico
-> Reduzir a evasão em 50% no curso Técnico em Administração

Projeto: PROJETO DE COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
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Responsável(eis): JOSE CRISTIANO DE GOIS

Data de Início: 01/02/2017

Data Final: 08/12/2017

Descrição:
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Metas associadas:

-> Ampliar em 50% o trabalho de parceria com empresas e outras instituições.
-> Otimizar em 70% os espaços envolvidos e que beneficiarão a qualidade do trabalho pedagógico
-> Reduzir a evasão em 50% no curso Técnico em Administração

Projeto: PROJETO DE COORDENAÇÃO DO CURSO ENSINO MÉDIO

Responsável(eis): EDINALDO PEREIRA AZEVEDO

Data de Início: 01/02/2017

Data Final: 08/12/2017

Descrição:
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Metas associadas:

-> Ampliar em 50% o trabalho de parceria com empresas e outras instituições.
-> Otimizar em 70% os espaços envolvidos e que beneficiarão a qualidade do trabalho pedagógico
-> Reduzir a evasão em 50% no curso Técnico em Administração

Projeto: PROJETO DE COORDENAÇÃO DA EXTENSÃO QUILOMBO ANDRÉ LOPES - ELDORADO

Responsável(eis): CARLOS ALBERTO SOARES DE LIMA

Data de Início: 01/02/2017

Data Final: 08/12/2017

Descrição:
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Metas associadas:

-> Ampliar em 50% o trabalho de parceria com empresas e outras instituições.
-> Otimizar em 70% os espaços envolvidos e que beneficiarão a qualidade do trabalho pedagógico
-> Reduzir a evasão em 50% no curso Técnico em Administração

Projeto: Projeto de expansão da oferta de cursos da ETEC de Registro

Responsável(eis): Diretor da Escola e Diretor Acadêmico



20/07/2017 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 101/115

Data de Início: 06/02/2017

Data Final: 30/12/2017

Descrição:

1.   INTRODUÇÃO

A Escola Técnica Estadual de Registro, localizada em um novo prédio desde agosto de 2015, a rua
Waldemar Lopes Ferraz, nº 232, Vila Tupy, município de Registro, com uma infraestrutura de
capacidade técnica para receber 665 alunos, atualmente em 2016, esta Unidade Escolar oferece a
comunidade escolar os cursos de Ensino Médio Regular, Ensino Técnico em Informática Integrado ao
Ensino Médio - ETIM,  Ensino Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio - VENCE
(parceria com a E. E. Alay José Correa Vereador), Técnico em Administração, Técnico em Eventos e
Técnico em Informática, totalizando a sua capacidade técnica em 2017, um total de 525 alunos. Além
dos cursos oferecidos nesta Unidade Sede, a Escola Técnica Estadual de Registro também mantém
um convênio de parcerias com os municípios da região do Vale do Ribeira, tendo sob sua
responsabilidade as Classes Descentralizadas nos municípios de Cajati e Jacupiranga com os cursos
de Técnico em Administração e Técnico em Comércio, e no município de Eldorado, o Núcleo de
Formação Profissional Quilombo André Lopes, com os cursos de Técnico em Ensino Técnico em
Administração Integrado ao Ensino Médio – VENCE, em parceria com a E. E. Maria Antônia Chules
Princesa.
Com base em informações contidas neste projeto, a Escola Técnica Estadual de Registro, propõe a
implementação de um novo curso de “Ensino Técnico em Administração Integrado ao Ensino
Médio - ETIM”, em substituição aos cursos do Ensino Médio Regular e curso Técnico em
Administração do período da Tarde, para o Processo Seletivo no Vestibulinho do 1º semestre de 2018.

 

JUSTIFICATIVA

 A Escola Técnica Estadual de Registro propõe a implementação do curso de “Ensino Técnico em
Administração Integrado ao Ensino Médio – ETIM”, para o Processo Seletivo no Vestibulinho do 1º
semestre de 2018, em substituição dos cursos Técnicos em Administração do período da Tarde e
Ensino Médio Regular, com as seguintes justificativas: 

 

Bloqueio do curso Técnico em Administração do período da tarde, conforme Informação nº 002 /2016 -
Cetec-Asca, onde esta Unidade Escolar atingiu evasão/perda igual ou superior a 40% durante 2
(dois) ou mais semestres seguidos para habilitações ofertadas neste período, com a indicação
de Bloqueio definitivo (V), com a proposta ofertada pelo Cetec, a substituição do curso Técnico
em Administração do período da tarde, para a Habilitação de Modalidade Integrada para o 1º
semestre de 2018;
Redução do nível de evasão/perda dos Cursos Técnicos Modulares do período da tarde;
Eliminação de uma Classe do Ensino Médio Regular, para transformá-la em Modalidade Integrada para o
1º semestre de 2018;
A procura da Modalidade Integrada pela comunidade escolar é favorável, pois esta Unidade Escolar
iniciou-se as atividades com a Modalidade Integrada, oferecendo para o 1º semestre de 2015 o Curso
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, onde em 2015 obtivemos uma demanda de 5,48
candidatos por vaga oferecida, enquanto no Processo Seletivo para o Vestibulinho do 1º semestre de 2016,
obtivemos uma demanda de 7,74 candidatos por vaga oferecida;
Outra justificativa relevante para implementação do curso, é a empregabilidade. Segundo o Instituto
Brasileiro de Geografa e Estatística (IBGE), em Estatísticas do Cadastro Central de Empresas, em 2014 o
IBGE elaborou uma pesquisa nas cidades da região do Vale do Ribeira, onde esta Unidade Escolar
considera a relevância das informações, pois identificamos em nossos arquivos, que os alunos que
frequentam a nossa Unidade Escolar, moram nas cidades de Registro, Cajati, Jacupiranga, Pariquera-Açu,
Juquiá, Sete Barras, Miracatu, Eldorado e Cananéia, obtendo os seguintes resultados:
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O gráfico 01 abaixo, mostra que em 2014, o número de unidades locais pesquisados na região do
Vale do Ribeira, em especificamente nas cidades mapeadas por esta Unidade de Ensino, a pesquisa
totalizou 5.434 estabelecimentos, sendo entre elas, a Indústria, o Comércio, o Agronegócio, e, entre
outras unidades com ou sem vínculo com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A cidade de
Registro em grande relevância para esta pesquisa, obteve um total de 2.025 unidades locais
proporcionando viabilidade de aprovação deste projeto de substituição de curso.

