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ETEC DE REGISTROETEC DE REGISTRO
IntroduçãoIntrodução
  

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

EsteEstePlano Plurianual de GestãoPlano Plurianual de Gestão2019, foi iniciado ainda em 2018, durante os trabalhos e reflexões2019, foi iniciado ainda em 2018, durante os trabalhos e reflexões
destinados ao planejamento final realizado no dia 15.12.2018, quando avaliamos o desenvolvimentodestinados ao planejamento final realizado no dia 15.12.2018, quando avaliamos o desenvolvimento
do trabalho ao longo doano; foi retomado durante o período do Planejamento inicial deste ano letivodo trabalho ao longo doano; foi retomado durante o período do Planejamento inicial deste ano letivo
desenvolvido nos dias01.02 e 02.02.2019, quando foram concluidas e desenvolvidas novas reflexõesdesenvolvido nos dias01.02 e 02.02.2019, quando foram concluidas e desenvolvidas novas reflexões
e propostas sobre o trabalho a ser realizado pela escola neste ano. Esse trabalho foi complementadoe propostas sobre o trabalho a ser realizado pela escola neste ano. Esse trabalho foi complementado
com estudos e discussões estruturantes desenvolvidos na primeira Reunião Pedagógica do ano,com estudos e discussões estruturantes desenvolvidos na primeira Reunião Pedagógica do ano,
realizada no dia 06.02.2019.realizada no dia 06.02.2019.

O trabalho foi organizado considerando a participação de todas as equipes (docente, de coordenaçãoO trabalho foi organizado considerando a participação de todas as equipes (docente, de coordenação
e de gestão) no desenvolvimento do PPG. Assim, seguimos as etapas aqui apresentadas:e de gestão) no desenvolvimento do PPG. Assim, seguimos as etapas aqui apresentadas:

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

- análise dos Indicadores;- análise dos Indicadores;

- identificação dos problemas enfrentados- identificação dos problemas enfrentados

- definição de Prioridades;- definição de Prioridades;

- definição de Metas e Projetos.- definição de Metas e Projetos.

Em dezembro de 2018, na reunião de planejamento foirealizada a avaliação do trabalhoEm dezembro de 2018, na reunião de planejamento foirealizada a avaliação do trabalho
desenvolvido durante o ano letivo a partir da análise do contexto em que a escola está inserida. Emdesenvolvido durante o ano letivo a partir da análise do contexto em que a escola está inserida. Em
2019, a análise foi complementada considerando os resultados finais do ano de 2018 com o objetivo2019, a análise foi complementada considerando os resultados finais do ano de 2018 com o objetivo
de se traçar o levantamento de indicadores a serem avaliados, de se definir as situações-problema ede se traçar o levantamento de indicadores a serem avaliados, de se definir as situações-problema e
estabelecer as metas e propor projetos importantes e significativos para a vida escolar. Nessesestabelecer as metas e propor projetos importantes e significativos para a vida escolar. Nesses
momentos foram realizadas as reflexões e discutidas as ideias e propostas de solução para osmomentos foram realizadas as reflexões e discutidas as ideias e propostas de solução para os
problemas enfrentados e avaliação dos procedimentos bem sucedidos visando otimizarproblemas enfrentados e avaliação dos procedimentos bem sucedidos visando otimizar
asintervenções a serem desenvolvidas em 2019. Reafirmamos ao final do ano o objetivo de seasintervenções a serem desenvolvidas em 2019. Reafirmamos ao final do ano o objetivo de se
preparar alunos criativos, capazes de resolver problemas, discutindo-se o segredo de como ensinar epreparar alunos criativos, capazes de resolver problemas, discutindo-se o segredo de como ensinar e
aprender e avaliamos refletindo sobre o que cada professor alcançou em seu trabalho. As discussõesaprender e avaliamos refletindo sobre o que cada professor alcançou em seu trabalho. As discussões
provocaram os professores para que refletissem sobre sua atuação, sobre a realidade da escola eprovocaram os professores para que refletissem sobre sua atuação, sobre a realidade da escola e
sobre como fomos capazes ou não de resolver os problemas que enfrentamos. Firmamosaqui asobre como fomos capazes ou não de resolver os problemas que enfrentamos. Firmamosaqui a
compreensão de buscarmos ser e nos mantermos sempre uma escola vencedora.compreensão de buscarmos ser e nos mantermos sempre uma escola vencedora.

Para alcançarmos essa compreensão, a Coordenação Pedagógica e equipe de coordenadores dePara alcançarmos essa compreensão, a Coordenação Pedagógica e equipe de coordenadores de
cursos, realizou análises de vários indicadores da escola referentes o ano de 2018: os índices decursos, realizou análises de vários indicadores da escola referentes o ano de 2018: os índices de
desempenho dos alunos: aproveitamento escolar (índices de aprovação e retenção, frequência edesempenho dos alunos: aproveitamento escolar (índices de aprovação e retenção, frequência e
evasão - quantitativos e percentuais); índices de frequência (evasão e permanência) e os motivosevasão - quantitativos e percentuais); índices de frequência (evasão e permanência) e os motivos
que têm gerado a perda de alunos na escola, a apresentação e análise dos resultados das avaliaçõesque têm gerado a perda de alunos na escola, a apresentação e análise dos resultados das avaliações
externas (ENEM, e SARESP). No segundo dia de trabalho (02.02), o trabalho retomou a elaboraçãoexternas (ENEM, e SARESP). No segundo dia de trabalho (02.02), o trabalho retomou a elaboração
doPPG, avaliando as metas e projetos do PPG 2018 -o cumprimento ou não das metas, preparando adoPPG, avaliando as metas e projetos do PPG 2018 -o cumprimento ou não das metas, preparando a
composição das Metas e Projetos para 2019. Discutiu-se nesse dia, sobre as problemáticascomposição das Metas e Projetos para 2019. Discutiu-se nesse dia, sobre as problemáticas
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específicas de cada curso iniciando a estruturação das propostas do trabalho pedagógico para esteespecíficas de cada curso iniciando a estruturação das propostas do trabalho pedagógico para este
ano.ano.

Deu-se destaque neste momentoDeu-se destaque neste momentoque o foco do trabalho da escola em 2019 devem dar sequência àsque o foco do trabalho da escola em 2019 devem dar sequência às
atividades e ações voltadas à redução da evasão escolar e que otimizem a permanência dos alunosatividades 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. Destacamosdos cursos técnicos para atendimento das metas estipuladas pelo Centro Paula Souza. Destacamos
nesse momento a necessidade de otimização dos índices dos cursos técnicos, tanto na SEDE quantonesse momento a necessidade de otimização dos índices dos cursos técnicos, tanto na SEDE quanto
nas CDs.nas CDs.

Dessa forma, este PPG foi desenvolvido com participação democrática e integradora e com oDessa forma, este PPG foi desenvolvido com participação democrática e integradora e com o
envolvimento e comprometimento de todos os setores da Unidade Escolarbuscandoidentificar eenvolvimento e comprometimento de todos os setores da Unidade Escolarbuscandoidentificar e
selecionar boas estratégias que possam contribuir para a melhoria da qualidade de ensino.selecionar boas estratégias que possam contribuir para a melhoria da qualidade de ensino.

Foto 1- Imagem da fachada da ETEC de RegistroFoto 1- Imagem da fachada da ETEC de Registro

      

Fonte: ETEC de Registro. 2018.Fonte: ETEC de Registro. 2018.
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Legenda das etapasLegenda das etapas
I - Levantamento de Dados e InformaçõesI - Levantamento de Dados e Informações
II - Análise dos IndicadoresII - Análise dos Indicadores
III - Definição de prioridades;III - Definição de prioridades;
IV - Definição de Metas / ProjetosIV - Definição de Metas / ProjetosProjeto Político PedagógicoProjeto Político Pedagógico
  

ATA DA REUNIÃO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO DE ESCOLA DA ETEC DE REGISTROATA DA REUNIÃO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO DE ESCOLA DA ETEC DE REGISTRO
PARA A GESTÃO DO ANO DE 2019/2020.PARA A GESTÃO DO ANO DE 2019/2020.

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e dezenove, às dezenove horas na ETEC deAos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e dezenove, às dezenove horas na ETEC de
Registro, situada à Rua Dr. Waldemar Lopes Ferraz, nº 232, Vila Tupi, em Registro, Estado de SãoRegistro, situada à Rua Dr. Waldemar Lopes Ferraz, nº 232, Vila Tupi, em Registro, Estado de São
Paulo, foi realizada a Assembleia Geral para a Constituição do Conselho de Escola da ETEC dePaulo, foi realizada a Assembleia Geral para a Constituição do Conselho de Escola da ETEC de
Registro, para a gestão do ano de 2019/2020, com a presença de membros da comunidade escolar eRegistro, para a gestão do ano de 2019/2020, com a presença de membros da comunidade escolar e
extraescolar convocados. De início, o Diretor da Escola e Presidente Nato – Professor Mauro Sérgioextraescolar convocados. De início, o Diretor da Escola e Presidente Nato – Professor Mauro Sérgio
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Adinolfi, explicou o objetivo e orientou os presentes de acordo com o Regimento Comum das ETECsAdinolfi, explicou o objetivo e orientou os presentes de acordo com o Regimento Comum das ETECs
do Centro Paula Souza, conforme: do Centro Paula Souza, conforme: TÍTULO II – Da Organização Técnica – Administrativa;TÍTULO II – Da Organização Técnica – Administrativa;
CAPÍTULO I – Do Conselho de Escola; Artigo 10 CAPÍTULO I – Do Conselho de Escola; Artigo 10 - A Etec terá, como órgão deliberativo, o- A Etec terá, como órgão deliberativo, o
Conselho de Escola, integrado por representantes da comunidade escolar e da comunidadeConselho de Escola, integrado por representantes da comunidade escolar e da comunidade
extraescolar, cuja composição será: extraescolar, cuja composição será: I - pela comunidade escolar; II - pela comunidadeI - pela comunidade escolar; II - pela comunidade
extraescolar; Artigo 11 extraescolar; Artigo 11 - O Conselho de Escola terá as seguintes atribuições: I - deliberar sobre: a)- O Conselho de Escola terá as seguintes atribuições: I - deliberar sobre: a)
o projeto político-pedagógico da escola; b) as alternativas de solução para os problemas acadêmicoso projeto político-pedagógico da escola; b) as alternativas de solução para os problemas acadêmicos
e pedagógicos; c) as prioridades para aplicação de recursos. II – estabelecer diretrizes e propore pedagógicos; c) as prioridades para aplicação de recursos. II – estabelecer diretrizes e propor
ações de integração da Etec com a comunidade; III - propor a implantação ou extinção de cursosações de integração da Etec com a comunidade; III - propor a implantação ou extinção de cursos
oferecidos pela Etec, de acordo com as demandas locais e regionais e outros indicadores; IV -oferecidos pela Etec, de acordo com as demandas locais e regionais e outros indicadores; IV -
aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar; V - apreciar os relatórios anuais da escola,aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar; V - apreciar os relatórios anuais da escola,
analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas. § 1º - O Conselho de Escolaanalisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas. § 1º - O Conselho de Escola
poderá ser convocado pela Direção para manifestar-se sobre outros temas de interesse dapoderá ser convocado pela Direção para manifestar-se sobre outros temas de interesse da
comunidade escolar. § 2º - O Conselho de Escola reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo, duas vezescomunidade escolar. § 2º - O Conselho de Escola reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo, duas vezes
a cada semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou pela maioria dea cada semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou pela maioria de
seus membros. seus membros. 

§ 3º - As reuniões do Conselho de Escola deverão contar com a presença mínima da maioria simples§ 3º - As reuniões do Conselho de Escola deverão contar com a presença mínima da maioria simples
de seus membros. § 4º - Nas decisões a serem tomadas por maioria simples, todos os membrosde seus membros. § 4º - Nas decisões a serem tomadas por maioria simples, todos os membros
terão direito a voto, cabendo ao diretor o voto de desempate. Na sequência, procedeu-se aterão direito a voto, cabendo ao diretor o voto de desempate. Na sequência, procedeu-se a
Constituição do Conselho de Escola através da indicação dos membros pela Direção da Escola, daConstituição do Conselho de Escola através da indicação dos membros pela Direção da Escola, da
seguinte forma: seguinte forma: I - pela comunidade escolar: I - pela comunidade escolar: Diretor, presidente natoDiretor, presidente nato: : Mauro Sérgio AdinolfiMauro Sérgio Adinolfi;;
Representante das diretorias de serviços e relações institucionaisRepresentante das diretorias de serviços e relações institucionais: : Glauco LinoGlauco Lino; ; Representante dosRepresentante dos
professoresprofessores: : José Cristiano de GóisJosé Cristiano de Góis; ; Representante dos servidores técnico e administrativosRepresentante dos servidores técnico e administrativos: : AlexAlex
Sanders Moreira RosaSanders Moreira Rosa; ; Representante dos pais de alunosRepresentante dos pais de alunos: Sra. : Sra. Silvia Helena Modenese Gorla daSilvia Helena Modenese Gorla da
SilvaSilva; ; Representante dos alunosRepresentante dos alunos: a aluna : a aluna Jennifer Laurentino da Silva dos SantosJennifer Laurentino da Silva dos Santos; e ; e RepresentanteRepresentante
das instituições auxiliaresdas instituições auxiliares: Coordenadora Geral do Grêmio Estudantil da Etec de Registro, a aluna : Coordenadora Geral do Grêmio Estudantil da Etec de Registro, a aluna 
Nicolly Kerpen Rodrigues Souza.Nicolly Kerpen Rodrigues Souza.  II - pela comunidade extraescolar: II - pela comunidade extraescolar: Representante dosRepresentante dos
empresários, vinculado a um dos cursosempresários, vinculado a um dos cursos: Sr. : Sr. Ricardo Luiz CarvalhoRicardo Luiz Carvalho da Empresa Ambiental EcoVale;  da Empresa Ambiental EcoVale; 
Representante do poder público municipalRepresentante do poder público municipal: Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Registro, o: Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Registro, o
Sr. Sr. Benedito de Campos JuniorBenedito de Campos Junior; ; Representante de instituição de ensino, vinculada a um dos cursosRepresentante de instituição de ensino, vinculada a um dos cursos::
Sr. Sr. Wilson José Oliveira de SouzaWilson José Oliveira de Souza da UNESP – Universidade Estadual Paulista;  da UNESP – Universidade Estadual Paulista; Representantes deRepresentantes de
demais segmentos de interesse da escolademais segmentos de interesse da escola: o Sr. : o Sr. Eduardo Soares ZahnEduardo Soares Zahn, profissional vinculado à, profissional vinculado à
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo; o Sr. Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo; o Sr. Jeremias BardoinoJeremias Bardoino,,
profissional vinculado a Agência de Talentos da Cidade de Registro; a Sraprofissional vinculado a Agência de Talentos da Cidade de Registro; a Sra. Inajara Teresinha da Costa. Inajara Teresinha da Costa
Prestes CarvalhoPrestes Carvalho, profissional da Saúde vinculada a APAE -Associação de Pais Amigos dos, profissional da Saúde vinculada a APAE -Associação de Pais Amigos dos
Excepcionais da Cidade de Registro; e a Sra. Excepcionais da Cidade de Registro; e a Sra. Elisete Akiko Oshima FariaElisete Akiko Oshima Faria, profissional autônomo, profissional autônomo
vinculado a Assistência Social. Constituído o Conselho de Escola, o Diretor da Escola – Presidentevinculado a Assistência Social. Constituído o Conselho de Escola, o Diretor da Escola – Presidente
Nato, enfatizou que os representantes cumprirão mandato de um ano em 2019, permitidasNato, enfatizou que os representantes cumprirão mandato de um ano em 2019, permitidas
reconduções para o ano letivo de 2020, e que, o Conselho de Escola terá as seguintes atribuições: I -reconduções para o ano letivo de 2020, e que, o Conselho de Escola terá as seguintes atribuições: I -
deliberar sobre: a) o projeto político-pedagógico da escola; b) as alternativas de solução para osdeliberar sobre: a) o projeto político-pedagógico da escola; b) as alternativas de solução para os
problemas acadêmicos e pedagógicos; c) as prioridades para aplicação de recursos. II – estabelecerproblemas acadêmicos e pedagógicos; c) as prioridades para aplicação de recursos. II – estabelecer
diretrizes e propor ações de integração da Etec com a comunidade; III - propor a implantação oudiretrizes e propor ações de integração da Etec com a comunidade; III - propor a implantação ou
extinção de cursos oferecidos pela Etec, de acordo com as demandas locais e regionais e outrosextinção de cursos oferecidos pela Etec, de acordo com as demandas locais e regionais e outros
indicadores; IV - aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar; V - apreciar os relatóriosindicadores; IV - aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar; V - apreciar os relatórios
anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas. Que asanuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas. Que as
posteriores reuniões serão comunicadas a todos os membros, sendo necessária a presença de noposteriores reuniões serão comunicadas a todos os membros, sendo necessária a presença de no
mínimo 50% da composição deste Conselho, para que seja devidamente reconhecida e validada.mínimo 50% da composição deste Conselho, para que seja devidamente reconhecida e validada.
Nada mais havendo a tratar, eu Eunice de Lima Couto __________________________, lavrei a presenteNada mais havendo a tratar, eu Eunice de Lima Couto __________________________, lavrei a presente
ata que será assinada pelos presentes. Registro, 25 de março de 2019. ata que será assinada pelos presentes. Registro, 25 de março de 2019. 

I - pela comunidade escolar:I - pela comunidade escolar:

1.1. Diretor, presidente natoDiretor, presidente nato: : Mauro Sérgio AdinolfiMauro Sérgio Adinolfi
2.2. Representante das diretorias de serviços e relações institucionaisRepresentante das diretorias de serviços e relações institucionais: : Glauco LinoGlauco Lino
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3.3. Representante dos professoresRepresentante dos professores: : José Cristiano de GóisJosé Cristiano de Góis
4.4. Representante dos servidores técnico e administrativosRepresentante dos servidores técnico e administrativos: : Alex Sanders Moreira RosaAlex Sanders Moreira Rosa
5.5. Representante dos pais de alunosRepresentante dos pais de alunos: Sra. : Sra. Silvia Helena Modenese Gorla da SilvaSilvia Helena Modenese Gorla da Silva
6.6. Representante dos alunosRepresentante dos alunos: a aluna : a aluna Jennifer Laurentino da Silva dos SantosJennifer Laurentino da Silva dos Santos
7.7. Representante das instituições auxiliaresRepresentante das instituições auxiliares: Coordenadora Geral do Grêmio Estudantil da Etec: Coordenadora Geral do Grêmio Estudantil da Etec

de Registro, a aluna de Registro, a aluna Nicolly Kerpen Rodrigues SouzaNicolly Kerpen Rodrigues Souza

II - pela comunidade extraescolar:II - pela comunidade extraescolar:

1.1. Representante dos empresários, vinculado a um dos cursosRepresentante dos empresários, vinculado a um dos cursos: Sr. : Sr. Ricardo Luiz CarvalhoRicardo Luiz Carvalho da da
Empresa Ambiental EcoValeEmpresa Ambiental EcoVale

2.2. Representante do poder público municipalRepresentante do poder público municipal: Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de: Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de
Registro, o Sr. Registro, o Sr. Benedito de Campos JuniorBenedito de Campos Junior

3.3. Representante de instituição de ensino, vinculada a um dos cursosRepresentante de instituição de ensino, vinculada a um dos cursos: Sr. : Sr. Wilson José OliveiraWilson José Oliveira
de Souzade Souza da UNESP – Universidade Estadual Paulista da UNESP – Universidade Estadual Paulista

4.4. Representantes de demais segmentos de interesse da escolaRepresentantes de demais segmentos de interesse da escola::

Sr. Sr. Eduardo Soares ZahnEduardo Soares Zahn, profissional vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, profissional vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo.do Estado de São Paulo.
Sr. Sr. Jeremias BardoinoJeremias Bardoino, profissional vinculado a Agência de Talentos da Cidade de Registro., profissional vinculado a Agência de Talentos da Cidade de Registro.
SraSra. Inajara Teresinha da Costa Prestes Carvalho. Inajara Teresinha da Costa Prestes Carvalho, profissional da Saúde vinculada a APAE, profissional da Saúde vinculada a APAE
-Associação de Pais Amigos dos Excepcionais da Cidade de Registro.-Associação de Pais Amigos dos Excepcionais da Cidade de Registro.
Sra. Sra. Elisete Akiko Oshima FariaElisete Akiko Oshima Faria, profissional autônomo vinculado a Assistência Social., profissional autônomo vinculado a Assistência Social.

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ESCOLAATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ESCOLA

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dezenove horas na ETEC de Registro,Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dezenove horas na ETEC de Registro,
situada à Rua Dr. Waldemar Lopes Ferraz, nº 232, Vila Tupi, em Registro, Estado de São Paulo, foisituada à Rua Dr. Waldemar Lopes Ferraz, nº 232, Vila Tupi, em Registro, Estado de São Paulo, foi
realizada a Reunião Extraordinária do Conselho de Escola, com a presença dos membros desserealizada a Reunião Extraordinária do Conselho de Escola, com a presença dos membros desse
conselho: conselho: I - pela comunidade escolar: I - pela comunidade escolar: Diretor, presidente natoDiretor, presidente nato: : Mauro Sérgio AdinolfiMauro Sérgio Adinolfi;;
Representante das diretorias de serviços e relações institucionaisRepresentante das diretorias de serviços e relações institucionais: : Glauco LinoGlauco Lino; ; Representante dosRepresentante dos
professoresprofessores: : José Cristiano de GóisJosé Cristiano de Góis; ; Representante dos servidores técnico e administrativosRepresentante dos servidores técnico e administrativos: : AlexAlex
Sanders Moreira RosaSanders Moreira Rosa; ; Representante dos pais de alunosRepresentante dos pais de alunos: Sra. : Sra. Silvia Helena Modenese Gorla daSilvia Helena Modenese Gorla da
SilvaSilva; ; Representante dos alunosRepresentante dos alunos: a aluna : a aluna Jennifer Laurentino da Silva dos SantosJennifer Laurentino da Silva dos Santos; e ; e RepresentanteRepresentante
das instituições auxiliaresdas instituições auxiliares: Coordenadora Geral do Grêmio Estudantil da Etec de Registro, a aluna : Coordenadora Geral do Grêmio Estudantil da Etec de Registro, a aluna 
Nicolly Kerpen Rodrigues Souza.Nicolly Kerpen Rodrigues Souza.  II - pela comunidade extraescolar: II - pela comunidade extraescolar: Representante dosRepresentante dos
empresários, vinculado a um dos cursosempresários, vinculado a um dos cursos: Sr. : Sr. Ricardo Luiz CarvalhoRicardo Luiz Carvalho da Empresa Ambiental EcoVale;  da Empresa Ambiental EcoVale; 
Representante do poder público municipalRepresentante do poder público municipal: Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Registro, o: Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Registro, o
Sr. Sr. Benedito de Campos JuniorBenedito de Campos Junior; ; Representante de instituição de ensino, vinculada a um dos cursosRepresentante de instituição de ensino, vinculada a um dos cursos::
Sr. Sr. Wilson José Oliveira de SouzaWilson José Oliveira de Souza da UNESP – Universidade Estadual Paulista;  da UNESP – Universidade Estadual Paulista; Representantes deRepresentantes de
demais segmentos de interesse da escolademais segmentos de interesse da escola: o Sr. : o Sr. Eduardo Soares ZahnEduardo Soares Zahn, profissional vinculado à, profissional vinculado à
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo; o Sr. Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo; o Sr. Jeremias BardoinoJeremias Bardoino,,
profissional vinculado a Agência de Talentos da Cidade de Registro; a Sraprofissional vinculado a Agência de Talentos da Cidade de Registro; a Sra. Inajara Teresinha da Costa. Inajara Teresinha da Costa
Prestes CarvalhoPrestes Carvalho, profissional da Saúde vinculada a APAE -Associação de Pais Amigos dos, profissional da Saúde vinculada a APAE -Associação de Pais Amigos dos
Excepcionais da Cidade de Registro; e a Sra. Excepcionais da Cidade de Registro; e a Sra. Elisete Akiko Oshima FariaElisete Akiko Oshima Faria, profissional autônomo, profissional autônomo
vinculado a Assistência Social.vinculado a Assistência Social.

O objetivo da reunião foi o de avaliar a aprovar o Plano Plurianual de Gestão 2019-2023 destaO objetivo da reunião foi o de avaliar a aprovar o Plano Plurianual de Gestão 2019-2023 desta
Unidade de Ensino. Assim, o Diretor da Escola, professor Mauro Sérgio Adinolfi, apresentou oUnidade de Ensino. Assim, o Diretor da Escola, professor Mauro Sérgio Adinolfi, apresentou o
Regimento Comum das ETECs do Centro Paula Souza: Regimento Comum das ETECs do Centro Paula Souza: TÍTULO II – Da Organização Técnica –TÍTULO II – Da Organização Técnica –
AdministrativaAdministrativa; ; CAPÍTULO ICAPÍTULO I –  – Do Conselho de EscolaDo Conselho de Escola; ; Artigo 10 Artigo 10 - A Etec terá, como órgão- A Etec terá, como órgão
deliberativo, o Conselho de Escola, integrado por representantes da comunidade escolar e dadeliberativo, o Conselho de Escola, integrado por representantes da comunidade escolar e da
comunidade extraescolar, cuja composição será: comunidade extraescolar, cuja composição será: I - pela comunidade escolar; II - pelaI - pela comunidade escolar; II - pela
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comunidade extraescolar; Artigo 11 comunidade extraescolar; Artigo 11 - O Conselho de Escola terá as seguintes atribuições: I -- O Conselho de Escola terá as seguintes atribuições: I -
deliberar sobre: a) o projeto político-pedagógico da escola; b) as alternativas de solução para osdeliberar sobre: a) o projeto político-pedagógico da escola; b) as alternativas de solução para os
problemas acadêmicos e pedagógicos; c) as prioridades para aplicação de recursos; II – estabelecerproblemas acadêmicos e pedagógicos; c) as prioridades para aplicação de recursos; II – estabelecer
diretrizes e propor ações de integração da Etec com a comunidade; III - propor a implantação oudiretrizes e propor ações de integração da Etec com a comunidade; III - propor a implantação ou
extinção de cursos oferecidos pela Etec, de acordo com as demandas locais e regionais e outrosextinção de cursos oferecidos pela Etec, de acordo com as demandas locais e regionais e outros
indicadores; IV - aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar; V - apreciar os relatóriosindicadores; IV - aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar; V - apreciar os relatórios
anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas; § 1º - Oanuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas; § 1º - O
Conselho de Escola poderá ser convocado pela Direção para manifestar-se sobre outros temas deConselho de Escola poderá ser convocado pela Direção para manifestar-se sobre outros temas de
interesse da comunidade escolar; § 2º - O Conselho de Escola reunir-se-á, ordinariamente, nointeresse da comunidade escolar; § 2º - O Conselho de Escola reunir-se-á, ordinariamente, no
mínimo, duas vezes a cada semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidentemínimo, duas vezes a cada semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente
ou pela maioria de seus membros; § 3º - As reuniões do Conselho de Escola deverão contar com aou pela maioria de seus membros; § 3º - As reuniões do Conselho de Escola deverão contar com a
presença mínima da maioria simples de seus membros; § 4º - Nas decisões a serem tomadas porpresença mínima da maioria simples de seus membros; § 4º - Nas decisões a serem tomadas por
maioria simples, todos os membros terão direito a voto, cabendo ao diretor o voto de desempate.maioria simples, todos os membros terão direito a voto, cabendo ao diretor o voto de desempate.
Em sequência, o grupo realizou discussão e análise do Projeto Pedagógico e das definições doEm sequência, o grupo realizou discussão e análise do Projeto Pedagógico e das definições do
trabalho a ser realizado em 2018 com ampla discussão para a avaliação das ações a seremtrabalho a ser realizado em 2018 com ampla discussão para a avaliação das ações a serem
desenvolvidas de acordo com o quadro de projeto e atividades propostas e seus respectivos prazosdesenvolvidas de acordo com o quadro de projeto e atividades propostas e seus respectivos prazos
de realização. Nesse momento foi enfatizado o trabalho de enfrentamento à evasão escolar e a metade realização. Nesse momento foi enfatizado o trabalho de enfrentamento à evasão escolar e a meta
do Centro Paula Souza, que deve ser cumprida: Reduzir em 50% os índices de perda de alunos nosdo Centro Paula Souza, que deve ser cumprida: Reduzir em 50% os índices de perda de alunos nos
seus cursos técnicos. A ETEC de Registro, traçou sua meta da seguinte forma: Reduzir em 50% osseus cursos técnicos. A ETEC de Registro, traçou sua meta da seguinte forma: Reduzir em 50% os
índices de perda dos 1º e 3º módulos noturnos do Curso Técnico de Administração, da escola sede,índices de perda dos 1º e 3º módulos noturnos do Curso Técnico de Administração, da escola sede,
nos 1º e 2º semestres letivos de 2019. Esta meta foi estruturada a partir dos índices apresentadosnos 1º e 2º semestres letivos de 2019. Esta meta foi estruturada a partir dos índices apresentados
pela escola em 2018, o que determinou o foco dos projetos de gestão pedagógico-educacionalpela escola em 2018, o que determinou o foco dos projetos de gestão pedagógico-educacional
elaborados pela Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional da escola. A Coordenadoraelaborados pela Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional da escola. A Coordenadora
Pedagógica apresentou em slides de Power Point os indicadores do desempenho da escola emPedagógica apresentou em slides de Power Point os indicadores do desempenho da escola em
avaliações institucionais internas e nas avaliações externas, como, SARESP, ENEM e Vestibulares,avaliações institucionais internas e nas avaliações externas, como, SARESP, ENEM e Vestibulares,
que colocam a escola entre as melhores da região superando escolas particulares instaladas há anosque colocam a escola entre as melhores da região superando escolas particulares instaladas há anos
na cidade e na região. Destacamos também o desempenho da escola no Programa INOVA PAULAna cidade e na região. Destacamos também o desempenho da escola no Programa INOVA PAULA
SOUZA, tendo recebido o Selo Unidade Empreendedora ao final de 2017. A reflexão realizada emSOUZA, tendo recebido o Selo Unidade Empreendedora ao final de 2017. A reflexão realizada em
2018 e que considerava a necessidade de intensificar e somar esforços para a constituição de2018 e que considerava a necessidade de intensificar e somar esforços para a constituição de
parcerias com as empresas e instituições locais e regionais, para otimizarmos a inserção dos alunosparcerias com as empresas e instituições locais e regionais, para otimizarmos a inserção dos alunos
em curso e dos concluintes dos cursos técnicos no mercado de trabalho foi avaliada eem curso e dos concluintes dos cursos técnicos no mercado de trabalho foi avaliada e
comprovadamente alcançada. Em 2018, destacamos o avanço na oferta de estágios em empresas ecomprovadamente alcançada. Em 2018, destacamos o avanço na oferta de estágios em empresas e
o ingresso no Aprendiz Paulista, visto que a escola evoluiu de dois alunos estagiários/aprendizes emo ingresso no Aprendiz Paulista, visto que a escola evoluiu de dois alunos estagiários/aprendizes em
2017 para doze em 2018. Assim, fica configurado nosso esforço e empenho na busca da meta de2017 para doze em 2018. Assim, fica configurado nosso esforço e empenho na busca da meta de
redução da evasão e incentivo à permanência dos alunos. No desenvolvimento da reunião foramredução da evasão e incentivo à permanência dos alunos. No desenvolvimento da reunião foram
efetivadas leitura e reflexões dos textos estruturantes do PPG: missão, visão e objetivos da ETEC deefetivadas leitura e reflexões dos textos estruturantes do PPG: missão, visão e objetivos da ETEC de
Registro quando ficou destacada a evolução da escola em nove anos de atuação na região.Registro quando ficou destacada a evolução da escola em nove anos de atuação na região.
Destacamos que a visão inicial da escola era a de se situar entre as melhores escolas da região eDestacamos que a visão inicial da escola era a de se situar entre as melhores escolas da região e
alcançamos plenamente esse objetivo, alcançando também índices significativos dentre as escolasalcançamos plenamente esse objetivo, alcançando também índices significativos dentre as escolas
do Centro Paula Souza. Dessa forma, consideramos como muito produtivo o trabalho desenvolvidodo Centro Paula Souza. Dessa forma, consideramos como muito produtivo o trabalho desenvolvido
pela escola em 2018 e reafirmamos o compromisso pela manutenção desse trabalho e dospela escola em 2018 e reafirmamos o compromisso pela manutenção desse trabalho e dos
resultados alcançados. Depois dessas ponderações o Conselho de Escola deu o resultados alcançados. Depois dessas ponderações o Conselho de Escola deu o parecerparecer  favorávelfavorável
para o trabalho 2019-2023: “Em reunião realizada neste dia, este Conselho de Escola, realizou apara o trabalho 2019-2023: “Em reunião realizada neste dia, este Conselho de Escola, realizou a
discussão final sobre o Plano Plurianual de Gestão 2019-2023, e manifestou-se pela aprovação,discussão final sobre o Plano Plurianual de Gestão 2019-2023, e manifestou-se pela aprovação,
considerando que o documento mostra em linhas gerais o que está escola e representantes daconsiderando que o documento mostra em linhas gerais o que está escola e representantes da
comunidade escolar planejam realizar nos próximos cinco anos, ordena a gestão e orientacomunidade 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 parapedagogicamente 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 deauxiliar e acompanhar a realização das ações propostas. Nada mais havendo a tratar, eu Eunice de
Lima Couto __________________, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes. Registro, 10Lima Couto __________________, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes. Registro, 10
de abril de 2019. de abril de 2019. 

I - pela comunidade escolar:I - pela comunidade escolar:

1.1. Diretor, presidente natoDiretor, presidente nato: : Mauro Sérgio AdinolfiMauro Sérgio Adinolfi
2.2. Representante das diretorias de serviços e relações institucionaisRepresentante das diretorias de serviços e relações institucionais: : Glauco LinoGlauco Lino
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3.3. Representante dos professoresRepresentante dos professores: : José Cristiano de GóisJosé Cristiano de Góis
4.4. Representante dos servidores técnico e administrativosRepresentante dos servidores técnico e administrativos: : Alex Sanders Moreira RosaAlex Sanders Moreira Rosa
5.5. Representante dos pais de alunosRepresentante dos pais de alunos: Sra. : Sra. Silvia Helena Modenese Gorla da SilvaSilvia Helena Modenese Gorla da Silva
6.6. Representante dos alunosRepresentante dos alunos: a aluna : a aluna Jennifer Laurentino da Silva dos SantosJennifer Laurentino da Silva dos Santos
7.7. Representante das instituições auxiliaresRepresentante das instituições auxiliares: Coordenadora Geral do Grêmio Estudantil da Etec: Coordenadora Geral do Grêmio Estudantil da Etec

de Registro, a aluna de Registro, a aluna Nicolly Kerpen Rodrigues SouzaNicolly Kerpen Rodrigues Souza

II - pela comunidade extraescolar:II - pela comunidade extraescolar:

1.1. Representante dos empresários, vinculado a um dos cursosRepresentante dos empresários, vinculado a um dos cursos: Sr. : Sr. Ricardo Luiz CarvalhoRicardo Luiz Carvalho da da
Empresa Ambiental EcoValeEmpresa Ambiental EcoVale

2.2. Representante do poder público municipalRepresentante do poder público municipal: Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de: Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de
Registro, o Sr. Registro, o Sr. Benedito de Campos JuniorBenedito de Campos Junior

3.3. Representante de instituição de ensino, vinculada a um dos cursosRepresentante de instituição de ensino, vinculada a um dos cursos: Sr. : Sr. Wilson José OliveiraWilson José Oliveira
de Souzade Souza da UNESP – Universidade Estadual Paulista da UNESP – Universidade Estadual Paulista

4.4. Representantes de demais segmentos de interesse da escolaRepresentantes de demais segmentos de interesse da escola::

Sr. Sr. Eduardo Soares ZahnEduardo Soares Zahn, profissional vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, profissional vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo.do Estado de São Paulo.
Sr. Sr. Jeremias BardoinoJeremias Bardoino, profissional vinculado a Agência de Talentos da Cidade de Registro., profissional vinculado a Agência de Talentos da Cidade de Registro.
SraSra. Inajara Teresinha da Costa Prestes Carvalho. Inajara Teresinha da Costa Prestes Carvalho, profissional da Saúde vinculada a APAE, profissional da Saúde vinculada a APAE
-Associação de Pais Amigos dos Excepcionais da Cidade de Registro.-Associação de Pais Amigos dos Excepcionais da Cidade de Registro.
Sra. Sra. Elisete Akiko Oshima FariaElisete Akiko Oshima Faria, profissional autônomo vinculado a Assistência Social., profissional autônomo vinculado a Assistência Social.
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Níveis e Modalidades de EnsinoNíveis e Modalidades de Ensino
MédioMédio
O Ensino Médio torna-se cada vez mais decisivo na vida dos alunos. Os adolescentes se preparamO 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.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 alunosA 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, dandoadquirir 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 asprosseguimento aos estudos nos cursos de nível técnico ou superior, além de contar com as
possibilidades de inserção no mercado de trabalho. DURAÇÃO DO CURSO: 03 (três) anos. OBJETIVO:possibilidades de inserção no mercado de trabalho. DURAÇÃO DO CURSO: 03 (três) anos. OBJETIVO:
Preparar o indivíduo para o exercício da cidadania e para o seu desenvolvimento pessoal,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.fornecendo meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores de modo responsável e ético.
O aluno concluinte do Ensino Médio deve estar preparado para exercer ativa e solidariamente a suaO aluno concluinte do Ensino Médio deve estar preparado para exercer ativa e solidariamente a sua
cidadania, dar prosseguimento a seus estudos em diferentes níveis e atuar no mundo do trabalho,cidadania, dar prosseguimento a seus estudos em diferentes níveis e atuar no mundo do trabalho,
demonstrando, para isso, que é capaz de: dominar basicamente a norma culta da língua portuguesademonstrando, para isso, que é capaz de: dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa
e saber usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar (Dominar Linguagens - DL);e saber usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar (Dominar Linguagens - DL);
construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar econstruir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e
compreender a realidade (Compreender Fenômenos - CF); selecionar, organizar, relacionar ecompreender a realidade (Compreender Fenômenos - CF); selecionar, organizar, relacionar e
interpretar dados e informações, trabalhando-os contextualizadamente para enfrentar situações-interpretar dados e informações, trabalhando-os contextualizadamente para enfrentar situações-
problema e tomar decisões (Resolução de Problemas - RP); organizar informações e conhecimentosproblema e tomar decisões (Resolução de Problemas - RP); organizar informações e conhecimentos
disponíveis de forma a argumentar consistentemente (Construir Argumentos - CA); recorrer adisponíveis de forma a argumentar consistentemente (Construir Argumentos - CA); recorrer a
conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidadeconhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade
(Elaborar Propostas - EP). PRIMEIRO ANO Perfil de conclusão: Ao final do 1º ano do Ensino Médio, o(Elaborar Propostas - EP). PRIMEIRO ANO Perfil de conclusão: Ao final do 1º ano do Ensino Médio, o
aluno deverá ser capaz de: informar-se, comunicar-se e representar idéias e sentimento utilizandoaluno deverá ser capaz de: informar-se, comunicar-se e representar idéias e sentimento utilizando
textos e tecnologias de diferentes naturezas; usar línguas estrangeiras para informar-se, comunicar-textos e tecnologias de diferentes naturezas; usar línguas estrangeiras para informar-se, comunicar-
se e conhecer outras culturas; observar criticamente e questionar processos naturais, socioculturaisse e conhecer outras culturas; observar criticamente e questionar processos naturais, socioculturais
e tecnológicos; ter noções básicas de como se desenvolvem as sociedades e as relações sociais.e tecnológicos; ter noções básicas de como se desenvolvem as sociedades e as relações sociais.
SEGUNDO ANO Perfil de conclusão: Ao final do 2º ano do Ensino Médio, além de ter desenvolvido asSEGUNDO ANO Perfil de conclusão: Ao final do 2º ano do Ensino Médio, além de ter desenvolvido as
competências e habilidades referentes ao 1º ANO, o aluno deverá ser capaz de: articular entre sicompetências e habilidades referentes ao 1º ANO, o aluno deverá ser capaz de: articular entre si
diferentes linguagens, códigos e tecnologias de informação e comunicação; confrontar opiniões ediferentes linguagens, códigos e tecnologias de informação e comunicação; confrontar opiniões e
pontos de vistas diferentes e argumentar na defesa de suas idéias; pesquisar e sistematizarpontos de vistas diferentes e argumentar na defesa de suas idéias; pesquisar e sistematizar
informações relevantes para a compreensão e resolução de problemas; perceber e articular asinformações relevantes para a compreensão e resolução de problemas; perceber e articular as
relações entre desenvolvimento científico e transformações sociais. TERCEIRO ANO Perfil derelações entre desenvolvimento científico e transformações sociais. TERCEIRO ANO Perfil de
conclusão: Ao final do 3º ano do Ensino Médio, além das competências, habilidades e atitudes jáconclusão: Ao final do 3º ano do Ensino Médio, além das competências, habilidades e atitudes já
desenvolvidas no 1º e 2º anos, o aluno deverá ser capaz de: expressar-se com autonomia, clareza,desenvolvidas no 1º e 2º anos, o aluno deverá ser capaz de: expressar-se com autonomia, clareza,
precisão e adequadamente conforme o contexto em que se dá a comunicação; planejar, executar,precisão e adequadamente conforme o contexto em que se dá a comunicação; planejar, executar,
acompanhar e avaliar projetos; compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais;acompanhar e avaliar projetos; compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais;
propor ações de intervenção solidária na realidade. Disciplinas trabalhadas no curso: A reformapropor ações de intervenção solidária na realidade. Disciplinas trabalhadas no curso: A reforma
curricular do Ensino Médio organiza os conhecimentos da Base Nacional Comum em três áreas: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,Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa e Literatura, Educação Artística,
Educação Física e Informática); Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Matemática,Educação Física e Informática); Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Matemática,
Física, Biologia e Química) e Ciências Humanas e suas Tecnologias (Historia e Geografia). AlémFísica, Biologia e Química) e Ciências Humanas e suas Tecnologias (Historia e Geografia). Além
desse conjunto de conhecimentos, há um outro conjunto que compõem a Parte Diversificada (Línguadesse conjunto de conhecimentos, há um outro conjunto que compõem a Parte Diversificada (Língua
Estrangeira (Inglês e Espanhol) e Projetos).Estrangeira (Inglês e Espanhol) e Projetos).

