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O Plano Plurianual de Gestão mostra, em linhas gerais, o que a Etec de Registro e os representantesO Plano Plurianual de Gestão mostra, em linhas gerais, o que a Etec de Registro e os representantes
da comunidade escolar pretendem para os próximos cinco anos. Este Plano Plurianual de Gestãoda comunidade escolar pretendem para os próximos cinco anos. Este Plano Plurianual de Gestão
2020, foi iniciado ainda em 2019, durante os trabalhos e reflexões destinados ao planejamento final2020, foi iniciado ainda em 2019, durante os trabalhos e reflexões destinados ao planejamento final
realizado nos dias 19 e 20.12.2019, quando avaliamos o desenvolvimento do trabalho ao longo dorealizado nos dias 19 e 20.12.2019, quando avaliamos o desenvolvimento do trabalho ao longo do
ano; foi retomado durante o período do Planejamento inicial deste ano letivo desenvolvido nos diasano; foi retomado durante o período do Planejamento inicial deste ano letivo desenvolvido nos dias
01.02 e 26.02.2020, quando foram concluídas e desenvolvidas novas reflexões e propostas sobre o01.02 e 26.02.2020, quando foram concluídas e desenvolvidas novas reflexões e propostas sobre o
trabalho a ser realizado pela escola neste ano. Esse trabalho foi complementado com estudos etrabalho a ser realizado pela escola neste ano. Esse trabalho foi complementado com estudos e
discussões estruturantes desenvolvidos na primeira Reunião Pedagógica do ano, realizada no diadiscussões estruturantes desenvolvidos na primeira Reunião Pedagógica do ano, realizada no dia
06.02.2020. O trabalho foi organizado considerando a participação de todas as equipes (docente, de06.02.2020. O trabalho foi organizado considerando a participação de todas as equipes (docente, de
coordenação e de gestão) no desenvolvimento do PPG. Assim, seguimos as etapas aquicoordenação e de gestão) no desenvolvimento do PPG. Assim, seguimos as etapas aqui
apresentadas: - a participação nas etapas de levantamento de dados e informações; - análise dosapresentadas: - a participação nas etapas de levantamento de dados e informações; - análise dos
Indicadores; - identificação dos problemas enfrentados - definição de Prioridades; - definição deIndicadores; - identificação dos problemas enfrentados - definição de Prioridades; - definição de
Metas e Projetos. Em dezembro de 2019, na reunião de planejamento foi realizada a avaliação doMetas e Projetos. Em dezembro de 2019, na reunião de planejamento foi realizada a avaliação do
trabalho desenvolvido durante o ano letivo a partir da análise do contexto em que a escola estátrabalho desenvolvido durante o ano letivo a partir da análise do contexto em que a escola está
inserida. Em 2020, a análise foi complementada considerando os resultados finais do ano de 2019inserida. Em 2020, a análise foi complementada considerando os resultados finais do ano de 2019
com o objetivo de se traçar o levantamento de indicadores a serem avaliados, de se definir ascom o objetivo de 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 vidasituações-problema e estabelecer as metas e propor projetos importantes e significativos para a vida
escolar. Nesses momentos foram realizadas as reflexões e discutidas as ideias e propostas deescolar. Nesses momentos foram realizadas as reflexões e discutidas as ideias e propostas de
solução para os problemas enfrentados e avaliação dos procedimentos bem sucedidos visandosolução para os problemas enfrentados e avaliação dos procedimentos bem sucedidos visando
otimizar as intervenções a serem desenvolvidas em 2020. Reafirmamos ao final do ano o objetivo deotimizar as intervenções a serem desenvolvidas em 2020. Reafirmamos ao final do ano o objetivo de
se preparar alunos criativos, capazes de resolver problemas e iniciamos estudos e reflexões sobre ase preparar alunos criativos, capazes de resolver problemas e iniciamos estudos e reflexões sobre a
proposta do Centro Paula Souza para as suas ETECs de focarem o trabalho de desenvolvimento dasproposta do Centro Paula Souza para as suas ETECs de focarem o trabalho de desenvolvimento das
competências socioemocionais; discutimos o segredo de como ensinar e aprender e avaliamos sobrecompetências socioemocionais; discutimos o segredo de como ensinar e aprender e avaliamos sobre
o que cada professor alcançou em seu trabalho. As discussões provocaram os professores para queo que cada professor alcançou em seu trabalho. As discussões provocaram os professores para que