 

Enquanto o gráfico 02, mostra que a região do Vale do Ribeira, nas cidades mapeadas por esta
Unidade Escolar, apresenta um total de 5.322 empresas atuantes no mercado de trabalho, número
este relevante que caracteriza a necessidade de aprovação deste projeto. A cidade de Registro por
sua vez, obtém um número total de 1.960 empresas que atuam no mercado de trabalho. 

 
A região do Vale do Ribeira em sua empregabilidade total de 32.102 pessoas assalariadas, como
mostra gráfico 03 a seguir, mostra a grande necessidade de formação de profissionais ligados à área
da Administração para atuação no mercado de trabalho. A cidade de Registro, onde está instalada
esta Unidade Escolar, representa em torno de 40% dos assalariados do Vale do Ribeira, ou seja, são
12.844 assalariados.

 
 No que se refere a remuneração salarial, entende-se que a formação acadêmica de um profissional,
proporciona oportunidades de crescimento profissional com salários melhores. O gráfico 04, mostra
que em 2014 o Vale do Ribeira gerou uma renda familiar para 32.102 profissionais ocupados, o que
representa em torno de 727 milhões de reais.
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 Baseada nestas informações que foram pesquisadas pelo Instituto Brasileiro Geografia e Estatística
(IBGE), esta Unidade Escolar elaborou um mapeamento das principais empresas situadas no Vale do
Ribeira, que geram empregabilidade, como também, são solicitados para esta Unidade Escolar, o
fornecimento de alunos para estágios e aprendiz paulista. Segue as principais industriais, empresas,
microempresas e associações geradoras de emprego:

OBJETIVO
 
O objetivo geral deste projeto de implementação do curso de “Ensino Técnico em Administração
Integrado ao Ensino Médio - ETIM”, é propor a unificação de uma turma existente do Ensino Médio
Regular, com o curso Técnico em Administração do período da Tarde bloqueado, transformando-o em
Modalidade Integrada. Esclarecemos ainda que a Unidade Escolar oferece o curso Técnico em
Administração Modular desde 2009, até hoje no período da tarde e noite, sempre com boa demanda
em seu Vestibulinhos.
 

INDICADORES DE DEMANDA DA REGIÃO

 
Para entender a preferência dos cursos oferecidos pelo Centro Paula Souza, para esta Unidade
Escolar, foram realizadas uma pesquisa de demanda no período de 20 a 28 de junho de 2016,
utilizando como método de pesquisa, a pesquisa eletrônica através do link  https://docs.google.com,
nas regiões de Cajati, Jacupiranga, Juquiá, Pariqüera-Açu, Registro, Miracatu, Cananéia e Eldorado,
totalizando um universo de 299 pessoas e obteve o seguintes resultados para justificativa deste
projeto de implementação do curso do “Ensino Técnico em Administração Integrado ao Ensino
Médio”.
 
Na pesquisa demanda, perguntamos aos entrevistados, qual seria a sua faixa de idade (gráfico 05) e
dentro da relevância deste projeto de implementação do novo curso, identificamos que 10% dos
entrevistados são de até 15 anos de idade, 53,5% na faixa etária de 15 a 20 anos, 13% são da faixa
etária de 20 a 25 anos e os entrevistados acima de 25 anos representa 23,4% desta pesquisa de
demanda.

Quanto ao Gênero (gráfico 06), dentro da relevância desta pesquisa, 51,2% dos entrevistados são do
sexo masculino, 48,5% do sexo feminino e 0,3% dos entrevistados em outras opções de gênero.

https://docs.google.com/
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 Quanto a escolaridade dos entrevistados (gráfico 07), 34,1% já tem o 2º grau do Ensino Médio
completo, 45,8% não concluíram o Ensino Médio, 9,4% possuem o nível superior completo e 6,4%
dos entrevistados tem o Ensino Superior incompleto.

 

 Perguntamos aos entrevistados em qual cidade ele mora (gráfico 08) e dentro da relevância deste
projeto, 54,2% dos entrevistados moram na cidade de Registro, 13% na cidade de Cajati, 14% na
cidade de Jacupiranga, 8,7% na cidade de Juquiá, 9,7% na cidade de Pariqüera-Açu e demais
cidades representa 0,4% dos entrevistados. 