TécnicoTécnico
1) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é1) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é
o profissional que adota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração doo profissional que adota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do
planejamento da produção e materiais, Recursos Humanos, financeiros e mercadológicos. Realizaplanejamento da produção e materiais, Recursos Humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza
atividades de controles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informáticaatividades de controles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática
básica. Fomenta ideias e práticas empreendedoras. Desempenha suas atividades observando asbásica. Fomenta ideias e práticas empreendedoras. Desempenha suas atividades observando as
normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental. Carganormas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental. Carga
Horária: 1500 horas Módulo I: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIARHorária: 1500 horas Módulo I: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR
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ADMINISTRATIVO Módulo II: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de ASSISTENTEADMINISTRATIVO Módulo II: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO Módulo III: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO Atuação noADMINISTRATIVO Módulo III: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO Atuação no
Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Ao concluir os MÓDULOS I, IIMercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Ao concluir os MÓDULOS I, II
e III, o TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO deverá ter construído as seguintes competências gerais: •e III, o TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO deverá ter construído as seguintes competências gerais: •
aplicar conceitos de gestão financeira e calcular valores, utilizando-se de equipamentos e sistemasaplicar conceitos de gestão financeira e calcular valores, utilizando-se de equipamentos e sistemas
específicos, elaborando planilhas de custos de fabricação, preço de venda e orçamentos; • atuarespecíficos, elaborando planilhas de custos de fabricação, preço de venda e orçamentos; • atuar
com proatividade na identificação de problemas, equacionando soluções por meio de uma visãocom proatividade na identificação de problemas, equacionando soluções por meio de uma visão
sistêmica da organização; • refletir e atuar criticamente na área de produção e de materiais,sistêmica da organização; • refletir e atuar criticamente na área de produção e de materiais,
compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva; • desenvolver capacidade de transferircompreendendo sua posição e função na estrutura produtiva; • desenvolver capacidade de transferir
conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo deconhecimentos 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; •atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável; •
desenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em organizações, pordesenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em organizações, por
intermédio das diretrizes do planejamento estratégico, tático, operacional e do plano diretor, esteintermédio das diretrizes do planejamento estratégico, tático, operacional e do plano diretor, este
aplicável à gestão organizacional; • interpretar a legislação que regula as atividades de produção,aplicável à gestão organizacional; • interpretar a legislação que regula as atividades de produção,
prestação de serviços e de comercialização, tais como as normas referentes aos direitos doprestação de serviços e de comercialização, tais como as normas referentes aos direitos do
consumidor, aos contratos comerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior, àsconsumidor, aos contratos comerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior, às
questões tributárias e fiscais; • criar e identificar oportunidades para prática e aplicação daquestões tributárias e fiscais; • criar e identificar oportunidades para prática e aplicação da
sustentabilidade por meio das estratégias das empresas; • gerenciar o relacionamento interpessoal,sustentabilidade por meio das estratégias das empresas; • gerenciar o relacionamento interpessoal,
empregando as tecnologias da informação e comunicação; • comunicar-se nos diversos contextosempregando as tecnologias da informação e comunicação; • comunicar-se nos diversos contextos
profissionais em língua portuguesa e inglesa, utilizando terminologia própria; • utilizar osprofissionais em língua portuguesa e inglesa, utilizando terminologia própria; • utilizar os
instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos dos ciclos:instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos dos ciclos:
de pessoal; de recursos materiais; tributários; financeiros; da produção; da higiene e segurança dode pessoal; de recursos materiais; tributários; financeiros; da produção; da higiene e segurança do
trabalho; de marketing; da logística empresarial. Componentes Curriculares trabalhadas no curso:trabalho; de marketing; da logística empresarial. Componentes Curriculares trabalhadas no curso:
Módulo I: Gestão de Pessoas I; Cálculos Financeiros; Gestão Empresarial; Ética e CidadaniaMódulo I: Gestão de Pessoas I; Cálculos Financeiros; Gestão Empresarial; Ética e Cidadania
Organizacional; Aplicativos Informatizados; Processos Operacionais Contábeis; Linguagem, TrabalhoOrganizacional; Aplicativos Informatizados; Processos Operacionais Contábeis; Linguagem, Trabalho
e Tecnologia; e Técnicas Organizacionais: Módulo II: Gestão de Pessoas II; Administração eme Tecnologia; e Técnicas Organizacionais: Módulo II: Gestão de Pessoas II; Administração em
Marketing; Legislação Empresarial; Custos e Operações Contábeis; Cálculos Estatísticos; GestãoMarketing; Legislação Empresarial; Custos e Operações Contábeis; Cálculos Estatísticos; Gestão
Empreendedora e Inovação; e Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) emEmpreendedora e Inovação; e Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em
Administração. Módulo III: Marketing Institucional; Gestão Financeira e Econômica; Gestão deAdministração. Módulo III: Marketing Institucional; Gestão Financeira e Econômica; Gestão de
Pessoas III; Gestão da Produção e Materiais; Logística Empresarial e Negociação Internacional; InglêsPessoas III; Gestão da Produção e Materiais; Logística Empresarial e Negociação Internacional; Inglês
Instrumental; e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Administração. 2)Instrumental; e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Administração. 2)
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS O TÉCNICO EMHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS O TÉCNICO EM
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS é o profissional que analisa e projeta sistemas. Constrói,DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS é o profissional que analisa e projeta sistemas. Constrói,
documenta, realiza testes e mantém sistemas de informação. Utiliza ambientes de desenvolvimentodocumenta, realiza testes e mantém sistemas de informação. Utiliza ambientes de desenvolvimento
e linguagens de programação específica. Modela, implementa e mantém bancos de dados. Cargae linguagens de programação específica. Modela, implementa e mantém bancos de dados. Carga
Horária: 1500 horas Módulo I: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR EMHorária: 1500 horas Módulo I: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR EM
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Módulo II: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio deDESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Módulo II: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de
PROGRAMADOR DE COMPUTADORES Módulo III: Habilitação Profissional de Técnico emPROGRAMADOR DE COMPUTADORES Módulo III: Habilitação Profissional de Técnico em
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Atuação no Mercado de Trabalho: Empresas e departamentos deDESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Atuação no Mercado de Trabalho: Empresas e departamentos de
desenvolvimento de sistemas em organizações governamentais e não governamentais, podendodesenvolvimento de sistemas em organizações governamentais e não governamentais, podendo
também atuar como profissional autônomo. Ao concluir a Habilitação Profissional de TÉCNICO EMtambém atuar como profissional autônomo. Ao concluir a Habilitação Profissional de TÉCNICO EM
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, o aluno deverá ter construído as seguintes competências gerais:DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, o aluno deverá ter construído as seguintes competências gerais:
MÓDULO I • Elaborar algoritmos utilizando linguagem de programação em um ambiente deMÓDULO I • Elaborar algoritmos utilizando linguagem de programação em um ambiente de
desenvolvimento, aplicando técnicas de levantamento de dados. • Operar computadores paradesenvolvimento, aplicando técnicas de levantamento de dados. • Operar computadores para
desenvolver textos técnicos aplicados à área de Informática, através de pesquisas e análises dedesenvolver textos técnicos aplicados à área de Informática, através de pesquisas e análises de
informações. • Desenvolver sites produzindo elementos gráficos. • Construir, implementar e manterinformações. • Desenvolver sites produzindo elementos gráficos. • Construir, implementar e manter
banco de dados. MÓDULO II • Projetar e documentar sistemas de informação, selecionandobanco de dados. MÓDULO II • Projetar e documentar sistemas de informação, selecionando
linguagens de programação de acordo com as especificidades do projeto. • Pesquisar dados elinguagens de programação de acordo com as especificidades do projeto. • Pesquisar dados e
informações, utilizando a língua inglesa como um dos instrumentos de acesso. • Desenvolverinformações, utilizando a língua inglesa como um dos instrumentos de acesso. • Desenvolver
sistemas para internet, utilizando banco de dados relacional com interface para o usuário no ladosistemas para internet, utilizando banco de dados relacional com interface para o usuário no lado
servidor e aplicar conhecimentos básicos de protocolos e comunicação de dados. MÓDULO III •servidor e aplicar conhecimentos básicos de protocolos e comunicação de dados. MÓDULO III •
Projetar aplicativos para dispositivos móveis, aplicando os principais serviços de rede. • ProjetarProjetar aplicativos para dispositivos móveis, aplicando os principais serviços de rede. • Projetar
aplicativos, propondo e aplicando soluções de segurança da informação. • Aplicar e selecionaraplicativos, propondo e aplicando soluções de segurança da informação. • Aplicar e selecionar
técnicas de teste de software no desenvolvimento de sistemas multicamada. • Utilizar recursos detécnicas de teste de software no desenvolvimento de sistemas multicamada. • Utilizar recursos de
sistemas embarcados. Componentes Curriculares trabalhadas no curso: Módulo I: Linguagem,sistemas embarcados. Componentes Curriculares trabalhadas no curso: Módulo I: Linguagem,

                            14 / 99                            14 / 99



 

Trabalho e Tecnologia; Programação e Algoritmos; Banco de Dados I; Análise e Projeto de Sistemas;Trabalho e Tecnologia; Programação e Algoritmos; Banco de Dados I; Análise e Projeto de Sistemas;
Design Digital; Programação Web I; Fundamentos da Informática; e Técnicas de Programação.Design Digital; Programação Web I; Fundamentos da Informática; e Técnicas de Programação.
Módulo II: Inglês Instrumental; Desenvolvimento de Sistemas; Banco de Dados II; Internet eMódulo II: Inglês Instrumental; Desenvolvimento de Sistemas; Banco de Dados II; Internet e
Protocolos; Programação de Aplicativos Mobile I; Programação Web II; Planejamento do Trabalho deProtocolos; Programação de Aplicativos Mobile I; Programação Web II; Planejamento do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) em Desenvolvimento de Sistemas. Módulo III: Segurança de Sistemas deConclusão de Curso (TCC) em Desenvolvimento de Sistemas. Módulo III: Segurança de Sistemas de
Informação; Banco de Dados III; Sistemas Embarcados; Programação de Aplicativos Mobile II;Informação; Banco de Dados III; Sistemas Embarcados; Programação de Aplicativos Mobile II;
Programação Web III; Qualidade e Teste de Software; Ética e Cidadania Organizacional; eProgramação Web III; Qualidade e Teste de Software; Ética e Cidadania Organizacional; e
Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Desenvolvimento de Sistemas. 2)Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Desenvolvimento de Sistemas. 2)
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM TURISMO RECEPTIVO O TÉCNICO EM TURISMOHABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM TURISMO RECEPTIVO O TÉCNICO EM TURISMO
RECEPTIVO é o profissional que acolhe o turista em agências de turismo, meios de hospedagem,RECEPTIVO é o profissional que acolhe o turista em agências de turismo, meios de hospedagem,
bares e restaurantes, empresas organizadoras de eventos, hospitais, parques, dentre outrosbares e restaurantes, empresas organizadoras de eventos, hospitais, parques, dentre outros
atrativos turísticos e empresas prestadoras de serviços em hospitalidade. Organiza atividadesatrativos turísticos e empresas prestadoras de serviços em hospitalidade. Organiza atividades
recreativas, identifica os equipamentos e atrativos turísticos, organiza roteiros históricos, culturais erecreativas, identifica os equipamentos e atrativos turísticos, organiza roteiros históricos, culturais e
educativos, planeja eventos, assim como desenvolve atividades inerentes à arte da hospitalidade.educativos, planeja eventos, assim como desenvolve atividades inerentes à arte da hospitalidade.
Presta informações, assistência e orientação técnica ao turista, bem como identifica oportunidadesPresta informações, assistência e orientação técnica ao turista, bem como identifica oportunidades
empreendedoras. Carga Horária: 1500 horas Módulo I: Qualificação Profissional Técnica de Nívelempreendedoras. Carga Horária: 1500 horas Módulo I: Qualificação Profissional Técnica de Nível
Médio de ASSISTENTE DE ATIVIDADES RECREATIVAS. Módulo II: Qualificação Profissional Técnica deMédio de ASSISTENTE DE ATIVIDADES RECREATIVAS. Módulo II: Qualificação Profissional Técnica de
Nível Médio de ASSISTENTE DE EVENTOS EM SERVIÇOS TURÍSTICOS. Módulo III: HabilitaçãoNível Médio de ASSISTENTE DE EVENTOS EM SERVIÇOS TURÍSTICOS. Módulo III: Habilitação
Profissional de Técnico em TURISMO RECEPTIVO Atuação no Mercado de Trabalho: Hotéis; Pousadas;Profissional de Técnico em TURISMO RECEPTIVO Atuação no Mercado de Trabalho: Hotéis; Pousadas;
Resorts; Restaurantes e similares; Parques temáticos; Cruzeiros marítimos; Buffets; Agências deResorts; Restaurantes e similares; Parques temáticos; Cruzeiros marítimos; Buffets; Agências de
viagens; Agência de eventos; Operadoras turísticas; Aeroportos; Postos de informações turísticas;viagens; Agência de eventos; Operadoras turísticas; Aeroportos; Postos de informações turísticas;
Empresas prestadoras de serviços da área turística. Ao concluir a Habilitação Profissional deEmpresas prestadoras de serviços da área turística. Ao concluir a Habilitação Profissional de
TÉCNICO EM TURISMO RECEPTIVO, o aluno deverá ter construído as seguintes competências gerais:TÉCNICO EM TURISMO RECEPTIVO, o aluno deverá ter construído as seguintes competências gerais:
MÓDULO I • Analisar e sistematizar informações geográficas, históricas, artísticas, esportivas,MÓDULO I • Analisar e sistematizar informações geográficas, históricas, artísticas, esportivas,
recreativas e de entretenimento, folclóricas, artesanais, gastronômicas e religiosas no núcleorecreativas e de entretenimento, folclóricas, artesanais, gastronômicas e religiosas no núcleo
receptivo. • Comunicar-se no contexto da área profissional, utilizando terminologias técnicas ereceptivo. • Comunicar-se no contexto da área profissional, utilizando terminologias técnicas e
científicas e vocabulário específico da área de atuação. MÓDULO II • Avaliar oportunidades,científicas e vocabulário específico da área de atuação. MÓDULO II • Avaliar oportunidades,
demanda e tendências turísticas, bem como as necessidades e expectativas do trade turístico. •demanda e tendências turísticas, bem como as necessidades e expectativas do trade turístico. •
Conceber e programar produtos e serviços a serem oferecidos ao turista, ao participante de eventos,Conceber e programar produtos e serviços a serem oferecidos ao turista, ao participante de eventos,
ao hóspede e ao cliente. • Comunicar-se efetivamente com o cliente, expressando-se em idioma deao hóspede e ao cliente. • Comunicar-se efetivamente com o cliente, expressando-se em idioma de
comum entendimento. MÓDULO III • Operacionalizar política comercial, realizando prospecçãocomum entendimento. MÓDULO III • Operacionalizar política comercial, realizando prospecção
mercadológica, identificação e captação de clientes e adequação dos produtos e serviços. •mercadológica, identificação e captação de clientes e adequação dos produtos e serviços. •
Conceber, organizar e viabilizar produtos e serviços turísticos adequados aos interesses, hábitos,Conceber, organizar e viabilizar produtos e serviços turísticos adequados aos interesses, hábitos,
atitudes e expectativas do cliente/turista. • Guiar os clientes por roteiros, itinerários turísticos eatitudes e expectativas do cliente/turista. • Guiar os clientes por roteiros, itinerários turísticos e
atividades de lazer, articulando os meios para sua realização com prestadores de serviços eatividades de lazer, articulando os meios para sua realização com prestadores de serviços e
provedores de infraestrutura e apoio. • Avaliar a qualidade dos produtos, serviços e atendimentosprovedores de infraestrutura e apoio. • Avaliar a qualidade dos produtos, serviços e atendimentos
realizados. Componentes Curriculares trabalhadas no curso: Módulo I: Linguagem, Trabalho erealizados. Componentes Curriculares trabalhadas no curso: Módulo I: Linguagem, Trabalho e
Tecnologia; Ética e Cidadania Organizacional; Aplicativos Informatizados na Área de Turismo;Tecnologia; Ética e Cidadania Organizacional; Aplicativos Informatizados na Área de Turismo;
Fundamentos do Turismo e da Hospitalidade; Técnicas de Atendimento no Setor de Hospedagem;Fundamentos do Turismo e da Hospitalidade; Técnicas de Atendimento no Setor de Hospedagem;
Geografia Aplicada ao Turismo Regional; e Organização de Atividades Recreativas. Módulo II: HistóriaGeografia Aplicada ao Turismo Regional; e Organização de Atividades Recreativas. Módulo II: História
Aplicada ao Turismo Regional; Técnicas de Agenciamento em Turismo Receptivo; Organização deAplicada ao Turismo Regional; Técnicas de Agenciamento em Turismo Receptivo; Organização de
Buffets e Banquetes; Planejamento e Organização de Eventos; Espanhol Aplicado ao Guiamento deBuffets e Banquetes; Planejamento e Organização de Eventos; Espanhol Aplicado ao Guiamento de
Turistas I; Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Turismo; e Técnicas deTuristas I; Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Turismo; e Técnicas de
Oratória, Cerimonial e Protocolo. Módulo III: Marketing Aplicado ao Turismo; Patrimônio, Arte eOratória, Cerimonial e Protocolo. Módulo III: Marketing Aplicado ao Turismo; Patrimônio, Arte e
Manifestações Populares no Estado de São Paulo; Primeiros Socorros e Segurança no Trabalho;Manifestações Populares no Estado de São Paulo; Primeiros Socorros e Segurança no Trabalho;
Teoria e Técnica Profissional do Guia de Turismo Regional; Espanhol Aplicado ao Guiamento deTeoria e Técnica Profissional do Guia de Turismo Regional; Espanhol Aplicado ao Guiamento de
Turistas II; Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Turismo;Turistas II; Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Turismo;
Empreendedorismo no Setor de Turismo; e Inglês Aplicado no Setor de Turismo.Empreendedorismo no Setor de Turismo; e Inglês Aplicado no Setor de Turismo.

IntegradoIntegrado
1) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO O1) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO O
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que adota postura ética na execução da rotinaTÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que adota postura ética na execução da rotina
administrativa, na elaboração do planejamento da produção e materiais, recursos humanos,administrativa, na elaboração do planejamento da produção e materiais, recursos humanos,
financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e auxilia nos processos de direçãofinanceiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e auxilia nos processos de direção
utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticas empreendedoras.utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticas empreendedoras.
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Desempenha suas atividades observando as normas de segurança, saúde e higiene do trabalho,Desempenha suas atividades observando as normas de segurança, saúde e higiene do trabalho,
bem como as de preservação ambiental. MERCADO DE TRABALHO: Instituições públicas, mistas,bem como as de preservação ambiental. MERCADO DE TRABALHO: Instituições públicas, mistas,
privadas e do terceiro setor. DURAÇÃO DO CURSO: 3 Anos OBJETIVOS: O TÉCNICO EMprivadas e do terceiro setor. DURAÇÃO DO CURSO: 3 Anos OBJETIVOS: O TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO tem como objetivo capacitar o aluno para: • formarADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO tem como objetivo capacitar o aluno para: • formar
profissionais com competências e habilidades em Administração que lhes possibilite enfrentar osprofissionais com competências e habilidades em Administração que lhes possibilite enfrentar os
desafios relativos às transformações sociais e no mundo do trabalho; • formar técnicos conscientesdesafios relativos às transformações sociais e no mundo do trabalho; • formar técnicos conscientes
de suas responsabilidades ética e social, que se comprometam com a aplicação de tecnologiasde 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; •politicamente corretas, prezando a qualidade de vida e promovendo o bem-estar da comunidade; •
adicionalmente pretende capacitar para: I. compreender o contexto socioeconômico e humano, nosadicionalmente pretende capacitar para: I. compreender o contexto socioeconômico e humano, nos
planos regional e global; II. aplicar nas diferentes realidades de trabalho, conhecimentos e atitudesplanos regional e global; II. aplicar nas diferentes realidades de trabalho, conhecimentos e atitudes
favoráveis à transformação da realidade social, buscando construir uma sociedade mais justa,favoráveis à transformação da realidade social, buscando construir uma sociedade mais justa,
igualitária e ética; III. ter uma formação científica e técnica para empreender e/ ou atuar emigualitária e ética; III. ter uma formação científica e técnica para empreender e/ ou atuar em
organizações; IV. desenvolver uma administração com autonomia moral, intelectual, tanto dentro doorganizações; IV. desenvolver uma administração com autonomia moral, intelectual, tanto dentro do
contexto mais imediato da própria organização como no âmbito mais amplo da sociedade; V.contexto mais imediato da própria organização como no âmbito mais amplo da sociedade; V.
desenvolver competências para atuar, analisando criticamente as questões da organização,desenvolver competências para atuar, analisando criticamente as questões da organização,
buscando melhorias e proporcionando transformações; VI. desenvolver estudos sobre a região ondebuscando melhorias e proporcionando transformações; VI. desenvolver estudos sobre a região onde
a organização está inserida e propor ações que visem mudanças significativas na organização; VII.a organização está inserida e propor ações que visem mudanças significativas na organização; VII.
aplicar técnicas de planejamento, gestão, avaliação e controle, para inserção no contexto dosaplicar técnicas de planejamento, gestão, avaliação e controle, para inserção no contexto dos
serviços administrativos das organizações. O Curso de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AOserviços administrativos das organizações. O Curso de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO é composto de três séries anuais articuladas, com terminalidade correspondente àENSINO 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 aocupação identificada no mercado de trabalho. O aluno que cursar a 1ª SÉRIE concluirá a
Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO. O aluno que cursar aQualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO. O aluno que cursar a
2ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE2ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO. Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentesADMINISTRATIVO. Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes
curriculares, o aluno receberá o Diploma de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO que lhe dará o direito decurriculares, o aluno receberá o Diploma de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO que lhe dará o direito de
exercer a profissão de Técnico (Habilitação Profissional) e o prosseguimento de estudos (Ensinoexercer a profissão de Técnico (Habilitação Profissional) e o prosseguimento de estudos (Ensino
Médio) no nível da Educação Superior. Com a integração do Ensino Médio e Técnico, o Curso deMédio) no nível da Educação Superior. Com a integração do Ensino Médio e Técnico, o Curso de
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, estruturado na modalidade Integrado passa a ter uma MatrizTÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, estruturado na modalidade Integrado passa a ter uma Matriz
Curricular composta de duas partes específicas: • os componentes curriculares da Formação GeralCurricular composta de duas partes específicas: • os componentes curriculares da Formação Geral
(Ensino Médio); • os componentes curriculares da Formação Profissional (Ensino Técnico). Essas(Ensino Médio); • os componentes curriculares da Formação Profissional (Ensino Técnico). Essas
especificidades se referem na forma como as funções e as competências serão desenvolvidas nasespecificidades se referem na forma como as funções e as competências serão desenvolvidas nas
diferentes partes apresentadas. As funções e as competências referentes aos componentesdiferentes partes apresentadas. As funções e as competências referentes aos componentes
curriculares da Formação Geral (Base Nacional Comum e da Parte Diversificada) são direcionadascurriculares da Formação Geral (Base Nacional Comum e da Parte Diversificada) são direcionadas
para: • o desenvolvimento do aluno em seus aspectos físico, intelectual, emocional e moral; • apara: • o desenvolvimento do aluno em seus aspectos físico, intelectual, emocional e moral; • a
formação da sua identidade pessoal e social; • a sua inclusão como cidadão participativo nasformação da sua identidade pessoal e social; • a sua inclusão como cidadão participativo nas
comunidades onde atuará; • a incorporação dos bens do patrimônio cultural da humanidade em seucomunidades onde atuará; • a incorporação dos bens do patrimônio cultural da humanidade em seu
acervo cultural pessoal; • a fruição das artes, da literatura, da ciência e das tecnologias; • aacervo cultural pessoal; • a fruição das artes, da literatura, da ciência e das tecnologias; • a
preparação para escolher uma profissão e formas de atuar produtiva e solidariamente na sociedade;preparação para escolher uma profissão e formas de atuar produtiva e solidariamente na sociedade;
• a aquisição de bases científicas requisitadas pelas bases tecnológicas que constituem a• a aquisição de bases científicas requisitadas pelas bases tecnológicas que constituem a
organização curricular da parte técnica. Ao concluir o curso, o TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO deveráorganização curricular da parte técnica. Ao concluir o curso, o TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO deverá
ter construído as seguintes competências gerais que seguem. • Atuar com proatividade nater construído as seguintes competências gerais que seguem. • Atuar com proatividade na
identificação de problemas, equacionando soluções por meio de uma visão sistêmica daidentificação de problemas, equacionando soluções por meio de uma visão sistêmica da
organização. • Aplicar conceitos de gestão financeira e calcular valores, utilizando-se deorganização. • Aplicar conceitos de gestão financeira e calcular valores, utilizando-se de
equipamentos e sistemas específicos, elaborando planilhas de custos de fabricação, preço de vendaequipamentos e sistemas específicos, elaborando planilhas de custos de fabricação, preço de venda
e orçamentos. • Refletir e atuar criticamente na área de produção e de materiais, compreendendoe orçamentos. • Refletir e atuar criticamente na área de produção e de materiais, compreendendo
sua posição e função na estrutura produtiva. • Desenvolver capacidade de transferir conhecimentossua posição e função na estrutura produtiva. • Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos
da vida e da experiência cotidiana para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuaçãoda vida e da experiência cotidiana para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação
profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável. •profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável. •
Desenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em organizações, porDesenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em organizações, por
intermédio das diretrizes do planejamento estratégico, tático, operacional e do plano diretor, esteintermédio das diretrizes do planejamento estratégico, tático, operacional e do plano diretor, este
aplicável à gestão organizacional. • Interpretar a legislação que regula as atividades de produção,aplicável à gestão organizacional. • Interpretar a legislação que regula as atividades de produção,
prestação de serviços e de comercialização, tais como as normas referentes aos direitos doprestação de serviços e de comercialização, tais como as normas referentes aos direitos do
consumidor, aos contratos comerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior, àsconsumidor, aos contratos comerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior, às
questões tributárias e fiscais. • Criar e identificar oportunidades para prática e aplicação daquestões tributárias e fiscais. • Criar e identificar oportunidades para prática e aplicação da
sustentabilidade por meio das estratégias das empresas. • Gerenciar o relacionamento interpessoal,sustentabilidade por meio das estratégias das empresas. • Gerenciar o relacionamento interpessoal,
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empregando as tecnologias da informação e comunicação. • Comunicar-se nos diversos contextosempregando as tecnologias da informação e comunicação. • Comunicar-se nos diversos contextos
profissionais em língua portuguesa e inglesa, utilizando terminologia própria. • Utilizar osprofissionais em língua portuguesa e inglesa, utilizando terminologia própria. • Utilizar os
instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos dos ciclos:instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos dos ciclos:
I. de pessoal; II. de recursos materiais; III. tributários; IV. financeiros; V. da produção; VI. da higiene eI. de pessoal; II. de recursos materiais; III. tributários; IV. financeiros; V. da produção; VI. da higiene e
segurança do trabalho; VII. da logística empresarial. Deve ser capaz também, por ser concluinte dosegurança do trabalho; VII. da logística empresarial. Deve ser capaz também, por ser concluinte do
Ensino Médio, de: I. Dominar Linguagens – dominar basicamente a norma culta da língua portuguesaEnsino Médio, de: I. Dominar Linguagens – dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa
e saber usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar; II. Compreender Fenômenose saber usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar; II. Compreender Fenômenos
– construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e– construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e
compreender a realidade; III. Resolução de Problemas – selecionar, organizar, relacionar ecompreender a realidade; III. Resolução de Problemas – selecionar, organizar, relacionar e
interpretar dados e informações, trabalhando-os contextualizadamente para enfrentar situações-interpretar dados e informações, trabalhando-os contextualizadamente para enfrentar situações-
problema e tomar decisões; IV. Construir Argumentos – organizar informações e conhecimentosproblema e tomar decisões; IV. Construir Argumentos – organizar informações e conhecimentos
disponíveis de forma a argumentar consistentemente; V. Elaborar Propostas – recorrer adisponíveis de forma a argumentar consistentemente; V. Elaborar Propostas – recorrer a
conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade. Aoconhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade. Ao
término das três séries o concluinte da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃOtérmino das três séries o concluinte da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO será capaz de: I. expressar-se com autonomia, clareza, precisão eINTEGRADO AO ENSINO MÉDIO será capaz de: I. expressar-se com autonomia, clareza, precisão e
adequadamente conforme o contexto em que se dá a comunicação; II. planejar, executar,adequadamente conforme o contexto em que se dá a comunicação; II. planejar, executar,
acompanhar e avaliar projetos; III. compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atoresacompanhar e avaliar projetos; III. compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores
sociais; IV. propor ações de intervenção solidária na realidade. 2) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DEsociais; IV. propor ações de intervenção solidária na realidade. 2) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO O TÉCNICO EMTÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO O TÉCNICO EM
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS é o profissional que desenvolve sistemas computacionaisDESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS é o profissional que desenvolve sistemas computacionais
utilizando ambiente de desenvolvimento. Modela, implementa e mantém banco de dados. Utilizautilizando ambiente de desenvolvimento. Modela, implementa e mantém banco de dados. Utiliza
linguagem de programação específica. Realiza testes de programas de computador. Mantémlinguagem de programação específica. Realiza testes de programas de computador. Mantém
registros para análise e refinamento de resultados. Elabora documentação do sistema. Aplicaregistros para análise e refinamento de resultados. Elabora documentação do sistema. Aplica
princípios e definição de análise de dados. Executa manutenção de programas de computador.princípios e definição de análise de dados. Executa manutenção de programas de computador.
MERCADO DE TRABALHO: Empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas emMERCADO DE TRABALHO: Empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em
organizações governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissionalorganizações governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissional
autônomo. DURAÇÃO DO CURSO: 3 Anos OBJETIVOS O curso de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DEautônomo. DURAÇÃO DO CURSO: 3 Anos OBJETIVOS O curso de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO tem como objetivos capacitar o aluno para: • resolverSISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO tem como objetivos capacitar o aluno para: • resolver
situações-problema para o desenvolvimento de sistemas, com aplicação de fundamentos dasituações-problema para o desenvolvimento de sistemas, com aplicação de fundamentos da
computação e da tecnologia de informação; • desenvolver sistemas, com o uso de sistemascomputação e da tecnologia de informação; • desenvolver sistemas, com o uso de sistemas
operacionais e de softwares; • desenvolver sistemas, com emprego de fundamentos de redes deoperacionais e de softwares; • desenvolver sistemas, com emprego de fundamentos de redes de
computadores e Internet; • construção softwares, utilizando lógica de programação e algoritmos; •computadores e Internet; • construção softwares, utilizando lógica de programação e algoritmos; •
codificar e depurar programas, utilizando ambientes de desenvolvimento; • efetuar testes decodificar e depurar programas, utilizando ambientes de desenvolvimento; • efetuar testes de
qualidade de software e sistemas; • analisar, projetar e documentar sistemas de informação quequalidade de software e sistemas; • analisar, projetar e documentar sistemas de informação que
atendam aos requisitos do negócio; • projetar, implementar e utilizar bancos de dados noatendam aos requisitos do negócio; • projetar, implementar e utilizar bancos de dados no
desenvolvimento de sistemas; • desenvolver ideias criativas e inovadoras na resolução dedesenvolvimento de sistemas; • desenvolver ideias criativas e inovadoras na resolução de
problemas computacionais; • utilizar os fundamentos da segurança da informação de forma aproblemas computacionais; • utilizar os fundamentos da segurança da informação de forma a
permitir a identificação de ameaças e o comportamento preventivo. O curso de TÉCNICO EMpermitir a identificação de ameaças e o comportamento preventivo. O curso de TÉCNICO EM
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO é composto por três séries anuaisDESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO é composto por três séries anuais
articuladas, com terminalidade correspondente à ocupação (ou conjunto de cargos/ocupações)articuladas, com terminalidade correspondente à ocupação (ou conjunto de cargos/ocupações)
identificada no mercado de trabalho. O aluno que cursar a 1ª SÉRIE concluirá a Qualificaçãoidentificada no mercado de trabalho. O aluno que cursar a 1ª SÉRIE concluirá a Qualificação
Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. O aluno queProfissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. O aluno que
cursar a 2ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de PROGRAMADOR DEcursar a 2ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de PROGRAMADOR DE
COMPUTADORES. Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentesCOMPUTADORES. Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes
curriculares, o aluno receberá o Diploma de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAScurriculares, o aluno receberá o Diploma de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, que lhe dará o direito de exercer a profissão de Técnico (HabilitaçãoINTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, que lhe dará o direito de exercer a profissão de Técnico (Habilitação
Profissional) e o prosseguimento de estudos (Ensino Médio) em nível de Educação Superior. Com aProfissional) e o prosseguimento de estudos (Ensino Médio) em nível de Educação Superior. Com a
integração do Ensino Médio e Técnico, o currículo do Curso de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DEintegração do Ensino Médio e Técnico, o currículo do Curso de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, estruturado na forma de oferecimento Integrada aoSISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, estruturado na forma de oferecimento Integrada ao
Ensino Médio é constituído por: • Componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio); •Ensino Médio é constituído por: • Componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio); •
Componentes curriculares da Formação Profissional (Ensino Técnico). As funções e as competênciasComponentes curriculares da Formação Profissional (Ensino Técnico). As funções e as competências
referentes aos componentes curriculares da Formação Geral (Base Nacional Comum e Partereferentes aos componentes curriculares da Formação Geral (Base Nacional Comum e Parte
Diversificada) são direcionadas para: • A formação da identidade pessoal e social. • A fruição dasDiversificada) são direcionadas para: • A formação da identidade pessoal e social. • A fruição das
artes, da literatura, da ciência e das tecnologias. • A inclusão como cidadão participativo nasartes, da literatura, da ciência e das tecnologias. • A inclusão como cidadão participativo nas
comunidades onde atuará. • O desenvolvimento do aluno em seus aspectos físico, intelectual,comunidades onde atuará. • O desenvolvimento do aluno em seus aspectos físico, intelectual,