refletissem sobre sua atuação, sobre a realidade da escola e sobre como fomos capazes ou não derefletissem sobre sua atuação, sobre a realidade da escola e sobre como fomos capazes ou não de
resolver os problemas que enfrentamos. Firmamos aqui a compreensão de buscarmos ser e nosresolver os problemas que enfrentamos. Firmamos aqui a compreensão de buscarmos ser e nos
mantermos sempre uma escola vencedora. Introduzindo o trabalho para o ano de 2020, deu-semantermos sempre uma escola vencedora. Introduzindo o trabalho para o ano de 2020, deu-se
ênfase ao objetivo de se garantir a permanência escolar e a construção de competênciasênfase ao objetivo de se garantir a permanência escolar e a construção de competências
socioemocionais necessárias para a formação dos futuros profissionais, visando as novas tendênciassocioemocionais necessárias para a formação dos futuros profissionais, visando as novas tendências
do mercado de trabalho. Avaliamos também nesse momento a importante contribuição ao trabalhodo mercado de trabalho. Avaliamos também nesse momento a importante contribuição ao trabalho
docente em 2019, através da oferta aos professores da escola da Capacitação em Metodologiasdocente em 2019, através da oferta aos professores da escola da Capacitação em Metodologias
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Ativas conduzida pelo professor Davi do Setor de Capacitação/CETEC garantido a oportunidade deAtivas conduzida pelo professor Davi do Setor de Capacitação/CETEC garantido a oportunidade de
participação a toda a equipe. Para bem conduzirmos a avaliação final em 2019, a Coordenaçãoparticipação a toda a equipe. Para bem conduzirmos a avaliação final em 2019, a Coordenação
Pedagógica e equipe de coordenadores de cursos, realizou análises de vários indicadores da escolaPedagógica e equipe de coordenadores de cursos, realizou análises de vários indicadores da escola
referentes ao ano em término: os índices de desempenho dos alunos: aproveitamento escolarreferentes ao ano em término: os índices de desempenho dos alunos: aproveitamento escolar
(índices de aprovação e retenção, frequência e evasão - quantitativos e percentuais); índices de(índices de aprovação e retenção, frequência e evasão - quantitativos e percentuais); índices de
frequência (evasão e permanência) e os motivos que têm gerado a perda de alunos na escola. Nofrequência (evasão e permanência) e os motivos que têm gerado a perda de alunos na escola. No
segundo dia de trabalho (06.02), o trabalho retomou a elaboração do PPG, avaliando as metas esegundo dia de trabalho (06.02), o trabalho retomou a elaboração do PPG, avaliando as metas e
projetos do PPG 2019 - o cumprimento ou não das metas, preparando a composição das Metas eprojetos do PPG 2019 - o cumprimento ou não das metas, preparando a composição das Metas e
Projetos para 2020 com um bom entendimento de que a escola vem acertando as estratégias queProjetos para 2020 com um bom entendimento de que a escola vem acertando as estratégias que
têm garantido o cumprimento das metas propostas, com destaque para a redução da evasão emtêm garantido o cumprimento das metas propostas, com destaque para a redução da evasão em
2019, através do enfrentamento do problema mais significativo que a escola tem enfrentado – a2019, através do enfrentamento do problema mais significativo que a escola tem enfrentado – a
perda de alunos, muitas vezes justificada de forma a se considerar a falta de resiliência paraperda de alunos, muitas vezes justificada de forma a se considerar a falta de resiliência para
gerenciar os problemas pessoais e profissionais decorrentes das responsabilidades da vida cidadã egerenciar os problemas pessoais e profissionais decorrentes das responsabilidades da vida cidadã e
profissional. Observa-se que cada vez mais as organizações estão entendendo que a formação deprofissional. Observa-se que cada vez mais as organizações estão entendendo que a formação de
um profissional vai muito além do domínio das competências técnicas. Assim, no mundo atual, urgeum profissional vai muito além do domínio das competências técnicas. Assim, no mundo atual, urge
a necessidade de formarmos profissionais que revelem competências socioemocionais, cujasa necessidade de formarmos profissionais que revelem competências socioemocionais, cujas
características ajustadas ao desenvolvimento pessoal, fazem com que o trabalhador seja capaz decaracterísticas ajustadas ao desenvolvimento pessoal, fazem com que o trabalhador seja capaz de
agir de forma equilibrada e adequada, e com isso, alcançar o sucesso em todas as esferas da vida,agir de forma equilibrada e adequada, e com isso, alcançar o sucesso em todas as esferas da vida,