 

 

 No que abrange a relevância de aprovação deste projeto de implementação do curso de “Ensino
Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio”, quanto a preferência dos cursos do Centro
Paula Souza (gráfico 9), entre as 299 pessoas entrevistadas no período que optaram a livre escolha
de um ou mais cursos de interesse, identificamos que 36,8% gostariam de fazer o curso “Técnico em
Comércio”, 32,1% dos entrevistados pelo curso de “Técnico em Eventos”, 30,1% dos entrevistados
para o curso de “Técnico em Recursos Humanos”, 20,1% gostariam do curso de “Ensino Técnico em
Administração Integrado ao Ensino Médio”, 18,7% para o curso “Técnico em Transações Imobiliárias”
e 21,4% para outro cursos.

CRONOGRAMA

O período para realização do Projeto de Implementação do curso de Ensino Técnico em Administração Integrado
ao Ensino – ETIM nesta Unidade de Ensino, será de fevereiro a junho de 2017, onde será abordado os seguintes
temas para realização do projeto, conforme Deliberação Ceeteps-2, de 7-6-2004, onde fixa normas para
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autorização de funcionamento de cursos de educação profissional de nível técnico nas Escolas Técnicas
Estaduais - ETEs:

 

Introdução;
Justificativa;
Objetivos;
Indicadores de Demanda da Região;
Recursos Físicos;
Requisitos de Entrada;
Perfis de conclusão das Qualificações e das Habilitações;
Organização Curricular. 

 

 

CONCLUSÃO DO PROJETO 

 Concluímos para aprovação deste projeto, que apesar da pesquisa de demanda realizada no período,
apresentar apenas 20,1% dos interessados em fazer o curso de “Ensino Técnico em Administração
Integrado ao Ensino Médio”, ainda há uma grande procura pela necessidade da comunidade escolar,
onde é comprovado pelos últimos Vestibulinhos realizados nesta Unidade Escolar, um aumento na
demanda de candidatos por vaga na Modalidade Integrada, apresentados na justificativa deste projeto
de implementação.
Metas associadas:

-> Implantar 25% de novos em 2017/2018 - cursos de Técnico em Mineração e ETIM em Administração em substituição ao
curso modular de Administração no período da tarde.

Projeto: IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ACADÊMICA -
SIGA

Responsável(eis): GLAUCO LINO; ELAINE CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA

Data de Início: 01/02/2017

Data Final: 31/07/2017

Descrição:

RESUMO DO PROJETO

Com a finalidade de otimizar o fluxo de informações para um maior controle de documentos na Direção
Acadêmica, como também, fazer cumprir com as obrigações legais do Sistema Etec, a Etec de Registro iniciou
em 2016 o pré-projeto de implantação do SIGA - Sistema Integrado de Gestão Acadêmico. O pré-projeto teve
início em junho de 2016 quando a Direção Acadêmica, juntamente com a equipe de colaboradores da secretaria
acadêmica, visitou a unidade da Etec Engº Narciso de Medeiros de Iguape para conhecer a funcionalidade do
sistema já implantado. Solicitado em julho de 2016 ao CPS a liberação do SIGA e no 2º semestre de 2016 a Etec
de Registro iniciou a implementação utilizando como plano piloto, a turma do curso Técnico em Informática do
2º Módulo do período da Noite. Para operacionar o sistema SIGA no ambiente piloto, foram necessários
treinamentos com funcionários da secretaria acadêmica e professores da unidade sede.

Este projeto propõe para 2017, a implementação de 100% do SIGA - Sistema Integrado de Gestão Acadêmica na
Unidade Sede e nas Classes Descentralizadas de Cajati e Jacupiranga, com os cursos de Ensino Médio, Ensino
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Tecnico em Administração, Técnico em Eventos, Técnico
em Informática e Técnico em Comércio, como também, na extensão da cidade de Eldorado com a escola
conveniada, Maria Antônia Chules Princesa, com o curso de Ensino Técnico em Administração integrado ao
Ensino Médio - VENCE (somente professores da área técnica) e na extensão da cidade de Registro com a escola
conveniada, Alay José Correa Vereador, com o curso de Ensino Técnico em Administração Integrado ao Ensino
Médio - VENCE (somente professores da área técnica).

 

OBJETIVO
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Este projeto tem por objetivo de informatizar e sistematizar o fluxo de documentos gerados na Secretaria
Acadêmica para toda comunidade escolar, otimizando o trabalho e o tempo nas operações acadêmicas.

 

JUSTIFICATIVA

Atualmente, para fazer cumprir com as obrigações acadêmicas nas Escolas Técnicas Estaduais, o Centro Paula
Souza disponibiliza em seu banco de documentos no Sistema Etec, os modelos de planilhas e formulários para
que sejam preenchidas manualmente a cada ciclo letivo. Para preencher estes documentos, dentro de um contexto
geral, a Unidade Escolar necessita de um maior tempo de preparação, havendo necessidade de um número
significativo de pessoas para realizar e controlar o fluxo destes documentos, como também, a necessidade de
arquivamento eletrônico e backup semanal dos computadores. Este processo, além de demandar tempo para
executar as atividades, algumas vezes geram retrabalho devido a erros de digitação, que acarretam em atrasos na
entrega de documentos para a Direção Acadêmica, como também, na dificuldade em controlar o cumprimento
dos documentos gerados e impressos na secretaria acadêmica. Diante destes problemas, a proposta deste projeto é
sistematizar a Gestão Acadêmica da Etec de Registro, implementando o SIGA - Sistema Integrado de Gestão
Acadêmico. O SIGA é um sistema de banco de dados único, desenvolvido pelo Centro Paula Souza, com
processamento de dados arquivado diretamente no Centro Paula Souza, não necessitando a Unidade Escolar de
realizar backup periódicamente para guarda das informações. O Diretor da Escola, o Diretor de Serviço
Acadêmico, o Diretor de Serviço Administrativo, os Coordenadores, os Professores, os Alunos, os Pais de
Alunos e os Servidores Administrativos, poderão acessar o sistema SIGA de acordo com as suas permissões de
acesso e poderão acompanhar desde a matrícula inicial dos alunos, até o encerramento do curso.