                            17 / 99                            17 / 99



 

emocional e moral. • A incorporação dos bens do patrimônio cultural da humanidade em seu acervoemocional e moral. • A incorporação dos bens do patrimônio cultural da humanidade em seu acervo
cultural pessoal. Ao concluir a Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DEcultural pessoal. Ao concluir a Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS, o aluno deverá ter construído as seguintes competências gerais: 1ª SÉRIE • Construir,SISTEMAS, o aluno deverá ter construído as seguintes competências gerais: 1ª SÉRIE • Construir,
implementar e manter banco de dados. • Desenvolver sites produzindo elementos gráficos. •implementar e manter banco de dados. • Desenvolver sites produzindo elementos gráficos. •
Elaborar algoritmos utilizando linguagem de programação em um ambiente de desenvolvimento,Elaborar algoritmos utilizando linguagem de programação em um ambiente de desenvolvimento,
aplicando técnicas de levantamento de dados. 2ª SÉRIE • Pesquisar dados e informações, utilizandoaplicando técnicas de levantamento de dados. 2ª SÉRIE • Pesquisar dados e informações, utilizando
a língua inglesa como um dos instrumentos de acesso. • Desenvolver sistemas para internet,a língua inglesa como um dos instrumentos de acesso. • Desenvolver sistemas para internet,
utilizando banco de dados relacional com interface para o usuário no lado servidor. • Aplicarutilizando banco de dados relacional com interface para o usuário no lado servidor. • Aplicar
conhecimentos básicos de protocolos e comunicação de dados no desenvolvimento de sistemas. •conhecimentos básicos de protocolos e comunicação de dados no desenvolvimento de sistemas. •
Projetar e documentar sistemas de informação, selecionando linguagens de programação de acordoProjetar e documentar sistemas de informação, selecionando linguagens de programação de acordo
com as especificidades do projeto. 3ª SÉRIE • Utilizar recursos de sistemas embarcados. • Projetarcom as especificidades do projeto. 3ª SÉRIE • Utilizar recursos de sistemas embarcados. • Projetar
aplicativos, propondo e aplicando soluções de segurança da informação. • Projetar aplicativos paraaplicativos, propondo e aplicando soluções de segurança da informação. • Projetar aplicativos para
dispositivos móveis, aplicando os principais serviços de rede. • Aplicar e selecionar técnicas de testedispositivos móveis, aplicando os principais serviços de rede. • Aplicar e selecionar técnicas de teste
de software no desenvolvimento de sistemas multicamada. 3) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DEde software no desenvolvimento de sistemas multicamada. 3) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE
TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO O TÉCNICO EM INFORMÁTICA é oTÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO O TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o
profissional que desenvolve programas de computador seguindo as especificações e paradigmas daprofissional que desenvolve programas de computador seguindo as especificações e paradigmas da
lógica e das linguagens de programação, utilizando códigos de linguagens científica e matemáticalógica e das linguagens de programação, utilizando códigos de linguagens científica e matemática
pertinentes a diferentes contextos e situações. Identifica fontes e documentos específicos para apertinentes a diferentes contextos e situações. Identifica fontes e documentos específicos para a
obtenção das informações desejadas. Utiliza ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemasobtenção das informações desejadas. Utiliza ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas
operacionais e banco de dados selecionando ferramentas, identificando metodologias,operacionais e banco de dados selecionando ferramentas, identificando metodologias,
procedimentos e equipamentos e estabelece critérios para sua seleção e utilização. Realiza testes deprocedimentos e equipamentos e estabelece critérios para sua seleção e utilização. Realiza testes de
programas de computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento deprogramas de computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento de
resultados, reconhecendo e respeitando os limites éticos e morais que devem ser considerados naresultados, reconhecendo e respeitando os limites éticos e morais que devem ser considerados na
condução do desenvolvimento científico e tecnológico ao interpretar e criticar resultados numacondução do desenvolvimento científico e tecnológico ao interpretar e criticar resultados numa
situação concreta. Executa manutenção de programas de computadores implantados, elabora,situação concreta. Executa manutenção de programas de computadores implantados, elabora,
desenvolve, acompanha e avalia rotinas de trabalho. Atua segundo princípios que cooperam edesenvolve, acompanha e avalia rotinas de trabalho. Atua segundo princípios que cooperam e
solidarizam-se, assumindo sua parcela de responsabilidade na construção de sociedades justas.solidarizam-se, assumindo sua parcela de responsabilidade na construção de sociedades justas.
MERCADO DE TRABALHO: O mercado de trabalho do TÉCNICO EM INFORMÁTICA é amplo,MERCADO DE TRABALHO: O mercado de trabalho do TÉCNICO EM INFORMÁTICA é amplo,
abrangendo instituições públicas, privadas e do terceiro setor, que demandam sistemasabrangendo instituições públicas, privadas e do terceiro setor, que demandam sistemas
computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores: indústrias em geral;computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores: indústrias em geral;
comércio; empresas de prestação de serviços e empresas de tecnologia da informação. É possívelcomércio; empresas de prestação de serviços e empresas de tecnologia da informação. É possível
que esse profissional trabalhe como autônomo em consultoria, treinamento e desenvolvimento deque esse profissional trabalhe como autônomo em consultoria, treinamento e desenvolvimento de
softwares. DURAÇÃO DO CURSO: 3 Anos OBJETIVOS O curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICAsoftwares. DURAÇÃO DO CURSO: 3 Anos OBJETIVOS O curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO tem como objetivos capacitar o aluno para: • desenvolver e operarINTEGRADO 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 bancosistemas, aplicações e interfaces gráficas; • montar e realizar manutenção em estruturas de banco
de dados; • codificar programas; • projetar, implantar e customizar sistemas de aplicações; •de dados; • codificar programas; • projetar, implantar e customizar sistemas de aplicações; •
selecionar programas de aplicação e sistemas operacionais a partir da avaliação das necessidadesselecionar 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,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 mundorelacionando-as e aplicando soluções adequadas; • identificar oportunidades e tendências no mundo
digital, desenvolvendo modelos para novos negócios de forma empreendedora. O Curso de TÉCNICOdigital, desenvolvendo modelos para novos negócios de forma empreendedora. O Curso de TÉCNICO
EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO é composto de três séries anuais articuladas, comEM 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 aterminalidade 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.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 deO 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 aproveitamentoAUXILIAR EM PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES. Ao completar as três séries, com aproveitamento
em todos os componentes curriculares, o aluno receberá o Diploma de TÉCNICO EM INFORMÁTICAem 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 oque lhe dará o direito de exercer a profissão de Técnico (Habilitação Profissional) e o
prosseguimento de estudos (Ensino Médio) no nível da Educação Superior. Com a integração doprosseguimento de estudos (Ensino Médio) no nível da Educação Superior. Com a integração do
Ensino Médio e Técnico, o Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA, estruturado na modalidadeEnsino Médio e Técnico, o Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA, estruturado na modalidade
Integrado passa a ter uma Matriz Curricular composta de duas partes específicas: • os componentesIntegrado passa a ter uma Matriz Curricular composta de duas partes específicas: • os componentes
curriculares da Formação Geral (Ensino Médio); • os componentes curriculares da Formaçãocurriculares da Formação Geral (Ensino Médio); • os componentes curriculares da Formação
Profissional (Ensino Técnico). Essas especificidades se referem na forma como as funções e asProfissional (Ensino Técnico). Essas especificidades se referem na forma como as funções e as
competências serão desenvolvidas nas diferentes partes apresentadas. As funções e ascompetências serão desenvolvidas nas diferentes partes apresentadas. As funções e as
competências referentes aos componentes curriculares da Formação Geral (Base Nacional Comum ecompetências referentes aos componentes curriculares da Formação Geral (Base Nacional Comum e
da Parte Diversificada) são direcionadas para: • o desenvolvimento do aluno em seus aspectosda Parte Diversificada) são direcionadas para: • o desenvolvimento do aluno em seus aspectos
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físico, intelectual, emocional e moral; • a formação de sua identidade pessoal e social; • a suafísico, intelectual, emocional e moral; • a formação de sua identidade pessoal e social; • a sua
inclusão como cidadão participativo nas comunidades onde atuará; • a incorporação dos bens doinclusão como cidadão participativo nas comunidades onde atuará; • a incorporação dos bens do
patrimônio cultural da humanidade em seu acervo cultural pessoal; • a fruição das artes, dapatrimônio cultural da humanidade em seu acervo cultural pessoal; • a fruição das artes, da
literatura, da ciência e das tecnologias; • o preparo para escolher uma profissão e atuar de maneiraliteratura, da ciência e das tecnologias; • o preparo para escolher uma profissão e atuar de maneira
produtiva e solidária junto à sociedade. Ao concluir o curso, o TÉCNICO EM INFORMÁTICA deverá terprodutiva e solidária junto à sociedade. Ao concluir o curso, o TÉCNICO EM INFORMÁTICA deverá ter
construído as seguintes competências gerais: • Interpretar e desenvolver algoritmos, fluxogramas econstruído as seguintes competências gerais: • Interpretar e desenvolver algoritmos, fluxogramas e
outras especificações para codificar programas. • Distinguir e avaliar linguagens de programação,outras especificações para codificar programas. • Distinguir e avaliar linguagens de programação,
aplicando-as no desenvolvimento de softwares. • Executar análise e codificar programas deaplicando-as no desenvolvimento de softwares. • Executar análise e codificar programas de
aplicação a partir da avaliação das necessidades do usuário, propondo soluções. • Construiraplicação a partir da avaliação das necessidades do usuário, propondo soluções. • Construir
modelos, utilizando técnicas e linguagens para banco de dados. • Verificar o funcionamento dosmodelos, utilizando técnicas e linguagens para banco de dados. • Verificar o funcionamento dos
equipamentos, softwares e sistemas operacionais, estabelecendo padrões de conexão eequipamentos, softwares e sistemas operacionais, estabelecendo padrões de conexão e
comunicação. • Agir de forma a minimizar os riscos inerentes à segurança de informações,comunicação. • Agir de forma a minimizar os riscos inerentes à segurança de informações,
relacionando e aplicando soluções adequadas. • Identificar oportunidades e tendências no mundorelacionando e aplicando soluções adequadas. • Identificar oportunidades e tendências no mundo
digital, desenvolvendo modelos para novos negócios de forma empreendedora. • Contextualizar edigital, desenvolvendo modelos para novos negócios de forma empreendedora. • Contextualizar e
elaborar textos técnicos aplicados à área de Informática de acordo com normas e convençõeselaborar textos técnicos aplicados à área de Informática de acordo com normas e convenções
específicas. • Utilizar termos técnicos de informática. Deve ser capaz também, por ser concluinte doespecíficas. • Utilizar termos técnicos de informática. Deve ser capaz também, por ser concluinte do
Ensino Médio, de: 1. Dominar Linguagens – demonstrar bons conhecimentos da dinâmica padrão daEnsino Médio, de: 1. Dominar Linguagens – demonstrar bons conhecimentos da dinâmica padrão da
língua portuguesa e utilizar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar; 2.língua portuguesa e utilizar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar; 2.
Compreender Fenômenos – aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento para aCompreender Fenômenos – aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento para a
compreensão de aspectos da realidade; 3. Resolver Problemas – contextualizar dados e informaçõescompreensão de aspectos da realidade; 3. Resolver Problemas – contextualizar dados e informações
para resolver situações-problema; 4. Construir Argumentos – organizar informações e conhecimentospara resolver situações-problema; 4. Construir Argumentos – organizar informações e conhecimentos
para a construção de argumentos significativos; 5. Elaborar Propostas – recorrer a conhecimentospara a construção de argumentos significativos; 5. Elaborar Propostas – recorrer a conhecimentos
adquiridos para elaborar propostas de intervenção. Ao término das três séries, o concluinte daadquiridos para elaborar propostas de intervenção. Ao término das três séries, o concluinte da
Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO deverá serHabilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO deverá ser
capaz de: 1. expressar-se adequadamente, com autonomia, clareza, e precisão conforme o contextocapaz de: 1. expressar-se adequadamente, com autonomia, clareza, e precisão conforme o contexto
em que se dá a ação comunicativa; 2. planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos; 3.em que se dá a ação comunicativa; 2. planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos; 3.
compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais; 4. propor ações de intervençãocompreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais; 4. propor ações de intervenção
solidária.solidária.

Agrupamento DiscenteAgrupamento Discente
SemestreSemestre

Recursos HumanosRecursos Humanos

Somos profissionais comprometidos com nossos alunos. Nossa escola se organiza de formaSomos profissionais comprometidos com nossos alunos. Nossa escola se organiza de forma
integrada, Direção, professores e demais funcionários trabalham de forma harmoniosa. Somos todosintegrada, Direção, professores e demais funcionários trabalham de forma harmoniosa. Somos todos
educadores e nos sentimos responsáveis pela formação de nossos alunos. As relações interpessoaiseducadores 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 saberna 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 defalar 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 asolucionar o mais rápido possível. A comunidade escolar participa de assuntos importantes que a
escola tem a resolver.escola tem a resolver.

ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO CORPO DOCENTE:ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO CORPO DOCENTE:

- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e- Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e
as orientações CEETEPS;as orientações CEETEPS;

- Zelar pela aprendizagem dos alunos;- Zelar pela aprendizagem dos alunos;

- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência aos- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e dar ciência aos
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mesmos;mesmos;

- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;- Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

- Cumprir os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas pela legislação;- 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;- 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;- 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- Manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para encaminhamento dos
resultados;resultados;

- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos- Atender às orientações dos responsáveis pelas atividades pedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros deassuntos referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino;interesse do ensino;

-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia-Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela UE;com as diretrizes gerais fixadas pela UE;

- Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos;- Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos;

- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos- Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou administrativa, dos órgãos
coletivos e das instituições auxilliares de que fizer parte;coletivos e das instituições auxilliares de que fizer parte;

- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a comunidade.- Colaborar com as atividades de articulação de UE com as famílias e a comunidade.

NomeNome JACKSON PEREIRA DO SANTOSJACKSON PEREIRA DO SANTOS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 AFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 A

– Contrato Determinado - Formação: Bacharel em– Contrato Determinado - Formação: Bacharel em
Administração. Ministra aulas no curso de TécnicoAdministração. Ministra aulas no curso de Técnico
em Administração-disciplinas: Marketingem Administração-disciplinas: Marketing
Institucional - Gestão de Produção e Materiais.Institucional - Gestão de Produção e Materiais.
ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano deATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, otrabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o
Plano de Curso e as orientações CEETEPS; ZelarPlano de Curso e as orientações CEETEPS; Zelar
pela aprendizagem dos alunos; Estabelecerpela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
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colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome CARLOS VIRGILIO COSTA DE FREITASCARLOS VIRGILIO COSTA DE FREITAS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 AFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 A

– Contrato Determinado - Formação: Tecnólogo– Contrato Determinado - Formação: Tecnólogo
Processamento de Dados. Ministra aulas nosProcessamento de Dados. Ministra aulas nos
cursos de Técnico em Desenvolvimento decursos de Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas; Ensino Técnico em Desenvolvimento deSistemas; Ensino Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas Integrado ao Ensino Médio. Disciplinas:Sistemas Integrado ao Ensino Médio. Disciplinas:
Análise de Sistemas; Internet e Protocolos; DesignAnálise de Sistemas; Internet e Protocolos; Design
Digital. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o planoDigital. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano
de trabalho, segundo a proposta pedagógica dade trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
Zelar pela aprendizagem dos alunos; EstabelecerZelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome ALEXANDRO AOKIALEXANDRO AOKI
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 AFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 A

– Contrato Determinado - Formação: Licenciatura– Contrato Determinado - Formação: Licenciatura
em Geografia. Ministra aulas nos cursos de Ensinoem Geografia. Ministra aulas nos cursos de Ensino
Médio, Ensino Técnico em Informática IntegradoMédio, Ensino Técnico em Informática Integrado
ao Ensino Médio, Ensino Técnico emao Ensino Médio, Ensino Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao EnsinoDesenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino
Médio e Ensino Técnico em AdministraçãoMédio e Ensino Técnico em Administração
Integrado ao Ensino Médio. Disciplinas: Geografia IIntegrado ao Ensino Médio. Disciplinas: Geografia I
e III. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano dee III. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, otrabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o
Plano de Curso e as orientações CEETEPS; ZelarPlano de Curso e as orientações CEETEPS; Zelar
pela aprendizagem dos alunos; Estabelecerpela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome JACKELINE DE CARVALHO ARAÚJOJACKELINE DE CARVALHO ARAÚJO
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade Aprendizagem em atividades relacionadas a:Aprendizagem em atividades relacionadas a:

Atendimento ao público; Digitação de ofícios eAtendimento ao público; Digitação de ofícios e
documentos oficiais; Digitação de dados edocumentos oficiais; Digitação de dados e
manutenção de registros em sistemasmanutenção de registros em sistemas
informatizados; manter em dia a escrituração deinformatizados; manter em dia a escrituração de
livros como: protocolo, ocorrências,livros como: protocolo, ocorrências,
agendamentos, etc.; Auxiliar na organização eagendamentos, etc.; Auxiliar na organização e
atualização dos arquivos da secretaria; Protocoloatualização dos arquivos da secretaria; Protocolo
e arquivo de documentos de entrada e saída;e arquivo de documentos de entrada e saída;
Apoio Administrativo.Apoio Administrativo.
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NomeNome MAURO SÉRGIO ADINOLFIMAURO SÉRGIO ADINOLFI
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade DIRETOR DE ESCOLA FORMAÇÃO: ENGENHARIADIRETOR DE ESCOLA FORMAÇÃO: ENGENHARIA

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

NomeNome GLAUCO LINOGLAUCO LINO
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade DIRETOR DE SERVIÇO DA ÁREA ACADÊMICADIRETOR DE SERVIÇO DA ÁREA ACADÊMICA

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

NomeNome MARCELA FERREIRA ZACCAROMARCELA FERREIRA ZACCARO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 AFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 A

–Contrato Indeterminado - Formação: Licenciatura–Contrato Indeterminado - Formação: Licenciatura
em Letras com Habilitação em Espanhol. Ministraem Letras com Habilitação em Espanhol. Ministra
aulas nos cursos do Ensino Médio, Ensino Técnicoaulas nos cursos do Ensino Médio, Ensino Técnico
em Informática Integrado ao Ensino Médio,em Informática Integrado ao Ensino Médio,
Turismo Receptivo. Disciplinas: Espanhol; eTurismo Receptivo. Disciplinas: Espanhol; e
Espanhol Aplicado ao Guiamento de Turistas.Espanhol Aplicado ao Guiamento de Turistas.
ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano deATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, otrabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o
Plano de Curso e as orientações CEETEPS; ZelarPlano de Curso e as orientações CEETEPS; Zelar
pela aprendizagem dos alunos; Estabelecerpela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos

                            24 / 99                            24 / 99



 

referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome PALOMA DOS SANTOSPALOMA DOS SANTOS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 DFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 D

– Contrato Indeterminado. Formação: Licenciatura– Contrato Indeterminado. Formação: Licenciatura
em Letras, Pós-Graduação em Língua Portuguesa -em Letras, Pós-Graduação em Língua Portuguesa -
Compreensão e Produção de Texto. Ministra aulasCompreensão e Produção de Texto. Ministra aulas
no curso Ensino Médio, Ensino Técnico emno curso Ensino Médio, Ensino Técnico em
Informática Integrado ao Ensino Médio, EnsinoInformática Integrado ao Ensino Médio, Ensino
Técnico em Administração Integrado ao EnsinoTécnico em Administração Integrado ao Ensino
Médio e Ensino Técnico em Desenvolvimento deMédio e Ensino Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas Integrado ao Ensino Médio. Disciplina:Sistemas Integrado ao Ensino Médio. Disciplina:
Língua Portuguesa e Literatura. ATIVIDADES:Língua Portuguesa e Literatura. ATIVIDADES:
Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo aElaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e asproposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as
orientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagemorientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagem
dos alunos; Estabelecer estratégias dedos alunos; Estabelecer estratégias de
recuperação para alunos de menor rendimento erecuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos; Participar dos períodosdar ciência aos mesmos; Participar dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e aodedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Cumprir os diasdesenvolvimento profissional; Cumprir os dias
letivos e as horas-aulas estabelecidas pelaletivos e as horas-aulas estabelecidas pela
legislação; Preparar as aulas e material didáticolegislação; Preparar as aulas e material didático
de apoio, bem como as atividades dede apoio, bem como as atividades de
recuperação; Informar os alunos no início dorecuperação; Informar os alunos no início do
período letivo do plano de trabalho docente;período letivo do plano de trabalho docente;
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados; Atender às orientações dosdos resultados; Atender às orientações dos
responsáveis pelas atividades pedagógicas eresponsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes àCoordenação de Área, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino;recuperação e outros de interesse do ensino;
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela UE;com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; Comparecer àsaproveitamento dos alunos; Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte;instituições auxiliares de que fizer parte;
Colaborar com as atividades de articulação de UEColaborar com as atividades de articulação de UE
com as famílias e a comunidade.com as famílias e a comunidade.

NomeNome ANDREIA REGINA BEZERRA DE AZEVEDOANDREIA REGINA BEZERRA DE AZEVEDO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 3 IFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 3 I
– Contrato Indeterminado - Formação: Graduação– Contrato Indeterminado - Formação: Graduação
em Processamento de Dados, Formaçãoem Processamento de Dados, Formação
Pedagógica para as Disciplinas Técnicas. MinistraPedagógica para as Disciplinas Técnicas. Ministra
aulas nos cursos de Técnico em Desenvolvimentoaulas nos cursos de Técnico em Desenvolvimento
de Sistemas, Ensino Técnico em Informáticade Sistemas, Ensino Técnico em Informática
Integrado ao Ensino Médio e Ensino Técnico emIntegrado ao Ensino Médio e Ensino Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao EnsinoDesenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino
Médio. Disciplinas: Banco de Dados I; TecnologiasMédio. Disciplinas: Banco de Dados I; Tecnologias
e Linguagens para Banco de Dados II; Análise dee Linguagens para Banco de Dados II; Análise de
Sistemas; Internet e Protocolos; Design Digital.Sistemas; Internet e Protocolos; Design Digital.
ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano deATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, otrabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o
Plano de Curso e as orientações CEETEPS; ZelarPlano de Curso e as orientações CEETEPS; Zelar
pela aprendizagem dos alunos; Estabelecerpela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome CARLOS ALBERTO SOARES DE LIMACARLOS ALBERTO SOARES DE LIMA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 CFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 C

– Contrato Indeterminado - Formação: Graduação– Contrato Indeterminado - Formação: Graduação
em Ciências Contábeis. Ministra aulas no cursoem Ciências Contábeis. Ministra aulas no curso
Técnico em Administração. Disciplinas: TécnicasTécnico em Administração. Disciplinas: Técnicas
Organizacionais; Desenvolvimento do Trabalho deOrganizacionais; Desenvolvimento do Trabalho de
Conclusão do Curso (DTCC); Gestão de Pessoas III;Conclusão do Curso (DTCC); Gestão de Pessoas III;
Gestão Empresarial. ATIVIDADES: Elaborar eGestão Empresarial. ATIVIDADES: Elaborar e
cumprir o plano de trabalho, segundo a propostacumprir o plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica da UE, o Plano de Curso e aspedagógica da UE, o Plano de Curso e as
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orientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagemorientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagem
dos alunos; Estabelecer estratégias dedos alunos; Estabelecer estratégias de
recuperação para alunos de menor rendimento erecuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos; Participar dos períodosdar ciência aos mesmos; Participar dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e aodedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Cumprir os diasdesenvolvimento profissional; Cumprir os dias
letivos e as horas-aulas estabelecidas pelaletivos e as horas-aulas estabelecidas pela
legislação; Preparar as aulas e material didáticolegislação; Preparar as aulas e material didático
de apoio, bem como as atividades dede apoio, bem como as atividades de
recuperação; Informar os alunos no início dorecuperação; Informar os alunos no início do
período letivo do plano de trabalho docente;período letivo do plano de trabalho docente;
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados; Atender às orientações dosdos resultados; Atender às orientações dos
responsáveis pelas atividades pedagógicas eresponsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes àCoordenação de Área, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino;recuperação e outros de interesse do ensino;
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela UE;com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; Comparecer àsaproveitamento dos alunos; Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte;instituições auxiliares de que fizer parte;
Colaborar com as atividades de articulação de UEColaborar com as atividades de articulação de UE
com as famílias e a comunidade.com as famílias e a comunidade.

NomeNome GILBERTO YOSITO MAEYAMAGILBERTO YOSITO MAEYAMA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 CFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 C

– Contrato Indeterminado - Formação: Graduação– Contrato Indeterminado - Formação: Graduação
em Engenharia Eletrônica; Licenciatura em Física.em Engenharia Eletrônica; Licenciatura em Física.
Ministra aulas no curso Ensino Médio, EnsinoMinistra aulas no curso Ensino Médio, Ensino
Técnico em Informática Integrado ao EnsinoTécnico em Informática Integrado ao Ensino
Médio, Ensino Técnico em AdministraçãoMédio, Ensino Técnico em Administração
Integrado ao Ensino Médio e Ensino Técnico emIntegrado ao Ensino Médio e Ensino Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao EnsinoDesenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino
Médio. Disciplina: Física. ATIVIDADES: Elaborar eMédio. Disciplina: Física. ATIVIDADES: Elaborar e
cumprir o plano de trabalho, segundo a propostacumprir o plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica da UE, o Plano de Curso e aspedagógica da UE, o Plano de Curso e as
orientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagemorientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagem
dos alunos; Estabelecer estratégias dedos alunos; Estabelecer estratégias de
recuperação para alunos de menor rendimento erecuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos; Participar dos períodosdar ciência aos mesmos; Participar dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e aodedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Cumprir os diasdesenvolvimento profissional; Cumprir os dias
letivos e as horas-aulas estabelecidas pelaletivos e as horas-aulas estabelecidas pela
legislação; Preparar as aulas e material didáticolegislação; Preparar as aulas e material didático
de apoio, bem como as atividades dede apoio, bem como as atividades de
recuperação; Informar os alunos no início dorecuperação; Informar os alunos no início do
período letivo do plano de trabalho docente;período letivo do plano de trabalho docente;
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
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observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados; Atender às orientações dosdos resultados; Atender às orientações dos
responsáveis pelas atividades pedagógicas eresponsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes àCoordenação de Área, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino;recuperação e outros de interesse do ensino;
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela UE;com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; Comparecer àsaproveitamento dos alunos; Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte;instituições auxiliares de que fizer parte;
Colaborar com as atividades de articulação de UEColaborar com as atividades de articulação de UE
com as famílias e a comunidade.com as famílias e a comunidade.

NomeNome CLÁUDIO VIEIRA PINTOCLÁUDIO VIEIRA PINTO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 BFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 B

– Contrato Indeterminado - Formação:– Contrato Indeterminado - Formação:
Licenciatura em História. Ministra aulas no cursoLicenciatura em História. Ministra aulas no curso
Ensino Médio, Ensino Técnico em AdministraçãoEnsino Médio, Ensino Técnico em Administração
Integrado ao Ensino Médio, Ensino Técnico emIntegrado ao Ensino Médio, Ensino Técnico em
Informática Integrado ao Ensino Médio. Disciplina:Informática Integrado ao Ensino Médio. Disciplina:
História. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o planoHistória. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano
de trabalho, segundo a proposta pedagógica dade trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
Zelar pela aprendizagem dos alunos; EstabelecerZelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
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articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome NOEMI APARECIDA LARA PEREIRA BORTONENOEMI APARECIDA LARA PEREIRA BORTONE
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 CFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 C

– Contrato Indeterminado. Formação: Graduação– Contrato Indeterminado. Formação: Graduação
em Ciências Contábeis, Pós-Graduação com MBAem Ciências Contábeis, Pós-Graduação com MBA
em Gestão Empresarial Estratégica com Ênfaseem Gestão Empresarial Estratégica com Ênfase
em Gestão de Negócios, Licenciatura Plena emem Gestão de Negócios, Licenciatura Plena em
Administração do Programa Especial de FormaçãoAdministração do Programa Especial de Formação
Pedagógica para as Disciplinas do Currículo daPedagógica para as Disciplinas do Currículo da
Educação Profissional de Nível Médio. MinistraEducação Profissional de Nível Médio. Ministra
aulas no curso Técnico em Administração.aulas no curso Técnico em Administração.
Disciplinas: Gestão de Pessoas III; GestãoDisciplinas: Gestão de Pessoas III; Gestão
Financeira e Econômica; e Legislação Empresarial.Financeira e Econômica; e Legislação Empresarial.
ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano deATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, otrabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o
Plano de Curso e as orientações CEETEPS; ZelarPlano de Curso e as orientações CEETEPS; Zelar
pela aprendizagem dos alunos; Estabelecerpela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome ROSÂNGELA XAVIER MATTAROSÂNGELA XAVIER MATTA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 EFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 E

– Contrato Indeterminado - Formação:– Contrato Indeterminado - Formação:
Licenciatura em Pedagogia Psicopedagogia.Licenciatura em Pedagogia Psicopedagogia.
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Ministra aulas no curso Técnico em Administração.Ministra aulas no curso Técnico em Administração.
Disciplinas: Gestão de Pessoas I, II e III; Ética eDisciplinas: Gestão de Pessoas I, II e III; Ética e
Cidadania Organizacional. ATIVIDADES: Elaborar eCidadania Organizacional. ATIVIDADES: Elaborar e
cumprir o plano de trabalho, segundo a propostacumprir o plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica da UE, o Plano de Curso e aspedagógica da UE, o Plano de Curso e as
orientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagemorientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagem
dos alunos; Estabelecer estratégias dedos alunos; Estabelecer estratégias de
recuperação para alunos de menor rendimento erecuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos; Participar dos períodosdar ciência aos mesmos; Participar dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e aodedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Cumprir os diasdesenvolvimento profissional; Cumprir os dias
letivos e as horas-aulas estabelecidas pelaletivos e as horas-aulas estabelecidas pela
legislação; Preparar as aulas e material didáticolegislação; Preparar as aulas e material didático
de apoio, bem como as atividades dede apoio, bem como as atividades de
recuperação; Informar os alunos no início dorecuperação; Informar os alunos no início do
período letivo do plano de trabalho docente;período letivo do plano de trabalho docente;
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados; Atender às orientações dosdos resultados; Atender às orientações dos
responsáveis pelas atividades pedagógicas eresponsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes àCoordenação de Área, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino;recuperação e outros de interesse do ensino;
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela UE;com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; Comparecer àsaproveitamento dos alunos; Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte;instituições auxiliares de que fizer parte;
Colaborar com as atividades de articulação de UEColaborar com as atividades de articulação de UE
com as famílias e a comunidade.com as famílias e a comunidade.

NomeNome SIMONE DA SILVA DIAS CAETANOSIMONE DA SILVA DIAS CAETANO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 3 EFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 3 E

– Contrato Indeterminado - Formação:– Contrato Indeterminado - Formação:
Licenciatura em Matemática; Mestrado emLicenciatura em Matemática; Mestrado em
Matemática e Estatística; Especialização emMatemática e Estatística; Especialização em
Didática. Ministra aulas no curso Ensino Médio,Didática. Ministra aulas no curso Ensino Médio,
Ensino Técnico em Administração Integrado aoEnsino Técnico em Administração Integrado ao
Ensino Médio, Ensino Técnico emEnsino Médio, Ensino Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao EnsinoDesenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino
Médio e Técnico em Administração. Disciplinas:Médio e Técnico em Administração. Disciplinas:
Matemática I e II; Cálculos Financeiros; e CálculosMatemática I e II; Cálculos Financeiros; e Cálculos
Estatísticos. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir oEstatísticos. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o
plano de trabalho, segundo a propostaplano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica da UE, o Plano de Curso e aspedagógica da UE, o Plano de Curso e as
orientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagemorientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagem
dos alunos; Estabelecer estratégias dedos alunos; Estabelecer estratégias de
recuperação para alunos de menor rendimento erecuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos; Participar dos períodosdar ciência aos mesmos; Participar dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e aodedicados ao planejamento, à avaliação e ao
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desenvolvimento profissional; Cumprir os diasdesenvolvimento profissional; Cumprir os dias
letivos e as horas-aulas estabelecidas pelaletivos e as horas-aulas estabelecidas pela
legislação; Preparar as aulas e material didáticolegislação; Preparar as aulas e material didático
de apoio, bem como as atividades dede apoio, bem como as atividades de
recuperação; Informar os alunos no início dorecuperação; Informar os alunos no início do
período letivo do plano de trabalho docente;período letivo do plano de trabalho docente;
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados; Atender às orientações dosdos resultados; Atender às orientações dos
responsáveis pelas atividades pedagógicas eresponsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes àCoordenação de Área, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino;recuperação e outros de interesse do ensino;
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela UE;com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; Comparecer àsaproveitamento dos alunos; Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte;instituições auxiliares de que fizer parte;
Colaborar com as atividades de articulação de UEColaborar com as atividades de articulação de UE
com as famílias e a comunidade.com as famílias e a comunidade.

NomeNome STELLA ELEONORA CABRAL BRANCOSTELLA ELEONORA CABRAL BRANCO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 CFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 C

– Contrato Indeterminado - Formação:– Contrato Indeterminado - Formação:
Licenciatura em Letras. Ministra aulas nos cursosLicenciatura em Letras. Ministra aulas nos cursos
de Técnico em Administração e Técnico emde Técnico em Administração e Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas. Disciplinas: InglêsDesenvolvimento de Sistemas. Disciplinas: Inglês
Instrumental; e Literatura, Trabalho e Tecnologia.Instrumental; e Literatura, Trabalho e Tecnologia.
ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano deATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, otrabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o
Plano de Curso e as orientações CEETEPS; ZelarPlano de Curso e as orientações CEETEPS; Zelar
pela aprendizagem dos alunos; Estabelecerpela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
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educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome VALMIR NUNES CAVALHEIROVALMIR NUNES CAVALHEIRO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 BFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 B

–Contrato Indeterminado - Formação: Licenciatura–Contrato Indeterminado - Formação: Licenciatura
em Ciências Físicas e Biológicas; Pós-Graduação eem Ciências Físicas e Biológicas; Pós-Graduação e
Ensino Aprendizagem de Língua Espanhola.Ensino Aprendizagem de Língua Espanhola.
Ministra aulas no curso Ensino Médio, EnsinoMinistra aulas no curso Ensino Médio, Ensino
Técnico em Informática Integrado ao EnsinoTécnico em Informática Integrado ao Ensino
Médio, Ensino Técnico em AdministraçãoMédio, Ensino Técnico em Administração
Integrado ao Ensino Médio e Ensino Técnico emIntegrado ao Ensino Médio e Ensino Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao EnsinoDesenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino
Médio. Disciplina: Biologia I, II e III. ATIVIDADES:Médio. Disciplina: Biologia I, II e III. ATIVIDADES:
Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo aElaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e asproposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as
orientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagemorientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagem
dos alunos; Estabelecer estratégias dedos alunos; Estabelecer estratégias de
recuperação para alunos de menor rendimento erecuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos; Participar dos períodosdar ciência aos mesmos; Participar dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e aodedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Cumprir os diasdesenvolvimento profissional; Cumprir os dias
letivos e as horas-aulas estabelecidas pelaletivos e as horas-aulas estabelecidas pela
legislação; Preparar as aulas e material didáticolegislação; Preparar as aulas e material didático
de apoio, bem como as atividades dede apoio, bem como as atividades de
recuperação; Informar os alunos no início dorecuperação; Informar os alunos no início do
período letivo do plano de trabalho docente;período letivo do plano de trabalho docente;
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados; Atender às orientações dosdos resultados; Atender às orientações dos
responsáveis pelas atividades pedagógicas eresponsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes àCoordenação de Área, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino;recuperação e outros de interesse do ensino;
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela UE;com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; Comparecer àsaproveitamento dos alunos; Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte;instituições auxiliares de que fizer parte;
Colaborar com as atividades de articulação de UEColaborar com as atividades de articulação de UE
com as famílias e a comunidade.com as famílias e a comunidade.
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NomeNome CARLOS REGINALDO DE CARVALHOCARLOS REGINALDO DE CARVALHO
ESPINDOLAESPINDOLA

Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 CFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 C

– Contrato Indeterminado - Formação:– Contrato Indeterminado - Formação:
Licenciatura em Geografia; Especialização emLicenciatura em Geografia; Especialização em
Psicopedagogia; Especialização em GestãoPsicopedagogia; Especialização em Gestão
Ambiental. Professor afastado por AposentadoriaAmbiental. Professor afastado por Aposentadoria
por Invalidez. Ministra aulas nos cursos Ensinopor Invalidez. Ministra aulas nos cursos Ensino
Médio, Ensino Técnico em AdministraçãoMédio, Ensino Técnico em Administração
Integrado ao Ensino Médio, Ensino Técnico emIntegrado ao Ensino Médio, Ensino Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao EnsinoDesenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino
Médio e Técnico em Administração. Disciplinas:Médio e Técnico em Administração. Disciplinas:
Geografia; Ética e Cidadania Organizacional.Geografia; Ética e Cidadania Organizacional.
ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano deATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, otrabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o
Plano de Curso e as orientações CEETEPS; ZelarPlano de Curso e as orientações CEETEPS; Zelar
pela aprendizagem dos alunos; Estabelecerpela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome JUCILENE RIBEIRO MACHADOJUCILENE RIBEIRO MACHADO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 BFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 B

– Contrato Indeterminado - Formação: Bacharel– Contrato Indeterminado - Formação: Bacharel
em Administração de Empresas. Ministra aulasem Administração de Empresas. Ministra aulas
nos cursos de Ensino Técnico em Administraçãonos cursos de Ensino Técnico em Administração
Integrado ao Ensino Médio, de Ensino Técnico emIntegrado ao Ensino Médio, de Ensino Técnico em
Informática Integrado ao Ensino Médio e TécnicoInformática Integrado ao Ensino Médio e Técnico
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em Turismo Receptivo. Disciplinas: Administraçãoem Turismo Receptivo. Disciplinas: Administração
de Marketing; Empreendedorismo e Inovação;de Marketing; Empreendedorismo e Inovação;
Ética e Cidadania Organizacional; PlanejamentoÉtica e Cidadania Organizacional; Planejamento
do Trabalho de Conclusão (PTCC) do Curso dedo Trabalho de Conclusão (PTCC) do Curso de
Turismo. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o planoTurismo. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano
de trabalho, segundo a proposta pedagógica dade trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
Zelar pela aprendizagem dos alunos; EstabelecerZelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome FRANKLIN DA COSTAFRANKLIN DA COSTA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 EFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 E

– Contrato Indeterminado - Formação: Graduação– Contrato Indeterminado - Formação: Graduação
em Processamento de Dados; Especialização emem Processamento de Dados; Especialização em
Informática. Ministra aulas nos cursos de TécnicoInformática. Ministra aulas nos cursos de Técnico
em Administração, Técnico em Desenvolvimentoem Administração, Técnico em Desenvolvimento
de Sistemas, Ensino Técnico em Desenvolvimentode Sistemas, Ensino Técnico em Desenvolvimento
de Sistemas Integrado ao Ensino Médio e Ensinode Sistemas Integrado ao Ensino Médio e Ensino
Técnico em Informática Integrado ao EnsinoTécnico em Informática Integrado ao Ensino
Médio. Disciplinas: Aplicativos Informatizados;Médio. Disciplinas: Aplicativos Informatizados;
Gestão de Sistemas Operacionais; FundamentosGestão de Sistemas Operacionais; Fundamentos
de Informática. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir ode Informática. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o
plano de trabalho, segundo a propostaplano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica da UE, o Plano de Curso e aspedagógica da UE, o Plano de Curso e as
orientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagemorientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagem
dos alunos; Estabelecer estratégias dedos alunos; Estabelecer estratégias de
recuperação para alunos de menor rendimento erecuperação para alunos de menor rendimento e
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dar ciência aos mesmos; Participar dos períodosdar ciência aos mesmos; Participar dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e aodedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Cumprir os diasdesenvolvimento profissional; Cumprir os dias
letivos e as horas-aulas estabelecidas pelaletivos e as horas-aulas estabelecidas pela
legislação; Preparar as aulas e material didáticolegislação; Preparar as aulas e material didático
de apoio, bem como as atividades dede apoio, bem como as atividades de
recuperação; Informar os alunos no início dorecuperação; Informar os alunos no início do
período letivo do plano de trabalho docente;período letivo do plano de trabalho docente;
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados; Atender às orientações dosdos resultados; Atender às orientações dos
responsáveis pelas atividades pedagógicas eresponsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes àCoordenação de Área, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino;recuperação e outros de interesse do ensino;
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela UE;com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; Comparecer àsaproveitamento dos alunos; Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte;instituições auxiliares de que fizer parte;
Colaborar com as atividades de articulação de UEColaborar com as atividades de articulação de UE
com as famílias e a comunidade.com as famílias e a comunidade.

