
 
 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ESCOLA PARA RECONDUÇÃO  E INCLUSÃO de CONSELHEIROS E 
APROVAÇÃO DO PPG 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às dezenove horas foi realizada virtualmente, via 
Plataforma TEAMS, a Reunião Extraordinária do Conselho de Escola, com a presença dos membros desse 
conselho: I - pela comunidade escolar: Diretor, presidente nato: Mauro Sérgio Adinolfi; Representante das 
diretorias de serviços e relações institucionais: Glauco Lino; Representante dos professores: José Cristiano de 
Góis; Representante dos servidores técnico e administrativos: Alex Sanders Moreira Rosa; Representante dos 
alunos: o aluno Eduardo Tamasia; e Representante das instituições auxiliares: Coordenadora Geral do Grêmio 
Estudantil da ETEC de Registro, o aluno Erick Hanashiro Tokunaga. II - pela comunidade 
extraescolar: Representante dos empresários, vinculado a um dos cursos: Sr. Ricardo Luiz Carvalho da Empresa 
Ambiental EcoVale; Representante do poder público municipal: Diretor de Departamento de Obras da Prefeitura 
Municipal de Registro, o Sr. Roberto Francelino da Silva; Representante de instituição de ensino, vinculada a um dos 
cursos: Sr. Wilson José Oliveira de Souza da UNESP – Universidade Estadual Paulista; Representantes de demais 
segmentos de interesse da escola: o Sr. Eduardo Soares Zahn, profissional vinculado à Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo; o Sr. Jeremias Bardoino, profissional vinculado a Agência de Talentos da 
Cidade de Registro; a Sra. Inajara Teresinha da Costa Prestes Carvalho, profissional da Saúde vinculada a APAE -
Associação de Pais Amigos dos Excepcionais da Cidade de Registro; e a Sra. Elisete Akiko Oshima Faria, 
profissional autônomo vinculado a Assistência Social. Fica registrado que os membros dos Representante dos 
alunos e Representante das instituições auxiliares (Grêmio Estudantil) foram substituídos, pelo fato dos alunos que 
ocupavam este cargo terem se formado em dezembro de 2020, e o Representante do poder público municipal foi 
substituído pelo fato do representante anterior não exercer mais função pública. Desta forma, os novos e antigos 
membros ficam reconduzidos até novas orientações do Centro Paula Souza devido as condições da pandemia. 

O objetivo da reunião foi o de avaliar a aprovar o Plano Plurianual de Gestão 2020-2024 desta Unidade de Ensino.  
Assim, o Diretor da Escola, professor Mauro Sérgio Adinolfi, apresentou o Regimento Comum das ETECs do 
Centro Paula Souza: TÍTULO II – Da Organização Técnica – Administrativa; CAPÍTULO I – Do Conselho de 
Escola; Artigo 10 - A ETEC terá, como órgão deliberativo, o Conselho de Escola, integrado por representantes da 
comunidade escolar e da comunidade extraescolar, cuja composição será: I - pela comunidade escolar; II - pela 
comunidade extraescolar; Artigo 11 - O Conselho de Escola terá as seguintes atribuições: I - deliberar sobre: a) o 
projeto político-pedagógico da escola; b) as alternativas de solução para os problemas acadêmicos e pedagógicos; 
c) as prioridades para aplicação de recursos; II – estabelecer diretrizes e propor ações de integração da ETEC com a 
comunidade; III - propor a implantação ou extinção de cursos oferecidos pela ETEC, de acordo com as demandas 
locais e regionais e outros indicadores; IV - aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar; V - apreciar os 
relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas; § 1º - O 
Conselho de Escola poderá ser convocado pela Direção para manifestar-se sobre outros temas de interesse da 
comunidade escolar; § 2º - O Conselho de Escola reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo, duas vezes a cada 
semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou pela maioria de seus membros; § 3º - 
As reuniões do Conselho de Escola deverão contar com a presença mínima da maioria simples de seus membros; 
§ 4º - Nas decisões a serem tomadas por maioria simples, todos os membros terão direito a voto, cabendo ao diretor 
o voto de desempate. Em sequência, o grupo realizou discussão e análise do Projeto Pedagógico e das definições 
do trabalho a ser realizado em 2020 com discussão para a avaliação das ações e atividades propostas a serem 
desenvolvidas e seus respectivos prazos de realização. Nesse momento foi enfatizado o trabalho de enfrentamento 
à evasão escolar e a meta do Centro Paula Souza, que deve ser cumprida: Reduzir os índices de perda de alunos 
nos seus cursos técnicos.  A ETEC de Registro, traçou sua meta da seguinte forma: Melhorar em 5% a taxa média 
de aprovação das turmas modulares dos cursos técnicos do período noturno (ADM e   Desenvolvimento de 
Sistema), no ano de 2020, focando a permanência escolar e a construção de competências socioemocionais 