Com a implementação do SIGA, espera-se os seguintes resultados: 

Melhorar o controle do fluxo de documentos para fazer cumprir com as obrigações legais;
Otimizar as informações com a comunidade escolar (Direção, Coordenação, Professores, Alunos e Pais de
Alunos);
Reduzir os erros de digitação de menções, aulas dadas e faltas nas planilhas do conselho de classe;
Reduzir o número de papeis impressos na secretaria acadêmica;
Reduzir o tempo e trabalho nas operações de emissão de documentos na secretaria acadêmica;
Garantir a guarda dos documentos eletronicamente em um banco de dados único no CPS;
Facilitar ao acesso das informações para a Direção, Coordenação, Docentes e Alunos;
Rapidez no acesso a informação.

 

INVESTIMENTO

Para realização do projeto de implementação do SIGA, a Etec de Registro tem a disponibilidade de 07 (un)
Processadores Intel® 2 Duo CPU E7200 @ 2,53 GHZ RAM 2GB com Desktop 19 polegadas (equipamentos
recuperados por professor curso Técnico em Informática e Auxiliar Docente), para instalação em 6 salas de aula e
1 sala dos professores, não havendo necessidade de investimentos iniciais para execução do projeto.

 

CRONOGRAMA  

 
Metas associadas:
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-> Implantar e implementar em 100% o Sistema Informatizado de Gestão Acadêmica - SIGA

Projeto: Projeto de Prevenção à Evasão Escolar e de Incentivo à Permanência

Responsável(eis): Diretor Acadêmico. Coordenadora Pedagógica, Orientadora Educacional e Coordenadores de Curso

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 30/11/2017

Descrição:

Objetivo:  Diminuir os índices de evasão do 3º módulo do Curso Técnico em Administração e
acompanhar preventivamente a perda de alunos nos demais cursos técnicos noturno da Unidade, no
primeiro e no segundo semestres de 2017.

Conforme já discorremos neste PPG, a  proposta é a de estruturação do trabalho em três frentes:

A 1ª envolve a imagem da escola e sua força para atrair novos candidatos interessados nos
cursos ofertados, otimizando a divulgação da escola tendo em vista os Vestibulinhos, através da:
 - participação  das  diferentes equipes de professoresque receberão tarefas a partir de janeiro para a
divulgação das inscrições. 

- Inovar as estratégias de divulgação tendo em vista o novo cenário educacional da cidade.

Devemos considerar que a região recebeu polos de ensino de várias instituições de forte imagem e

reconhecimento nacional e estadual, tais como: Instituto Federal, SESC e SENAC e para 2018 o

SENAI. Todas essas instituições têm forte  marketing institucional atuando na comunidade com os
quais devemos conviver e competir. Precisamos melhorar essa ação.

 - Divulgar amplamente os cursos visitando todas as escolas públicas que tenham público-alvo:

 ●  Registro – Massako, Rui Prado, Antônio Fernandes, Alay Correa, Koki Kitajima, Aurora Coelho,
CEEJA, Fabio Barreto, Joaquim Goulart, Pacheco Lomba, Irene Machado, Paschoal Grecco.

● De Pariquera- Açu/ Sete Barras/ Miracatu/ Jacupiranga/ Cananeia

/Eldorado/ Cajati e Juquiá.

-  Exibir a identificação da escola no seu prédio visto que não há, assim como placas indicativas n

o trânsito da cidade. Destaca-se a importância para a localização da escola considerando as

pessoas de outras cidades que procuram pela  ETEC.

 

A 2ª frente consiste no trabalho voltado essencialmente para a prevenção à evasão a partir da
motivação à permanência escolar.

 

Criar a cultura do #eusouETEC, a consciência, valorização e comprometimento para com a
Instituição, o enraizamento e o sentimento de pertencimento à escola. Tem também como objetivo :
garantir apoio aos alunos com dificuldades de aprendizagem, possibilitando a recuperação e a plena
inclusão no grupo e na escola, e, favorecer o engajamento dos alunos.

Espera-se assim otimizar a aproximação com a comunidade escolar; a mellhora na relação entre a
comunidade escolar e o aumento da confiança dos pais na instituição de ensino, e por conseguinte a
permanência na escola. 

Este trabalho visa integrar as diferentes comunidades: os alunos representados pelo Grêmio
Estudantil, a equipe da CIPA, professores, coordenadores e pais. Instituições parceiras serão
buscadas, como a IBOVESPA, Ibama e outras da cidade.  
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 1 - Segurança Escolar:  Intensificar a atuação da CIPA e o treinamento da Brigada de Proteção e
Segurança Escolar, envolvendo, colaboradores, o Grêmio Estudantil  e alunos da Sede e Classes
Descentralizadas focando na segurança do trabalho.

2 - Relacionamento interpessoal:  Realizar treinamentos que contribuam  para a otimização do
atendimento receptivo na Secretaria da Escola, as relações na sala de aula e no ambiente através de
encontros com profissionais da área que orientem a boas condutas pessoais e profissionais.