NomeNome GERSON SERGINOGERSON SERGINO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 EFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 E

- Contrato Indeterminado - Formação: Bacharel- Contrato Indeterminado - Formação: Bacharel
em Ciências Contábeis; Especialização emem Ciências Contábeis; Especialização em
Auditoria, Perícia, Controladoria e ContabilidadeAuditoria, Perícia, Controladoria e Contabilidade
Gerencial. Ministra aulas no curso Técnico emGerencial. Ministra aulas no curso Técnico em
Administração. Disciplinas: Processos e OperaçõesAdministração. Disciplinas: Processos e Operações
Contábeis; Custos e Operações Contábeis; GestãoContábeis; Custos e Operações Contábeis; Gestão
Financeira e Econômica, Gestão Empreendedora eFinanceira e Econômica, Gestão Empreendedora e
Inovação. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o planoInovação. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano
de trabalho, segundo a proposta pedagógica dade trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
Zelar pela aprendizagem dos alunos; EstabelecerZelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
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assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome LAUDEMIRA CORDEIRO CUNHALAUDEMIRA CORDEIRO CUNHA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 BFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 B

– Contrato Indeterminado - Formação: Bacharel– Contrato Indeterminado - Formação: Bacharel
em Administração de Empresas e Bacharel emem Administração de Empresas e Bacharel em
Ciências Contábeis. Ministra aulas no curso deCiências Contábeis. Ministra aulas no curso de
Técnico em Administração. Disciplinas: GestãoTécnico em Administração. Disciplinas: Gestão
Empresarial; Administração de Marketing; eEmpresarial; Administração de Marketing; e
Gestão de Produção e Materiais. ATIVIDADES:Gestão de Produção e Materiais. ATIVIDADES:
Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo aElaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e asproposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as
orientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagemorientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagem
dos alunos; Estabelecer estratégias dedos alunos; Estabelecer estratégias de
recuperação para alunos de menor rendimento erecuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos; Participar dos períodosdar ciência aos mesmos; Participar dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e aodedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Cumprir os diasdesenvolvimento profissional; Cumprir os dias
letivos e as horas-aulas estabelecidas pelaletivos e as horas-aulas estabelecidas pela
legislação; Preparar as aulas e material didáticolegislação; Preparar as aulas e material didático
de apoio, bem como as atividades dede apoio, bem como as atividades de
recuperação; Informar os alunos no início dorecuperação; Informar os alunos no início do
período letivo do plano de trabalho docente;período letivo do plano de trabalho docente;
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados; Atender às orientações dosdos resultados; Atender às orientações dos
responsáveis pelas atividades pedagógicas eresponsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes àCoordenação de Área, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino;recuperação e outros de interesse do ensino;
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela UE;com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; Comparecer àsaproveitamento dos alunos; Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte;instituições auxiliares de que fizer parte;
Colaborar com as atividades de articulação de UEColaborar com as atividades de articulação de UE
com as famílias e a comunidade.com as famílias e a comunidade.
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NomeNome JEAN CARLOS WOLF FORMESJEAN CARLOS WOLF FORMES
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 BFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 B

– Contrato Indeterminado - Formação:– Contrato Indeterminado - Formação:
Licenciatura em Educação Física. Ministra aulas noLicenciatura em Educação Física. Ministra aulas no
curso Ensino Médio, Ensino Técnico emcurso Ensino Médio, Ensino Técnico em
Informática Integrado ao Ensino Médio, EnsinoInformática Integrado ao Ensino Médio, Ensino
Técnico em Administração Integrado ao EnsinoTécnico em Administração Integrado ao Ensino
Médio e Ensino Técnico em Desenvolvimento deMédio e Ensino Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas Integrado ao Ensino Médio. Disciplina:Sistemas Integrado ao Ensino Médio. Disciplina:
Educação Física. ATIVIDADES: Elaborar e cumprirEducação Física. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir
o plano de trabalho, segundo a propostao plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica da UE, o Plano de Curso e aspedagógica da UE, o Plano de Curso e as
orientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagemorientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagem
dos alunos; Estabelecer estratégias dedos alunos; Estabelecer estratégias de
recuperação para alunos de menor rendimento erecuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos; Participar dos períodosdar ciência aos mesmos; Participar dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e aodedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Cumprir os diasdesenvolvimento profissional; Cumprir os dias
letivos e as horas-aulas estabelecidas pelaletivos e as horas-aulas estabelecidas pela
legislação; Preparar as aulas e material didáticolegislação; Preparar as aulas e material didático
de apoio, bem como as atividades dede apoio, bem como as atividades de
recuperação; Informar os alunos no início dorecuperação; Informar os alunos no início do
período letivo do plano de trabalho docente;período letivo do plano de trabalho docente;
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados; Atender às orientações dosdos resultados; Atender às orientações dos
responsáveis pelas atividades pedagógicas eresponsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes àCoordenação de Área, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino;recuperação e outros de interesse do ensino;
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela UE;com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; Comparecer àsaproveitamento dos alunos; Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte;instituições auxiliares de que fizer parte;
Colaborar com as atividades de articulação de UEColaborar com as atividades de articulação de UE
com as famílias e a comunidade.com as famílias e a comunidade.

NomeNome LUIZ CLAUDIO BARRETOLUIZ CLAUDIO BARRETO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 EFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 E

– Contrato Indeterminado. Formação: Ciências da– Contrato Indeterminado. Formação: Ciências da
Computação. Ministra aulas nos cursos de TécnicoComputação. Ministra aulas nos cursos de Técnico
em Desenvolvimento de Sistemas, Ensino Técnicoem Desenvolvimento de Sistemas, Ensino Técnico
em Informática Integrado ao Ensino Médio, Ensinoem Informática Integrado ao Ensino Médio, Ensino
Técnico em Desenvolvimento de SistemasTécnico em Desenvolvimento de Sistemas
Integrado ao Ensino Médio e Técnico emIntegrado ao Ensino Médio e Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas. Disciplinas:Desenvolvimento de Sistemas. Disciplinas:
Programação de Aplicativos Mobile I; ProgramaçãoProgramação de Aplicativos Mobile I; Programação
Web II; Tecnologias para Mobilidade; ProgramaçãoWeb II; Tecnologias para Mobilidade; Programação
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e Algoritmos; e Análise e Projetos de Sistemas.e Algoritmos; e Análise e Projetos de Sistemas.
Técnico em Desenvolvimento de SistemasTécnico em Desenvolvimento de Sistemas
Integrado ao Ensino Médio. Disciplina: Artes.Integrado ao Ensino Médio. Disciplina: Artes.
ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano deATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, otrabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o
Plano de Curso e as orientações CEETEPS; ZelarPlano de Curso e as orientações CEETEPS; Zelar
pela aprendizagem dos alunos; Estabelecerpela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome RAFAEL MOTA BORTONE JUNIORRAFAEL MOTA BORTONE JUNIOR
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 EFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 E

– Contrato Indeterminado. Formação: Graduação– Contrato Indeterminado. Formação: Graduação
em Gestão de Negócios Imobiliários. Ministraem Gestão de Negócios Imobiliários. Ministra
aulas no curso Técnico em Administração.aulas no curso Técnico em Administração.
Disciplina: Desenvolvimento do Trabalho deDisciplina: Desenvolvimento do Trabalho de
Conclusão de Curso (DTCC); e LogísticaConclusão de Curso (DTCC); e Logística
Empresarial e Negociação Internacional.Empresarial e Negociação Internacional.
ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano deATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, otrabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o
Plano de Curso e as orientações CEETEPS; ZelarPlano de Curso e as orientações CEETEPS; Zelar
pela aprendizagem dos alunos; Estabelecerpela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
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material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome EDINALDO PEREIRA AZEVEDOEDINALDO PEREIRA AZEVEDO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 BFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 B

– Contrato Indeterminado - Formação: Estudos– Contrato Indeterminado - Formação: Estudos
Sociais. Ministra aulas nos cursos de EnsinoSociais. Ministra aulas nos cursos de Ensino
Médio, Ensino Técnico em Informática IntegradoMédio, Ensino Técnico em Informática Integrado
ao Ensino Médio, Ensino Técnico emao Ensino Médio, Ensino Técnico em
Administração Integrado ao Ensino Médio, EnsinoAdministração Integrado ao Ensino Médio, Ensino
Técnico em Desenvolvimento de SistemasTécnico em Desenvolvimento de Sistemas
Integrado ao Ensino Médio. Disciplinas: Filosofia;Integrado ao Ensino Médio. Disciplinas: Filosofia;
História. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o planoHistória. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano
de trabalho, segundo a proposta pedagógica dade trabalho, segundo a proposta pedagógica da
UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;UE, o Plano de Curso e as orientações CEETEPS;
Zelar pela aprendizagem dos alunos; EstabelecerZelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
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educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome KLEBER DE MORAIS LEMOSKLEBER DE MORAIS LEMOS
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade DIRETOR DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO Prepara eDIRETOR DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO Prepara e

registra atos relativos a vida funcional dosregistra atos relativos a vida funcional dos
servidores. Expede atestados e prepara certidõesservidores. Expede atestados e prepara certidões
relativas a frequência dos servidores. Elaborarelativas a frequência dos servidores. Elabora
escala de férias, e substituição de servidor técnicoescala de férias, e substituição de servidor técnico
administrativo da Unidade. Elabora folha deadministrativo da Unidade. Elabora folha de
pagamento da Unidade. Controla o quadro depagamento da Unidade. Controla o quadro de
funções providas a vagas. Orienta e prestafunções providas a vagas. Orienta e presta
esclarecimento aos servidores em assuntosesclarecimento aos servidores em assuntos
relacionados com as respectivas situaçõesrelacionados com as respectivas situações
funcionais. Elabora quadro defuncionais. Elabora quadro de
contratação/admissões para o tribunal de contas.contratação/admissões para o tribunal de contas.
Mantém atualizado os arquivos relativos a áreaMantém atualizado os arquivos relativos a área
administrativa. Programa serviços de limpeza eadministrativa. Programa serviços de limpeza e
portaria, zelando pela higiene dos ambientes eportaria, zelando pela higiene dos ambientes e
pela conservação e segurança do patrimôniopela conservação e segurança do patrimônio
escolar. Mantém os móveis e equipamentos emescolar. Mantém os móveis e equipamentos em
perfeitas condições de uso e funcionamento.perfeitas condições de uso e funcionamento.

NomeNome RAMOM ALVES TRIGORAMOM ALVES TRIGO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 CFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 C

– Contrato Indeterminado - Formação: Graduação– Contrato Indeterminado - Formação: Graduação
em Processamento de Dados. Ministra aulas nosem Processamento de Dados. Ministra aulas nos
cursos de Técnico em Desenvolvimento decursos de Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas, Ensino Técnico em InformáticaSistemas, Ensino Técnico em Informática
Integrado ao Ensino Médio, Ensino Técnico emIntegrado ao Ensino Médio, Ensino Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao EnsinoDesenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino
Médio e Técnico em Desenvolvimento deMédio e Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas. Disciplinas: Desenvolvimento deSistemas. Disciplinas: Desenvolvimento de
Sistemas; Desenvolvimento de Software;Sistemas; Desenvolvimento de Software;
Linguagem de Programação Orientada a Objetos;Linguagem de Programação Orientada a Objetos;
Planejamento do Trabalho de Conclusão do CursoPlanejamento do Trabalho de Conclusão do Curso
de Desenvolvimento de Sistemas; Planejamento ede Desenvolvimento de Sistemas; Planejamento e
Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão doDesenvolvimento do Trabalho de Conclusão do
Curso de Informática; Técnicas de Programação; eCurso de Informática; Técnicas de Programação; e
Técnicas de Programação de Algoritmos.Técnicas de Programação de Algoritmos.
ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano deATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, otrabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o
Plano de Curso e as orientações CEETEPS; ZelarPlano de Curso e as orientações CEETEPS; Zelar
pela aprendizagem dos alunos; Estabelecerpela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
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estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome ALEX SANDERS MOREIRA ROSAALEX SANDERS MOREIRA ROSA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 BFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 B

– Contrato Indeterminado - Formação: Ciências– Contrato Indeterminado - Formação: Ciências
Contábeis. Ministra aulas nos cursos de TécnicoContábeis. Ministra aulas nos cursos de Técnico
em Administração e Ensino Técnico emem Administração e Ensino Técnico em
Administração Integrado ao Ensino Médio.Administração Integrado ao Ensino Médio.
Disciplinas: Logística Empresarial e NegociaçãoDisciplinas: Logística Empresarial e Negociação
Internacional; Aplicativos Informatizados.Internacional; Aplicativos Informatizados.
ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano deATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, otrabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o
Plano de Curso e as orientações CEETEPS; ZelarPlano de Curso e as orientações CEETEPS; Zelar
pela aprendizagem dos alunos; Estabelecerpela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
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pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome EUNICE DE LIMA COUTOEUNICE DE LIMA COUTO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 EFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 E

– Contrato Indeterminado - Formação: Letras e– Contrato Indeterminado - Formação: Letras e
Pedagogia. Ministra aulas no curso de Técnico emPedagogia. Ministra aulas no curso de Técnico em
Administração. Disciplina: Desenvolvimento doAdministração. Disciplina: Desenvolvimento do
Trabalho de Conclusão de Curso (DTCC).Trabalho de Conclusão de Curso (DTCC).
ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano deATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, otrabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o
Plano de Curso e as orientações CEETEPS; ZelarPlano de Curso e as orientações CEETEPS; Zelar
pela aprendizagem dos alunos; Estabelecerpela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.
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NomeNome FREDERICO BARBOSA MUNIZFREDERICO BARBOSA MUNIZ
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 CFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 C

– Contrato Indeterminado - Formação:– Contrato Indeterminado - Formação:
Processamento de Dados. Ministra aulas nosProcessamento de Dados. Ministra aulas nos
cursos de Técnico em Desenvolvimento decursos de Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas, Ensino Técnico em InformáticaSistemas, Ensino Técnico em Informática
Integrado ao Ensino Médio, Ensino Técnico emIntegrado ao Ensino Médio, Ensino Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao EnsinoDesenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino
Médio. Disciplinas: Técnicas de Programação paraMédio. Disciplinas: Técnicas de Programação para
Internet II; Programação de Computadores;Internet II; Programação de Computadores;
Programação Web I; Design Digital; Redes deProgramação Web I; Design Digital; Redes de
Comunicação de Dados. ATIVIDADES: Elaborar eComunicação de Dados. ATIVIDADES: Elaborar e
cumprir o plano de trabalho, segundo a propostacumprir o plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica da UE, o Plano de Curso e aspedagógica da UE, o Plano de Curso e as
orientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagemorientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagem
dos alunos; Estabelecer estratégias dedos alunos; Estabelecer estratégias de
recuperação para alunos de menor rendimento erecuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos; Participar dos períodosdar ciência aos mesmos; Participar dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e aodedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Cumprir os diasdesenvolvimento profissional; Cumprir os dias
letivos e as horas-aulas estabelecidas pelaletivos e as horas-aulas estabelecidas pela
legislação; Preparar as aulas e material didáticolegislação; Preparar as aulas e material didático
de apoio, bem como as atividades dede apoio, bem como as atividades de
recuperação; Informar os alunos no início dorecuperação; Informar os alunos no início do
período letivo do plano de trabalho docente;período letivo do plano de trabalho docente;
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados; Atender às orientações dosdos resultados; Atender às orientações dos
responsáveis pelas atividades pedagógicas eresponsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes àCoordenação de Área, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino;recuperação e outros de interesse do ensino;
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela UE;com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; Comparecer àsaproveitamento dos alunos; Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte;instituições auxiliares de que fizer parte;
Colaborar com as atividades de articulação de UEColaborar com as atividades de articulação de UE
com as famílias e a comunidade.com as famílias e a comunidade.

NomeNome JOAO EUGENIO CAMILO COELHOJOAO EUGENIO CAMILO COELHO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 AFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 A

–Contrato Determinado - Formação: Licenciatura–Contrato Determinado - Formação: Licenciatura
em Matemática. Ministra aulas nos cursos deem Matemática. Ministra aulas nos cursos de
Ministra aulas no curso Ensino Médio e EnsinoMinistra aulas no curso Ensino Médio e Ensino
Técnico em Informática Integrado ao EnsinoTécnico em Informática Integrado ao Ensino
Médio. Disciplina: Matemática. ATIVIDADES:Médio. Disciplina: Matemática. ATIVIDADES:
Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo aElaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e asproposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as
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orientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagemorientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagem
dos alunos; Estabelecer estratégias dedos alunos; Estabelecer estratégias de
recuperação para alunos de menor rendimento erecuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos; Participar dos períodosdar ciência aos mesmos; Participar dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e aodedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Cumprir os diasdesenvolvimento profissional; Cumprir os dias
letivos e as horas-aulas estabelecidas pelaletivos e as horas-aulas estabelecidas pela
legislação; Preparar as aulas e material didáticolegislação; Preparar as aulas e material didático
de apoio, bem como as atividades dede apoio, bem como as atividades de
recuperação; Informar os alunos no início dorecuperação; Informar os alunos no início do
período letivo do plano de trabalho docente;período letivo do plano de trabalho docente;
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados; Atender às orientações dosdos resultados; Atender às orientações dos
responsáveis pelas atividades pedagógicas eresponsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes àCoordenação de Área, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino;recuperação e outros de interesse do ensino;
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela UE;com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; Comparecer àsaproveitamento dos alunos; Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte;instituições auxiliares de que fizer parte;
Colaborar com as atividades de articulação de UEColaborar com as atividades de articulação de UE
com as famílias e a comunidade.com as famílias e a comunidade.

NomeNome JOSÉ CRISTIANO DE GÓISJOSÉ CRISTIANO DE GÓIS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1CFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1C

– Contrato Indeterminado - Formação:– Contrato Indeterminado - Formação:
Licenciatura em Administração de Empresas.Licenciatura em Administração de Empresas.
Ministra aulas no curso de Técnico emMinistra aulas no curso de Técnico em
Administração. Disciplinas: Planejamento doAdministração. Disciplinas: Planejamento do
Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC); TécnicasTrabalho de Conclusão de Curso (PTCC); Técnicas
Organizacionais; e Marketing Institucional.Organizacionais; e Marketing Institucional.
ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano deATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, otrabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o
Plano de Curso e as orientações CEETEPS; ZelarPlano de Curso e as orientações CEETEPS; Zelar
pela aprendizagem dos alunos; Estabelecerpela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
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orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome CÁSSIA MASSA PEREIRACÁSSIA MASSA PEREIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 CFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 C

– Contrato Indeterminado - Formação: Bacharel– Contrato Indeterminado - Formação: Bacharel
em Turismo. Ministra aula no curso de Técnico emem Turismo. Ministra aula no curso de Técnico em
Turismo Receptivo. Disciplinas: Técnicas deTurismo Receptivo. Disciplinas: Técnicas de
Agenciamento em Turismo Receptivo; Técnicas deAgenciamento em Turismo Receptivo; Técnicas de
Oratória, Cerimonial e Protocolo. ATIVIDADES:Oratória, Cerimonial e Protocolo. ATIVIDADES:
Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo aElaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e asproposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as
orientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagemorientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagem
dos alunos; Estabelecer estratégias dedos alunos; Estabelecer estratégias de
recuperação para alunos de menor rendimento erecuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos; Participar dos períodosdar ciência aos mesmos; Participar dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e aodedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Cumprir os diasdesenvolvimento profissional; Cumprir os dias
letivos e as horas-aulas estabelecidas pelaletivos e as horas-aulas estabelecidas pela
legislação; Preparar as aulas e material didáticolegislação; Preparar as aulas e material didático
de apoio, bem como as atividades dede apoio, bem como as atividades de
recuperação; Informar os alunos no início dorecuperação; Informar os alunos no início do
período letivo do plano de trabalho docente;período letivo do plano de trabalho docente;
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados; Atender às orientações dosdos resultados; Atender às orientações dos
responsáveis pelas atividades pedagógicas eresponsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes àCoordenação de Área, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino;recuperação e outros de interesse do ensino;
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela UE;com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; Comparecer àsaproveitamento dos alunos; Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte;instituições auxiliares de que fizer parte;
Colaborar com as atividades de articulação de UEColaborar com as atividades de articulação de UE
com as famílias e a comunidade.com as famílias e a comunidade.
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NomeNome DANIELA GALVÃO VIDOTODANIELA GALVÃO VIDOTO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 3 DFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 3 D

– Contrato Indeterminado - Formação: Bacharel– Contrato Indeterminado - Formação: Bacharel
em Turismo. Ministra aulas no curso de Técnicoem Turismo. Ministra aulas no curso de Técnico
em Turismo Receptivo. Disciplinas: Históriaem Turismo Receptivo. Disciplinas: História
Aplicada ao Turismo Regional. ATIVIDADES:Aplicada ao Turismo Regional. ATIVIDADES:
Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo aElaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e asproposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as
orientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagemorientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagem
dos alunos; Estabelecer estratégias dedos alunos; Estabelecer estratégias de
recuperação para alunos de menor rendimento erecuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos; Participar dos períodosdar ciência aos mesmos; Participar dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e aodedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Cumprir os diasdesenvolvimento profissional; Cumprir os dias
letivos e as horas-aulas estabelecidas pelaletivos e as horas-aulas estabelecidas pela
legislação; Preparar as aulas e material didáticolegislação; Preparar as aulas e material didático
de apoio, bem como as atividades dede apoio, bem como as atividades de
recuperação; Informar os alunos no início dorecuperação; Informar os alunos no início do
período letivo do plano de trabalho docente;período letivo do plano de trabalho docente;
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados; Atender às orientações dosdos resultados; Atender às orientações dos
responsáveis pelas atividades pedagógicas eresponsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes àCoordenação de Área, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino;recuperação e outros de interesse do ensino;
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela UE;com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; Comparecer àsaproveitamento dos alunos; Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte;instituições auxiliares de que fizer parte;
Colaborar com as atividades de articulação de UEColaborar com as atividades de articulação de UE
com as famílias e a comunidade.com as famílias e a comunidade.

NomeNome JOSÉ CRISTIANO DE GÓISJOSÉ CRISTIANO DE GÓIS
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade COORDENADOR DO CURSO TÉCNICO EMCOORDENADOR DO CURSO TÉCNICO EM

ADMINISTRAÇÃO. ATRIBUIÇÕES: 1 - planejarADMINISTRAÇÃO. ATRIBUIÇÕES: 1 - planejar
atividades educacionais; 2 - coordenar com aatividades educacionais; 2 - coordenar com a
Direção a (re) construção do projeto político-Direção a (re) construção do projeto político-
pedagógico; 3 - promover a formação contínuapedagógico; 3 - promover a formação contínua
dos educadores; 4 - assessorar a Direção nasdos educadores; 4 - assessorar a Direção nas
atividades administrativas e acadêmicas; 5 -atividades administrativas e acadêmicas; 5 -
coordenar as atividades pedagógicas; 6 -coordenar as atividades pedagógicas; 6 -
implementar a execução do projeto político-implementar a execução do projeto político-
pedagógico; 7 - avaliar o desenvolvimento dopedagógico; 7 - avaliar o desenvolvimento do
projeto político-pedagógico.projeto político-pedagógico.
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NomeNome ANDREIA REGINA DE AZEVEDOANDREIA REGINA DE AZEVEDO
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade COORDENADORA DO CURSO TÉCNICO EMCOORDENADORA DO CURSO TÉCNICO EM

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, ENSINODESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, ENSINO
TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AOTÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO e ENSINO TÉCNICO EMENSINO MÉDIO e ENSINO TÉCNICO EM
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AODESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO. ATRIBUIÇÕES: 1 - planejarENSINO MÉDIO. ATRIBUIÇÕES: 1 - planejar
atividades educacionais; 2 - coordenar com aatividades educacionais; 2 - coordenar com a
Direção a (re) construção do projeto político-Direção a (re) construção do projeto político-
pedagógico; 3 - promover a formação contínuapedagógico; 3 - promover a formação contínua
dos educadores; 4 - assessorar a Direção nasdos educadores; 4 - assessorar a Direção nas
atividades administrativas e acadêmicas; 5 -atividades administrativas e acadêmicas; 5 -
coordenar as atividades pedagógicas; 6 -coordenar as atividades pedagógicas; 6 -
implementar a execução do projeto político-implementar a execução do projeto político-
pedagógico; 7 - avaliar o desenvolvimento dopedagógico; 7 - avaliar o desenvolvimento do
projeto político-pedagógico.projeto político-pedagógico.

NomeNome ROSÉLIA COSTA DIAS RIBEIROROSÉLIA COSTA DIAS RIBEIRO
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-FORMAÇÃO:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-FORMAÇÃO:

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

NomeNome EUNICE DE LIMA COUTOEUNICE DE LIMA COUTO
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade COORDENADORA PEDAGÓGICA. ATRIBUIÇÕES: OCOORDENADORA PEDAGÓGICA. ATRIBUIÇÕES: O

coordenador pedagógico é corresponsável peloscoordenador pedagógico é corresponsável pelos
resultados das aprendizagens dos alunos.resultados das aprendizagens dos alunos.
Portanto, tem como desafio a implementação dePortanto, tem como desafio a implementação de
ações com intencionalidade formativa voltadasações com intencionalidade formativa voltadas
para a qualificação constante e permanente dospara a qualificação constante e permanente dos
professores, o que implica na legitimação doprofessores, o que implica na legitimação do
coordenador como formador. Consequentementecoordenador como formador. Consequentemente
é sua responsabilidade a viabilização deé sua responsabilidade a viabilização de
mudanças na sala de aula e na dinâmica damudanças na sala de aula e na dinâmica da
escola, o que conduz a um impacto bem maisescola, o que conduz a um impacto bem mais
produtivo e significativo do processo educativo.produtivo e significativo do processo educativo.

NomeNome RAFAEL MOTA BORTONE JUNIORRAFAEL MOTA BORTONE JUNIOR
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade COORDENADOR DO CURSO TÉCNICO EMCOORDENADOR DO CURSO TÉCNICO EM

ADMINISTRAÇÃO (CLASSE DESCENTRALIZADA DOADMINISTRAÇÃO (CLASSE DESCENTRALIZADA DO
MUNICÍPIO DE CAJATI). ATRIBUIÇÕES: 1 - planejarMUNICÍPIO DE CAJATI). ATRIBUIÇÕES: 1 - planejar
atividades educacionais; 2 - coordenar com aatividades educacionais; 2 - coordenar com a
Direção a (re) construção do projeto político-Direção a (re) construção do projeto político-
pedagógico; 3 - promover a formação contínuapedagógico; 3 - promover a formação contínua
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dos educadores; 4 - assessorar a Direção nasdos educadores; 4 - assessorar a Direção nas
atividades administrativas e acadêmicas; 5 -atividades administrativas e acadêmicas; 5 -
coordenar as atividades pedagógicas; 6 -coordenar as atividades pedagógicas; 6 -
implementar a execução do projeto político-implementar a execução do projeto político-
pedagógico; 7 - avaliar o desenvolvimento dopedagógico; 7 - avaliar o desenvolvimento do
projeto político-pedagógico.projeto político-pedagógico.

NomeNome EDINALDO PEREIRA AZEVEDOEDINALDO PEREIRA AZEVEDO
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade COORDENADOR DO ENSINO MÉDIO e ENSINOCOORDENADOR DO ENSINO MÉDIO e ENSINO

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AOTÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO. ATRIBUIÇÕES: 1 - planejarENSINO MÉDIO. ATRIBUIÇÕES: 1 - planejar
atividades educacionais; 2 - coordenar com aatividades educacionais; 2 - coordenar com a
Direção a (re) construção do projeto político-Direção a (re) construção do projeto político-
pedagógico; 3 - promover a formação contínuapedagógico; 3 - promover a formação contínua
dos educadores; 4 - assessorar a Direção nasdos educadores; 4 - assessorar a Direção nas
atividades administrativas e acadêmicas; 5 -atividades administrativas e acadêmicas; 5 -
coordenar as atividades pedagógicas; 6 -coordenar as atividades pedagógicas; 6 -
implementar a execução do projeto político-implementar a execução do projeto político-
pedagógico; 7 - avaliar o desenvolvimento dopedagógico; 7 - avaliar o desenvolvimento do
projeto político-pedagógico.projeto político-pedagógico.

NomeNome DANIELA GALVÃO VIDOTODANIELA GALVÃO VIDOTO
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade ORIENTADORA EDUCACIONAL. ATRIBUIÇÕES: I -ORIENTADORA EDUCACIONAL. ATRIBUIÇÕES: I -

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

NomeNome CARLOS ALBERTO SOARES DE LIMACARLOS ALBERTO SOARES DE LIMA
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade COORDENADOR DO CURSO TÉCNICO EMCOORDENADOR DO CURSO TÉCNICO EM

ADMINISTRAÇÃO (CLASSE DESCENTRALIZADA DOADMINISTRAÇÃO (CLASSE DESCENTRALIZADA DO
MUNICÍPIO DE SETE BARRAS). ATRIBUIÇÕES: 1 -MUNICÍPIO DE SETE BARRAS). ATRIBUIÇÕES: 1 -
planejar atividades educacionais; 2 - coordenarplanejar atividades educacionais; 2 - coordenar
com a Direção a (re) construção do projetocom a Direção a (re) construção do projeto
político-pedagógico; 3 - promover a formaçãopolítico-pedagógico; 3 - promover a formação
contínua dos educadores; 4 - assessorar a Direçãocontínua dos educadores; 4 - assessorar a Direção
nas atividades administrativas e acadêmicas; 5 -nas atividades administrativas e acadêmicas; 5 -
coordenar as atividades pedagógicas; 6 -coordenar as atividades pedagógicas; 6 -
implementar a execução do projeto político-implementar a execução do projeto político-
pedagógico; 7 - avaliar o desenvolvimento dopedagógico; 7 - avaliar o desenvolvimento do
projeto político-pedagógico.projeto político-pedagógico.

NomeNome ALEX SANDERS MOREIRA ROSAALEX SANDERS MOREIRA ROSA
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade ATA - ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVOATA - ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO

FORMAÇÃO: Bacharel em Ciências Contábeis.FORMAÇÃO: Bacharel em Ciências Contábeis.
Competem aos Serviços de RelaçõesCompetem aos Serviços de Relações
Institucionais, assistir ao diretor, além dasInstitucionais, assistir ao diretor, além das
atribuições previstas em regulamentos própriosatribuições previstas em regulamentos próprios
do CEETEPS: I. propor estudos e participar dado CEETEPS: I. propor estudos e participar da
elaboração de normas e procedimentos internoselaboração de normas e procedimentos internos
da Etec, como Normas de Convivência, Estatutos,da Etec, como Normas de Convivência, Estatutos,
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Informativos e outros; II. manter intercâmbio comInformativos e outros; II. manter intercâmbio com
empresas e instituições públicas e privadasempresas e instituições públicas e privadas
visando a integrar a Etec ao contextovisando a integrar a Etec ao contexto
socioeconômico da região; III promover associoeconômico da região; III promover as
relações escola-empresa; IV. analisar o mercado erelações escola-empresa; IV. analisar o mercado e
levantar os indicadores visando à proposição delevantar os indicadores visando à proposição de
novos cursos ou atualização dos existentes; V.novos cursos ou atualização dos existentes; V.
buscar parcerias junto às empresas e instituiçõesbuscar parcerias junto às empresas e instituições
públicas e privadas de acordo com as políticas epúblicas e privadas de acordo com as políticas e
diretrizes estabelecidas pela Administraçãodiretrizes estabelecidas pela Administração
Central; VI. promover e divulgar a Etec e suasCentral; VI. promover e divulgar a Etec e suas
atividades; VII. planejar, organizar e controlar osatividades; VII. planejar, organizar e controlar os
programas de Estágio, bem como acompanhar asprogramas de Estágio, bem como acompanhar as
atividades dos Professores Responsáveis poratividades dos Professores Responsáveis por
Estágio em conjunto com a Coordenação deEstágio em conjunto com a Coordenação de
Curso.Curso.

NomeNome BENEDITA APARECIDA CARABENEDITA APARECIDA CARA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 AFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 A

– Contrato Indeterminado - Formação:– Contrato Indeterminado - Formação:
Licenciatura em Estudos Sociais. Ministra aulasLicenciatura em Estudos Sociais. Ministra aulas
nos cursos de Ensino Médio, Ensino Técnico emnos cursos de Ensino Médio, Ensino Técnico em
Informática Integrado ao Ensino Médio e EnsinoInformática Integrado ao Ensino Médio e Ensino
Técnico em Administração Integrado ao EnsinoTécnico em Administração Integrado ao Ensino
Médio. Disciplinas: Geografia e Sociologia.Médio. Disciplinas: Geografia e Sociologia.
ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano deATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, otrabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o
Plano de Curso e as orientações CEETEPS; ZelarPlano de Curso e as orientações CEETEPS; Zelar
pela aprendizagem dos alunos; Estabelecerpela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
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que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome DEISE MORATO ALVES OLIVEIRADEISE MORATO ALVES OLIVEIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 AFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 A

– Contrato Indeterminado - Formação: licenciatura– Contrato Indeterminado - Formação: licenciatura
em Química. Ministra aulas nos cursos de Ensinoem Química. Ministra aulas nos cursos de Ensino
Médio, Ensino Técnico em Informática IntegradoMédio, Ensino Técnico em Informática Integrado
ao Ensino Médio, Ensino Técnico emao Ensino Médio, Ensino Técnico em
Administração Integrado ao Ensino Médio, EnsinoAdministração Integrado ao Ensino Médio, Ensino
Técnico em Desenvolvimento de SistemasTécnico em Desenvolvimento de Sistemas
Integrado ao Ensino Médio. Disciplina: Química.Integrado ao Ensino Médio. Disciplina: Química.
ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano deATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, otrabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o
Plano de Curso e as orientações CEETEPS; ZelarPlano de Curso e as orientações CEETEPS; Zelar
pela aprendizagem dos alunos; Estabelecerpela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome ROGÉRIO MARTINS DE OLIVEIRAROGÉRIO MARTINS DE OLIVEIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade AUXILIAR ADMINISTRATIVO FORMAÇÃO: ENSINOAUXILIAR ADMINISTRATIVO FORMAÇÃO: ENSINO

MÉDIO COMPLETO Atividades DesenvolverMÉDIO COMPLETO Atividades Desenvolver
serviços de apoio administrativo em geral, bemserviços de apoio administrativo em geral, bem
como manter a ordem e a disciplina, controlandocomo manter a ordem e a disciplina, controlando
e orientando os alunos para a prática de bonse orientando os alunos para a prática de bons
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hábitos e respeito às normas institucionais,hábitos e respeito às normas institucionais,
visando o atendimento às necessidades dasvisando o atendimento às necessidades das
rotinas e sistemas estabelecidos, conforme suarotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua
área de atuação.área de atuação.

NomeNome LUCIA MARIA PEREIRA LUSTOSALUCIA MARIA PEREIRA LUSTOSA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 AFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 A

– Contrato Indeterminado. Formação: Licenciatura– Contrato Indeterminado. Formação: Licenciatura
em Educação Artística. Ensino Técnico emem Educação Artística. Ensino Técnico em
Administração Integrado ao Ensino Médio e EnsinoAdministração Integrado ao Ensino Médio e Ensino
Técnico em Desenvolvimento de SistemasTécnico em Desenvolvimento de Sistemas
Integrado ao Ensino Médio. Disciplina: Artes.Integrado ao Ensino Médio. Disciplina: Artes.
ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano deATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, otrabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o
Plano de Curso e as orientações CEETEPS; ZelarPlano de Curso e as orientações CEETEPS; Zelar
pela aprendizagem dos alunos; Estabelecerpela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

NomeNome TONE ALEX GUERRATONE ALEX GUERRA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO Professor de Ensino Médio e Técnico 1 AFUNÇÃO Professor de Ensino Médio e Técnico 1 A

–Contrato Determinado - Formação: Graduação–Contrato Determinado - Formação: Graduação
em Gestão de Tecnologia da Informação. Ministraem Gestão de Tecnologia da Informação. Ministra
aulas no curso Técnico em Desenvolvimento deaulas no curso Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas. Disciplinas: Banco de Dados I e II;Sistemas. Disciplinas: Banco de Dados I e II;
Análise e Projeto de Sistemas. ATIVIDADES:Análise e Projeto de Sistemas. ATIVIDADES:
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Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo aElaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e asproposta pedagógica da UE, o Plano de Curso e as
orientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagemorientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagem
dos alunos; Estabelecer estratégias dedos alunos; Estabelecer estratégias de
recuperação para alunos de menor rendimento erecuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos; Participar dos períodosdar ciência aos mesmos; Participar dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e aodedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Cumprir os diasdesenvolvimento profissional; Cumprir os dias
letivos e as horas-aulas estabelecidas pelaletivos e as horas-aulas estabelecidas pela
legislação; Preparar as aulas e material didáticolegislação; Preparar as aulas e material didático
de apoio, bem como as atividades dede apoio, bem como as atividades de
recuperação; Informar os alunos no início dorecuperação; Informar os alunos no início do
período letivo do plano de trabalho docente;período letivo do plano de trabalho docente;
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados; Atender às orientações dosdos resultados; Atender às orientações dos
responsáveis pelas atividades pedagógicas eresponsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes àCoordenação de Área, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino;recuperação e outros de interesse do ensino;
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela UE;com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; Comparecer àsaproveitamento dos alunos; Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte;instituições auxiliares de que fizer parte;
Colaborar com as atividades de articulação de UEColaborar com as atividades de articulação de UE
com as famílias e a comunidade.com as famílias e a comunidade.

NomeNome LEONARDO MORAES DO ESPÍRITO SANTOLEONARDO MORAES DO ESPÍRITO SANTO
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade Aprendizagem em atividades relacionadas a:Aprendizagem em atividades relacionadas a:

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

NomeNome JUCILENE RIBEIRO MACHADOJUCILENE RIBEIRO MACHADO
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade COORDENADORA DO CURSO TÉCNICO EMCOORDENADORA DO CURSO TÉCNICO EM

TURISMO RECEPTIVO (CLASSE DESCENTRALIZADATURISMO RECEPTIVO (CLASSE DESCENTRALIZADA
DO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA). ATRIBUIÇÕES: 1DO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA). ATRIBUIÇÕES: 1
- planejar atividades educacionais; 2 - coordenar- planejar atividades educacionais; 2 - coordenar
com a Direção a (re) construção do projetocom a Direção a (re) construção do projeto
político-pedagógico; 3 - promover a formaçãopolítico-pedagógico; 3 - promover a formação
contínua dos educadores; 4 - assessorar a Direçãocontínua dos educadores; 4 - assessorar a Direção

                            53 / 99                            53 / 99



 

nas atividades administrativas e acadêmicas; 5 -nas atividades administrativas e acadêmicas; 5 -
coordenar as atividades pedagógicas; 6 -coordenar as atividades pedagógicas; 6 -
implementar a execução do projeto político-implementar a execução do projeto político-
pedagógico; 7 - avaliar o desenvolvimento dopedagógico; 7 - avaliar o desenvolvimento do
projeto político-pedagógico.projeto político-pedagógico.