principalmente na profissional. Diante desse cenário, o PPG 2020, apresenta a estruturação de umprincipalmente na profissional. Diante desse cenário, o PPG 2020, apresenta a estruturação de um
trabalho que foca na construção e no desenvolvimento de uma escola ativa, voltada para astrabalho que foca na construção e no desenvolvimento de uma escola ativa, voltada para as
necessidades do mercado de trabalho e ao mesmo tempo, comprometida com as necessidades dasnecessidades do mercado de trabalho e ao mesmo tempo, comprometida com as necessidades das
comunidades local e regional. Entretanto, com o aparecimento da pandemia mundial do coronavírus,comunidades local e regional. Entretanto, com o aparecimento da pandemia mundial do coronavírus,
o trabalho inicialmente proposto foi repensado e reorganizado considerando as necessidades desteo trabalho inicialmente proposto foi repensado e reorganizado considerando as necessidades deste
momento que de forma inexperiente estamos vivenciando. Assim, buscamos um trabalho efetivo,momento que de forma inexperiente estamos vivenciando. Assim, buscamos um trabalho efetivo,
com participação democrática e integradora e com o envolvimento e comprometimento de todos oscom participação democrática e integradora e com o envolvimento e comprometimento de todos os
setores da Unidade Escolar visando identificar e selecionar boas estratégias que possam contribuirsetores da Unidade Escolar visando identificar e selecionar boas estratégias que possam contribuir
para a consecução das metas e objetivo traçados para este ano letivo. A estruturação e consecuçãopara a consecução das metas e objetivo traçados para este ano letivo. A estruturação e consecução
deste PPG são baseadas a partir das orientações da seguinte legislação: Legislação Nacional edeste PPG são baseadas a partir das orientações da seguinte legislação: Legislação Nacional e
Estadual: • Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 - dispõe sobre a medida de quarentena paraEstadual: • Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 - dispõe sobre a medida de quarentena para
o estado de São Paulo. • Deliberação CEE 177/2020, de 19 de março de 2020 - fixa normas quanto ào estado de São Paulo. • Deliberação CEE 177/2020, de 19 de março de 2020 - fixa normas quanto à
reorganização dos calendários escolares, devido ao surto global do Coronavírus, para o Sistema dereorganização dos calendários escolares, devido ao surto global do Coronavírus, para o Sistema de
Ensino do Estado de São Paulo. • Parecer CNE-05/2020, homologado em 29 de maio de 2020 -Ensino do Estado de São Paulo. • Parecer CNE-05/2020, homologado em 29 de maio de 2020 -
reorganização do Calendário Escolar; Legislação e Orientação CPS: • Memorando Circular 08/2020 –reorganização do Calendário Escolar; Legislação e Orientação CPS: • Memorando Circular 08/2020 –
GSE/Geped, de 18/03/2020 – instituiu o uso da plataforma MS Teams e deu orientações quanto aoGSE/Geped, de 18/03/2020 – instituiu o uso da plataforma MS Teams e deu orientações quanto ao
uso do Plano de Orientação para aprendizagem a Distância – POAD, Registro de frequência euso do Plano de Orientação para aprendizagem a Distância – POAD, Registro de frequência e
acompanhamento pedagógico quanto ao rendimento escolar; • Portaria Cetec 1.881, de 22-04-2020;acompanhamento pedagógico quanto ao rendimento escolar; • Portaria Cetec 1.881, de 22-04-2020;
• Memorando Circular nº 016/2020 – GSE/ Geped, de 08/05/2020 – orientações quanto à• Memorando Circular nº 016/2020 – GSE/ Geped, de 08/05/2020 – orientações quanto à
reorganização do Calendário Escolar 2020; • Memorando Circular nº 017/2020 – GSE/ Geped/ Geve/reorganização do Calendário Escolar 2020; • Memorando Circular nº 017/2020 – GSE/ Geped/ Geve/
Geslinf, de 15/05/2020 - orientações para retirada e entrega de material pedagógico aos alunos; •Geslinf, de 15/05/2020 - orientações para retirada e entrega de material pedagógico aos alunos; •
Memorando Circular nº 023/2020 – CETEC /GSE/ Geped, 02/07/2020 - orientações para o 2.ºMemorando Circular nº 023/2020 – CETEC /GSE/ Geped, 02/07/2020 - orientações para o 2.º
Semestre letivo – 2020; • Memorando Circular nº 025/2020 – CETEC /GSE/ Geped/Geve, deSemestre letivo – 2020; • Memorando Circular nº 025/2020 – CETEC /GSE/ Geped/Geve, de
14/07/2020 – orientações quanto às turmas concluintes do 1º semestre de 2020 e anexo das14/07/2020 – orientações quanto às turmas concluintes do 1º semestre de 2020 e anexo das
indicações de Cursos.indicações de Cursos.