3 - Economia Familiar:   Realizar minicursos desenvolvidos por professores da escola  e  pais que
contribuam  para a compreensão e  formação  da  economia familiar: como economizar? como fazer
poupança com a renda familiar ainda que pequena? Quais os melhores programas para  efetivar um
investimento ou poupança? Buscar parceria com a IBovespa.

 4 - Imposto de Renda: Oferecer a prestação gratuita de serviço para a consecução anual da
Declaração do Imposto de Renda, especialmente às famílias carentes. Buscar parceria com
escritórios de contabilidade, como o RIMA Contábil e Chicaoka Contabilidade.

 5. Sustentabilidade: desenvolver coletas seletivas, realizar reciclagem, criar parcerias com escolas
públicas de ensino fundamental e desenvolver campanhas de conscientização ambiental. Buscar
parcerias com Ibama, BIO's, Sucem, Secretaria do meio-ambiente e recursos hídricos, e outros. 

6 Divulgar as ações do PROJETO INOVA x TCC 2017 (feiras, Boot camp, Demoday) junto a outras
escolas, convidando-as a participarem dos eventos que dinamizam nossa vida escolar e a tornam
mais significativa.

7 Palestras motivacionais -  oferecer por áreas de mercado.

8 Oferecer orientações e aconselhamento sobre diferentes  situações e temas bulling,
discriminação racial, social, religiosa, homofóbicas, problemas emocionais, sociais e familiares, etc.
(vídeos/filmes); SARESP e ENEM. No site da escola criar um espaço virtual para Orientação
Educacional Geral para tratarmos desses temas.

9 Formar equipes de trabalho que possam contribuir para a busca de estágios/empregos através do
fortalecimento das relações com as empresas de Registro e região. (professores técnicos)

10 Trazer alunos egressos para depoimentos.

11  Realizar encontro de ex-alunos no mês de setembro.

12 Realizar evento de confraternização na escola  - Festa Junina, Festa das Mâes e Sarau Literário
sob responsabilidade da Sala de Leitura e dos alunos do Curso de Eventos.

13 Dinamização do projeto 5S com a realização do dia "D", previsto para 27/05/2017, que envolverá toda a
comunidade escolar.

 
A 3ª frente foca no controle e na prevenção da evasão
Contempla ações junto aos alunos, juntos aos professores e junto aos pais.
 
Quanto aos alunos, visa:
Manter o aluno informado sobre seu desempenho escolar índices de frequência. Manter o aluno
informado sobre o calendário de provas e atividades da instituição.
Manter o aluno informado sobre eventos e comunicados da instituição, envolvendo-o plenamente.
 
Quanto aos pais, visa:
 Informar aos pais e responsáveis a frequência, notas e ocorrências disciplinares dos filhos.        
 Informar os responsáveis sobre as atividades da instituição, sobre as atividades e tarefas dos filhos,
envolvendo-os plenamente.                                                       
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Informar aos responsáveis se os alunos estão realizando as tarefas extraclasse propostas pelos
professores.

Instrumentos

1 Controle da movimentação periódica  e produtividade de acordo com a Planilha de
Monitoramento da Supervisão Regional através das análises quantitativa e qualitativa.
(Responsáveis: Diretoria Acadêmica, Coordenação Pedagógica e Coordenadores de Curso).

2 Acompanhamento semanal da frequência no Sistema SIGA. (Coordenadores de Curso).

3 Comunicar o aluno faltoso: registrar a orientação no Sistema. (Coordenadores de Curso).

4 Garantir Recuperação Contínua: atividades domiciliares, orientações   individuais e presenciais;
orientações específicas (sites, bibliografias, aulas on line, devolutivas de trabalhos e avaliações com
ênfase nas correções, etc). Acompanhar pelos registros de aulas. (Coordenação Pedagógica e
Coordenadores de Curso).

5 Apoio e orientação à aprendizagem: Formação de  Grupos de Estudo: Acesso à Internet ->
disponibilizar o acesso à Biblioteca/  horário e pcs. Acompanhar através da formação dos grupos e
das listas de presença.

Para os alunos do período noturno: Horário de funcionamento da biblioteca – das 18h às 19h 
(estudos espontâneos e grupos de estudos/monitoria para o noturno).  (Coordenação Pedagógica e
Coordenadores de Curso).

6  Controle da participação dos pais nas reuniões de RPM: Lista de presença com os pais ou
responsáveis à reunião. (Coordenadores de Curso).

7  Pesquisa de  motivos de absenteísmo: em cursos e evadidos. . (  Coordenadores de Curso).

 
Quanto aos professores, visa: (sede e CDs)

Dar sequência aos estudos e discussões junto aos professores buscando envolvê-los de forma
consciente para avaliar o aluno observando se ele aprendeu ou desenvolveu novas habilidades e
informações.

Dar continuidade às discussões e estudos sobre a avaliação da aprendizagem para que se alcance
um processo avaliativo e de recuperação adequados, em especial o caráter e a composição da prova
escrita onde se observam as maiores necessidades.

    - Buscar a construção de instrumentos avaliativos interdisciplinares que integrem diferentes 
componentes  curriculares

    - Buscar a diversificação dos tipos de instrumentos valorizando as diferentes habilidades dos
alunos, tais como: oralidade, capacidade de entendimento e de percepção, habilidade motora, prática,
trabalhar em grupo e resolver problemas e outras habilidades executivas.