 
 

necessárias para a formação dos futuros profissionais, visando as novas tendências do mercado de trabalho.  Esta 
meta foi estruturada a partir dos índices apresentados pela escola em 2019 e no primeiro semestre de 2020, os 
últimos decorrentes da pandemia do Corona Vírus que determinou o isolamento social e o trabalho remoto e causou 
dificuldades para a permanência escolar dentre os alunos dos cursos técnicos modulares. Assim, o foco dos projetos 
de gestão pedagógico-educacional elaborados pela Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional da escola 
focam no trabalho de acompanhamento, orientação e motivação aos alunos com problemas relativos. A 
Coordenadora Pedagógica apresentou em slides os indicadores do desempenho da escola em avaliações 
institucionais internas e nas avaliações externas, como SARESP, ENEM, Vestibulares, PISA e IDEB, que colocam a 
escola entre as melhores da região, do estado e do Brasil, assim como dentre as ETECs do Centro Paula Souza. 
Destacamos também o desempenho da escola na oferta de trabalho aos alunos dos cursos técnicos que em 
relação ao ano de 2019 e até os meados de 2020, otimizou seus números respectivamente de alunos beneficiados 
e de empresas parceiras.  A reflexão realizada em 2018 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 alunos em 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 e o ingresso no 
Aprendiz Paulista, visto que a escola evoluiu de dois alunos estagiários/aprendizes em 2017 para doze em 2019. Já, 
em 2020, fica configurado o esforço e empenho da Unidade Escolar na busca da meta de redução da evasão e 
incentivo à permanência dos alunos, também através da contribuição da inserção dos alunos no mercado de 
trabalho, contando hoje com vinte e um alunos atuando em dez empresas parceiras. No desenvolvimento da 
reunião foram efetivadas leitura e reflexões dos textos estruturantes do PPG: missão, visão, objetivos e metas da 
ETEC de Registro quando ficou destacada a evolução da escola em onze anos de atuação na região. Refletimos 
que a visão inicial da escola proposta no seu primeiro PPG era a de se situar entre as melhores escolas da região e 
que alcançamos plenamente esse objetivo, alcançando também índices significativos dentre as escolas do Centro 
Paula Souza. Dessa forma, consideramos como muito produtivo o trabalho desenvolvido pela escola em 2019 e 
reafirmamos o compromisso pela manutenção desse trabalho e dos resultados alcançados. Depois dessas 
ponderações o Conselho de Escola deu o parecer favorável para o trabalho 2020-2024: “Em reunião realizada 
neste dia, este Conselho de Escola, realizou a discussão final sobre o Plano Plurianual de Gestão 2020-2024, e 
manifestou-se pela aprovação, considerando que o documento mostra em linhas gerais o que esta escola e 
representantes da comunidade escolar planejam realizar nos próximos cinco anos, ordena a gestão e orienta 
pedagogicamente o trabalho escolar. Na avaliação final, o senhor Wilson José Oliveira de Souza, teceu comentários 
sobre o trabalho da escola e do PPG, sugerindo e solicitando a participação mais inclusiva dos pais na construção do 
PPG, visto que em 2020, essa participação ficou prejudicada. O Diretor da Escola, professor Mauro Sérgio Adinolfi, 
explicou quanto à esse comentário que devido o contexto da pandemia do coronavírus, a escola teve o prazo 
reduzido para desenvolver a elaboração do texto do PPG e que encontramos dificuldades para reunir os membros 
em trabalho remoto.  Para finalizar o grupo se posicionou em total disposição para auxiliar e acompanhar a 
realização das ações propostas. Nada mais havendo a tratar, eu Eunice de Lima Couto __________________, 
lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes. Registro, 24 de setembro de 2020. 