HistóricoHistórico
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HISTÓRICO AETEC de Registro, foi instalada em fevereiro de 2009, inicialmente com duas turmas doHISTÓRICO AETEC de Registro, foi instalada em fevereiro de 2009, inicialmente com duas turmas do
Ensino Médio e duas do Curso Técnico em Administração, com um total de 160 (cento e sessenta)Ensino Médio e duas do Curso Técnico em Administração, com um total de 160 (cento e sessenta)
alunos, funcionando na Escola Estadual Dr. Fábio Barreto, até junho de 2009.A partir de agosto aalunos, funcionando na Escola Estadual Dr. Fábio Barreto, até junho de 2009.A partir de agosto a
escola foi transferida para o prédio localizado na Rua Tamekishi Takano, 05 e Rua Miguel Aby Azar,escola foi transferida para o prédio localizado na Rua Tamekishi Takano, 05 e Rua Miguel Aby Azar,
nº 135, ambos no Centro de Registro. Foram instalados laboratórios de Informática, Laboratório denº 135, ambos no Centro de Registro. Foram instalados laboratórios de Informática, Laboratório de
Instrumentação Pneumática e Laboratório de Análises / Instrumentação (Protocolo Hart). A UnidadeInstrumentação Pneumática e Laboratório de Análises / Instrumentação (Protocolo Hart). A Unidade
nasceu da extensão daEscola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros,nasceu da extensão daEscola Técnica Estadual Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros,
popularmente conhecida na região comoColégio Agrícola de Iguape, que tinha como Diretor opopularmente conhecida na região comoColégio Agrícola de Iguape, que tinha como Diretor o
Professor Mauro Sérgio Adinolfi e que foi o responsável pela implantação da Classe DescentralizadaProfessor Mauro Sérgio Adinolfi e que foi o responsável pela implantação da Classe Descentralizada
de Registro. A coordenação da implantação daETECem Registro foi da Professora Vivian Mariade Registro. A coordenação da implantação daETECem Registro foi da Professora Vivian Maria
Cordeiro, professora há treze anos do Centro Paula Souza. Com a criaçãoda Etec de Registro aCordeiro, professora há treze anos do Centro Paula Souza. Com a criaçãoda Etec de Registro a
mesma passou a responder pela Direção Pró Tempore. Desde 14 de julho de 2012 a ETEC está sob amesma passou a responder pela Direção Pró Tempore. Desde 14 de julho de 2012 a ETEC está sob a
direção do Professor Mauro Sérgio Adinolfi, após processo eleitoral realizado com a comunidadedireção do Professor Mauro Sérgio Adinolfi, após processo eleitoral realizado com a comunidade
escolar. AEtec foicriada pelo Decreto56.090 de 16 de Agosto de 2010 - Escola Técnica deescolar. AEtec foicriada pelo Decreto56.090 de 16 de Agosto de 2010 - Escola Técnica de
Registro,comoUnidade de Ensinodo CentroEstadual de Educação TecnológicaPaulaSouza. A ETEC deRegistro,comoUnidade de Ensinodo CentroEstadual de Educação TecnológicaPaulaSouza. A ETEC de
Registropossui quadro docente formado por professores competentes e profissionalmenteRegistropossui quadro docente formado por professores competentes e profissionalmente
reconhecidos na cidade e região, observamos que há significativa experiência profissional e boareconhecidos na cidade e região, observamos que há significativa experiência profissional e boa
didática de sala de aula. No Ensino Técnico o quadro docente é formado por profissionais dedidática de sala de aula. No Ensino Técnico o quadro docente é formado por profissionais de
excelente nível que respondem pela qualificação dos discentes na forma teórica e prática de acordoexcelente nível que respondem pela qualificação dos discentes na forma teórica e prática de acordo
com as necessidades do mercado de trabalho. Desde a sua criação, há nove anos, a escola vemcom as necessidades do mercado de trabalho. Desde a sua criação, há nove anos, a escola vem
oferecendo cursos na área de serviços preferencialmente. Iniciou sua implantação como Extensão daoferecendo cursos na área de serviços preferencialmente. Iniciou sua implantação como Extensão da
ETEC Eng. Agrônomo Narciso de Medeiros, em Iguape, em 2009 e ofereceu de imediato o CursoETEC Eng. Agrônomo Narciso de Medeiros, em Iguape, em 2009 e ofereceu de imediato o Curso
Técnico em Administração e o Curso Técnico em Instrumentação Industrial, além do Ensino Médio.Técnico em Administração e o Curso Técnico em Instrumentação Industrial, além do Ensino Médio.