NomeNome DIEGO MAX DA SILVADIEGO MAX DA SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade São atribuições do Auxiliar de Docente, semSão atribuições do Auxiliar de Docente, sem

prejuízo de outras descritas em Deliberação doprejuízo de outras descritas em Deliberação do
Conselho Deliberativo do CEETEPS: I -Conselho Deliberativo do CEETEPS: I -
acompanhar e auxiliar o professor noacompanhar e auxiliar o professor no
desenvolvimento de aulas práticas e em outrasdesenvolvimento de aulas práticas e em outras
atividades didáticas que requeiram seu trabalhoatividades didáticas que requeiram seu trabalho
profissional; II - cumprir e fazer cumprir as normasprofissional; II - cumprir e fazer cumprir as normas
próprias dos laboratórios, oficinas, setorespróprias dos laboratórios, oficinas, setores
agropecuários, de campos, etc.; III - desempenharagropecuários, de campos, etc.; III - desempenhar
outras atividades correlatas, e afins, estabelecidasoutras atividades correlatas, e afins, estabelecidas
pelas unidades de ensino e em regulamentaçãopelas unidades de ensino e em regulamentação
própria; IV - organizar e preparar ambientesprópria; IV - organizar e preparar ambientes
didáticos (laboratórios, oficinas, campo, setoresdidáticos (laboratórios, oficinas, campo, setores
agropecuários, etc.) destinados às aulas práticasagropecuários, etc.) destinados às aulas práticas
na organização curricular dos cursos; V - procederna organização curricular dos cursos; V - proceder
às manutenções corretivas e preventivas nosàs manutenções corretivas e preventivas nos
equipamentos, de acordo com procedimentosequipamentos, de acordo com procedimentos
padronizados.padronizados.

NomeNome SOLANGE CARRAVIERI PEIXOTO REDISSOLANGE CARRAVIERI PEIXOTO REDIS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 CFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 2 C

– Contrato Indeterminado - Formação:– Contrato Indeterminado - Formação:
Licenciatura em Letras. Ministra aulas no cursoLicenciatura em Letras. Ministra aulas no curso
Ensino Médio, Ensino Técnico em InformáticaEnsino Médio, Ensino Técnico em Informática
Integrado ao Ensino Médio, Ensino Técnico emIntegrado ao Ensino Médio, Ensino Técnico em
Administração Integrado ao Ensino Médio, EnsinoAdministração Integrado ao Ensino Médio, Ensino
Técnico em Desenvolvimento de SistemasTécnico em Desenvolvimento de Sistemas
Integrado ao Ensino Médio, Técnico emIntegrado ao Ensino Médio, Técnico em
Administração e Técnico em Desenvolvimento deAdministração e Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas. Disciplina: Inglês I, II e III; InglêsSistemas. Disciplina: Inglês I, II e III; Inglês
Instrumental. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir oInstrumental. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o
plano de trabalho, segundo a propostaplano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica da UE, o Plano de Curso e aspedagógica da UE, o Plano de Curso e as
orientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagemorientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagem
dos alunos; Estabelecer estratégias dedos alunos; Estabelecer estratégias de
recuperação para alunos de menor rendimento erecuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos; Participar dos períodosdar ciência aos mesmos; Participar dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e aodedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Cumprir os diasdesenvolvimento profissional; Cumprir os dias
letivos e as horas-aulas estabelecidas pelaletivos e as horas-aulas estabelecidas pela
legislação; Preparar as aulas e material didáticolegislação; Preparar as aulas e material didático
de apoio, bem como as atividades dede apoio, bem como as atividades de
recuperação; Informar os alunos no início dorecuperação; Informar os alunos no início do
período letivo do plano de trabalho docente;período letivo do plano de trabalho docente;
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Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados; Atender às orientações dosdos resultados; Atender às orientações dos
responsáveis pelas atividades pedagógicas eresponsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes àCoordenação de Área, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino;recuperação e outros de interesse do ensino;
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela UE;com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; Comparecer àsaproveitamento dos alunos; Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte;instituições auxiliares de que fizer parte;
Colaborar com as atividades de articulação de UEColaborar com as atividades de articulação de UE
com as famílias e a comunidade.com as famílias e a comunidade.

NomeNome MARCELO RIBEIRO CUGLERMARCELO RIBEIRO CUGLER
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 AFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 A

– Contrato Determinado - Formação: Bacharel em– Contrato Determinado - Formação: Bacharel em
Turismo. Ministra aulas no curso de técnico emTurismo. Ministra aulas no curso de técnico em
Turismo Receptivo. Disciplinas: Planejamento eTurismo Receptivo. Disciplinas: Planejamento e
Organização de Eventos; e Organização de BuffetsOrganização de Eventos; e Organização de Buffets
e Banquetes. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir oe Banquetes. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o
plano de trabalho, segundo a propostaplano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica da UE, o Plano de Curso e aspedagógica da UE, o Plano de Curso e as
orientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagemorientações CEETEPS; Zelar pela aprendizagem
dos alunos; Estabelecer estratégias dedos alunos; Estabelecer estratégias de
recuperação para alunos de menor rendimento erecuperação para alunos de menor rendimento e
dar ciência aos mesmos; Participar dos períodosdar ciência aos mesmos; Participar dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e aodedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Cumprir os diasdesenvolvimento profissional; Cumprir os dias
letivos e as horas-aulas estabelecidas pelaletivos e as horas-aulas estabelecidas pela
legislação; Preparar as aulas e material didáticolegislação; Preparar as aulas e material didático
de apoio, bem como as atividades dede apoio, bem como as atividades de
recuperação; Informar os alunos no início dorecuperação; Informar os alunos no início do
período letivo do plano de trabalho docente;período letivo do plano de trabalho docente;
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados; Atender às orientações dosdos resultados; Atender às orientações dos
responsáveis pelas atividades pedagógicas eresponsáveis pelas atividades pedagógicas e
Coordenação de Área, nos assuntos referentes àCoordenação de Área, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino;recuperação e outros de interesse do ensino;
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela UE;com as diretrizes gerais fixadas pela UE;
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; Comparecer àsaproveitamento dos alunos; Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte;instituições auxiliares de que fizer parte;
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Colaborar com as atividades de articulação de UEColaborar com as atividades de articulação de UE
com as famílias e a comunidade.com as famílias e a comunidade.

NomeNome LUANA CARLA CAVALCANTI DA COSTALUANA CARLA CAVALCANTI DA COSTA
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade Aprendizagem em atividades relacionadas a:Aprendizagem em atividades relacionadas a:

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

NomeNome AMANDA DE SOUZA CARDOSOAMANDA DE SOUZA CARDOSO
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade Aprendizagem em atividades relacionadas a:Aprendizagem em atividades relacionadas a:

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

NomeNome ANTONIO MARCIO PEREIRAANTONIO MARCIO PEREIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 AFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 A

– Contrato Determinado - Formação: Bacharel em– Contrato Determinado - Formação: Bacharel em
Administração. Ministra aulas no curso de ensinoAdministração. Ministra aulas no curso de ensino
Técnico em Administração. Disciplinas: Gestão deTécnico em Administração. Disciplinas: Gestão de
Produção de Materiais; Marketing Institucional.Produção de Materiais; Marketing Institucional.
ATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano deATIVIDADES: Elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, otrabalho, segundo a proposta pedagógica da UE, o
Plano de Curso e as orientações CEETEPS; ZelarPlano de Curso e as orientações CEETEPS; Zelar
pela aprendizagem dos alunos; Estabelecerpela aprendizagem dos alunos; Estabelecer
estratégias de recuperação para alunos de menorestratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento e dar ciência aos mesmos; Participarrendimento e dar ciência aos mesmos; Participar
dos períodos dedicados ao planejamento, àdos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Cumprir os dias letivos e as horas-aulasCumprir os dias letivos e as horas-aulas
estabelecidas pela legislação; Preparar as aulas eestabelecidas pela legislação; Preparar as aulas e
material didático de apoio, bem como asmaterial didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; Informar os alunos noatividades de recuperação; Informar os alunos no
início do período letivo do plano de trabalhoinício do período letivo do plano de trabalho
docente; Manter em dia os assentamentosdocente; Manter em dia os assentamentos
escolares e observar os prazos fixados paraescolares e observar os prazos fixados para
encaminhamento dos resultados; Atender àsencaminhamento dos resultados; Atender às
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orientações dos responsáveis pelas atividadesorientações dos responsáveis pelas atividades
pedagógicas e Coordenação de Área, nospedagógicas e Coordenação de Área, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; Estabelecer com alunos,interesse do ensino; Estabelecer com alunos,
colegas e servidores um clima favorável à açãocolegas e servidores um clima favorável à ação
educativa e em harmonia com as diretrizes geraiseducativa e em harmonia com as diretrizes gerais
fixadas pela UE; Colaborar nos assuntosfixadas pela UE; Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; Comparecer às solenidades e reuniões dealunos; Comparecer às solenidades e reuniões de
finalidade pedagógica ou administrativa, dosfinalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; Colaborar com as atividades deque fizer parte; Colaborar com as atividades de
articulação de UE com as famílias e aarticulação de UE com as famílias e a
comunidade.comunidade.

Espaço FísicoEspaço Físico

AUnidade Escolar funciona em um prédio cedido pela Prefeitura Municipal de Registro, conformeAUnidade Escolar funciona em um prédio cedido pela Prefeitura Municipal de Registro, conforme
Convênio firmado com o Centro Paula Souza.Convênio firmado com o Centro Paula Souza.Este prédio não é definitivoEste prédio não é definitivo..

Localização: Rua Waldemar Lopes Ferraz, 232 - Vila Tupi - Registro.Localização: Rua Waldemar Lopes Ferraz, 232 - Vila Tupi - Registro.  

OBS: A Prefeitura Municipal de Registro e o Centro Paula Souza celebraram novoOBS: 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 noConvênio 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.Bairro Vila Tupy, o que ocorreu em agosto de 2015.

No ano de 2018 iniciamos esforços para instalação de uma catraca eletrônica para fins de controleNo ano de 2018 iniciamos esforços para instalação de uma catraca eletrônica para fins de controle
de entrada e saída de nossos alunos, melhorando a questão da segurança na parte interna dade entrada e saída de nossos alunos, melhorando a questão da segurança na parte interna da
unidade escolare tendo um maior controle sobre visitantes. Para isso, foi contratada e adquirida umaunidade escolare tendo um maior controle sobre visitantes. Para isso, foi contratada e adquirida uma
catraca da empresa Madis, referência no ramo de pontos eletrônicos e catracas eletrônicas, sendocatraca da empresa Madis, referência no ramo de pontos eletrônicos e catracas eletrônicas, sendo
estes os responsáveis pela instalação, treinamento e pelno funcionamento da catraca em nossa U.E.estes os responsáveis pela instalação, treinamento e pelno funcionamento da catraca em nossa U.E.
Além do investimento no equipamento e software, foi necessário fazer a estrutura básica paraAlém do investimento no equipamento e software, foi necessário fazer a estrutura básica para
instalção a adequada manutenção do equipamento. Neste sentido foi construída uma grade paralelainstalção a adequada manutenção do equipamento. Neste sentido foi construída uma grade paralela
a catraca instalada e um telhado para evitar que a catraca seja atingida por chuvas e sol excessivo,a catraca instalada e um telhado para evitar que a catraca seja atingida por chuvas e sol excessivo,
o que poderia resultar em diminuição da vida útil do equipamento.o que poderia resultar em diminuição da vida útil do equipamento.

  

Também, em 2018, foi finalizado o projeto de implantação do laboratório do técnico emTambém, em 2018, foi finalizado o projeto de implantação do laboratório do técnico em
administração e comércio, com esforço mútuo da equipe de gestão escolar, coordenadores e alunosadministração e comércio, com esforço mútuo da equipe de gestão escolar, coordenadores e alunos
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para execução do mesmo. O laboratório se faz necessário para bom desenvolvimento prático dospara execução do mesmo. O laboratório se faz necessário para bom desenvolvimento prático dos
estudos em sala de aula.estudos em sala de aula.

  

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente COZINHA DA MERENDA ESCOLARCOZINHA DA MERENDA ESCOLAR
ÁreaÁrea 17,36 M²17,36 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE LEITURASALA DE LEITURA
ÁreaÁrea 47,31 M²47,31 M²
DescriçãoDescrição Sala de reposição de aula e grupos de estudosSala de reposição de aula e grupos de estudos

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DA DIREÇÃO DA ESCOLASALA DA DIREÇÃO DA ESCOLA
ÁreaÁrea 45,65 M²45,65 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DA COORDENAÇÃOSALA DA COORDENAÇÃO
ÁreaÁrea 45,24 M²45,24 M²
DescriçãoDescrição Sala da Coordenação Pedagógica, CoordenaçãoSala da Coordenação Pedagógica, Coordenação

do Curso Técnico em Informática, administração,do Curso Técnico em Informática, administração,
Contabilidade e Ensino Médio.Contabilidade e Ensino Médio.

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA Nº 01 - UNIVESPSALA DE AULA Nº 01 - UNIVESP
ÁreaÁrea 53,13 M²53,13 M²
DescriçãoDescrição Ao lado da sala da Direção.Ao lado da sala da Direção.

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Nº 1LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Nº 1
ÁreaÁrea 45,65 M²45,65 M²
DescriçãoDescrição
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LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SECRETARIA ACADÊMICASECRETARIA ACADÊMICA
ÁreaÁrea 43,16 M²43,16 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente AUDITÓRIOAUDITÓRIO
ÁreaÁrea 153,02 M²153,02 M²
DescriçãoDescrição Capacidade 117 pessoasCapacidade 117 pessoas

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SANITÁRIO MASCULINO DOS SERVIDORESSANITÁRIO MASCULINO DOS SERVIDORES
ÁreaÁrea 12 M²12 M²
DescriçãoDescrição De frente a sala da DireçãoDe frente a sala da Direção

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SANITÁRIO FEMININO DOS SERVIDORESSANITÁRIO FEMININO DOS SERVIDORES
ÁreaÁrea 12 M²12 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADESSANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAISESPECIAIS
ÁreaÁrea 8,40 M²8,40 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SANITÁRIO MASCULINOSANITÁRIO MASCULINO
ÁreaÁrea 12,47 M²12,47 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CANTINACANTINA
ÁreaÁrea 72,14 M²72,14 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SANITÁRIO FEMININOSANITÁRIO FEMININO
ÁreaÁrea 12,32 M²12,32 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ARQUIVO MORTO ADMINISTRATIVOARQUIVO MORTO ADMINISTRATIVO
ÁreaÁrea 20,78 M²20,78 M²
DescriçãoDescrição
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LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADESELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAISESPECIAIS
ÁreaÁrea 6 M²6 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente REFEITÓRIOREFEITÓRIO
ÁreaÁrea 120 M²120 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 1º PISO1º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA Nº 04SALA DE AULA Nº 04
ÁreaÁrea 76,08 M²76,08 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 1º PISO1º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA Nº 05SALA DE AULA Nº 05
ÁreaÁrea 55,55 M²55,55 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 1º PISO1º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA Nº 06SALA DE AULA Nº 06
ÁreaÁrea 76,65 M²76,65 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 1º PISO1º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE MULTIMÍDIASALA DE MULTIMÍDIA
ÁreaÁrea 63,33 M²63,33 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 1º PISO1º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Nº 2LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Nº 2
ÁreaÁrea 48,0248,02
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 1º PISO1º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DA DIREÇÃO DE SERVIÇOSSALA DA DIREÇÃO DE SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOS
ÁreaÁrea 40,75 M²40,75 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DA CENTRAL DE PROCESSAMENTO DESALA DA CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE

DADOS - SERVIDORDADOS - SERVIDOR
ÁreaÁrea 18,10 M²18,10 M²
DescriçãoDescrição
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LocalizaçãoLocalização 1º PISO1º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADESELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAISESPECIAIS
ÁreaÁrea 6 M²6 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 1º PISO1º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVOALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO
ÁreaÁrea 25 M²25 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 1º PISO1º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SANITÁRIO MASCULINOSANITÁRIO MASCULINO
ÁreaÁrea 12,47 M²12,47 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 1º PISO1º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SANITÁRIO FEMININOSANITÁRIO FEMININO
ÁreaÁrea 12,32 M²12,32 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 2º PISO2º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DEPÓSITO DE ATIVOSDEPÓSITO DE ATIVOS
ÁreaÁrea 19,79 M²19,79 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 2º PISO2º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONALSALA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
ÁreaÁrea 19,79 M²19,79 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 2º PISO2º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA Nº 07SALA DE AULA Nº 07
ÁreaÁrea 76,08 M²76,08 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 2º PISO2º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA Nº 08SALA DE AULA Nº 08
ÁreaÁrea 55,55 M²55,55 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 2º PISO2º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA Nº 09SALA DE AULA Nº 09
ÁreaÁrea 76,65 M²76,65 M²
DescriçãoDescrição
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LocalizaçãoLocalização 2º PISO2º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Nº 3LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Nº 3
ÁreaÁrea 83,53 M²83,53 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE ARTES + SALA APOIOSALA DE ARTES + SALA APOIO
ÁreaÁrea 58,63 M²58,63 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 2º PISO2º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Nº 4LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Nº 4
ÁreaÁrea 46,82 M²46,82 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 1º PISO1º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADESSANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAISESPECIAIS
ÁreaÁrea 5,55 M²5,55 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 2º PISO2º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADESSANITÁRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAISESPECIAIS
ÁreaÁrea 5,55 M²5,55 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 2º PISO2º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SANITÁRIO MASCULINOSANITÁRIO MASCULINO
ÁreaÁrea 12,47 M²12,47 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 2º PISO2º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SANITÁRIO FEMININOSANITÁRIO FEMININO
ÁreaÁrea 12,32 M²12,32 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 2º PISO2º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADESELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAISESPECIAIS
ÁreaÁrea 6 M²6 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização 3º PISO3º PISO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente COZINHA DE FUNCIONÁRIOS E TERCEIROSCOZINHA DE FUNCIONÁRIOS E TERCEIROS
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ÁreaÁrea 81,32 M²81,32 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO DE QUÍMICALABORATÓRIO DE QUÍMICA
ÁreaÁrea 57,62 M²57,62 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE LEITURASALA DE LEITURA
ÁreaÁrea 46,02 M²46,02 M²
DescriçãoDescrição Ao lado da sala dos professoresAo lado da sala dos professores

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA Nº 02 - MULTIMÍDIASALA DE AULA Nº 02 - MULTIMÍDIA
ÁreaÁrea 60 M²60 M²
DescriçãoDescrição Sala de frente a sala dos professores.Sala de frente a sala dos professores.

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DOS PROFESSORESSALA DOS PROFESSORES
ÁreaÁrea 33,15 M²33,15 M²
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização PISO TERREOPISO TERREO
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃOLABORATÓRIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
ÁreaÁrea 38,05 M²38,05 M²
DescriçãoDescrição

Recursos MateriaisRecursos Materiais

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

- Planejar e executar ações de aquisição de material e equipamentos;- Planejar e executar ações de aquisição de material e equipamentos;

- Registro dos equipamentos e móveis;- Registro dos equipamentos e móveis;

- Movimentação;- Movimentação;

- Manutenção;- Manutenção;

- Reposição- Reposição

Foram recebidos 4 novos armários e 5 mesas de escritório, que foram utilizados no laboratório deForam recebidos 4 novos armários e 5 mesas de escritório, que foram utilizados no laboratório de
administração, CPD, laboratório de química e biblioteca.administração, CPD, laboratório de química e biblioteca.

Atualmente os equipamentos e máquinas utilizados na unidade suprem quase que totalmenteAtualmente os equipamentos e máquinas utilizados na unidade suprem quase que totalmente
nossas necessidades, visto que a unidade escolar possui projetores suficientes para sala de aulas,nossas necessidades, visto que a unidade escolar possui projetores suficientes para sala de aulas,
multimídia e auditório. Os equipamentos de utilizados nos laboratórios de informática são bons,multimídia e auditório. Os equipamentos de utilizados nos laboratórios de informática são bons,
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sendo 2 novos e exclusivos para os alunos do Técnico em Informática e ETIM. Cabe ressaltar quesendo 2 novos e exclusivos para os alunos do Técnico em Informática e ETIM. Cabe ressaltar que
algumas impressoras e quadros brancos já estão desgastados pelo uso contínuo, sendo necessárioalgumas impressoras e quadros brancos já estão desgastados pelo uso contínuo, sendo necessário
reposição em breve.reposição em breve.

DepartamentoDepartamento EquipamentoEquipamento QuantidadeQuantidade
CoordenaçãoCoordenação Armário com 2 portas de correrArmário com 2 portas de correr 22
Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico Arquivo para Pasta SuspensaArquivo para Pasta Suspensa 55
Laboratório de GestãoLaboratório de Gestão Monitor LCD 17Monitor LCD 17 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Cadeira FixaCadeira Fixa 22
Sala de Aula 31Sala de Aula 31 Conjunto de Cadeira e MesaConjunto de Cadeira e Mesa

(Aluno)(Aluno)
3535

Laboratório de GestãoLaboratório de Gestão Armário com 2 portas de correrArmário com 2 portas de correr 11
CPDCPD Impressora HP LaserjetImpressora HP Laserjet 11
Laboratório de Informática 2Laboratório de Informática 2 Mesa para ComputadorMesa para Computador 11
Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico Balcão (Conjunto)Balcão (Conjunto) 11
Sala de Aula 30Sala de Aula 30 Conjunto de Cadeira e MesaConjunto de Cadeira e Mesa

(Aluno)(Aluno)
3535

Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico Monitor LCD 19Monitor LCD 19 44
BibliotecaBiblioteca Mesa RetangularMesa Retangular 11
Sala 36 - Laboratório deSala 36 - Laboratório de
InformáticaInformática

Monitor LCD 19Monitor LCD 19 2020

Sala 36 - Laboratório deSala 36 - Laboratório de
InformáticaInformática

Cadeira AlunoCadeira Aluno 22

Laboratório de Informática -Laboratório de Informática -
TérreoTérreo

Mesa para ComputadorMesa para Computador 1414

Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico Impressora HP LaserjetImpressora HP Laserjet 11
Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico Mesa de ImpressoraMesa de Impressora 11
CPDCPD Monitor LCD 19Monitor LCD 19 11
DireçãoDireção Impressora CanonImpressora Canon 11
Laboratório de Informática 1Laboratório de Informática 1 Mesa para ProfessorMesa para Professor 11
Diretoria de ServiçoDiretoria de Serviço
AdminsitrativoAdminsitrativo

Impressora HP MultifuncionalImpressora HP Multifuncional 11

COZINHACOZINHA ProcessadorProcessador 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Armário VestiárioArmário Vestiário 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Televisor Tela Plana 29Televisor Tela Plana 29 11
CORREDORESCORREDORES CONJUNTO EM LOGARINA 4CONJUNTO EM LOGARINA 4

LUGARESLUGARES
1212

COZINHACOZINHA FOGÃO ATENAS 4 BOCASFOGÃO ATENAS 4 BOCAS 11
Diretoria de ServiçoDiretoria de Serviço
AdminsitrativoAdminsitrativo

Arquivo para Pasta SuspensaArquivo para Pasta Suspensa 22

CoordenaçãoCoordenação Arquivo para Pasta SuspensaArquivo para Pasta Suspensa 11
AUDITÓRIOAUDITÓRIO Condicionador de Ar tipo SplitCondicionador de Ar tipo Split 22
Diretoria de ServiçoDiretoria de Serviço
AdminsitrativoAdminsitrativo

Aparelho de Som Mini SystemAparelho de Som Mini System 22

Diretoria de ServiçoDiretoria de Serviço
AdminsitrativoAdminsitrativo

CPU 2,5 GHzCPU 2,5 GHz 22

Diretoria de ServiçoDiretoria de Serviço
AdminsitrativoAdminsitrativo

CPU Intel Core i5CPU Intel Core i5 22

Diretoria de ServiçoDiretoria de Serviço
AdminsitrativoAdminsitrativo

Estação de Trabalho com 1Estação de Trabalho com 1
módulomódulo

33

Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico Estação de Trabalho com 1Estação de Trabalho com 1
módulomódulo

44

DireçãoDireção Estação de Trabalho com 1Estação de Trabalho com 1
módulomódulo

11

Laboratório de GestãoLaboratório de Gestão Estante DesmontávelEstante Desmontável 11
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CoordenaçãoCoordenação Estante DesmontávelEstante Desmontável 11
BibliotecaBiblioteca Estante DesmontávelEstante Desmontável 1515
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Estante DesmontávelEstante Desmontável 11
CPDCPD Estante DesmontávelEstante Desmontável 11
DireçãoDireção Mesa AuxiliarMesa Auxiliar 11
Diretoria de ServiçoDiretoria de Serviço
AdminsitrativoAdminsitrativo

Mesa AuxiliarMesa Auxiliar 11

Diretoria de ServiçoDiretoria de Serviço
AdminsitrativoAdminsitrativo

Armário com 2 portas de correrArmário com 2 portas de correr 33

CoordenaçãoCoordenação Mesa para ComputadorMesa para Computador 33
Diretoria de ServiçoDiretoria de Serviço
AdminsitrativoAdminsitrativo

Monitor LCD 17Monitor LCD 17 33

DireçãoDireção Armário com 2 portas de correrArmário com 2 portas de correr 11
Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico Monitor LCD 17Monitor LCD 17 11
Diretoria de ServiçoDiretoria de Serviço
AdminsitrativoAdminsitrativo

Monitor LCD 19Monitor LCD 19 22

Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico Notebook com dois núcleosNotebook com dois núcleos 11
Multimídia - Sala 32Multimídia - Sala 32 Conjunto de Cadeira e MesaConjunto de Cadeira e Mesa

(Aluno)(Aluno)
4141

DireçãoDireção Mesa de ImpressoraMesa de Impressora 11
Sala de Aula 30Sala de Aula 30 CPU ITAUTECCPU ITAUTEC 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Mesa de Reunião RetangularMesa de Reunião Retangular 11
Sala de Aula 29Sala de Aula 29 Conjunto de Cadeira e MesaConjunto de Cadeira e Mesa

(Aluno)(Aluno)
3535

Sala de Aula 41Sala de Aula 41 CPU ITAUTECCPU ITAUTEC 11
Multimídia - Sala 32Multimídia - Sala 32 Tela de Projeção RetrátilTela de Projeção Retrátil 11
Sala 36 - Laboratório deSala 36 - Laboratório de
InformáticaInformática

Projetor EpsonProjetor Epson 11

BibliotecaBiblioteca Mesa AuxiliarMesa Auxiliar 77
Laboratório de Informática -Laboratório de Informática -
TérreoTérreo

CPU HPCPU HP 1414

CORREDORESCORREDORES Cadeira Giratória para EscritórioCadeira Giratória para Escritório 11
Laboratório de GestãoLaboratório de Gestão Cadeira AlunoCadeira Aluno 3131
Multimídia - Sala 2Multimídia - Sala 2 Televisor LG 55" PolegadasTelevisor LG 55" Polegadas 11
Sala de Aula 30Sala de Aula 30 Caixa de Som Amplificada PortátilCaixa de Som Amplificada Portátil

180W180W
11

Sala de Aula 42Sala de Aula 42 Monitor LCD 17Monitor LCD 17 11
CPDCPD Mini NobreakMini Nobreak 33
Laboratório de Informática 1Laboratório de Informática 1 Monitor LCD 19Monitor LCD 19 2525
Laboratório de Informática -Laboratório de Informática -
TérreoTérreo

Monitor LCD 19Monitor LCD 19 1414

DireçãoDireção Cadeira GiratóriaCadeira Giratória 11
Sala de Aula 41Sala de Aula 41 Caixa de Som Amplificada PortátilCaixa de Som Amplificada Portátil

180W180W
11

Multimídia - Sala 2Multimídia - Sala 2 Mesa para ComputadorMesa para Computador 11
Sala de ArtesSala de Artes Mesa de PlásticoMesa de Plástico 11
CoordenaçãoCoordenação Impressora CanonImpressora Canon 11
Diretoria de ServiçoDiretoria de Serviço
AdminsitrativoAdminsitrativo

Armário MDF 2 PortasArmário MDF 2 Portas 11

Laboratório de Informática 1Laboratório de Informática 1 Projetor SonyProjetor Sony 11
Sala de Aula 29Sala de Aula 29 Tela de Projeção RetrátilTela de Projeção Retrátil 11
CoordenaçãoCoordenação Mesa AuxiliarMesa Auxiliar 44
Diretoria de ServiçoDiretoria de Serviço
AdminsitrativoAdminsitrativo

Mesa de ImpressoraMesa de Impressora 55

Laboratório de GestãoLaboratório de Gestão Mesa AuxiliarMesa Auxiliar 33
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CPDCPD Monitor LCD 19 - (Servidor)Monitor LCD 19 - (Servidor) 11
DireçãoDireção GaveteiroGaveteiro 11
Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico GaveteiroGaveteiro 44
Sala de Aula 43Sala de Aula 43 Caixa de Som Amplificada MFCaixa de Som Amplificada MF

700700
11

RefeitórioRefeitório VentiladorVentilador 22
Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico Mesa AuxiliarMesa Auxiliar 11
Sala de Aula 43Sala de Aula 43 Conjunto de Cadeira e MesaConjunto de Cadeira e Mesa

(Professor)(Professor)
11

COZINHACOZINHA Geladeira Comercial 6 portasGeladeira Comercial 6 portas 11
AUDITÓRIOAUDITÓRIO Caixa de Som Amplificada PortátilCaixa de Som Amplificada Portátil

ECOPOWERECOPOWER
11

Laboratório de Informática 1Laboratório de Informática 1 Mesa AuxiliarMesa Auxiliar 2424
DireçãoDireção CPU HPCPU HP 11
Sala de Aula 43Sala de Aula 43 Tela de Projeção RetrátilTela de Projeção Retrátil 11
Sala de Aula 31Sala de Aula 31 Conjunto de Cadeira e MesaConjunto de Cadeira e Mesa

(Professor)(Professor)
11

Laboratório de Informática 2Laboratório de Informática 2 Cadeira FixaCadeira Fixa 2525
CPDCPD CPU HPCPU HP 22
Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico Impressora Fargo HID C50Impressora Fargo HID C50 00
Laboratório de GestãoLaboratório de Gestão Mesa RedondaMesa Redonda 11
Sala de Aula 30Sala de Aula 30 Tela de Projeção RetrátilTela de Projeção Retrátil 11
CPDCPD Servidor com 2 ProcessadoresServidor com 2 Processadores 22
Laboratório de Informática -Laboratório de Informática -
TérreoTérreo

Cadeira FixaCadeira Fixa 2424

CORREDORESCORREDORES Mesa para ComputadorMesa para Computador 11
Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico Impressora CanonImpressora Canon 11
AUDITÓRIOAUDITÓRIO Cadeira FixaCadeira Fixa 151151
Sala de Aula 41Sala de Aula 41 Monitor LCD 17Monitor LCD 17 11
CPDCPD Armário com 2 portas de correrArmário com 2 portas de correr 22
RefeitórioRefeitório Micro-OndasMicro-Ondas 22
CoordenaçãoCoordenação Monitor LCD 19Monitor LCD 19 22
Multimídia - Sala 32Multimídia - Sala 32 Projetor SonyProjetor Sony 11
Laboratório de GestãoLaboratório de Gestão CPU ITAUTECCPU ITAUTEC 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Monitor LCD 17Monitor LCD 17 11
Sala de Aula 31Sala de Aula 31 Tela de Projeção RetrátilTela de Projeção Retrátil 11
Laboratório de GestãoLaboratório de Gestão Mesa para ComputadorMesa para Computador 11
Sala de ArtesSala de Artes Cadeira FixaCadeira Fixa 11
Sala de Aula 42Sala de Aula 42 Conjunto de Cadeira e MesaConjunto de Cadeira e Mesa

(Aluno)(Aluno)
3535

Sala de ArtesSala de Artes Cadeira AlunoCadeira Aluno 3030
CPDCPD Servidor de RedeServidor de Rede 11
Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico NotebookNotebook 33
Laboratório de Informática -Laboratório de Informática -
TérreoTérreo

Mesa para ProfessorMesa para Professor 11

CoordenaçãoCoordenação Mesa de Reunião RetangularMesa de Reunião Retangular 11
Diretoria de ServiçoDiretoria de Serviço
AdminsitrativoAdminsitrativo

GaveteiroGaveteiro 33

Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico Cadeira FixaCadeira Fixa 55
Sala 36 - Laboratório deSala 36 - Laboratório de
InformáticaInformática

Mesa AuxiliarMesa Auxiliar 1717

Sala de Aula 30Sala de Aula 30 Conjunto de Cadeira e MesaConjunto de Cadeira e Mesa
(Professor)(Professor)

11

Sala dos ProfessoresSala dos Professores CPU HPCPU HP 11
CORREDORESCORREDORES Monitor LCD 19Monitor LCD 19 22

                            66 / 99                            66 / 99



 

Sala de Aula 31Sala de Aula 31 Projetor BenqProjetor Benq 11
CORREDORESCORREDORES CPU ITAUTECCPU ITAUTEC 11
Laboratório de HardwareLaboratório de Hardware Mesa para ComputadorMesa para Computador 1212
Laboratório de Informática 2Laboratório de Informática 2 Mesa para ProfessorMesa para Professor 11
Multimídia - Sala 2Multimídia - Sala 2 Cadeira FixaCadeira Fixa 11
Sala de Aula 31Sala de Aula 31 Monitor LCD 17Monitor LCD 17 11
Sala de Aula 29Sala de Aula 29 Conjunto de Cadeira e MesaConjunto de Cadeira e Mesa

(Professor)(Professor)
11

Área de ConvivênciaÁrea de Convivência Mesa para RefeitórioMesa para Refeitório 1515
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Impressora HP MultifuncionalImpressora HP Multifuncional 11
BibliotecaBiblioteca Mesa RedondaMesa Redonda 44
Laboratório de Informática 2Laboratório de Informática 2 Mesa AuxiliarMesa Auxiliar 1616
CoordenaçãoCoordenação Projetor BenqProjetor Benq 11
Sala de Aula 41Sala de Aula 41 Conjunto de Cadeira e MesaConjunto de Cadeira e Mesa

(Aluno)(Aluno)
3535

Laboratório de GestãoLaboratório de Gestão Arquivo para Pasta SuspensaArquivo para Pasta Suspensa 11
CPDCPD Estante DesmontávelEstante Desmontável 22
Sala 36 - Laboratório deSala 36 - Laboratório de
InformáticaInformática

Cadeira FixaCadeira Fixa 3333

Laboratório de Informática 2Laboratório de Informática 2 Projetor SonyProjetor Sony 11
CoordenaçãoCoordenação Cadeira de ProfessorCadeira de Professor 44
COZINHACOZINHA Armário com 2 portas de correrArmário com 2 portas de correr 11
BibliotecaBiblioteca Mesa para ComputadorMesa para Computador 11
Laboratório de HardwareLaboratório de Hardware CPU ITAUTECCPU ITAUTEC 1010
Sala de ArtesSala de Artes Armário com 2 portas de correrArmário com 2 portas de correr 11
Laboratório de Informática -Laboratório de Informática -
TérreoTérreo

Projetor EpsonProjetor Epson 11

Laboratório de HardwareLaboratório de Hardware Cadeira FixaCadeira Fixa 1111
Sala de Aula 43Sala de Aula 43 CPU ITAUTECCPU ITAUTEC 11
BibliotecaBiblioteca Cadeira AlunoCadeira Aluno 77
CoordenaçãoCoordenação Cadeira Giratória para EscritórioCadeira Giratória para Escritório 66
Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico Impressora HP MultifuncionalImpressora HP Multifuncional 22
Sala de Aula 42Sala de Aula 42 Tela de Projeção RetrátilTela de Projeção Retrátil 11
Multimídia - Sala 2Multimídia - Sala 2 Aparelho de Som PHILCO PHAparelho de Som PHILCO PH

400N400N
11

Sala de Aula 43Sala de Aula 43 Projetor EpsonProjetor Epson 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Cadeira Giratória para EscritórioCadeira Giratória para Escritório 55
CPDCPD Mesa AuxiliarMesa Auxiliar 33
Sala de Aula 43Sala de Aula 43 Conjunto de Cadeira e MesaConjunto de Cadeira e Mesa

(Aluno)(Aluno)
3535

Diretoria de ServiçoDiretoria de Serviço
AdminsitrativoAdminsitrativo

Cadeira Giratória para EscritórioCadeira Giratória para Escritório 55

Multimídia - Sala 32Multimídia - Sala 32 Caixa de Som Amplificada PortátilCaixa de Som Amplificada Portátil
AMVOXAMVOX

11

CPDCPD Monitor LCD 17Monitor LCD 17 11
Sala de ArtesSala de Artes Mesa RetangularMesa Retangular 33
Sala de Aula 29Sala de Aula 29 Caixa de Som Amplificada PortátilCaixa de Som Amplificada Portátil

180W180W
11

Laboratório de HardwareLaboratório de Hardware Mesa de Reunião RetangularMesa de Reunião Retangular 22
COZINHACOZINHA FornoForno 11
Sala de ArtesSala de Artes Carteira para AlunoCarteira para Aluno 2323
Sala de Aula 41Sala de Aula 41 Projetor EpsonProjetor Epson 11
COZINHACOZINHA FreezerFreezer 11
Sala de Aula 42Sala de Aula 42 Conjunto de Cadeira e MesaConjunto de Cadeira e Mesa

(Professor)(Professor)
11
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Sala de Aula 29Sala de Aula 29 CPU ITAUTECCPU ITAUTEC 11
Multimídia - Sala 32Multimídia - Sala 32 Conjunto de Cadeira e MesaConjunto de Cadeira e Mesa

(Professor)(Professor)
11

Laboratório de Informática 1Laboratório de Informática 1 Cadeira FixaCadeira Fixa 2525
Laboratório de Informática 1Laboratório de Informática 1 CPU LENOVOCPU LENOVO 2525
Sala de Aula 30Sala de Aula 30 Monitor LCD 17Monitor LCD 17 11
Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico Armário MDF 2 PortasArmário MDF 2 Portas 11
DireçãoDireção Cadeira FixaCadeira Fixa 33
Sala de ArtesSala de Artes Estante DesmontávelEstante Desmontável 1111
CoordenaçãoCoordenação CPU HPCPU HP 22
Laboratório de HardwareLaboratório de Hardware Monitor LCD 17Monitor LCD 17 99
Multimídia - Sala 2Multimídia - Sala 2 Cadeira UniversitáriaCadeira Universitária 3939
Sala 36 - Laboratório deSala 36 - Laboratório de
InformáticaInformática

Tela de Projeção RetrátilTela de Projeção Retrátil 11

Sala de Aula 31Sala de Aula 31 CPU ITAUTECCPU ITAUTEC 11
Sala de Aula 29Sala de Aula 29 Projetor EpsonProjetor Epson 11
Sala de Aula 31Sala de Aula 31 Caixa de Som Amplificada PortátilCaixa de Som Amplificada Portátil

180W180W
11

Sala 36 - Laboratório deSala 36 - Laboratório de
InformáticaInformática

CPU HPCPU HP 2020

DireçãoDireção Monitor LCD 19Monitor LCD 19 11
Laboratório de GestãoLaboratório de Gestão NotebookNotebook 11
Área de ConvivênciaÁrea de Convivência Balcão de AlumínioBalcão de Alumínio 22
Laboratório de QuímicaLaboratório de Química Armário com 2 portas de correrArmário com 2 portas de correr 11
Laboratório de HardwareLaboratório de Hardware Cadeira Giratória para EscritórioCadeira Giratória para Escritório 22
Sala de Aula 42Sala de Aula 42 CPU ITAUTECCPU ITAUTEC 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Mesa para ComputadorMesa para Computador 11
Sala de Aula 41Sala de Aula 41 Conjunto de Cadeira e MesaConjunto de Cadeira e Mesa

(Professor)(Professor)
11

RefeitórioRefeitório Mesa para RefeitórioMesa para Refeitório 99
Sala de Aula 29Sala de Aula 29 Monitor LCD 17Monitor LCD 17 11
Sala de Aula 41Sala de Aula 41 Tela de Projeção RetrátilTela de Projeção Retrátil 11
Sala de Aula 42Sala de Aula 42 Projetor EpsonProjetor Epson 11
Laboratório de GestãoLaboratório de Gestão Carteira para AlunoCarteira para Aluno 1010
Laboratório de Informática 2Laboratório de Informática 2 Monitor LCD 19Monitor LCD 19 1818
BibliotecaBiblioteca Cadeira FixaCadeira Fixa 11
Sala de Aula 30Sala de Aula 30 Projetor EpsonProjetor Epson 11
COZINHACOZINHA Bancada de InoxBancada de Inox 11
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Mesa RetangularMesa Retangular 11
Sala de Aula 42Sala de Aula 42 Caixa de Som Amplificada PortátilCaixa de Som Amplificada Portátil

MU 180MU 180
11

Laboratório de Informática -Laboratório de Informática -
TérreoTérreo

Cadeira de ProfessorCadeira de Professor 33

Laboratório de Informática 1Laboratório de Informática 1 Tela de Projeção RetrátilTela de Projeção Retrátil 11
Diretoria de ServiçoDiretoria de Serviço
AdminsitrativoAdminsitrativo

Mesa RedondaMesa Redonda 11

AUDITÓRIOAUDITÓRIO Projetor BenqProjetor Benq 11
Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico CPU HPCPU HP 55
Laboratório de Informática 2Laboratório de Informática 2 CPU HPCPU HP 1919
Laboratório de Informática 2Laboratório de Informática 2 Tela de Projeção RetrátilTela de Projeção Retrátil 11
Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico Armário com 2 portas de correrArmário com 2 portas de correr 11
Sala de Aula 43Sala de Aula 43 Monitor LCD 17Monitor LCD 17 11

Recursos FinanceirosRecursos Financeiros
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A ETEC de Registro conta hoje como provedor de recursos do Centro Paula Souza com as DMPP -A ETEC de Registro conta hoje como provedor de recursos do Centro Paula Souza com as DMPP -
Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, DGA - Despesas com Genêros Alimentícios fornecido pelaDespesas Miúdas e de Pronto Pagamento, DGA - Despesas com Genêros Alimentícios fornecido pela
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, da APM - Associação de Pais e Mestes da ETEC deSecretaria da Educação do Estado de São Paulo, da APM - Associação de Pais e Mestes da ETEC de
Registroe do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.Registroe do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.