- Discutir o desempenho dos alunos na avaliação diagnóstica e fichas socioeconômicas aplicadas aos
novos alunos fazendo as necessárias análises e traçando o perfil desses alunos, a partir das
discussões já iniciadas em 2016:

 - O que  eu conheço sobre avaliação diagnóstica? Como formular uma avaliação diagnóstica? Qual o
melhor momento para se realizar uma avaliação diagnóstica? Todas essas discussões já foram
permeadas pela leitura do texto  “Nem só de provas vive a escola”, do  Prof. Ilydio Pereira de Sá –
UERJ / USS.  

- Acompanhar o trabalho a partir das reuniões de curso.

Instrumentos

Planilhas de monitoramento -  Controle da movimentação periódica  e produtividade de acordo
com a Planilha de Monitoramento da Supervisão Regional através das análises quantitativa e
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qualitativa - leitura e  interpretação dos dados  a cada final de período/bimestre letivo. Adequar
ações. (Responsáveis: Diretoria Acadêmica, Coordenação Pedagógica e Coordenadores de
Curso).

Monitorar o cumprimento dos PTDs e Planos de Aula através das fichas de acompanhamento.
(Coordenação Pedagógica e Coordenadores de Curso).

Realizar o replanejamento pedagógico sempre que necessário. (Coordenação Pedagógica e
Coordenadores de Curso).

Avaliar os índices de desempenho, após os Conselhos de Classe e propor ações. (Coordenação
Pedagógica e Coordenadores de Curso). 

Ações

06/02 - Recepção e acolhimento aos alunos na aula inaugural;

de 01 a 30/03 -  Pesquisa e divulgação de dados sobre empregabilidade (com ex-alunos 07/03 –
Atividade Receptiva Solidária (trote);

20/03 - Palestra Motivacional (voltada para a empregabilidade).

28/03 - III-Semana de Estatística (Pesquisa desenvolvida pelos alunos: Saúde, Educação e
Transporte;

30/03 - Visita Técnica à Fábrica da Natura - Cajamar - Sala Descentralizada de Cajati 

30 e 31/03 – Boot Camp II - Parceria do SEBRAE;

19/04 – Encontro e bate papo com alunos egressos;

20/05 - Sarau Literário;

16/06 – Festa Junina (envolvendo todos os cursos);

19 – 22/06 – 2º Boot Camp I – (WorkShop + Palestras);

23/06 – DEMODAY (Exposição dos projetos de TCC).

 

 Visitas Técnicas propostas para o 2º semestre  

- Fábrica Grupo Boticário - São José dos Pinhais;

- CD Boticário - Registro;

- Fábrica da Natura - Cajamar;

- Infraero - São José dos Pinhais; 

- Realização de Palestras Orientativas sobre Empregabilidade visando curriculos e entrevistas; 

- Participação dos alunos do Curso Técnico em Informática e Etim na FEETEPS;

- Integração da Sede e do Vence da Sala descentralizada de Eldorado;

- Realização de Feira de TCC e Boot Camp - Sala descentralizada de Eldorado, integrada à Sede.
Metas associadas:

-> Ampliar em 50% o trabalho de parceria com empresas e outras instituições.
-> Reduzir a evasão em 50% no curso Técnico em Administração

Projeto: Projeto de expansão das parcerias com empresas da Região
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Responsável(eis): ATA e Coordenadores de Cursos Técnicos

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 29/12/2017

Descrição:

Objetivos do projeto

 Ampliar em 50% as parcerias com empresas e outras instituições visando o aprimoramento do trabalho
interdisciplinar, contextualizado  e competente que contemple as vertentes da cidadania (solidariedade e
preservação do meio -ambiente) e da formação profissional (habilidades e competências).  

 A proposta é a de se buscar instituições que ofereçam não só a oportunidade de estágio, mas que
contribuam também para com o aprofundamento do conhecimento profissional dos alunos através da
contextualização com o mundo do trabalho. As empresas relacionadas pela escola, são: SEBRAE, Associação
Comercial de Registro, OAB, Tribunal de Contas, UNESP – Campus de Registro, Amavale, CETESB, Vale
Fertilizantes, BIO’s, Prefeitura Municipal de Registro e Cajati, Câmara Municipal de Registro, Associação
Comercial de Jacupiranga, Associação Comercial de Cajati, AMPLA RH,etc.  

                                                                                                                          
 Colaboradores: Coordenadora Pedagógica e Professores dos cursos técnicos. 

Ações:                                                                                                                                                           Contatar
empresários e trazer para a escola profissionais para ministrar palestras motivacionais relacionadas aos seus setores de mercado de trabalho.
                                                                                                                                                                                                           Contatar
empresários e buscar a oferta de estágios remunerados aos alunos. 
Metas associadas:

-> Ampliar em 50% o trabalho de parceria com empresas e outras instituições.
-> Reduzir a evasão em 50% no curso Técnico em Administração

Projeto: Projeto de adequação da cozinha para atender a demanda de alunos e as exigências legais da
vigilancia sanitaria e do corpo de bombeiros.

Responsável(eis): Diretor da Escola e Diretor Acadêmico.

Data de Início: 06/02/2017

Data Final: 30/11/2017

Descrição:

 Objetivos

Adequar um espaço na Unidade, para instalçao de uma cozinha que possa atender a pelo
menos 100 alunos por vez e ao mesmo tempo atender as exigencias legais para emissão dos laudos
do corpo de bombeiros e da vigilancia sanitaria.

Atualmente a Unidade utiliza um espaço ja existente porém aquem das necessidades da
Unidade e que não permite a emissão das licenças necessárias.