I - pela comunidade escolar: 

a. Diretor, presidente nato: Mauro Sérgio Adinolfi 

b. Representante das diretorias de serviços e relações institucionais: Glauco Lino 

c. Representante dos professores: José Cristiano de Góis 

d. Representante dos servidores técnico e administrativos: Alex Sanders Moreira Rosa 

e. Representante dos pais de alunos: Sra. Silvia Helena Modenese Gorla da Silva (Ausente) 



 
 

f. Representante dos alunos: o aluno Eduardo Tamasia 

g. Representante das instituições auxiliares: Coordenadora Geral do Grêmio Estudantil da Etec de Registro, o 
aluno Erick Hanashiro Tokunaga 

II - pela comunidade extraescolar: 

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

b. Representante do poder público municipal: Diretor de Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de 
Registro, o Sr. Roberto Francelino da Silva 

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

d. Representantes de demais segmentos de interesse da escola: 

 Sr. Eduardo Soares Zahn, profissional vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo. 

 Sr. Jeremias Bardoino, profissional vinculado a Agência de Talentos da Cidade de Registro. 

 Sra. Inajara Teresinha da Costa Prestes Carvalho, profissional da Saúde vinculada a APAE -Associação de 
Pais Amigos dos Excepcionais da Cidade de Registro. 

 Sra. Elisete Akiko Oshima Faria, profissional autônomo vinculado a Assistência Social. 

 
 
Devido as condições atuais, segue os prints referente a reunião realizada, assim como a aprovação feito dentro da 
Reunião criada no aplicativo TEAMS. 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

LISTA DE PRESENÇA GERADA PELO MICROSOFT TEAMS 

 

Nome Completo Atividade Data e hora 
ALEX SANDERS MOREIRA ROSA Entrou 24/09/2020 19:27 

ALEX SANDERS MOREIRA ROSA Saiu 24/09/2020 20:37 

ALEX SANDERS MOREIRA ROSA Entrou 24/09/2020 21:15 

ALEX SANDERS MOREIRA ROSA Saiu 24/09/2020 21:33 



 
 