Os dados de 2018, são:Os dados de 2018, são:
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DMPP: DMPP: Despesas Miúdas de Pronto PagamentoDespesas Miúdas de Pronto Pagamento

APM: APM: Associação de Pais e Mestres da ETEC de RegistroAssociação de Pais e Mestres da ETEC de Registro

PDDE: PDDE: Programa Dinheiro Direto na EscolaPrograma Dinheiro Direto na Escola

DGA: DGA: Despesas com Genêros AlimentíciosDespesas com Genêros Alimentícios

Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados
  

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIASERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

EMPRESA:EMPRESA:AURUM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELIAURUM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI

CNPJ Nº:CNPJ Nº:19.734.392/0001-4019.734.392/0001-40

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:4.924.872-34.924.872-3

PROCESSO Nº:PROCESSO Nº:1014/161014/16

CONTRATO Nº:CONTRATO Nº:100/16100/16

NOME DO GESTOR:NOME DO GESTOR:KLEBER DE MORAIS LEMOSKLEBER DE MORAIS LEMOS

Nº DE COLABORADORES:Nº DE COLABORADORES:04 (quatro) vigilantes04 (quatro) vigilantes

-Gisiel Pereira(Plantão Noturno)-Gisiel Pereira(Plantão Noturno)
-Jamir Gonçalves (Plantão Diurno)-Jamir Gonçalves (Plantão Diurno)
-Wanderlei Pedroso Cardoso(Plantão Noturno)-Wanderlei Pedroso Cardoso(Plantão Noturno)
-Sérgio Pedroso Cardoso(Plantão Diurno)-Sérgio Pedroso Cardoso(Plantão Diurno)

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

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

VIGÊNCIA CONTRATO Nº:VIGÊNCIA CONTRATO Nº:30/04/202030/04/2020

SERVIÇOS DE LIMPEZASERVIÇOS DE LIMPEZA

EMPRESA:EMPRESA:BARUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELIBARUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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CNPJ Nº:CNPJ Nº:02.074.374/0001-8702.074.374/0001-87

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:INSENTAINSENTA

PROCESSO Nº:PROCESSO Nº:02489/1802489/18

CONTRATO Nº:CONTRATO Nº:105/18105/18

NOME DO GESTOR:NOME DO GESTOR:KLEBER DE MORAIS LEMOSKLEBER DE MORAIS LEMOS

Nº DE COLABORADORES:Nº DE COLABORADORES:03 (TRÊS) - Auxiliar de Limpeza03 (TRÊS) - Auxiliar de Limpeza

-ADRIANA DA GUIA ROSA-ADRIANA DA GUIA ROSA

-CLAUDILENE MARIA DA SILVA-CLAUDILENE MARIA DA SILVA

-AUREA PEREIRA-AUREA PEREIRA

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

VIGÊNCIA CONTRATO Nº:VIGÊNCIA CONTRATO Nº:02/07/202002/07/2020

  
Colegiados, Organizações e Instituições AuxiliaresColegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
DenominaçãoDenominação CONSELHO DE ESCOLACONSELHO DE ESCOLA
DescriçãoDescrição  O Conselho de escola tem colegiado de natureza O Conselho de escola tem colegiado de natureza

consultiva e deliberativa, constitui porconsultiva e deliberativa, constitui por
representantes de pais, professores, alunos erepresentantes de pais, professores, alunos e
funcionários. A função do Conselho de Escola é defuncionários. A função do Conselho de Escola é de
atuar articuladamente com a direção da escola noatuar articuladamente com a direção da escola no
processo de gestão pedagógica, administrativa eprocesso de gestão pedagógica, administrativa e
financeira da escola. A eleição do Conselho definanceira da escola. A eleição do Conselho de
Escola é elaborada anualmente, durante osEscola é elaborada anualmente, durante os
primeiros dois meses letivos. Os representantesprimeiros dois meses letivos. Os representantes
de professores, especialistas de educação -de professores, especialistas de educação -
diretor, coordenador, funcionários, pais e alunosdiretor, coordenador, funcionários, pais e alunos
serão eleitos pelos seus pares através deserão eleitos pelos seus pares através de
assembleias distintas, convocadas pelo Diretor daassembleias distintas, convocadas pelo Diretor da
Escola. A eleição dos membros do Conselho deEscola. A eleição dos membros do Conselho de
Escola serão lavradas em ata, registrada em livroEscola serão lavradas em ata, registrada em livro
protocolo e com assinatura de todos osprotocolo e com assinatura de todos os
participantes, devendo ser afixada em local visívelparticipantes, devendo ser afixada em local visível
para toda a comunidade escolar. Apara toda a comunidade escolar. A
regulamentação do Conselho de Escola estáregulamentação do Conselho de Escola está
revista na seguinte legislação; - Lei Complementarrevista na seguinte legislação; - Lei Complementar
444/85, art. 95 - Comunicado SE de 31/03/86 -444/85, art. 95 - Comunicado SE de 31/03/86 -
Comunicado SE de 10/03/93 MEMBROS DOComunicado SE de 10/03/93 MEMBROS DO
CONSELHO DE ESCOLA DESTA UNIDADE ESCOLARCONSELHO DE ESCOLA DESTA UNIDADE ESCOLAR
– 2017/2018 - PRESIDENTE NATO: MAURO SÉRGIO– 2017/2018 - PRESIDENTE NATO: MAURO SÉRGIO
ADINOLFI - REPRESENTANTE DOSADINOLFI - REPRESENTANTE DOS
COORDENADORES: EDINALDO DE AZEVEDO -COORDENADORES: EDINALDO DE AZEVEDO -
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REPRESENTANTES DOS PROFESSORES: JOSÉREPRESENTANTES DOS PROFESSORES: JOSÉ
CRISTIANO DE GÓIS - REPRESENTANTE DOSCRISTIANO DE GÓIS - REPRESENTANTE DOS
SERVIDORES TÉNICO-ADMINISTRATIVO: ROSÉLIASERVIDORES TÉNICO-ADMINISTRATIVO: ROSÉLIA
COSTA DIAS RIBEIRO - REPRESENTANTE DOS PAISCOSTA DIAS RIBEIRO - REPRESENTANTE DOS PAIS
DE ALUNOS: SANDRA MODOLO DE ASSUMPÇÃO -DE ALUNOS: SANDRA MODOLO DE ASSUMPÇÃO -
REPRESENTANTE DOS ALUNOS: ALEJANDROREPRESENTANTE DOS ALUNOS: ALEJANDRO
RUBENS NORONHA DIAZ e VALÉRIA CRISTINARUBENS NORONHA DIAZ e VALÉRIA CRISTINA
BATISTA DE MORAIS - REPRESENTANTE DOSBATISTA DE MORAIS - REPRESENTANTE DOS
ALUNOS EGRESSOS: DIEGO MAX DA SILVA -ALUNOS EGRESSOS: DIEGO MAX DA SILVA -
ORIENTADORA EDUCACIONAL - DANIELA GALVÃOORIENTADORA EDUCACIONAL - DANIELA GALVÃO
VIDOTO - COORDENADORA PEDAGÓGICA: EUNICEVIDOTO - COORDENADORA PEDAGÓGICA: EUNICE
DE LIMA COUTO COMUNIDADE EXTRAESCOLAR -DE LIMA COUTO COMUNIDADE EXTRAESCOLAR -
REPRESENTANTE DOS EMPRESÁRIOS VINCULADOSREPRESENTANTE DOS EMPRESÁRIOS VINCULADOS
A UM DOS CURSOS: ELAINE DE OLIVEIRAA UM DOS CURSOS: ELAINE DE OLIVEIRA
GONÇALVES (HOSPITAL SÃO JOSÉ) -GONÇALVES (HOSPITAL SÃO JOSÉ) -
REPRESENTANTE DE ENTIDADE ASSISTENCIAL:REPRESENTANTE DE ENTIDADE ASSISTENCIAL:
NÍCIO TEIXEIRA (LAR DOS VELHINHOS) -NÍCIO TEIXEIRA (LAR DOS VELHINHOS) -
REPRESENTANTE DE EMPRESA VINCULADA A UMREPRESENTANTE DE EMPRESA VINCULADA A UM
DOS CURSOS: EDIVALDA SOUZA DE ARRUDADOS CURSOS: EDIVALDA SOUZA DE ARRUDA
(ACIAR) - REPRESENTANTE DOS DEMAIS(ACIAR) - REPRESENTANTE DOS DEMAIS
SEGUIMENTOS DE INTERESSE DA ESCOLA;SEGUIMENTOS DE INTERESSE DA ESCOLA;
GABRIEL BERTELLI CABRAL (AMAVALE -GABRIEL BERTELLI CABRAL (AMAVALE -
ASSOCIAÇÃOO DOS MINERADORES DO VALE DOASSOCIAÇÃOO DOS MINERADORES DO VALE DO
RIBEIRA).RIBEIRA).

DenominaçãoDenominação APMAPM
DescriçãoDescrição A APM uma entidade jurídica de direito privado,A APM uma entidade jurídica de direito privado,

criada com a finalidade de colaborar para ocriada com a finalidade de colaborar para o
aperfeiçoamento do processo educacional, para aaperfeiçoamento do processo educacional, para a
assistir a escola e para integrar escola-assistir a escola e para integrar escola-
comunidade. Atualmente, sua principal função emcomunidade. Atualmente, sua principal função em
atuar em conjunto com o Conselho de Escola, naatuar em conjunto com o Conselho de Escola, na
gestão da unidade escolar, participando dasgestão da unidade escolar, participando das
decisões relativas à organização e aodecisões relativas à organização e ao
funcionamento escolar nos aspectosfuncionamento escolar nos aspectos
administrativos. Através do Decreto nº 12.983, deadministrativos. Através do Decreto nº 12.983, de
15 de dezembro de 1978, alterado pelo Decreto15 de dezembro de 1978, alterado pelo Decreto
nº 48.408, de 06 de Janeiro de 2004, foinº 48.408, de 06 de Janeiro de 2004, foi
estabelecido o Estatuto Padrão da Associação deestabelecido o Estatuto Padrão da Associação de
Pais e Mestres, e este instrumento que dispõePais e Mestres, e este instrumento que dispõe
sobre as finalidades, atribuições e deveres para osobre as finalidades, atribuições e deveres para o
seu funcionamento como instituição. A APM éseu funcionamento como instituição. A APM é
responsável pela terceirização da Cantina, noresponsável pela terceirização da Cantina, no
momento em processo de Licitação para novamomento em processo de Licitação para nova
ocupação. MEMBROS DA APM DESTA UNIDADEocupação. MEMBROS DA APM DESTA UNIDADE
ESCOLAR – 2018 DIRETORIA EXECUTIVA -ESCOLAR – 2018 DIRETORIA EXECUTIVA -
DIRETOR EXECUTIVO: ALEX SANDERS MOREIRADIRETOR EXECUTIVO: ALEX SANDERS MOREIRA
ROSA - VICE DIRETOR EXECUTIVO: EDINALDOROSA - VICE DIRETOR EXECUTIVO: EDINALDO
PEREIRA AZEVEDO - SECRETARIO: ROSÉLIA COSTAPEREIRA AZEVEDO - SECRETARIO: ROSÉLIA COSTA
DIAS RIBEIRO - DIRETOR FINANCEIRO: KLEBER DEDIAS RIBEIRO - DIRETOR FINANCEIRO: KLEBER DE
MORAES LEMOS - VICE DIRETOR FINANCEIRO:MORAES LEMOS - VICE DIRETOR FINANCEIRO:
DIEGO MAX DA SILVA - DIRETOR CULTURAL,DIEGO MAX DA SILVA - DIRETOR CULTURAL,
ESPORTIVO E SOCIAL: ANDREIA REGINA BEZERRAESPORTIVO E SOCIAL: ANDREIA REGINA BEZERRA
DE AZEVEDO - DIRETOR DE PATRIMÔNIO:RAMONDE AZEVEDO - DIRETOR DE PATRIMÔNIO:RAMON
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ALVES TRIGO CONSELHO DELIBERATIVO DIRETORALVES TRIGO CONSELHO DELIBERATIVO DIRETOR
DA ETEC DE REGISTRO: MAURO SÉRGIO ADINOLFIDA ETEC DE REGISTRO: MAURO SÉRGIO ADINOLFI
Suplente: GLAUCO LINO Professor: CARLOSSuplente: GLAUCO LINO Professor: CARLOS
REGINALDO DE CARVALHO ESPÍNDOLA,REGINALDO DE CARVALHO ESPÍNDOLA,
ROSÂNGELA XAVIER MATTA; SIMONE DA SILVAROSÂNGELA XAVIER MATTA; SIMONE DA SILVA
DIAS CAETANO E JUCILENE RIBEIRO MACHADO. Ex-DIAS CAETANO E JUCILENE RIBEIRO MACHADO. Ex-
Professor: FERNANDO HENRIQUE LAMEU Pai/Mãe-Professor: FERNANDO HENRIQUE LAMEU Pai/Mãe-
SANDRA MODOLO ASSUMPÇÃO, CRISTIANE DESANDRA MODOLO ASSUMPÇÃO, CRISTIANE DE
AZEVEDO SILVA E JOSÉ NILSON LIMA MATOSAZEVEDO SILVA E JOSÉ NILSON LIMA MATOS
Alunos: LIDIANE RIBEIRO PIRES E CARLAAlunos: LIDIANE RIBEIRO PIRES E CARLA
CRISTIANE DA COSTA SILVA CONSELHO FISCALCRISTIANE DA COSTA SILVA CONSELHO FISCAL
Pai/Mãe de aluno: GILSON OSSAMU USSUKI EPai/Mãe de aluno: GILSON OSSAMU USSUKI E
EDMILSON SOARES DE CASTRO Membro: JOSÉEDMILSON SOARES DE CASTRO Membro: JOSÉ
CRISTIANO DE GÓIS Suplente: FRANKLIN DACRISTIANO DE GÓIS Suplente: FRANKLIN DA
COSTA Ao colegiado da APM cabe gerir osCOSTA Ao colegiado da APM cabe gerir os
recursos financeiros recebidos dos vestibulinhos erecursos financeiros recebidos dos vestibulinhos e
PDDE, sendo este último conseguido viaPDDE, sendo este último conseguido via
compromisso firmado com o FNDE em 2017. Acompromisso firmado com o FNDE em 2017. A
diretoria também fica responsável peladiretoria também fica responsável pela
coordenação do vestibulinho na Sede e Classescoordenação do vestibulinho na Sede e Classes
Descentralizadas, como o processo de divulgaçãoDescentralizadas, como o processo de divulgação
e aplicação do vestibular, conforme calendárioe aplicação do vestibular, conforme calendário
proposto pela empresa FAT e CPS.proposto pela empresa FAT e CPS.

DenominaçãoDenominação CIPACIPA
DescriçãoDescrição A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –

CIPA, tem como objetivo prevenir acidentes eCIPA, tem como objetivo prevenir acidentes e
doenças decorrentes do trabalho de modo adoenças decorrentes do trabalho de modo a
tornar compatível permanentemente o trabalhotornar compatível permanentemente o trabalho
com a preservação da vida e promoção da saúdecom a preservação da vida e promoção da saúde
do trabalhador. Conforme a legislação vigente,do trabalhador. Conforme a legislação vigente,
apenas um representante para empresas com atéapenas um representante para empresas com até
50 funcionários. A CIPA foi constituída em 20 de50 funcionários. A CIPA foi constituída em 20 de
novembro de 2013. GESTÃO 2018 / 2019 I –novembro de 2013. GESTÃO 2018 / 2019 I –
Representante do Empregador: Titular: - AlexRepresentante do Empregador: Titular: - Alex
Sanders Moreira Rosa Entre os meses deSanders Moreira Rosa Entre os meses de
setembro de outubro de cada ano é realizada asetembro de outubro de cada ano é realizada a
SIPAT - Semana Interna de Prevenção deSIPAT - Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho, provovido e organizadoAcidentes de Trabalho, provovido e organizado
pela CIPA, com auxílio da gestão escolar e depela CIPA, com auxílio da gestão escolar e de
professores dispostos a contribuir com seusprofessores dispostos a contribuir com seus
conhecimentos, que busca trazer palestras deconhecimentos, que busca trazer palestras de
prevenção às drogas, a questão da preocupaçãoprevenção às drogas, a questão da preocupação
ambiental e responsabilidades de cada um, alémambiental e responsabilidades de cada um, além
de treinamento de atendimento de primeirosde treinamento de atendimento de primeiros
socorros. A CIPA, com a colaboração do professorsocorros. A CIPA, com a colaboração do professor
Gerson Sergino promove a capacitação dos alunosGerson Sergino promove a capacitação dos alunos
ingressantes para composição da Brigada deingressantes para composição da Brigada de
Incêndio da unidade escolar.Incêndio da unidade escolar.

DenominaçãoDenominação GRÊMIO ESTUDANTILGRÊMIO ESTUDANTIL
DescriçãoDescrição Os grêmios estudantis são formados por alunosOs grêmios estudantis são formados por alunos

das escolas, que são responsáveis pelodas escolas, que são responsáveis pelo
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desenvolvimento de atividades culturais,desenvolvimento de atividades culturais,
esportivas, sociais e de cidadania. Por meio dosesportivas, sociais e de cidadania. Por meio dos
grêmios, os jovens podem exercer a participaçãogrêmios, os jovens podem exercer a participação
democrática na sociedade, além de desenvolver odemocrática na sociedade, além de desenvolver o
espírito de liderança e responsabilidade. Asespírito de liderança e responsabilidade. As
agremiações, ao lado dos diretores eagremiações, ao lado dos diretores e
coordenadores pedagógicos, podem tambémcoordenadores pedagógicos, podem também
colaborar para a gestão das escolas, auxiliandocolaborar para a gestão das escolas, auxiliando
nos bons resultados de aprendizagem. Na unidadenos bons resultados de aprendizagem. Na unidade
escola já existe o grêmio estudantil formado,escola já existe o grêmio estudantil formado,
sendo que em maio de 2018 será eleita novasendo que em maio de 2018 será eleita nova
chapa para novo mandato. No dia 27 de março,chapa para novo mandato. No dia 27 de março,
foi realizada reunião com as chapas quefoi realizada reunião com as chapas que
concorreram a composição do grêmio estudantilconcorreram a composição do grêmio estudantil
para o ano de 2018. Nesta reunião os alunospara o ano de 2018. Nesta reunião os alunos
foram orientados sobre a importância do grêmioforam orientados sobre a importância do grêmio
na escola, como organizar e quem pode participarna escola, como organizar e quem pode participar
do grêmio estudantil. Estavam presentes nado grêmio estudantil. Estavam presentes na
reunião, o coordenador de curso do Ensino Médio,reunião, o coordenador de curso do Ensino Médio,
Prof. Edinaldo Azevedo e o Assistente TécnicoProf. Edinaldo Azevedo e o Assistente Técnico
Administrativo, Prof. Alex Sanders Moreira Rosa.Administrativo, Prof. Alex Sanders Moreira Rosa.
Participaram os alunos do 1º e 2º ano do ensinoParticiparam os alunos do 1º e 2º ano do ensino
médio candidatos à eleição. Coordenador Geral:médio candidatos à eleição. Coordenador Geral:
Rudinei Kuznier da Silva Coordenador (Suplente):Rudinei Kuznier da Silva Coordenador (Suplente):
Catarina Theobaldino de Oliveira CoordenadorCatarina Theobaldino de Oliveira Coordenador
Financeiro (Titular): Naielly Caroliny CarravieriFinanceiro (Titular): Naielly Caroliny Carravieri
Coordenador Financeiro (Suplente): VitoriaCoordenador Financeiro (Suplente): Vitoria
Assumpção Mendes Coordenador social (Titular):Assumpção Mendes Coordenador social (Titular):
Mariana Regina Cabrinha de Lima CoordenadorMariana Regina Cabrinha de Lima Coordenador
Social (Suplente): João Pedro Estella de FrancaSocial (Suplente): João Pedro Estella de Franca
Coordenador da comunicação (titular): PamelaCoordenador da comunicação (titular): Pamela
Florêncio de Sousa Coordenador de ComunicaçãoFlorêncio de Sousa Coordenador de Comunicação
(Suplente): Millena Raysa de Oliveira Martins(Suplente): Millena Raysa de Oliveira Martins
Coordenador de Esportes (Titular) ViniciusCoordenador de Esportes (Titular) Vinicius
Quintino e Costa coordenador de EsportesQuintino e Costa coordenador de Esportes
(Suplente): Maria Eduarda da Silva Maia Tavares(Suplente): Maria Eduarda da Silva Maia Tavares
Coordenador Cultural (Titular): Raquel CristinaCoordenador Cultural (Titular): Raquel Cristina
Lima Guimaraes Coordenador Cultural (Suplente):Lima Guimaraes Coordenador Cultural (Suplente):
Larissa Eymi Toyohashi Coordenador de RelaçõesLarissa Eymi Toyohashi Coordenador de Relações
Acadêmicas (Titular): Mylena Lima de FreitasAcadêmicas (Titular): Mylena Lima de Freitas
Coordenador de Relações Acadêmicas (Suplente):Coordenador de Relações Acadêmicas (Suplente):
Willian Paulo Pioker de SouzaWillian Paulo Pioker de Souza

MissãoMissão
  

FORMAR CIDADÃOS COM COMPETÊNCIA PROFISSIONAL, OFERECENDO UM CURRÍCULO ATUALIZADOFORMAR CIDADÃOS COM COMPETÊNCIA PROFISSIONAL, OFERECENDO UM CURRÍCULO ATUALIZADO
QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES LOCAIS E REGIONAISCOM COMPROMISSO SOCIAL E PRINCÍPIOSQUE ATENDA ÀS NECESSIDADES LOCAIS E REGIONAISCOM COMPROMISSO SOCIAL E PRINCÍPIOS
ÉTICOS, QUE VALORIZAM O RESPEITO À VIDA, À CIDADANIA, À COLETIVIDADE E AO MEIO-AMBIENTE.ÉTICOS, QUE VALORIZAM O RESPEITO À VIDA, À CIDADANIA, À COLETIVIDADE E AO MEIO-AMBIENTE.
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VisãoVisão

SER A MELHOR ESCOLA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO DO VALE DO RIBEIRA, COMPROMETIDA COM OSER A MELHOR ESCOLA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO DO VALE DO RIBEIRA, COMPROMETIDA COM O
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO REGIONAL .DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO REGIONAL .

Características RegionaisCaracterísticas Regionais
  

CONTEXTO REGIONAL (dados socioeconômicos da região)CONTEXTO REGIONAL (dados socioeconômicos da região)

Caracterização da região administrativa de RegistroCaracterização da região administrativa de Registro  

A Etec de Registro está inserida na região do Vale do Ribeira, localizada a sudoeste do Estado de SãoA 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 comPaulo e composta por 23 municipios. Possui um território formado por áreas ocupadas com
atividades agropecuárias e exploração mineral, porém é caracterizada por possuir belezas naturaisatividades 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 Estaçõesexuberantes 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 comoEcológicas estão catalogadas mais de 10 mil espécies de fauna e flora declaradas pela Unesco como
Reserva da Biosfera por sua diversidade.Reserva da Biosfera por sua diversidade.

O Vale do Ribeira,alem das belezas naturais complementam a arquitetura natural osrios Ribeira deO Vale do Ribeira,alem das belezas naturais complementam a arquitetura natural osrios Ribeira de
Iguape e seus afluentes Açungui, Capivari, Pardo, Turvo,Juquiá, São Lourenço, Jacupiranga,Iguape e seus afluentes Açungui, Capivari, Pardo, Turvo,Juquiá, São Lourenço, Jacupiranga,
Itapirapuã, Una da Aldeia e Itariri. No âmbito ambiental, a Região possui os últimos remanescentesItapirapuã, Una da Aldeia e Itariri. No âmbito ambiental, a Região possui os últimos remanescentes
de Mata Atlântica do Estado, contando com as Unidadesde Conservação, as quais podem serde Mata Atlântica do Estado, contando com as Unidadesde Conservação, as quais podem ser
divididas em duas categorias, Proteção Integral e Uso Sustentável. Segundo o SNUC (LEI 9.985,divididas em duas categorias, Proteção Integral e Uso Sustentável. Segundo o SNUC (LEI 9.985,
2000), considera-se parte da categoria de Proteção Integral: Parques, Estações Ecológicas, Reservas2000), considera-se parte da categoria de Proteção Integral: Parques, Estações Ecológicas, Reservas
Biológicas, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre; e a de Uso Sustentável: APA (Área deBiológicas, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre; e a de Uso Sustentável: APA (Área de
Proteção Ambiental), ARIE (Área de Relevante de Interesse Ecológico), Floresta Nacional, ReservaProteção Ambiental), ARIE (Área de Relevante de Interesse Ecológico), Floresta Nacional, Reserva
Extrativista (Resex), Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e ReservaExtrativista (Resex), Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reserva
Particular de Patrimônio Natural (RPPN).Particular de Patrimônio Natural (RPPN).

Desta forma, apresenta-se os seguintes números de Unidades de Conservação (Relatório deDesta forma, apresenta-se os seguintes números de Unidades de Conservação (Relatório de
Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 11, 2017):Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 11, 2017):

Proteção IntegralProteção Integral QuantidadesQuantidades
ParquesParques 1414
Estações EcológicasEstações Ecológicas 33

Uso SustentávelUso Sustentável QuantidadesQuantidades
APAAPA 88
ARIEARIE 33
ResexResex 33
RDSRDS 77
RPPNRPPN 66

A partir destas características, o Vale do Ribeira apresenta-se como principais atividadesA partir destas características, o Vale do Ribeira apresenta-se como principais atividades
econômicas, o setor de serviços, os de agropecuária (banana, bovinos, bubalinos, plantaseconômicas, o setor de serviços, os de agropecuária (banana, bovinos, bubalinos, plantas
ornamentais) e mineração (cimento, cal, areia e brita para construção), além do turismo e da pescaornamentais) e mineração (cimento, cal, areia e brita para construção), além do turismo e da pesca
nos municípios litorâneos. A Bacia é tida como de Conservação devido à elevada disponibilidadenos municípios litorâneos. A Bacia é tida como de Conservação devido à elevada disponibilidade
hídrica de boa qualidade, à pequena demanda de uso e ao baixo potencial de poluição; a coberturahídrica de boa qualidade, à pequena demanda de uso e ao baixo potencial de poluição; a cobertura
vegetal natural é da ordem de 80%.vegetal natural é da ordem de 80%.
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Por suas características a região, tem significativa preocupação com a preservação ambiental, poisPor suas características a região, tem significativa preocupação com a preservação ambiental, pois
abriga um polo industrial baseado na extração de minério, com quatro barragens de rejeitos deabriga um polo industrial baseado na extração de minério, com quatro barragens de rejeitos de
mineração, no município de Cajati/SP.As quatro barragensestão incluídas no Plano Nacional demineração, no município de Cajati/SP.As quatro barragensestão incluídas no Plano Nacional de
Segurança de Barragens (PNSB), na listagem da Agência Nacional de Mineração (ANM) e sãoSegurança de Barragens (PNSB), na listagem da Agência Nacional de Mineração (ANM) e são
administradas pela Mosaic Fertilizantes desde janeiro de 2018. São elas: um depósito de calcárioadministradas pela Mosaic Fertilizantes desde janeiro de 2018. São elas: um depósito de calcário
sólido, uma barragem de calcário com baixo volume de água, uma barragem de rejeito dosólido, uma barragem de calcário com baixo volume de água, uma barragem de rejeito do
beneficiamento mineral e uma barragem de água.As barragens, segundo a empresa, apresentambeneficiamento mineral e uma barragem de água.As barragens, segundo a empresa, apresentam
categoria de risco baixo e Dano Potencial Associado (DPA) alto. Para tanto, a escola avalia acategoria de risco baixo e Dano Potencial Associado (DPA) alto. Para tanto, a escola avalia a
necessidade de em 2019, desenvolver uma trabalho forte voltado para a conscientização ambientalnecessidade de em 2019, desenvolver uma trabalho forte voltado para a conscientização ambiental
com foco individual e social visando a preservação à vida..com foco individual e social visando a preservação à vida..

Destaca-se ainda, que a Região abriga comunidades tradicionais amparadas pela ConstituiçãoDestaca-se ainda, que a Região abriga comunidades tradicionais amparadas pela Constituição
Federal de 1988, art. 231 da CF/88 refira-se, em geral, aos indígenas como titulares de direitos e oFederal de 1988, art. 231 da CF/88 refira-se, em geral, aos indígenas como titulares de direitos e o
art. 68 da ADCT aos remanescentes de quilombos, o art. 232 da CF/88 confere legitimidade paraart. 68 da ADCT aos remanescentes de quilombos, o art. 232 da CF/88 confere legitimidade para
entrar em juízo não só aos indígenas e suas organizações, mas também às suas comunidades. Taisentrar em juízo não só aos indígenas e suas organizações, mas também às suas comunidades. Tais
comunidades se localizam principalmente nos municípios de Iporanga, Eldorado, Barra do Turvo,comunidades se localizam principalmente nos municípios de Iporanga, Eldorado, Barra do Turvo,
Juquiá, Pariquera-Açu, Cananeia, Iguape e Registro.Juquiá, Pariquera-Açu, Cananeia, Iguape e Registro.

Mapa 1: MunicípiosMapa 1: Municípios

Fonte: www.google.com.br.Fonte: www.google.com.br.

Registro é considerado o principal município da Região, possui a maior população doVale (estimadaRegistro é considerado o principal município da Região, possui a maior população doVale (estimada
em em 56.24956.249.IBGE.2018), com o maior orçamento, a maior disponibilidade de vagas para o Ensino.IBGE.2018), 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 principaisTécnico, Ensino Superior e Escolas de ensino fundamental e médio público e privado. As principais
atividades do município são as atividades de exploração mineral, agropecuária, comércio e serviços.atividades do município são as atividades de exploração mineral, agropecuária, comércio e serviços.

A cidade tem acesso pela Rodovia Regis Bittencourt (BR 116); dista 187Km da cidade de SãoA 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 dePaulo/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, àCampinas/SP. Outras Rodovias; a SP-139 liga Registro à cidade de São Miguel Arcanjo/SP e SP-127, à
cidade de Itapetininga/SP.cidade de Itapetininga/SP.

Registro conta com uma posição geográfica privilegiada: é rota para as regiões Sul e Sudeste doRegistro 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 siBrasil 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.serviços em todas as áreas e pessoas que se servem dos serviços aqui oferecidos.

São apresentados a seguir alguns indicadpres socioeconômicos da região do Vale do Ribeira e queSão apresentados a seguir alguns indicadpres socioeconômicos da região do Vale do Ribeira e que
podem impactar o trabalho da escola. Destacamos que os dados aqui apresentados e utilizados apodem impactar o trabalho da escola. Destacamos que os dados aqui apresentados e utilizados a
partir do site da FundaçãoSEADE.gov.br, sendo alguns referentes a 2018 e outros referentes a anospartir do site da FundaçãoSEADE.gov.br, sendo alguns referentes a 2018 e outros referentes a anos
anteriores, porém os que representam as informações mais atualizadas que estão hojeanteriores, porém os que representam as informações mais atualizadas que estão hoje
disponibilizadas para consulta.disponibilizadas para consulta.
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Os anos da pesquisa são apresentados nos indicadores.Os anos da pesquisa são apresentados nos indicadores.

1.1.1.1.  INDICADORES REGIONAIS  INDICADORES REGIONAIS/ / SEADESEADE
POPULAÇÃO 2018POPULAÇÃO 2018
Região Administrativa 273.568Região Administrativa 273.568
Estado 44.324.930Estado 44.324.930

Fonte:Fonte: SEADE.gov.br.2019. SEADE.gov.br.2019.

TAXA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL 2018TAXA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL 2018
Região Administrativa 0,18Região Administrativa 0,18
Estado 0,81Estado 0,81

Fonte:Fonte: SEADE.gov.br.2019. SEADE.gov.br.2019.

  População, por grupos de idade  População, por grupos de idade

de 0 a 4 Anosde 0 a 4 Anos 3.6733.673
de 5 a 9 Anosde 5 a 9 Anos 3.7353.735
de 10 a 14 Anosde 10 a 14 Anos 3.7083.708
de 15 a 19 Anosde 15 a 19 Anos 4.2524.252
de 20 a 24 Anosde 20 a 24 Anos 4.6724.672
de 25 a 29 Anosde 25 a 29 Anos 4.0434.043
de 30 a 34 Anosde 30 a 34 Anos 3.7603.760
de 35 a 39 Anosde 35 a 39 Anos 3.9483.948
de 40 a 44 Anosde 40 a 44 Anos 4.0374.037
de 45 a 49 Anosde 45 a 49 Anos 3.6893.689
de 50 a 54 Anosde 50 a 54 Anos 3.4113.411
de 55 a 59 Anosde 55 a 59 Anos 3.0273.027
de 60 a 64 Anosde 60 a 64 Anos 2.4832.483
de 65 a 69 Anosde 65 a 69 Anos 2.0172.017
de 70 a 74 Anosde 70 a 74 Anos 1.5241.524
de 75 Anos e Maisde 75 Anos e Mais 2.1952.195

SEADE. SEADE. http://www.imp.seade.gov.brhttp://www.imp.seade.gov.br.2019.2019

A Tabela mostra que há uma faixa de população em idades plenamente pertinentes ao trabalho eA Tabela mostra 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.cursos ofertados pela escola, revelando que temos expressivo número de público-alvo.

População de 18 a 24 anos com pelo menos Ensino Médio completo(em %/2010)População de 18 a 24 anos com pelo menos Ensino Médio completo(em %/2010)
Região Administrativa 47,93Região Administrativa 47,93
Estado 57,89Estado 57,89

Fonte:Fonte: SEADE.gov.br.2019. SEADE.gov.br.2019.

INDICE DE ENVELHECIMENTO 2019INDICE DE ENVELHECIMENTO 2019
Região Administrativa 71,97Região Administrativa 71,97
Estado 78,13Estado 78,13

Fonte:Fonte: SEADE.gov.br.2019. SEADE.gov.br.2019.

 PIB per Capita (Em reais correntes) - 2016 PIB per Capita (Em reais correntes) - 2016
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Região Administrativa25.831.88.Região Administrativa25.831.88.
Estado 43.003.004Estado 43.003.004

Fonte:Fonte: SEADE.gov.br.2019. SEADE.gov.br.2019.

Os dados coletados e expostos apresentam a grande diferença das condições socioeconômicas daOs dados coletados e expostos apresentam a grande diferença das condições socioeconômicas da
região do Vale do Ribeira quando comparadas às do Estado de São Paulo: índices inferiores quantoregião do Vale do Ribeira quando comparadas às do Estado de São Paulo: índices inferiores quanto
àtaxa geométrica de crescimento populacional e PIB per capta, que embora seja o de 2016 (últimosàtaxa geométrica de crescimento populacional e PIB per capta, que embora seja o de 2016 (últimos
dados disponíveis) revela a distância da região (25.831.88.), com a média estadual (43.003.004).dados disponíveis) revela a distância da região (25.831.88.), com a média estadual (43.003.004).

GRAU DE URBANIZAÇÃO - 2018GRAU DE URBANIZAÇÃO - 2018
Região Administrativa 73,50Região Administrativa 73,50
Estado 96,42Estado 96,42

Fonte:Fonte: SEADE.gov.br.2018. SEADE.gov.br.2018.

Em relação ao Estado, o Vale do Ribeira apresenta uma das menores taxas de urbanização (73,5%) oEm relação ao Estado, o Vale do Ribeira apresenta uma das menores taxas de urbanização (73,5%) o
que caracteriza o perfil agrícola regional, que de certa forma seria um fator de dificuldade paraque caracteriza o perfil agrícola regional, que de certa forma seria um fator de dificuldade para
oacesso dos alunos à escola, visto que muitos residem em áreas rurais do município. No entanto,oacesso dos alunos à escola, visto que muitos residem em áreas rurais do município. No entanto,
oacesso à escola é facilitado, avaliando-se a boa localização urbana da ETEC de Registro para ooacesso à escola é facilitado, avaliando-se a boa localização urbana da ETEC de Registro para o
atendimento à população.atendimento à população.