 
Justificativa 
 
O predio utilizado pela Unidade é alugado pela Prefeitura de Registro, responsavel tambem

pela adequação para a instalação da Unidade, com a proposta de adequação realizada pela UIE do
CPS, que não contemplou no Projeto a adequação do referido espaço e que é solicitado pela Direção
da Unidade.  

Este espaço existe, com Projeto de adequação feito, com melhoria de fluxo, tamanho e
exigencias legais. Neste momento se encontra no CPS para analise e liberação. As mesas para o
refeitorio e demais equipamentos para a cozinha ja se encontram na Unidade, aguardando mesmo a
liberação para a reforma, pela UIE. 
Metas associadas:

-> Adequar um espaço correspondente a 100% para instalação de cozinha com refeitório em anexo.

Projeto: Projeto de otimização das instalações e recursos didáticos da ETEC

Responsável(eis): Diretor da Escola, Diretor Acadêmico, Diretor Administrativo

Data de Início: 01/02/2017
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Data Final: 30/11/2017

Descrição:

Objetivos do projeto

Otimizar as instalações da ETEC visando a qualidade do trabalho pedagógico em sala de aula.  

Proposta de se instalar  adequadamente ao menos  80% dos setores da escola relacionados:             
                                                                                             

 - Melhorar o Laboratório de Gestão Administrativa para o Curso Técnico em Administração a fim de
otimizarmos as aulas práticas propostas no plano do curso.

-   Melhorar o acervo necessário para o desenvolvimento de pesquisas,  estudos e leitura nos cursos
técnicos, especialmente o de Administração que se ressente dessa insuficiência bibliográfica. 

-   Melhorar o Laboratório de Física, Química  e Biologia a fim de garantirmos a otimização das aulas
práticas. 

- buscar a aquisição de mobiliários e equipamentos (recursos didáticos) visando otimizar as condições
em sala de aula, como PCs e datashow.
Metas associadas:

-> Implantar 25% de novos em 2017/2018 - cursos de Técnico em Mineração e ETIM em Administração em substituição ao
curso modular de Administração no período da tarde.
-> Reduzir a evasão em 50% no curso Técnico em Administração

PROJETOS FUTUROS

Projeto: Projeto AR - Aprofundando Relações

Responsável(eis): ATA, Coordenação Pedagógica e Coordenadores de Cursos

Data de Início: 06/03/2017

Data Final: 02/12/2019

Descrição:

 Em consonância com as diretrizes do Centro Paula Souza, a escola entende que nos próximos anos,
deverá executar ações que otimizem a ambiência escolar, as relações com a comunidade
extraescolar e a envolvam através de serviços prestados gratuitamente pela escola e ao mesmo
tempo oferecidos por ela à escola. Este trabalho visa integrar as diferentes comunidades: os alunos
representados pelo Grêmio Estudantil, a equipe da CIPA, professores, coordenadores e pais.
Instituições parceiras serão buscadas, como a IBOVESPA, Ibama e outras da cidade .   Assim,  são
propostas as seguintes ações:

 1 - Segurança Escolar:  Intensificar a atuação da CIPA e o treinamento da Brigada de Proteção e
Segurança Escolar, envolvendo, colaboradores, o Grêmio Estudantil  e alunos da Sede e Classes
Descentralizadas.

2 - Relacionamento interpessoal:  Realizar treinamentos que contribuam  para a otimização do
atendimento receptivo na Secretaria da Escola, as relações na sala de aula e no ambiente através de
encontros com profissionais da área que orientem a boas condutas pessoais e profissionais.

3 - Economia Familiar:   Desenvolver treinamentos desenvolvidos por professores da escola  e  pais
que contribuam  para a compreensão e  formação  da  economia familiar: como economizar? como
fazer poupança com a renda familiar ainda que pequena? Quais os melhores programas para  efetivar
um investimento ou poupança? Buscar parceria com a IBovespa.

 4 - Imposto de Renda: Oferecer a prestação gratuita de serviço para a consecução anual da
Declaração do Imposto de Renda, especialmente às famílias carentes. Buscar parceria com
escritórios de contabilidade, como o RIMA e Chicaoka.
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 5. Sustentabilidade: desenvolver coletas seletivas, realizar reciclagem, criar parcerias com escolas
públicas de ensino fundamental e desenvolver campanhas de conscientização ambiental. Buscar
parcerias com Ibama, BIO's, Sucem, Secretaria do meio-ambiente e recursos hídricos, e outros. 
Metas associadas:

-> Reduzir a evasão em 50% no curso Técnico em Administração
-> Otimizar em 70% os espaços envolvidos e que beneficiarão a qualidade do trabalho pedagógico

Projeto: ORGANIZAÇÃO DE FOMENTOS ARTÍSTICOS

Responsável(eis): Coordenador de Eventos e Professor de Artes (EM)

Data de Início: 10/03/2017

Data Final: 29/06/2018

Descrição:

O município de Registro se caracteriza como um forte polo de Eventos na Região do Vale do Ribeira,
dentre esses eventos, destaca-se os eventos artísticos, principalmete depois da implantação do
SESC.  Desta forma, é importante a ETEC de Registro, por meio do curso de Eventos, promover
estudos sobre a perspectiva e o fazer arte no município, contemplando  os artistas de renome, quanto
ao artistas anônimos.

Para este estudo, o Curso promoverá no decorrer dos semestres, todas de conversas com os artistas
e parcerias para que os mesmos possam divulgar suas práticas aos alunos de todos os cursos,
quanto a parte pedagógica, serão organizados grupos de estudos de arte com foco nas questões de
perspectivas, artificação, paisagem e estética.