ARTUR ZAHN Entrou 24/09/2020 19:27 

ARTUR ZAHN Saiu 24/09/2020 21:17 

EUNICE DE LIMA COUTO Entrou 24/09/2020 19:28 

EUNICE DE LIMA COUTO Saiu 24/09/2020 21:32 

ANA CLARA GOMES DA SILVA Entrou 24/09/2020 19:28 

ANA CLARA GOMES DA SILVA Saiu 24/09/2020 21:30 

JOSE CRISTIANO DE GOIS Entrou 24/09/2020 19:29 

JOSE CRISTIANO DE GOIS Saiu 24/09/2020 21:40 

GLAUCO LINO Entrou 24/09/2020 19:30 

GLAUCO LINO Saiu 24/09/2020 21:16 

MARIAH PRESTES CASEIRO CARVALHO Entrou 24/09/2020 19:31 

MARIAH PRESTES CASEIRO CARVALHO Saiu 24/09/2020 21:16 

ERICK HANASHIRO TOKUNAGA Entrou 24/09/2020 19:31 

ERICK HANASHIRO TOKUNAGA Saiu 24/09/2020 21:25 

EDUARDO TAMASIA Entrou 24/09/2020 19:32 

EDUARDO TAMASIA Saiu 24/09/2020 21:25 

MAURO SERGIO ADINOLFI Entrou 24/09/2020 19:32 

MAURO SERGIO ADINOLFI Saiu 24/09/2020 21:25 

MARIA JULIA MENITO DE SOUZA Entrou 24/09/2020 19:33 

MARIA JULIA MENITO DE SOUZA Saiu 24/09/2020 21:17 

JULIANA AKEMI OSHIMA FARIA Entrou 24/09/2020 19:35 

JULIANA AKEMI OSHIMA FARIA Saiu 24/09/2020 21:18 

Convidado/Palestrante Entrou 24/09/2020 20:28 

Convidado/Palestrante Saiu 24/09/2020 21:25 
 

Descrição dos Representantes (listados acima) que acessaram o Microsoft Teams com o e-mail dos 

filhos 

 

Nome Completo Atividade Data e hora 
ALEX SANDERS MOREIRA ROSA Entrou 24/09/2020 19:27 

ALEX SANDERS MOREIRA ROSA Saiu 24/09/2020 20:37 

ALEX SANDERS MOREIRA ROSA Entrou 24/09/2020 21:15 

ALEX SANDERS MOREIRA ROSA Saiu 24/09/2020 21:33 

ARTUR ZAHN     
(EDUARDO SOARES ZAHN)   Entrou 24/09/2020 19:27 

ARTUR ZAHN    
(EDUARDO SOARES ZAHN) Saiu 24/09/2020 21:17 

EUNICE DE LIMA COUTO Entrou 24/09/2020 19:28 

EUNICE DE LIMA COUTO Saiu 24/09/2020 21:32 

ANA CLARA GOMES DA SILVA 
(ROBERTO FRANCELINO DA SILVA) Entrou 24/09/2020 19:28 

ANA CLARA GOMES DA SILVA 
(ROBERTO FRANCELINO DA SILVA) Saiu 24/09/2020 21:30 



 
 

JOSE CRISTIANO DE GOIS Entrou 24/09/2020 19:29 

JOSE CRISTIANO DE GOIS Saiu 24/09/2020 21:40 

GLAUCO LINO Entrou 24/09/2020 19:30 

GLAUCO LINO Saiu 24/09/2020 21:16 

MARIAH PRESTES CASEIRO CARVALHO 
(INAJARA TERESINHA DA COSTA PRESTES CARVALHO) Entrou 24/09/2020 19:31 

MARIAH PRESTES CASEIRO CARVALHO 
(INAJARA TERESINHA DA COSTA PRESTES CARVALHO) Saiu 24/09/2020 21:16 

ERICK HANASHIRO TOKUNAGA Entrou 24/09/2020 19:31 

ERICK HANASHIRO TOKUNAGA Saiu 24/09/2020 21:25 

EDUARDO TAMASIA Entrou 24/09/2020 19:32 

EDUARDO TAMASIA Saiu 24/09/2020 21:25 

MAURO SERGIO ADINOLFI Entrou 24/09/2020 19:32 

MAURO SERGIO ADINOLFI Saiu 24/09/2020 21:25 

MARIA JULIA MENITO DE SOUZA 
(WILSON JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA) Entrou 24/09/2020 19:33 

MARIA JULIA MENITO DE SOUZA 
(WILSON JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA) Saiu 24/09/2020 21:17 

JULIANA AKEMI OSHIMA FARIA Entrou 24/09/2020 19:35 

JULIANA AKEMI OSHIMA FARIA Saiu 24/09/2020 21:18 

Convidado/Palestrante 
(JEREMIAS BARDOINO) Entrou 24/09/2020 20:28 

Convidado/Palestrante 
(JEREMIAS BARDOINO) Saiu 24/09/2020 21:25 

 