História do MunicípioHistória do Município

O Município de Registro, situado no Vale do Ribeira, surgiu como um pequeno povoado àmargemdoO Município de Registro, situado no Vale do Ribeira, surgiu como um pequeno povoado àmargemdo
Rio Ribeira de Iguape. Na época, explorava-se ouro no Alto Ribeira que eratransportado pelo rio atéRio Ribeira de Iguape. Na época, explorava-se ouro no Alto Ribeira que eratransportado pelo rio até
o porto de Iguape, porém antes de seguir à Iguape todas as mercadorias eram registradas por umo 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 nomeagente 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 daRegistro. 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 ochegada dos primeiros colonizadores japoneses, em 1913, sendo que neste período Registro era o
maior produtor de arroz do Estado de São Paulo.maior produtor de arroz do Estado de São Paulo.

Origem do NomeOrigem do Nome

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

Em 30 de novembro de 1944, Registro emancipou-se de Iguape pelo decreto lei nº 14.334, tornando-Em 30 de novembro de 1944, Registro emancipou-se de Iguape pelo decreto lei nº 14.334, tornando-
se município,cuja instalação deu-se em 1º de Janeiro de 1945.se município,cuja instalação deu-se em 1º de Janeiro de 1945.

A partir dái desenvolveu-se lentamente até alcançar a condição de cidade mais desenvolvida daA partir dái desenvolveu-se lentamente até alcançar a condição de cidade mais desenvolvida da
região. Todavia,esta até hoje é considerada uma região que muito necessitada atençãoregião. Todavia,esta até hoje é considerada uma região que muito necessitada atenção
governamental, poisapresenta grandes carências sociais.governamental, poisapresenta grandes carências sociais.

Em 2010,no entanto, iniciou-seum amplo investimentoem instituições educacionais que foramEm 2010,no entanto, iniciou-seum amplo investimentoem instituições educacionais que foram
atraídas para a cidade de Registro, que passa a partir daí, a serpólo educacional da região.atraídas para a cidade de Registro, que passa a partir daí, a serpólo educacional da região.
Universidades como a UNESP,escolas técnicas como o IFSP e a ETEC de Registro/Centro PaulaUniversidades como a UNESP,escolas técnicas como o IFSP e a ETEC de Registro/Centro Paula
Souza,instituições do Grupo S - como o SENAC, SESI e SESC estão instaladas na cidade,eSouza,instituições do Grupo S - como o SENAC, SESI e SESC estão instaladas na cidade,e
oSENAI,emprocesso de instalação. Espera-se também a chegada da FATEC. Os novosoSENAI,emprocesso de instalação. Espera-se também a chegada da FATEC. Os novos
investimentoseducacionaistêm atraído jovens das cidades da região e de outras em busca deinvestimentoseducacionaistêm 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 oportunidadesformação profissional de qualidade. Esse é um dos aspectos que mais favorecem as oportunidades
para o desenvolvimento da nossa escola. Abrem-se com as instituições educacionaismaispara o desenvolvimento da nossa escola. Abrem-se com as instituições educacionaismais
oportunidades de emprego para os moradores,pois que aliadas ao desenvolvimento econômico e àoportunidades de emprego para os moradores,pois que aliadas ao desenvolvimento econômico e à
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geração da oferta de empregos, podem significara inserção de alunos eex-alunos em um mercadogeração da oferta de empregos, podem significara inserção de alunos eex-alunos em um mercado
de trabalho mais promissor,porém mais exigente.Esperamoss queo desenvolvimento educacionalde trabalho mais promissor,porém mais exigente.Esperamoss queo desenvolvimento educacional
atraia novos investimentos, promova negócios e contribua para o desenvolvimento econômico eatraia novos investimentos, promova negócios e contribua para o desenvolvimento econômico e
social de uma das regiões mais carentes do Estado.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 bemOutro fator positivo para a cidade e para a ETEC é o fato de estarmos geograficamente bem
situados.Registroestá situada entreduas das mais importantes capitais estaduais do país – São Paulosituados.Registroestá situada entreduas das mais importantes capitais estaduais do país – São Paulo
e Curitiba, e estrategicamente no meio do caminho entre essas cidades, o que favorece a locomoçãoe Curitiba, e estrategicamente no meio do caminho entre essas cidades, o que favorece a locomoção
e o acesso a esses grandes centros. Além disso, é servida pela Rodovia Regis Bittencourt, principale o acesso a esses grandes centros. Além disso, é servida pela Rodovia Regis Bittencourt, principal
via de acesso do Mercosul.via de acesso do Mercosul.

O interesse da comunidade e a procura peloscursos oferecidos pela escola, tem sido significativa,O interesse da comunidade e a procura peloscursos oferecidos pela escola, tem sido significativa,
mesmo observando-se redução para os vestibulares 2018, provavelmente por conta do atraso domesmo observando-se redução para os vestibulares 2018, provavelmente por conta do atraso do
calendário.calendário.

Observamos no último Vestibulinho(bdcetec.com /vestibulinhos 2019):EnsinoETIM/Administração =Observamos no último Vestibulinho(bdcetec.com /vestibulinhos 2019):EnsinoETIM/Administração =
7,43 ; EnsinoETIM/ Desenvolvimento de Sistemas= 7,34;modularTécnico emAdm/noite= 4,77 e7,43 ; EnsinoETIM/ Desenvolvimento de Sistemas= 7,34;modularTécnico emAdm/noite= 4,77 e
modular Técnico emDesenvolvimento de Sistemas = 4,37.modular Técnico emDesenvolvimento de Sistemas = 4,37.

Em 2018, tivemos um significativo avanço na conquista de parcerias, expandindo de duas para trezeEm 2018, tivemos um significativo avanço na conquista de parcerias, expandindo de duas para treze
empresas parceiras oferecendo oportunidades de trabalho aos nossos alunos. Entendemos que esseempresas parceiras oferecendo oportunidades de trabalho aos nossos alunos. Entendemos que esse
resultado é também decorrente da boa imagem construída pela ETEC na região a partir dos seusresultado é também decorrente da boa imagem construída pela ETEC na região a partir dos seus
resultados de desempenho.resultados de desempenho.

Vista parcial da cidade com destaque para o RioRibeira de Iguape.Vista parcial da cidade com destaque para o RioRibeira de Iguape.

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

Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
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Criação da Escola: Decreto 56.090 de 16 de agosto de 2010.Criação da Escola: Decreto 56.090 de 16 de agosto de 2010.

Modalidades de ensino:Modalidades de ensino:

1) 1) Ensino Médio:Ensino Médio:

Autorização: Autorização: Parecer CEE Nº105/98, publicado no DOE de 02/04/1998; Seção I; pág. 13;Parecer CEE Nº105/98, publicado no DOE de 02/04/1998; Seção I; pág. 13;

Fundamentação Legal:Fundamentação Legal: Lei Federal Nº9394/96, Resolução CNE/CEB Nº02/12 e Indicações CEE Lei Federal Nº9394/96, Resolução CNE/CEB Nº02/12 e Indicações CEE
Nº09/00 e 77/08.Nº09/00 e 77/08.

2) Habilitação Profissional de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio: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, deLei 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;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,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.de 23-7-2004.

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

3) Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao3) Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao
Ensino Médio:Ensino Médio:

Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996; Lei Federal nº 11741/2008; Resolução CNE/CEB nº 1, deLei 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; ;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,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, alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.de 23-7-2004, alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico 1567, dePlano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico 1567, de
6-11-2018, publicada no Diátrio Oficial de 7-11-2018– Poder Executivo – Seção I – página75.6-11-2018, publicada no Diátrio Oficial de 7-11-2018– Poder Executivo – Seção I – página75.

4) Habilitação Profissional de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio:4) Habilitação Profissional de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio:

Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996; Lei Federal nº 11741/2008; Resolução CNE/CEB nº 1, deLei 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; ;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,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.de 23-7-2004.

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

5) Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Desenvolvimento de5) Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas:Sistemas:

Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB nºLei 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, alterado6, de 20-9-2012; Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto Federal nº 5154, de 23-7-2004, alterado
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pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

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

6) Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração:6) 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 nºLei 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, alterado6, de 20-9-2012; Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; decreto Federal nº 5154, de 23-7-2004, alterado
pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

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

7) Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Turismo Receptivo:7) Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Turismo Receptivo:

Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 05-12-2014; Resolução CNE/CEB nºLei 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 23-7-2004,6, de 20-09-2012; Resolução SE nº 78, de 07-11-2008; Decreto federal nº 5154, de 23-7-2004,
alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014; Parecer CEE nº 208, de 25-4-2015; portaria nº 27, dealterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014; Parecer CEE nº 208, de 25-4-2015; portaria nº 27, de
30-1-2014 - Ministério de Turismo.30-1-2014 - Ministério de Turismo.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 1100, de 10-10-2016, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 1100, de 10-10-2016, publicada no Diário Oficial de
11-10-2016- Poder Executivo - Seção I - página 103.11-10-2016- Poder Executivo - Seção I - página 103.

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
MetaMeta Ampliar em 50% o trabalho de parceria comAmpliar em 50% o trabalho de parceria com

empresas e outras instituições.empresas e outras instituições.
ResultadoResultado  Meta alcançada. Até o ano de 2017, a escola se Meta alcançada. Até o ano de 2017, a escola se

ressentiu do reduzido número de parcerias, sendoressentiu do reduzido número de parcerias, sendo
que ao final do ano apenas três ofertavamque ao final do ano apenas três ofertavam
estágios e/ou o ingresso pelo Projeto Menorestágios e/ou o ingresso pelo Projeto Menor
Aprendiz. Em 2018, a escola expandiu para 8Aprendiz. Em 2018, a escola expandiu para 8
empresas expandindo também de três alunosempresas expandindo também de três alunos
para oito beneficiados com a inserção no mercadopara oito beneficiados com a inserção no mercado
de trabalho pela escola com foco na oferta dede trabalho pela escola com foco na oferta de
estágios aos alunos dos cursos técnicos.Temosestágios aos alunos dos cursos técnicos.Temos
assim, no tocante às parcerias de oferta deassim, no tocante às parcerias de oferta de
estágios uma expansão de 260% no alcance daestágios uma expansão de 260% no alcance da
meta.meta.

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

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

- a expansão da oferta de estágio aos alunos a fim- a expansão da oferta de estágio aos alunos a fim
oportunizar a inserção deles no mercado deoportunizar a inserção deles no mercado de
trabalho.Em 2017, a escola contou com:trabalho.Em 2017, a escola contou com:
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- - Duasinstituições parceiras que ofereceramDuasinstituições parceiras que ofereceram
estágiosestágios aos nossos alunos - a ICL Brasil, no aos nossos alunos - a ICL Brasil, no
Distrito Industrial de Cajati - 1 aluno; o TribunalDistrito Industrial de Cajati - 1 aluno; o Tribunal
Regional Eleitoral - 1 aluno.Regional Eleitoral - 1 aluno.

- Cinco instituições parceiras que atuaram- Cinco instituições parceiras que atuaram
nonoaprimoramento do trabalhoaprimoramento do trabalho
interdisciplinarinterdisciplinar:Sebrae, CIEE, Bios, AMAVALE e:Sebrae, CIEE, Bios, AMAVALE e
Receita Federal. Essas empresas foramReceita Federal. Essas empresas foram
contatadas na verificação de possiblidades decontatadas na verificação de possiblidades de
ofertas de estágios.ofertas de estágios.

A ampliação de parceria com empresas e outrasA ampliação de parceria com empresas e outras
instituições possibilitam otimizar o trabalhoinstituições possibilitam otimizar o trabalho
interdisciplinar, a contextualização do ensino einterdisciplinar, a contextualização do ensino e
aformação profissional(habilidades eaformação profissional(habilidades e
competências). Contemplam ainda as vertentescompetências). Contemplam ainda as vertentes
da cidadania (solidariedade, respeito àsda cidadania (solidariedade, respeito às
diferenças e preservação do meio-ambiente), etc.diferenças e preservação do meio-ambiente), etc.

Os índicesde expansãoa serem alcançados emOs índicesde expansãoa serem alcançados em
torno de 50% ao menos, envolvem o acréscimo detorno de 50% ao menos, envolvem o acréscimo de
4 instituições em parcerias. Essa busca terá foco4 instituições em parcerias. Essa busca terá foco
na oferta de estágios aos alunos dos cursosna oferta de estágios aos alunos dos cursos
técnicos.técnicos.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Adequar um espaço correspondente a 100%Adequar um espaço correspondente a 100%
para instalação da cozinha com refeitóriospara instalação da cozinha com refeitórios
em anexo. Meta alcançada em 2017.em anexo. Meta alcançada em 2017.

ResultadoResultado Meta alcançada. A cozinha com refeitórios anexosMeta alcançada. A cozinha com refeitórios anexos
foi 100% implantada e está funcionandofoi 100% implantada e está funcionando
plenamente. Com isso, garantimos de formaplenamente. Com isso, garantimos de forma
satisfatória o atendimento aos alunos, no quesitosatisfatória o atendimento aos alunos, no quesito
alimentação e acomodação para as refeições,alimentação e acomodação para as refeições,
especialmente aos que estudam em períodoespecialmente aos que estudam em período
integral.integral.

DescriçãoDescrição   Esta meta foi descontinuada porque a escola  Esta meta foi descontinuada porque a escola
instalou plenamente a cozinha e refeitório eminstalou plenamente a cozinha e refeitório em
2017. O espaço está funcionando em perfeitas2017. O espaço está funcionando em perfeitas
condições.condições.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Implantar 25% de cursos novos emImplantar 25% de cursos novos em
2017/2018 - cursos Técnicos em Mineração e2017/2018 - cursos Técnicos em Mineração e
ETIM em Administração em substituição aoETIM em Administração em substituição ao
curso modular de Administração no períodocurso modular de Administração no período
da tarde. da tarde. 

ResultadoResultado O curso de ETIM Administação foi implantado e jáO curso de ETIM Administação foi implantado e já
funciona em 2019. A Meta não foi alcançada,funciona em 2019. A Meta não foi alcançada,
devido a não aquisição de equipamentos para odevido a não aquisição de equipamentos para o
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laboratório do curso de Mineração pelo CPS, emlaboratório do curso de Mineração pelo CPS, em
razão da falta de recursos e descontinuada pelosrazão da falta de recursos e descontinuada pelos
motivos expostos.motivos expostos.

DescriçãoDescrição   Esta meta foi descontinuada, tendo em vista que  Esta meta foi descontinuada, tendo em vista que
os cursos propostos estão autorizados para inícioos cursos propostos estão autorizados para início
em 2019.em 2019.

  
JustificativaJustificativa

MetaMeta Reduzir em 50% a evasão do 2º módulo doReduzir em 50% a evasão do 2º módulo do
Curso Técnico de Administração e do 3ºCurso Técnico de Administração e do 3º
Módulo do curso Técnico em Informática naMódulo do curso Técnico em Informática na
SEDE e do 2º Mód. do Técnico emSEDE e do 2º Mód. do Técnico em
Administração da CD de CajatiAdministração da CD de Cajati

ResultadoResultado Meta não alcançada. Três turmas participaram doMeta não alcançada. Três turmas participaram do
projeto de redução da evasão - o 2º módulo deprojeto de redução da evasão - o 2º módulo de
ADM/Sede; o 3º Módulo de Informática e o 2ºADM/Sede; o 3º Módulo de Informática e o 2º
Módulo de ADM da CD de Cajati. Os índices deMódulo de ADM da CD de Cajati. Os índices de
cada turma, foram: a CD de Cajati - reduziucada turma, foram: a CD de Cajati - reduziu
88,89% sua evasão superando a meta de 50%,88,89% sua evasão superando a meta de 50%,
com perda de dois alunos; O 3º Informática/Sedecom perda de dois alunos; O 3º Informática/Sede
= reduziu em 40,48% e ficou abaixo da meta de= reduziu em 40,48% e ficou abaixo da meta de
redução de 50%, e, o 2º ADM/Sede = teve 49,03%redução de 50%, e, o 2º ADM/Sede = teve 49,03%
de aumento de perdas ao final do módulo,de aumento de perdas ao final do módulo,
representando a grande problemática da escolarepresentando a grande problemática da escola
na questão da evasão. Na análise final dos índicesna questão da evasão. Na análise final dos índices
de evasão e de acordo com o Relatório dade evasão e de acordo com o Relatório da
Supervisão Regional computamos que os índicesSupervisão Regional computamos que os índices
de representação das turmas (envolvidas ede representação das turmas (envolvidas e
acompanhadas no projeto), na composição geralacompanhadas no projeto), na composição geral
das perdas foram: o 3º Informática/Sededas perdas foram: o 3º Informática/Sede
representou 21.98% das perdas; o 2º ADM/Sederepresentou 21.98% das perdas; o 2º ADM/Sede
representou 69,48% das perdas e a CD de Cajatirepresentou 69,48% das perdas e a CD de Cajati
8,55% das perdas. Assim, encerramos o ano com8,55% das perdas. Assim, encerramos o ano com
um quadro de evasão em que a escola atingiuum quadro de evasão em que a escola atingiu
42% de redução ficando 8% abaixo da meta, o42% de redução ficando 8% abaixo da meta, o
que nos exige aprimorar e renovar as estratégiasque nos exige aprimorar e renovar as estratégias
buscando mecanismos mais eficientes.buscando mecanismos mais eficientes.

DescriçãoDescrição Acompanhando e buscando o cumprimento dasAcompanhando e buscando o cumprimento das
propostas da CETEC quanto à redução da evasãopropostas da CETEC quanto à redução da evasão
nas escolas do CPS. a escola cumprirá neste anonas escolas do CPS. a escola cumprirá neste ano
letivo,  as atividades indicadas e solicitadas desdeletivo,  as atividades indicadas e solicitadas desde
o primeiro dia de aula, recepcionando de formao primeiro dia de aula, recepcionando de forma
motivadora os alunos ingresssantes.motivadora os alunos ingresssantes.

Meta: Meta: Reduzir em 50% a evasão do 2º módulo doReduzir em 50% a evasão do 2º módulo do
Curso Técnico de Administração/Noturno no 1º eCurso Técnico de Administração/Noturno no 1º e
2º semestre letivos, e, no segundo semestre letivo2º semestre letivos, e, no segundo semestre letivo
o 3º Módulo do curso Técnico em Informática nao 3º Módulo do curso Técnico em Informática na
SEDE e o 2º Módulo do curso Técnico emSEDE e o 2º Módulo do curso Técnico em
Administração da CD de Cajati.Administração da CD de Cajati.

JustificativaJustificativa
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MetaMeta Oportunizar o desenvolvimento da formaçãoOportunizar o desenvolvimento da formação
docente para 100% da equipedocente para 100% da equipe

ResultadoResultado A escola oportunizou a formação docente aosA escola oportunizou a formação docente aos
professores atingindo 100% dos professores doprofessores atingindo 100% dos professores do
Ensino Médio e ETIM. Embora a participação tenhaEnsino Médio e ETIM. Embora a participação tenha
sido irregular, o alcance foi satisfatório.sido irregular, o alcance foi satisfatório.
Considerando o grupo de docentes que conta comConsiderando o grupo de docentes que conta com
37 professores, desenvolvemos o37 professores, desenvolvemos o
acompanhamento à participação desses nosacompanhamento à participação desses nos
encontros pedagógicos, em que oencontros pedagógicos, em que o
desenvolvimento da formação docente foidesenvolvimento da formação docente foi
priorizado. Destacamos para isso, dez momentospriorizado. Destacamos para isso, dez momentos
especiais para essa meta: 5 reuniões deespeciais para essa meta: 5 reuniões de
planejamento no início do ano; 4 reuniõesplanejamento no início do ano; 4 reuniões
pedagógicas ao longo dos bimestres e umapedagógicas ao longo dos bimestres e uma
reunião de planejamento final. Computamosreunião de planejamento final. Computamos
assim: 6 encontros de planejamento: 45% +80%assim: 6 encontros de planejamento: 45% +80%
+ 79% +58% + 51% + 75% -> Média anual =+ 79% +58% + 51% + 75% -> Média anual =
64% 4 encontros para Reunião pedagógica = 72%64% 4 encontros para Reunião pedagógica = 72%
+ 78% + 70% + 72% -> Média anual = 73%+ 78% + 70% + 72% -> Média anual = 73%
Percentagem final de participação anual = 68,5%Percentagem final de participação anual = 68,5%
Observamos através de controle aoObservamos através de controle ao
comparecimento, que todos os professorescomparecimento, que todos os professores
participaram das reuniões realizadas ao menosparticiparam das reuniões realizadas ao menos
duas vezes no ano. Esta mesma meta teráduas vezes no ano. Esta mesma meta terá
continuidade em 2019, atualizada agora paracontinuidade em 2019, atualizada agora para
mantermos ao menos 75% dos docentes damantermos ao menos 75% dos docentes da
escola em todos os encontros pedagógicos e deescola em todos os encontros pedagógicos e de
planejamento.planejamento.

DescriçãoDescrição Realizar estudos de contribuição à formaçãoRealizar estudos de contribuição à formação
continuada dos docentes orientando para acontinuada dos docentes orientando para a
utilização de metodologias diversificadas atravésutilização de metodologias diversificadas através
de estudos, discussões e oficina visando ade estudos, discussões e oficina visando a
diversificação das aulas e a motivação dos alunos.diversificação das aulas e a motivação dos alunos.

A proposta é a de atingir 100% dos professores doA proposta é a de atingir 100% dos professores do
Ensino Médio e ETIM e demais dos cursosEnsino Médio e ETIM e demais dos cursos
técnicos.técnicos.

Ações:Ações:

Para 2018:Para 2018:

1.Reflexão retomando o conceito de1.Reflexão retomando o conceito de
interdisciplinaridade para organização einterdisciplinaridade para organização e
desenvolvimento do projetos interdisciplinaresdesenvolvimento do projetos interdisciplinares
definidos para 2018:Análise e reflexão sobre asdefinidos para 2018:Análise e reflexão sobre as
propostas e organização das equipes quepropostas e organização das equipes que
assumirão as ações.Estudos através de videosassumirão as ações.Estudos através de videos
sobre interdisciplinaridade.sobre interdisciplinaridade.

2. Estudo sobreMetodologias ativas.Estudos2. Estudo sobreMetodologias ativas.Estudos
através videos e discussões e troca deatravés videos e discussões e troca de
experiências.experiências.
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3. Oficina de Integração entre o trabalho3. Oficina de Integração entre o trabalho
interdisciplinar de TCC XProjeto INOVA.interdisciplinar de TCC XProjeto INOVA.

4. Estudo sobre Avaliação da Aprendizagem e4. Estudo sobre Avaliação da Aprendizagem e
Avaliação por competências.Avaliação por competências.

5. Avaliação do trabalho.5. Avaliação do trabalho.

Para 2019:Para 2019:

1. Proposta de E1. Proposta de Estudos Segmentadosstudos Segmentados: Criar: Criar
um mecanismo que possibilite àequipe docenteum mecanismo que possibilite àequipe docente
realizar estudos de formação por cursos (ETIM erealizar estudos de formação por cursos (ETIM e
técnicos) e/ou áreas de conhecimento (Ensinotécnicos) e/ou áreas de conhecimento (Ensino
Médio e ETIM). Para isso, criaremos umMédio e ETIM). Para isso, criaremos um
cronograma a ser desenvolvido ao longo do anocronograma a ser desenvolvido ao longo do ano
de 2019.de 2019.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Buscar garantir em 30% a participação dasBuscar garantir em 30% a participação das
famílias nas atividades escolares visando ofamílias nas atividades escolares visando o
atendimento dos interesses dos alunos,atendimento dos interesses dos alunos,
famílias e os da comunidade em geral.  famílias e os da comunidade em geral.  

ResultadoResultado Meta alcançada em 100%. EM 2018, a ETEC deMeta alcançada em 100%. EM 2018, a ETEC de
Registro alcançou otimização na frequência eRegistro alcançou otimização na frequência e
participação das famílias nas atividadesparticipação das famílias nas atividades
desenvolvidas, desde as reuniões de pais edesenvolvidas, desde as reuniões de pais e
mestres quanto a outras ações e eventos quemestres quanto a outras ações e eventos que
visavam a integração escola X comunidade. Ovisavam a integração escola X comunidade. O
acompanhamento ao processo focou de início naacompanhamento ao processo focou de início na
participação dos pais dos alunos dos cursosparticipação dos pais dos alunos dos cursos
integrados nas reuniões de pais e mestres numintegrados nas reuniões de pais e mestres num
universo de duzentos e dez famílias através dasuniverso de duzentos e dez famílias através das
listas de presença às RPMs. Estimávamos alistas de presença às RPMs. Estimávamos a
presença mínima de 63 responsáveis epresença mínima de 63 responsáveis e
alcançamos em média a presença de 75% de pais.alcançamos em média a presença de 75% de pais.
Para 2019, esta meta será atualizada e adequadaPara 2019, esta meta será atualizada e adequada
passando a envolver os pais dos alunos menorespassando a envolver os pais dos alunos menores
dos cursos modulares noturnos (Administração edos cursos modulares noturnos (Administração e
Informática), especialmente os do 2º módulo queInformática), especialmente os do 2º módulo que
integram o projeto de prevenção à evasão.integram o projeto de prevenção à evasão.

DescriçãoDescrição

 Esta meta visa envolver especialmente as Esta meta visa envolver especialmente as
famílias dos alunos da ETEC/sede otimizando asfamílias dos alunos da ETEC/sede otimizando as
relações  escola X famílias.relações  escola X famílias.

  A escola tem em 2018, perto de 450 famílias. O  A escola tem em 2018, perto de 450 famílias. O
objetivo é  envolvê-las para que atuem emobjetivo é  envolvê-las para que atuem em
atividades e eventos ligados aos cursos oferecidosatividades e eventos ligados aos cursos oferecidos
pela escola, através da participação de alunos, ex-pela escola, através da participação de alunos, ex-
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alunos, pais e demais familiares, atuando como alunos, pais e demais familiares, atuando como 
demandantes e/ou demandados, em: palestras,demandantes e/ou demandados, em: palestras,
ciclos temáticos, semanas técnicas e eventosciclos temáticos, semanas técnicas e eventos
comemorativos socioculturais.   comemorativos socioculturais.   

Garante-se aqui a prática da interdisciplinaridadeGarante-se aqui a prática da interdisciplinaridade
e de  metodologias ativas e a diversificação dae de  metodologias ativas e a diversificação da
avaliação da aprendizagem, além da integraçãoavaliação da aprendizagem, além da integração
comunitária . comunitária . 

Ações  propostasAções  propostas: Semana da Administração e: Semana da Administração e
Semana do Comércio com Ciclos de Palestras.Semana do Comércio com Ciclos de Palestras.
Feira de TCC e Mostra de Negócios/ ProjetoFeira de TCC e Mostra de Negócios/ Projeto
Inova. Encontro com artistas locais  para Roda deInova. Encontro com artistas locais  para Roda de
conversa  e  eventos comemorativos. Campanhasconversa  e  eventos comemorativos. Campanhas
envolvendo temáticas como, solidariedade, meioenvolvendo temáticas como, solidariedade, meio
ambiente,  diferenças sociais, minorias, etc).ambiente,  diferenças sociais, minorias, etc).

JustificativaJustificativa

MetaMeta Promover a interdisciplinaridade através dePromover a interdisciplinaridade através de
projetos que contemplem metodologiasprojetos que contemplem metodologias
ativas e ações educacionais envolvendoativas e ações educacionais envolvendo
100% dos cursos e da equipe escolar100% dos cursos e da equipe escolar

ResultadoResultado Meta alcançada em 100%. Em todos os cursosMeta alcançada em 100%. Em todos os cursos
foram efetivadas ações interdisciplinaresforam efetivadas ações interdisciplinares
contemplando metodologias ativas que colocaramcontemplando metodologias ativas que colocaram
os alunos como protagonistas do processo ensino-os alunos como protagonistas do processo ensino-
aprendizagem. Cada curso desenvolveu ao menosaprendizagem. Cada curso desenvolveu ao menos
um projeto interdisciplinar ao longo do ano. Noum projeto interdisciplinar ao longo do ano. No
Ensino Médio = Sarau Literário, Gincana daEnsino Médio = Sarau Literário, Gincana da
Matemática e Projeto de Prevenção à AIDs, DSTs eMatemática e Projeto de Prevenção à AIDs, DSTs e
Gravidez Indesejada na Adolescência Pré IC). NoGravidez Indesejada na Adolescência Pré IC). No
ETIM Informática = Sarau Literário, ProjetoETIM Informática = Sarau Literário, Projeto
Profissões e Gincana da Matemática No TécnicoProfissões e Gincana da Matemática No Técnico
em Administração = Projeto Startup "Cantinaem Administração = Projeto Startup "Cantina
Escolar" ; Feira de TCC e Mostra de Negócios/Escolar" ; Feira de TCC e Mostra de Negócios/
Projeto Inova No Técnico em Informática = FeiraProjeto Inova No Técnico em Informática = Feira
de TCC e Mostra de Negócios/ Projeto Inova. Node TCC e Mostra de Negócios/ Projeto Inova. No
Técnico em Comércio = Semana de Comércio eTécnico em Comércio = Semana de Comércio e
Feira de TCC e Mostra de Negócios/ Projeto InovaFeira de TCC e Mostra de Negócios/ Projeto Inova

DescriçãoDescrição Pretende-se promover a interdisciplinaridadePretende-se promover a interdisciplinaridade
através de projetos e atividades que contemplematravés de projetos e atividades que contemplem
metodologias ativas e ações educacionaismetodologias ativas e ações educacionais
envolvendo 100% dos cursos e da equipe escolar.envolvendo 100% dos cursos e da equipe escolar.

Visamos aqui que a escola atue no sentido deVisamos aqui que a escola atue no sentido de
opotunizar aos alunos o desenvolvimentoopotunizar aos alunos o desenvolvimento
deatitudes cidadãs individuais e coletivas edasdeatitudes cidadãs individuais e coletivas edas
capacidades de transformarem suas realidades.capacidades de transformarem suas realidades.

Serão contemplados temas propostospelosSerão contemplados temas propostospelos
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Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's,Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's,
como:como:Ética Ética (Respeito Mútuo, Justiça, Diálogo,(Respeito Mútuo, Justiça, Diálogo,
Solidariedade), Solidariedade), Orientação Sexual Orientação Sexual (Corpo:(Corpo:
Matriz da sexualidade, relações de gênero,Matriz da sexualidade, relações de gênero,
prevenções das doenças sexualmenteprevenções das doenças sexualmente
Transmissíveis) e Transmissíveis) e Meio Ambiente.Meio Ambiente.

Ações propostas:Ações propostas: Projeto ETEC Verde. Projeto de Projeto ETEC Verde. Projeto de
Prevenção à AIDs, DSTs e Gravidez Indesejada naPrevenção à AIDs, DSTs e Gravidez Indesejada na
Adolescência.Adolescência.

JustificativaJustificativa

IndicadoresIndicadores
DenominaçãoDenominação Desempenho da ETEC de Registro no ENEMDesempenho da ETEC de Registro no ENEM

20182018
AnáliseAnálise
  

O desempenho da ETEC de Registro no Observatório Escolar foiO desempenho da ETEC de Registro no Observatório Escolar foi
favorável estimulando a equipe a melhor desenvolver suasfavorável estimulando a equipe a melhor desenvolver suas
atribuições. Observamos no Resultado Geral desempemho acimaatribuições. Observamos no Resultado Geral desempemho acima
da média regional e em alguns aspectos , como Gestão deda média regional e em alguns aspectos , como Gestão de
Bibliotecas acima da média do CPS.Bibliotecas acima da média do CPS.
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O desempenho da escola no Observatório Escolar revela queO desempenho da escola no Observatório Escolar revela que
temos buscado de forma comprometida alcançar bonstemos buscado de forma comprometida alcançar bons
resultados.Observa-se na avaliação do O.E. quanto ao Resultadoresultados.Observa-se na avaliação do O.E. quanto ao Resultado
Geral, com média destacada na Regional a que a escola pertenceGeral, com média destacada na Regional a que a escola pertence
e o parecer do observador. A observação referente à gestão dee o parecer do observador. A observação referente à gestão de
estágio, foi considerada ao longo do ano de 2018com o alcanceestágio, foi considerada ao longo do ano de 2018com o alcance
de bons resultados já ao final do ano. Assim, em 2019 esse é umde bons resultados já ao final do ano. Assim, em 2019 esse é um
aspecto trabalhado e otimizado contribuindo para a inserção deaspecto trabalhado e otimizado contribuindo para a inserção de
novos alunos no mercado de trabalho. O acompanhamento aosnovos alunos no mercado de trabalho. O acompanhamento aos
alunos estagiários por parte doscoordenadores de cursos tambémalunos estagiários por parte doscoordenadores de cursos também
foi otimizado.foi otimizado.

ForçaForça
DenominaçãoDenominação Boa estrutura físicaBoa estrutura física
DescriçãoDescrição
A escola conta com boa estrutura física: salas de aula amplas,A escola conta com boa estrutura física: salas de aula amplas,
confortáveis e bem iluminadas.Todas são equipadas comconfortáveis e bem iluminadas.Todas são equipadas com
equipamentos de multimídia: computadores, datashow, caixas deequipamentos de multimídia: computadores, datashow, caixas de
som e quadro branco. O mobiliário da escola é bem conservado.som e quadro branco. O mobiliário da escola é bem conservado.
Há quatro bons laboratórios de informática -todos com acesso àHá quatro bons laboratórios de informática -todos com acesso à
internet, duas salas de multimidia, um laboratório de gestão parainternet, duas salas de multimidia, um laboratório de gestão para
aulas práticas do curso de Administração, um laboratório deaulas práticas do curso de Administração, um laboratório de
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ciências e uma ampla Sala de Leitura. Todos os ambientesciências e uma ampla Sala de Leitura. Todos os ambientes
possuem ar condicionado. O prédio é amplo e está bem localizadopossuem ar condicionado. O prédio é amplo e está bem localizado
facilitando o acesso dos alunos.facilitando o acesso dos alunos.

DenominaçãoDenominação Qualidade de ensino Qualidade de ensino 
DescriçãoDescrição
A ETEC de Registro vem se destacando na região como a melhorA ETEC de Registro vem se destacando na região como a melhor
escola pública apresentando bons índices de desempenho emescola pública apresentando bons índices de desempenho em
avaliações externas. Assim, vem sendo reconhecida e procuradaavaliações externas. Assim, vem sendo reconhecida e procurada
pela comunidade alcançando boa demanda nos vestibulinhos.pela comunidade alcançando boa demanda nos vestibulinhos.

DenominaçãoDenominação Equipes competentes e comprometidasEquipes competentes e comprometidas
DescriçãoDescrição
A escola conta com equipes (de gestão, docente e pedagógica)A escola conta com equipes (de gestão, docente e pedagógica)
competentes e comprometidas com a qualidade do ensino.competentes e comprometidas com a qualidade do ensino.
Observamos um grande empenho de todos na construção eObservamos um grande empenho de todos na construção e
manutenção da boa imagem que construímos na comunidade emanutenção da boa imagem que construímos na comunidade e
pelo reconhecimento alcançado. Esta ETEC completou em 09 depelo reconhecimento alcançado. Esta ETEC completou em 09 de
fevereiro, dez anos de instalação e atuação e nesse tempo ofevereiro, dez anos de instalação e atuação e nesse tempo o
desempenho dos alunos revela a qualidade do ensino ofertado.desempenho dos alunos revela a qualidade do ensino ofertado.
Por isso, neste ano, recebemos duas Moções de Aplauso daPor isso, neste ano, recebemos duas Moções de Aplauso da
Câmara Municipal de Registro em reconhecimento ao serviçoCâmara Municipal de Registro em reconhecimento ao serviço
prestado nos dez anos de trabalho e aos índices de desempenhoprestado nos dez anos de trabalho e aos índices de desempenho
alcançados. Também recebeu o prêmio Selo Unidadealcançados. Também recebeu o prêmio Selo Unidade
Empreendedora do INOVA sendo destacada entre as 10 ETECsEmpreendedora do INOVA sendo destacada entre as 10 ETECs
mais inovadoras. Destacamos que em especial a equipe docente,mais inovadoras. Destacamos que em especial a equipe docente,
em sua maioria, revela bom comprometimento para com oem sua maioria, revela bom comprometimento para com o
trabalho da escola, mostrando envolvimento, autonomia, buscatrabalho da escola, mostrando envolvimento, autonomia, busca
de desenvolvimento profissional, inovação e compromisso parade desenvolvimento profissional, inovação e compromisso para
com os resultados alcançados.com os resultados alcançados.

DenominaçãoDenominação Recursos didático-pedagógicosRecursos didático-pedagógicos
DescriçãoDescrição
A escola conta com diversificados recursos didático-pedagógicosA escola conta com diversificados recursos didático-pedagógicos
que garantem aulas dinâmicas, interessantes e motivadoras:que garantem aulas dinâmicas, interessantes e motivadoras:
contamos com quatro bons laboratórios de informáticacontamos com quatro bons laboratórios de informática
conectados à internet; salas de aula equipadas com datashow,conectados à internet; salas de aula equipadas com datashow,
caixas de som, computadores e quadro branco. Todos os alunoscaixas de som, computadores e quadro branco. Todos os alunos
recebem e fazem uso do livro didático escolar, recebidos do PNLD.recebem e fazem uso do livro didático escolar, recebidos do PNLD.
Conta também com uma Sala de Artes, uma ampla Sala deConta também com uma Sala de Artes, uma ampla Sala de
Leitura, que além do acervo diversificado de obras é equipadaLeitura, que além do acervo diversificado de obras é equipada
com dez computadores conectados à internet, TV e um belocom dez computadores conectados à internet, TV e um belo
acervo de CDs e DVDs educativos; possui um laboratório deacervo de CDs e DVDs educativos; possui um laboratório de
gestão para as aulas práticas do Curso Técnico em Administração;gestão para as aulas práticas do Curso Técnico em Administração;
duas salas multimidia com datashow, caixas de som e TV e umduas salas multimidia com datashow, caixas de som e TV e um
laboratório de ciências. Esses recursos são amplamente utilizadoslaboratório de ciências. Esses recursos são amplamente utilizados
pelos professores e concorrem para o processo ensino-pelos professores e concorrem para o processo ensino-
aprendizagem.aprendizagem.

FraquezaFraqueza
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DenominaçãoDenominação Quadra para as aulas de Educação Física.Quadra para as aulas de Educação Física.
DescriçãoDescrição
A escola não possui quadra própria, utilizando espaço vizinho àA escola não possui quadra própria, utilizando espaço vizinho à
escola e emprestado por uma instituição da cidade. Esse espaçoescola e emprestado por uma instituição da cidade. Esse espaço
precisa de melhorias que garantam a maior segurança aosprecisa de melhorias que garantam a maior segurança aos
alunos, pois apresenta: imperfeições no piso; problemas ealunos, pois apresenta: imperfeições no piso; problemas e
desgaste na calçada que circunda a quadra, falta de pintura e nãodesgaste na calçada que circunda a quadra, falta de pintura e não
tem iluminação.Sobretudo, entendemos que a quadra sofre umtem iluminação.Sobretudo, entendemos que a quadra sofre um
grande desgaste ao longo do tempo decorrente porque nãogrande desgaste ao longo do tempo decorrente porque não
possui cobertura - um fator significativo, tanto para a suapossui cobertura - um fator significativo, tanto para a sua
preservação, além de que otimizaria as condições das aulaspreservação, além de que otimizaria as condições das aulas
práticas que em razão do calor excessivo característico da regiãopráticas que em razão do calor excessivo característico da região
do Vale do Ribeira e das constantes chuvas, muitas vezes sãodo Vale do Ribeira e das constantes chuvas, muitas vezes são
substituídas por atividades diferenciadas. Considerando ser estesubstituídas por atividades diferenciadas. Considerando ser este
um espaço usado por empréstimo, sem que a Unidade ou o CPSum espaço usado por empréstimo, sem que a Unidade ou o CPS
tenha qualquer autonomia para o investimento, destacamos atenha qualquer autonomia para o investimento, destacamos a
situação como fraqueza sem priorizar a solução.situação como fraqueza sem priorizar a solução.