Destaca-se, a importância dessas ações para que os alunos se sintam motivados a iniciar ou fomentar
as suas práticas artísticas. Tais ações, vem ao encontro com as atribuições e perfil profissional, pois a
arte faz parte não apenas da decoração dos eventos, mas também do fomento de práticas culturais
da população local. 
Metas associadas:

-> Ampliar em 50% o trabalho de parceria com empresas e outras instituições.

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dezenove horas, na ETEC de
Registro, situada à Rua Waldemar Lopes Ferraz, nº 232, Vila Tupy, em Registro, Estado de São
Paulo, foi realizada a Reunião Extraordinária do Conselho de Escola, com a presença dos membros
desse conselho: o Diretor da Escola e presidente nato – Mauro Sérgio Adinolfi; o representante dos
coordenadores de cursos – Professor Edinaldo de Azevedo; o representante dos professores –
professor José Cristiano de Góis; o representante dos pais de alunos – Sandra Modolo de
Assumpção; o representante dos alunos – Clemilson Viana de Albuquerque; o representante dos
alunos egressos – Diego Max da Silva; o representante dos empresários vinculados a um dos cursos
– Elaine de Oliveira Gonçalves, do Hospital São José; o representante de entidade assistencial “Lar
dos Velhinhos”, da cidade de Registro – Nício Teixeira; o representante de empresa vinculada a um
dos cursos, senhora Edivalda Souza de Arruda, da Associação Comercial de Registro – ACIAR; o
representante de demais seguimentos de interesse da escola, senhor Gabriel Bertelli Cabral, da
empresa Pirâmide / AMAVALE – Associação de Mineradores dos Vale do Ribeira e a representante
dos servidores técnicos administrativos da escola, Rosélia Costa Dias Ribeiro. O objetivo da reunião
foi o de avaliar e aprovar o Plano Plurianual de Gestão 2017-2021 deste ETEC. Inicialmente foi
realizada leitura concomitante a reflexões dos textos estruturantes do PPG: missão, visão e objetivos
da Etec de registro quando ficou destacada evolução da escola em oito anos de atuação na região, o
bom desempenho nas avaliações externas SARESP, ENEM e vestibulares, que colocam a escola
entre as melhores da região, superando até as escolas particulares instaladas há anos na cidade e na
região. Consideramos que a visão inicia da escola era a de se situar entre as melhores escolas e
alcançamos esse objetivo. Após, o grupo realizou discussão e análise de projeto pedagógico e das
definições do trabalho a ser realizado. Na sequência, foi realizada ampla discussão para a avaliação
das ações a serem desenvolvidas de acordo com o quadro de projetos e atividades propostas e seus
respectivos prazos de realização. Nesse momento foi enfatizado o trabalho de enfrentamento á
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evasão escolar e a meta do centro Paula Souza, que a exemplo de 2016, deve ser cumprida em 2017:
reduzir em 50% o índice de evasão nos cursos técnicos da escola. A reflexão dos representantes foi a
de que será preciso intensificar e somar esforções para a constituição de parcerias com as empresas
e instituições locais e regionais, para que possamos otimizar a inserção dos alunos em curso e dos
concluintes dos cursos técnicos no mercado de trabalho. Assim, a motivação à permanência será
otimizada. No entanto, ficou destacado quem em 2016, enfrentamos dificuldades para otimizarmos as
parcerias, mas ficou firmado o compromisso de buscarmos intensamente a consecução dessa
proposta. Nesse momento, foram destacadas  as dez sugestões do CPS explanadas no ofício
03/2016, comtempla as ações de prevenção à evasão escolar e a informação nº 004/2017 –
CETEC/ASCA, que disciplina a oferta, a manutenção e a supressão dos cursos no Vestibulinho 2017.
Depois dessas ponderações o Conselho de Escola de o parecer favorável para o trabalho 2017-
2021: “Em reunião realizada neste dia, este Conselho de Escola realizou discussão final sobre o
Plano Plurianual de Gestão 2017-2021, e manifestou-se pela aprovação, considerando que o
documento mostra em linhas gerais o que esta escola e representantes da comunidade escolar
planejam realizar nos próximos cinco anos, ordena a gestão e orienta pedagogicamente o trabalho
escolar. Para finalizar o grupo se posicionou em total disposição para auxiliar e acompanhar a
realização das ações propostas. Nada mais havendo a tratar, eu, Eunice de Lima Couto, lavrei a
presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes. Registro, 29 de março de 2017.

Presidente Nato – Mauro Sérgio Adinolfi

Representante dos Coordenadores – Edinaldo de Azevedo

Representante dos Professores – José Cristiano de Góis

Representante dos Pais – Sandra Modolo de Assumpção

Representante dos alunos egressos – Diego Max da Silva

Representante dos alunos – Clemilson Viana de Albuquerque

Representante dos empresários vinculados a um dos cursos – Elaine de Oliveira Gonçalves, do
Hospital São José

Representante de entidade assistencial “Lar dos Velhinhos”, da cidade de Registro – Nício Teixeira

Representante de empresa vinculada a um dos cursos – ACIAR – Edivalda Souza de Arruda

Representante de demais seguimentos de interesse da escola – AMAVALE – Gabriel Bertelli Cabral

Representante dos servidores técnicos-administrativos - écnicos-administrativos – Rosélia Costa Dias
Ribeiro.
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