DenominaçãoDenominação Envolvimento reduzido dasEnvolvimento reduzido das
famílias/responsáveis na vida escolarfamílias/responsáveis na vida escolar

DescriçãoDescrição
Apesar de todo o bom trabalho que a escola desenvolve ainda éApesar de todo o bom trabalho que a escola desenvolve ainda é
necessário envolver mais as famílias e torná-las mais presentesnecessário envolver mais as famílias e torná-las mais presentes
na vida escolar deixando de comparecer apenas nas reuniõesna vida escolar deixando de comparecer apenas nas reuniões
bimestrais de pais e mestres para conhecimento dos resultadosbimestrais de pais e mestres para conhecimento dos resultados
de desempenho de seus filhos. É necessário que os pais sejamde desempenho de seus filhos. É necessário que os pais sejam
mais ativos e envolvidos com o todo da escola, participando dosmais ativos e envolvidos com o todo da escola, participando dos
órgãos auxiliares (APM, Conselho de Escola) e eventosórgãos auxiliares (APM, Conselho de Escola) e eventos
integrativos com efetividade.integrativos com efetividade.

DenominaçãoDenominação Recursos humanosRecursos humanos
DescriçãoDescrição
Quadro reduzido de colaboradores na área administrativa e noQuadro reduzido de colaboradores na área administrativa e no
apoio à rotina escolar. Desde que iniciou suas atividades a escolaapoio à rotina escolar. Desde que iniciou suas atividades a escola
cresceu na oferta de cursos e na matrícula de alunos. No entanto,cresceu na oferta de cursos e na matrícula de alunos. No entanto,
a escola teve o quadro de colaboradores reduzido nos últimosa escola teve o quadro de colaboradores reduzido nos últimos
anos. Destacamos que apesar de a escola contar com sistema deanos. Destacamos que apesar de a escola contar com sistema de
catraca para a entrada e de vigilância por câmera nos corredores,catraca para a entrada e de vigilância por câmera nos corredores,
ainda há deficiência de recursos humanos em vários setores comoainda há deficiência de recursos humanos em vários setores como
(vigilância, limpeza, controle e acompanhamento aos alunos no(vigilância, limpeza, controle e acompanhamento aos alunos no
dia-a-dia) acarretando riscos para o cotidiano escolar.dia-a-dia) acarretando riscos para o cotidiano escolar.

DenominaçãoDenominação Evasão de alunos nos Cursos Técnicos Evasão de alunos nos Cursos Técnicos 
DescriçãoDescrição
A maior dificuldade da escola tem sido a perda de alunos nosA maior dificuldade da escola tem sido a perda de alunos nos
cursos técnicos e que tem gerado muita preocupação. Essacursos técnicos e que tem gerado muita preocupação. Essa
situação nos impele a um trabalho focado na permanênciasituação nos impele a um trabalho focado na permanência
discente nos cursos técnicos modulares noturnos e que envolvediscente nos cursos técnicos modulares noturnos e que envolve
todas as equipes da escola: docente, pedagógica, gestora etodas as equipes da escola: docente, pedagógica, gestora e
famílias. No entanto, ainda não alcançamos o pleno sucesso. Emfamílias. No entanto, ainda não alcançamos o pleno sucesso. Em
2018, o curso Técnico de Administração voltou a apresentar2018, o curso Técnico de Administração voltou a apresentar
evasão preocupante. Outros cursos, como o Técnico em Eventos eevasão preocupante. Outros cursos, como o Técnico em Eventos e
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o curso Técnico em Comércio, ambos finalizados em 2018,o curso Técnico em Comércio, ambos finalizados em 2018,
também apresentaram alta evasão.também apresentaram alta evasão.

DenominaçãoDenominação Ausência de professores nos momentosAusência de professores nos momentos
pedagógicos com prejuízo aopedagógicos com prejuízo ao
desenvolvimento da formação desenvolvimento da formação 

DescriçãoDescrição
Embora a escola esteja cumprindo sua missão de ofertar umEmbora a escola esteja cumprindo sua missão de ofertar um
ensino de qualidade é percebida a ausência de parte dosensino de qualidade é percebida a ausência de parte dos
professores nas momentos pedagógicos: de planejamento,professores nas momentos pedagógicos: de planejamento,
reuniões pedagógicas, de cursos e de Pais e Mestres. Essesreuniões pedagógicas, de cursos e de Pais e Mestres. Esses
ausentes representem uma parcela de 15% do grupo docente (5ausentes representem uma parcela de 15% do grupo docente (5
professores) (no total são 37 professores), mas entendemos que éprofessores) (no total são 37 professores), mas entendemos que é
necessário que todos sejam presentes e ativos nos momentosnecessário que todos sejam presentes e ativos nos momentos
pedagógicos para que tenham a oportunidade depedagógicos para que tenham a oportunidade de
desenvolvimento da formação profissional e dessa forma sedesenvolvimento da formação profissional e dessa forma se
integrem ao trabalho de consecução das propostas da escola.integrem ao trabalho de consecução das propostas da escola.

OportunidadeOportunidade
DenominaçãoDenominação Posição geográfica da regiãoPosição geográfica da região
DescriçãoDescrição
Fator positivo para a cidade e para a ETEC é o fato de estarmosFator positivo para a cidade e para a ETEC é o fato de estarmos
geograficamente bem situados. Registro está situada entre duasgeograficamente bem situados. Registro está situada entre duas
das mais importantes capitais estaduais do país – São Paulo edas mais importantes capitais estaduais do país – São Paulo e
Curitiba, e estrategicamente no meio do caminho entre essasCuritiba, e estrategicamente no meio do caminho entre essas
cidades. Isso favorece a locomoção e o acesso a esses grandescidades. Isso favorece a locomoção e o acesso a esses grandes
centros facilitando também o acesso e a aproximação a novoscentros facilitando também o acesso e a aproximação a novos
conhecimentos. Além disso, é servida pela Rodovia Regisconhecimentos. Além disso, é servida pela Rodovia Regis
Bittencourt, principal via de acesso do Mercosul, sendo o tempoBittencourt, principal via de acesso do Mercosul, sendo o tempo
de viagem entre a região e essas capitais no máximo de 3 horasde viagem entre a região e essas capitais no máximo de 3 horas
que facilita e dinamiza os contatos com esses grandes centros.que facilita e dinamiza os contatos com esses grandes centros.

DenominaçãoDenominação  Expansão das parcerias e oportunidades de Expansão das parcerias e oportunidades de
estágioestágio

DescriçãoDescrição
Em 2018, a escola iniciou a superação de uma grande dificuldadeEm 2018, a escola iniciou a superação de uma grande dificuldade
que era a baixa oferta de estágio/alunos aprendizes no mercadoque era a baixa oferta de estágio/alunos aprendizes no mercado
de trabalho, tendo avançado de duas empresas para oitode trabalho, tendo avançado de duas empresas para oito
empresas parceiras. Isso deveu-se ao desenvolvimentoempresas parceiras. Isso deveu-se ao desenvolvimento
econômico e à geração da oferta de empregos, que facilitaram aeconômico e à geração da oferta de empregos, que facilitaram a
inserção essa inserção. A expansão do parque educacional nainserção essa inserção. A expansão do parque educacional na
cidade de Registro com a vinda de instituições do Sistema S,cidade de Registro com a vinda de instituições do Sistema S,
como o SEBRAE, SESC, SENAC e SESI, estimularam nos jovens dacomo o SEBRAE, SESC, SENAC e SESI, estimularam nos jovens da
região a busca pela formação técnica e o preparo para o mercadoregião a busca pela formação técnica e o preparo para o mercado
de trabalho e estimularam as empresas da cidade a receberem osde trabalho e estimularam as empresas da cidade a receberem os
estudantes no mercado regional. O mercado de trabalho tornou-estudantes no mercado regional. O mercado de trabalho tornou-
se mais promissor, porém mais exigente, exigindo a busca porse mais promissor, porém mais exigente, exigindo a busca por
novos conhecimentos e a boa formação profissional, o quenovos conhecimentos e a boa formação profissional, o que
contribui para o desenvolvimento da atuação da ETEC.contribui para o desenvolvimento da atuação da ETEC.
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AmeaçaAmeaça
DenominaçãoDenominação A região possui a menor taxa de urbanizaçãoA região possui a menor taxa de urbanização

do Estado de São Paulo.do Estado de São Paulo.
DescriçãoDescrição
O Vale do Ribeira é a região de menor urbanização do Estado deO Vale do Ribeira é a região de menor urbanização do Estado de
São Paulo), e, apesar do setor de serviços crescer em municípios-São Paulo), e, apesar do setor de serviços crescer em municípios-
chave (Registro e Cajati), ainda tem grande vocação agrícola comchave (Registro e Cajati), ainda tem grande vocação agrícola com
perfil manual, sem utilização dos recursos tecnológicos para aperfil manual, sem utilização dos recursos tecnológicos para a
implementação do trabalho no campo e para a produção. Sendo aimplementação do trabalho no campo e para a produção. Sendo a
média estadual de 95,94%, o Vale do Ribeira, tem 73,5% demédia estadual de 95,94%, o Vale do Ribeira, tem 73,5% de
urbanização. Dessa forma, apesar do desenvolvimento que aurbanização. Dessa forma, apesar do desenvolvimento que a
região vem experimentando nos últimos anos, há baixo estímuloregião vem experimentando nos últimos anos, há baixo estímulo
para o envolvimento com os estudos e o desenvolvimentopara o envolvimento com os estudos e o desenvolvimento
tecnológico. Nesse contexto, cidade de Registro, concentra 88,7%tecnológico. Nesse contexto, cidade de Registro, concentra 88,7%
de sua população em áreas urbanas (48.165 pessoas) o melhorde sua população em áreas urbanas (48.165 pessoas) o melhor
posicionamento da região e mesmo assim ainda abaixo de váriosposicionamento da região e mesmo assim ainda abaixo de vários
outros municípios.outros municípios.

DenominaçãoDenominação  Geração de emprego é muito baixa na Geração de emprego é muito baixa na
região.  região.  

DescriçãoDescrição
A recuperação do emprego continua difícil no País. A estimativaA recuperação do emprego continua difícil no País. A estimativa
ainda é de reação lenta ao longo de 2019, com previsão de que aainda é de reação lenta ao longo de 2019, com previsão de que a
taxa de desemprego termine o ano apenas 0,2 ponto percentualtaxa de desemprego termine o ano apenas 0,2 ponto percentual
abaixo de 12,1%, registrado no trimestre encerrado em dezembroabaixo de 12,1%, registrado no trimestre encerrado em dezembro
de 2018, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicíliosde 2018, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad) Contínua, do IBGE. O índice de desemprego aumentou de(Pnad) Contínua, do IBGE. O índice de desemprego aumentou de
11,6% para 12,6%, considerando os trimestres encerrados em11,6% para 12,6%, considerando os trimestres encerrados em
janeiro e fevereiro de 2019. O número total de desocupadosjaneiro e fevereiro de 2019. O número total de desocupados
chegou a 13,1 milhões, com 27,9 milhões de pessoaschegou a 13,1 milhões, com 27,9 milhões de pessoas
subutilizadas (que trabalham menos do que gostariam) e 4,9subutilizadas (que trabalham menos do que gostariam) e 4,9
milhões de indivíduos desalentados (que desistiram de procurarmilhões de indivíduos desalentados (que desistiram de procurar
emprego). Nesse quadro, a região do Vale do Ribeira pelas suasemprego). Nesse quadro, a região do Vale do Ribeira pelas suas
características de pobreza e falta de assistência governamentalcaracterísticas de pobreza e falta de assistência governamental
sempre apresentou o perfil de baixa geração de emprego e dosempre apresentou o perfil de baixa geração de emprego e do
empreendedorismo e, agora em tempos de crise essa situação seempreendedorismo e, agora em tempos de crise essa situação se
acentuou. A população que no geral sempre foi empobrecida, hojeacentuou. A população que no geral sempre foi empobrecida, hoje
está mais carente ainda. Há um quadro persistente e preocupanteestá mais carente ainda. Há um quadro persistente e preocupante
..

DenominaçãoDenominação Número significativo de alunos de outrasNúmero significativo de alunos de outras
cidades da região e que têm dificuldadescidades da região e que têm dificuldades
financeiras financeiras 

DescriçãoDescrição
A ETEC atende alunos de pelo menos dez municípios da região e éA ETEC atende alunos de pelo menos dez municípios da região e é
significativo o número de alunos de outras cidades comsignificativo o número de alunos de outras cidades com
dificuldades para assumirem gastos com transporte edificuldades para assumirem gastos com transporte e
alimentação. Grande causa para a evasão nos cursos técnicosalimentação. Grande causa para a evasão nos cursos técnicos
(por parte de residentes nos demais municípios) tem sido a(por parte de residentes nos demais municípios) tem sido a
dificuldade financeira para manter transporte e alimentação.dificuldade financeira para manter transporte e alimentação.
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DenominaçãoDenominação Dificuldade de transporte dos alunos doDificuldade de transporte dos alunos do
noturno e que residem em outrosnoturno e que residem em outros
municípios municípios 

DescriçãoDescrição
A região tem um serviço de transporte público bastanteA região tem um serviço de transporte público bastante
deficiente, com reduzida oferta de horários de ônibus coletivos nodeficiente, com reduzida oferta de horários de ônibus coletivos no
período noturno. Assim, muitos dos nossos alunos têmperíodo noturno. Assim, muitos dos nossos alunos têm
dificuldades para chegar no horário do início das aulas, assimdificuldades para chegar no horário do início das aulas, assim
como para permanecer até o final do período. Muitos deles,como para permanecer até o final do período. Muitos deles,
residentes em outras cidades da região, são obrigados a saíremresidentes em outras cidades da região, são obrigados a saírem
mais cedo prejudicando a presença na última aula do dia, poismais cedo prejudicando a presença na última aula do dia, pois
não há oferta de ônibus após os horários disponíveis, o que osnão há oferta de ônibus após os horários disponíveis, o que os
força a cumprirem os que são ofertados mesmo que antes doforça a cumprirem os que são ofertados mesmo que antes do
horário escolar. Assim, os alunos envolvidos têm prejuízo dahorário escolar. Assim, os alunos envolvidos têm prejuízo da
primeira aula e também da última aula do dia, comprimeira aula e também da última aula do dia, com
aproveitamento integral de apenas três das cinco aulas diárias.aproveitamento integral de apenas três das cinco aulas diárias.
Essa dificuldade é um fator forte na questão da evasão em nossaEssa dificuldade é um fator forte na questão da evasão em nossa
escola, visto que desestimula muito os alunos usuários dessesescola, visto que desestimula muito os alunos usuários desses
coletivos em decorrência do absenteísmo nas aulas ecoletivos em decorrência do absenteísmo nas aulas e
consequente prejuízo à aprendizagem.consequente prejuízo à aprendizagem.

DenominaçãoDenominação Concorrência de novas instituiçõesConcorrência de novas instituições
educacionais recém instaladas na cidadeeducacionais recém instaladas na cidade

DescriçãoDescrição
Ao mesmo tempo em que servem de estímulo à busca de umaAo mesmo tempo em que servem de estímulo à busca de uma
melhor formação profissional para a população, especialmentemelhor formação profissional para a população, especialmente
aos mais jovens, as instituições educacionais que estão sendoaos mais jovens, as instituições educacionais que estão sendo
instaladas na cidade (UNESP, Instituto Federal de Registro;instaladas na cidade (UNESP, Instituto Federal de Registro;
SENAC, SESC,, SESI e para 2019 o SENAI), se fixam comoSENAC, SESC,, SESI e para 2019 o SENAI), se fixam como
concorrentes em oferta de vagas para os cursos técnicos. Nesseconcorrentes em oferta de vagas para os cursos técnicos. Nesse
sentido, é importante destacar que já perdemos alunos para osentido, é importante destacar que já perdemos alunos para o
IFSP – Registro, por conta das bolsas oferecidas aos alunosIFSP – Registro, por conta das bolsas oferecidas aos alunos
daquela instituição e que atraem candidatos aprovados nosdaquela instituição e que atraem candidatos aprovados nos
vestibulinhos.vestibulinhos.

DenominaçãoDenominação Deficiência de atendimento às salasDeficiência de atendimento às salas
Descentralizadas por parte das prefeiturasDescentralizadas por parte das prefeituras

DescriçãoDescrição
Temos observado dificuldade das prefeituras da região emTemos observado dificuldade das prefeituras da região em
cumprir de forma satisfatória os contratos de instalação das CDS.cumprir de forma satisfatória os contratos de instalação das CDS.
Destacamos problemáticas quanto aos laboratórios deDestacamos problemáticas quanto aos laboratórios de
informática, que em sua maioria não disponibilizam o númeroinformática, que em sua maioria não disponibilizam o número
necessário de computadores aos alunos, tem falta ou insuficiêncianecessário de computadores aos alunos, tem falta ou insuficiência
de sinal/ acesso à internet prejudicando a pesquisa e ode sinal/ acesso à internet prejudicando a pesquisa e o
desenvolvimento das aulas, especialmente as de TCC, e ainda,desenvolvimento das aulas, especialmente as de TCC, e ainda,
em algumas delas há falta de recursos de multimídia, comoem algumas delas há falta de recursos de multimídia, como
datashow.datashow.

PrioridadePrioridade
DenominaçãoDenominação Desenvolvimento da formação continuadaDesenvolvimento da formação continuada

dos professoresdos professores
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DescriçãoDescrição
Iniciado em 2017, o trabalho de desenvolvimento da formaçãoIniciado em 2017, o trabalho de desenvolvimento da formação
continuada dos professores através de discussões, estudos econtinuada dos professores através de discussões, estudos e
reflexões de temas referentes à prática didática pedagógica, oreflexões de temas referentes à prática didática pedagógica, o
trabalho de apoio e de desenvolvimento da formação continuadatrabalho de apoio e de desenvolvimento da formação continuada
dos professores terá continuidade em 2019 com extensão edos professores terá continuidade em 2019 com extensão e
aprofundamento das temáticas. Estarão ainda envolvidasaprofundamento das temáticas. Estarão ainda envolvidas
temáticas como avaliação por competência, interdisciplinaridadetemáticas como avaliação por competência, interdisciplinaridade
e metodologias ativas.e metodologias ativas.

DenominaçãoDenominação Busca de maior envolvimento dasBusca de maior envolvimento das
famílias/responsáveis na vida escolar.famílias/responsáveis na vida escolar.

DescriçãoDescrição
Como já descrito no tópico " Fraquezas", apesar de todo o bomComo já descrito no tópico " Fraquezas", apesar de todo o bom
trabalho que a escola desenvolve ainda é necessário envolvertrabalho que a escola desenvolve ainda é necessário envolver
mais as famílias e torná-las mais presentes na vida escolar. Émais as famílias e torná-las mais presentes na vida escolar. É
necessário que os pais sejam mais ativos e envolvidos com o todonecessário que os pais sejam mais ativos e envolvidos com o todo
da escola, participando dos órgãos auxiliares (APM, Conselho deda escola, participando dos órgãos auxiliares (APM, Conselho de
Escola) e eventos integrativos com efetividade. Para isso,Escola) e eventos integrativos com efetividade. Para isso,
iniciamos a composição do Conselho de Escola deste ano,iniciamos a composição do Conselho de Escola deste ano,
conclamando com maior ênfase que em anos anteriores, aconclamando com maior ênfase que em anos anteriores, a
presença de todos os pais à reunião, pois entendemos serpresença de todos os pais à reunião, pois entendemos ser
importante esse momento para o estreitamento entre escola eimportante esse momento para o estreitamento entre escola e
famílias. A reunião realizada no dia 25.03.2019, foi muitofamílias. A reunião realizada no dia 25.03.2019, foi muito
produtiva com a presença de alguns pais, que, embora não sendoprodutiva com a presença de alguns pais, que, embora não sendo
maioria, foi muito participativa e significativa.maioria, foi muito participativa e significativa.

DenominaçãoDenominação Otimização da permanência escolar nosOtimização da permanência escolar nos
cursos técnicos modularescursos técnicos modulares

DescriçãoDescrição
Considerando a necessidade de redução da evasão nos cursosConsiderando a necessidade de redução da evasão nos cursos
técnicos modulares, destacamos que é prioridade garantir atécnicos modulares, destacamos que é prioridade garantir a
permanência dos alunos nos cursos que iniciaram. Entendemospermanência dos alunos nos cursos que iniciaram. Entendemos
que a escola deve ser fundamentalmente democrática ao receberque a escola deve ser fundamentalmente democrática ao receber
e acolher seus alunos, mas também ao mantê-los na suae acolher seus alunos, mas também ao mantê-los na sua
ambiência garantindo a finalização da formação profissional.ambiência garantindo a finalização da formação profissional.

DenominaçãoDenominação Implementação das parcerias com empresas.Implementação das parcerias com empresas.

DescriçãoDescrição
A escola alcançou em 2018 um excelente índice de parcerias,A escola alcançou em 2018 um excelente índice de parcerias,
principalmente com empresas que ofertaram estágios eprincipalmente com empresas que ofertaram estágios e
oportunidades no programa Aprendiz Paulista. No entanto,oportunidades no programa Aprendiz Paulista. No entanto,
deveremos fortalecer esse trabalho, expandindo o número dedeveremos fortalecer esse trabalho, expandindo o número de
parcerias e otimizando o processo ensino-aprendizagem pelaparcerias e otimizando o processo ensino-aprendizagem pela
contextualização da teoria com prática, através dascontextualização da teoria com prática, através das
oportunidades de visitas técnicas, aulas práticas e inserção nooportunidades de visitas técnicas, aulas práticas e inserção no
mercado de trabalho, pois essa é uma das estratégias demercado de trabalho, pois essa é uma das estratégias de
motivação e permanência dos alunos nos cursos técnicos.motivação e permanência dos alunos nos cursos técnicos.

ObjetivoObjetivo
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OBJETIVOS GERAISOBJETIVOS GERAIS

1 Dar continuidade ao trabalho de redução dos índices de perda de alunos intensificando os1 Dar continuidade ao trabalho de redução dos índices de perda de alunos intensificando os
procedimentos de enfrentamento e prevenção à evasãoescolar.procedimentos de enfrentamento e prevenção à evasãoescolar.

2Dar continuidade ao trabalhode formação da equipe docente de modo a favorecer a prática2Dar continuidade ao trabalhode formação da equipe docente de modo a favorecer a prática
docente através da interdisciplinaridade e das metodologias ativas, e,consequentemente o processodocente através da interdisciplinaridade e das metodologias ativas, e,consequentemente o processo
avaliativo.avaliativo.

33Ampliar e intensificarotrabalho de parceria com empresas e outras instituições visando oAmpliar e intensificarotrabalho de parceria com empresas e outras instituições visando o
aprimoramento do trabalho interdisciplinar contextualizado que contemple as vertentes da cidadaniaaprimoramento do trabalho interdisciplinar contextualizado que contemple as vertentes da cidadania
(solidariedade, respeito às individualidades, à coletividade),da formação profissional(habilidades e(solidariedade, respeito às individualidades, à coletividade),da formação profissional(habilidades e
competências) e a oferta de estágios aos alunos dos cursos técnicos.competências) e a oferta de estágios aos alunos dos cursos técnicos.

4 Continuar a buscar e otimizar o envolvimento das famílias para que participem mais ativamente da4 Continuar a buscar e otimizar o envolvimento das famílias para que participem mais ativamente da
vida escolar, tanto no acompanhamento do processo ensino-aprendizagem dos alunos, quanto emvida escolar, tanto no acompanhamento do processo ensino-aprendizagem dos alunos, quanto em
ações que requerem profissionais especializados (pais/responsáveis) que possam colaborar com osações que requerem profissionais especializados (pais/responsáveis) que possam colaborar com os
discentes enquanto pessoas (individual, emocional e socialmente), quanto nos aspectos daformaçãodiscentes enquanto pessoas (individual, emocional e socialmente), quanto nos aspectos daformação
cidadã através deeventos previamente organizados pela Unidade.cidadã através deeventos previamente organizados pela Unidade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1.Incentivar e estimular a permanência dos alunos na Instituiçãootimizando o enraizamento e1.1.Incentivar e estimular a permanência dos alunos na Instituiçãootimizando o enraizamento e
integração dos mesmos na escola através de atividades extracurriculares e complementares, taisintegração dos mesmos na escola através de atividades extracurriculares e complementares, tais
como: Atividade receptiva solidária, realizar aulas inaugurais informativas, palestras motivacionais,como: Atividade receptiva solidária, realizar aulas inaugurais informativas, palestras motivacionais,
de orientações diversas; com profissionais das áreas técnicas oferecidas pela escola, visitasde 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 emtécnicas, 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 e outras atividadesfrequência; destacar as famílias mais presentes às Reuniões de Pais e Mestres e outras atividades
escolares.escolares.

1.2Intensificar o acompanhamento ao desempenho e à frequência dos alunosde modo a otimizar o1.2Intensificar o acompanhamento ao desempenho e à frequência dos alunosde modo a otimizar o
comparecimento, a participação e o envolvimento dos mesmos no processo ensino-aprendizagem,comparecimento, a participação e o envolvimento dos mesmos no processo ensino-aprendizagem,
através da realização da prova- diagnóstica; de levantamentos semanais da frequência dos alunosatravés da realização da prova- diagnóstica; de levantamentos semanais da frequência dos alunos
registrados devidamente em planilhas; de contatos orientativos aos alunos e aos pais/responsáveisregistrados devidamente em planilhas; de contatos orientativos aos alunos e aos pais/responsáveis
pela OE.pela OE.

2.1Estimular a integração do grupo docente para a atuação interdisciplinarque revele a2.1Estimular a integração do grupo docente para a atuação interdisciplinarque revele a
compreensãocompreensãointerdisciplinarinterdisciplinardodoconhecimentoconhecimentoe umae umavisãovisãomais adequada e abrangente da realidade,mais adequada e abrangente da realidade,
por meio de estudos, discussões, oficinas, palestras, exemplificação e apresentação de vídeos quepor meio de estudos, discussões, oficinas, palestras, exemplificação e apresentação de vídeos que
auxiliem a compreensão do trabalho integrado.auxiliem a compreensão do trabalho integrado.

2.2 Continuar o trabalho deformação continuada do grupo de coordenadores e professores2.2 Continuar o trabalho deformação continuada do grupo de coordenadores e professores
(presencialmente e nas reuniões de curso e pedagógicas) para o desenvolvimento das competências(presencialmente e nas reuniões de curso e pedagógicas) para o desenvolvimento das competências
referentes ao processo de avaliação da aprendizagem,focando as habilidades propostas nos planosreferentes ao processo de avaliação da aprendizagem,focando as habilidades propostas nos planos
de curso, buscando otimizar a qualidade do processo avaliativo, através de estudos, leituras,de curso, buscando otimizar a qualidade do processo avaliativo, através de estudos, leituras,
discussões e troca de ideias que conduzam aoentendimento desse processodiscussões e troca de ideias que conduzam aoentendimento desse processo

3.1 Ampliar a integração da escola com a comunidade extraescolar buscando contatos e parcerias3.1 Ampliar a integração da escola com a comunidade extraescolar buscando contatos e parcerias
com empresas e instituições da região ampliando as parcerias, que ofereçam oportunidades paracom empresas e instituições da região ampliando as parcerias, que ofereçam oportunidades para
trabalhos educativos, profissionalizantes, assim como aoferta estágiosbuscandotrabalhos educativos, profissionalizantes, assim como aoferta estágiosbuscando
principalmente:Amavale, CETESB, Mosaic Fertilizantes do Brasil, BIO’s, Autopista Regisprincipalmente:Amavale, CETESB, Mosaic Fertilizantes do Brasil, BIO’s, Autopista Regis
Bittencourt.,SEBRAE, Associação Comercial de Registro, OAB, UNESP – Campus de Registro.Bittencourt.,SEBRAE, Associação Comercial de Registro, OAB, UNESP – Campus de Registro.
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4.1 Desenvolver projeto educacional que favoreça a prática interdisciplinar através de4.1 Desenvolver projeto educacional que favoreça a prática interdisciplinar através de
discussão,reflexão, pesquisa, debate e ações interdiscilinares sobre temas da atualidade(destacando-discussão,reflexão, pesquisa, debate e ações interdiscilinares sobre temas da atualidade(destacando-
se as questões ambientais que levem os alunos aocomprometimento com a cidadania,se as questões ambientais que levem os alunos aocomprometimento com a cidadania,
inicialmentedestacando aimportância da gestão do meio ambiente e da atuação cidadãpara ainicialmentedestacando aimportância da gestão do meio ambiente e da atuação cidadãpara a
garantia da vida futura agregando posteriormente outros temas relevantes.garantia da vida futura agregando posteriormente outros temas relevantes.

4.2Otimizar a conscientização socioambiental destacando aimportância da gestão do meio ambiente4.2Otimizar a conscientização socioambiental destacando aimportância da gestão do meio ambiente
e da atuação cidadãpara a garantia da vida futura, através do envolvimento das comunidadese da atuação cidadãpara a garantia da vida futura, através do envolvimento das comunidades
escolar e extra-escolar contemplando o trabalho interdisciplinar e a aproximação da escola àsescolar e extra-escolar contemplando o trabalho interdisciplinar e a aproximação da escola às
famílias, ao bairro do seu entorno e à cidade.famílias, ao bairro do seu entorno e à cidade.

4.3 Realizar duas vezes ao ano atividades de motivação, protagonismo juvenil e de pertencimento à4.3 Realizar duas vezes ao ano atividades de motivação, protagonismo juvenil e de pertencimento à
escola: campanhas sociais, arrecadação de alimentos, de roupas, ações integradoras eescola: campanhas sociais, arrecadação de alimentos, de roupas, ações integradoras e
motivacionais eeventos comemorativos agregando a participação familiar e as questõesmotivacionais eeventos comemorativos agregando a participação familiar e as questões
relacionadas à saúde emocional dos alunos: profissionais diversos (advogados, biólogos, gestores,relacionadas à saúde emocional dos alunos: profissionais diversos (advogados, biólogos, gestores,
psicólogos, médicos, nutriconistas, fisioterapeutas, enfermeiros, engenheiros, empresários, etc),psicólogos, médicos, nutriconistas, fisioterapeutas, enfermeiros, engenheiros, empresários, etc),
assim como as ações voltadas à saúde emocional.assim como as ações voltadas à saúde emocional.

MetaMeta
DenominaçãoDenominação  Ampliar em 2019 os termos de parcerias Ampliar em 2019 os termos de parcerias

com empresas e outras instituições em 30%com empresas e outras instituições em 30%
em relação a 2018, por meio de estágios, aem relação a 2018, por meio de estágios, a
fim de proporcionar aos alunos novos efim de proporcionar aos alunos novos e
diversificados conhecimentos quediversificados conhecimentos que
complementem a sua formação profissional.complementem a sua formação profissional.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
Ampliar em 30% as parcerias com empresas e outras instituiçõesAmpliar em 30% as parcerias com empresas e outras instituições
visando o aprimoramento do trabalho interdisciplinar,visando o aprimoramento do trabalho interdisciplinar,
contextualizado e competente que contemple as vertentes dacontextualizado e competente que contemple as vertentes da
cidadania (solidariedade e preservação do meio -ambiente) e dacidadania (solidariedade e preservação do meio -ambiente) e da
formação profissional (habilidades e competência); a expansão daformação profissional (habilidades e competência); a expansão da
oferta de estágio aos alunos a fim de oportunizar a inserção delesoferta de estágio aos alunos a fim de oportunizar a inserção deles
no mercado de trabalho.no mercado de trabalho.

DenominaçãoDenominação Reduzir em 50% o índice de evasão dosReduzir em 50% o índice de evasão dos
cursos técnicos modulares noturnos nos doiscursos técnicos modulares noturnos nos dois
semestres de 2019, a fim de garantir asemestres de 2019, a fim de garantir a
permanência dos alunos e a conclusão dospermanência dos alunos e a conclusão dos
seus estudos de forma a contribuírem para oseus estudos de forma a contribuírem para o
desenvolvimento da comunidade.desenvolvimento da comunidade.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Acompanhando e buscando o cumprimento das propostas daAcompanhando e buscando o cumprimento das propostas da
CETEC quanto à redução da evasão nas escolas do CPS esta ETECCETEC quanto à redução da evasão nas escolas do CPS esta ETEC
cumprirá neste ano letivo,  as atividades indicadas e solicitadascumprirá neste ano letivo,  as atividades indicadas e solicitadas
desde o primeiro dia de aula, recepcionando de forma motivadoradesde o primeiro dia de aula, recepcionando de forma motivadora
os alunos ingressantes e acompanhando-os ao longo do cursoos alunos ingressantes e acompanhando-os ao longo do curso
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visando reduzir em 50% a evasão do 2º módulo do Curso Técnicovisando reduzir em 50% a evasão do 2º módulo do Curso Técnico
de Administração/Noturno no 1º e 2º semestre de 2019.de Administração/Noturno no 1º e 2º semestre de 2019.

DenominaçãoDenominação Oportunizar o desenvolvimento da formaçãoOportunizar o desenvolvimento da formação
docente para 100% da equipe, por meio dedocente para 100% da equipe, por meio de
estudos e debates em nove reuniões (5 deestudos e debates em nove reuniões (5 de
planejamento e 4 pedagógicas) no decorrerplanejamento e 4 pedagógicas) no decorrer
do ano letivo de 2019, com pelo menos 75%do ano letivo de 2019, com pelo menos 75%
de participação docente nos encontrosde participação docente nos encontros
realizados. realizados. 

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
 Oportunizar e estimular a formação continuada e a atualização Oportunizar e estimular a formação continuada e a atualização
profissional dos docentes através de diversas ofertas, tais como:profissional dos docentes através de diversas ofertas, tais como:
palestras, dinâmicas de grupo, troca de experiências, estudos epalestras, dinâmicas de grupo, troca de experiências, estudos e
discussões e capacitações externas e do CPS, além de estimulá-discussões e capacitações externas e do CPS, além de estimulá-
los a sempre buscarem novos conhecimentos. Para a consecuçãolos a sempre buscarem novos conhecimentos. Para a consecução
desta meta as ações propostas contemplarão a relação direta dadesta meta as ações propostas contemplarão a relação direta da
Coordenação Pedagógica com a Orientação Educacional e com osCoordenação Pedagógica com a Orientação Educacional e com os
coordenadores dos cursos e professores, buscando identificar ascoordenadores dos cursos e professores, buscando identificar as
necessidades e as melhores estratégias num trabalho coletivo enecessidades e as melhores estratégias num trabalho coletivo e
de melhoria contínua para a minimização das dificuldades e dasde melhoria contínua para a minimização das dificuldades e das
perdas de alunos.perdas de alunos.

DenominaçãoDenominação  Buscar a participação nas quatro reuniões Buscar a participação nas quatro reuniões
escolares (RPM) de pelo menos 50% dosescolares (RPM) de pelo menos 50% dos
responsáveis pelas famílias dos alunos,responsáveis pelas famílias dos alunos,
sendo um representante por família, visandosendo um representante por família, visando
o atendimento dos interesses eo atendimento dos interesses e
necessidades dos mesmos, durante o anonecessidades dos mesmos, durante o ano
letivo de 2019. letivo de 2019. 

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
  Integrar os esforços para a aproximação da escola às famílias,  Integrar os esforços para a aproximação da escola às famílias,
visando otimizar a interação entre esses dois setores importantesvisando otimizar a interação entre esses dois setores importantes
no processo ensino-aprendizagem. É objetivo reduzir os índices deno processo ensino-aprendizagem. É objetivo reduzir os índices de
perdas dos cursos (especialmente no Ensino Técnico) - para firmarperdas dos cursos (especialmente no Ensino Técnico) - para firmar
a finalidade da escola que é atender o maior número de pessoasa finalidade da escola que é atender o maior número de pessoas
dando-lhes a oportunidade de desenvolvimento e certificaçãodando-lhes a oportunidade de desenvolvimento e certificação
profissional. - Realizar pesquisas junto aos alunos e famílias queprofissional. - Realizar pesquisas junto aos alunos e famílias que
possibilitem conhecer a clientela da unidade escolar através depossibilitem conhecer a clientela da unidade escolar através de
levantamento de dados dos alunos e famílias para auxiliar nolevantamento de dados dos alunos e famílias para auxiliar no
trabalho pedagógico a ser desenvolvido: ficha de levantamentotrabalho pedagógico a ser desenvolvido: ficha de levantamento
acadêmico e sócio-econômico do aluno e família. - Realizaracadêmico e sócio-econômico do aluno e família. - Realizar
contatos individuais – (presenciais, por telefone, por e-mail) comcontatos individuais – (presenciais, por telefone, por e-mail) com
alunos e pais. Utilizar os dados socioeconômicos coletados para oalunos e pais. Utilizar os dados socioeconômicos coletados para o
conhecimento das condições de aprendizagem econhecimento das condições de aprendizagem e
encaminhamento do processo de ensino-aprendizagem e instituirencaminhamento do processo de ensino-aprendizagem e instituir
estratégias, propostas, projetos e ações de integraçãoestratégias, propostas, projetos e ações de integração
escola&família. - Criar indicadores de presença e participação dosescola&família. - Criar indicadores de presença e participação dos
pais, especialmente nas reuniões de pais e mestres.pais, especialmente nas reuniões de pais e mestres.
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DenominaçãoDenominação Promover a interdisciplinaridade por meioPromover a interdisciplinaridade por meio
de um projeto que efetive metodologiasde um projeto que efetive metodologias
ativas e ações educacionais envolvendoativas e ações educacionais envolvendo
100% dos cursos, no decorrer do ano de100% dos cursos, no decorrer do ano de
2019, visando o conhecimento local e global2019, visando o conhecimento local e global
das questões ambientais considerando osdas questões ambientais considerando os
grandes acidentes ambientais quegrandes acidentes ambientais que
ocorreram no país, de forma a se contribuirocorreram no país, de forma a se contribuir
para com o desenvolvimento regionalpara com o desenvolvimento regional
sustentável.sustentável.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
Promover a interdisciplinaridade através de ao menos um projetoPromover a interdisciplinaridade através de ao menos um projeto
em cada semestre, que contemplem metodologias ativas e açõesem cada semestre, que contemplem metodologias ativas e ações
educacionais. É proposto para 2019 atividades diversificadas deeducacionais. É proposto para 2019 atividades diversificadas de
caráter interdisciplinar, destacando-se o projeto de preservação ecaráter interdisciplinar, destacando-se o projeto de preservação e
proteção ao meio-ambiente, considerando que a ETEC estáproteção ao meio-ambiente, considerando que a ETEC está
instalada numa área de APA, sendo a temática ambiental deinstalada numa área de APA, sendo a temática ambiental de
grande interesse regional.grande interesse regional.
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