Nada mais oportuno, já que o desenvolvimento regional está atrelado ao segmento de serviços e oNada mais oportuno, já que o desenvolvimento regional está atrelado ao segmento de serviços e o
Curso Técnico em Instrumentação Industrial ofertado na época, era vocacionado ao ComplexoCurso Técnico em Instrumentação Industrial ofertado na época, era vocacionado ao Complexo
Industrial de Cajati (Vale-Fosbrasil-Cimpor) – expressivo complexo industrial da região e que agregaIndustrial de Cajati (Vale-Fosbrasil-Cimpor) – expressivo complexo industrial da região e que agrega
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grande número de famílias através da representatividade de seus colaboradores. Em 2015 o cursogrande número de famílias através da representatividade de seus colaboradores. Em 2015 o curso
foi extinto por determinação do MEC. Com o passar do tempo incrementou e disponibilizou o Cursofoi extinto por determinação do MEC. Com o passar do tempo incrementou e disponibilizou o Curso
Técnico em Informática, de Técnico em Logística em Classes Descentralizadas (Jacupiranga e Cajati)Técnico em Informática, de Técnico em Logística em Classes Descentralizadas (Jacupiranga e Cajati)
e Técnico em Contabilidade na sede. Foi responsável pelo Núcleo de Formação Profissionale Técnico em Contabilidade na sede. Foi responsável pelo Núcleo de Formação Profissional
“Quilombo André Lopes”, em Eldorado, onde atendeu a demanda da maior Comunidade Quilombola“Quilombo André Lopes”, em Eldorado, onde atendeu a demanda da maior Comunidade Quilombola
do Estado de São Paulo, com o Curso Técnico em Agroecologia, também suspenso no momento. Ado Estado de São Paulo, com o Curso Técnico em Agroecologia, também suspenso no momento. A
classe descentralizada de Cajati passou a fazer parte da ETEC de Registro a partir de 2013, porclasse descentralizada de Cajati passou a fazer parte da ETEC de Registro a partir de 2013, por
conta do curso de instrumentação em Cajati e com uso do laboratório na ETEC sede. Neste mesmoconta do curso de instrumentação em Cajati e com uso do laboratório na ETEC sede. Neste mesmo
tempo, também houve a criação da CD de Jacupiranga, com o curso Técnico em Logistica. Em 2014tempo, também houve a criação da CD de Jacupiranga, com o curso Técnico em Logistica. Em 2014
tem início a CD de Sete Barras, com o curso Técnico em Administração. A partir de 2015, a escolatem início a CD de Sete Barras, com o curso Técnico em Administração. A partir de 2015, a escola
tem oferecido os cursos técnicos, buscando adequá-los ao perfil regional e atender às necessidadestem oferecido os cursos técnicos, buscando adequá-los ao perfil regional e atender às necessidades
locais. Em 2020, temos: SEDE 1º Semestre 1 Técnico em Administração 2 Técnico emlocais. Em 2020, temos: SEDE 1º Semestre 1 Técnico em Administração 2 Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas 3 Ensino Médio 4 ETIM em Administração 5 ETIM em DesenvolvimentoDesenvolvimento de Sistemas 3 Ensino Médio 4 ETIM em Administração 5 ETIM em Desenvolvimento
de Sistemas 6 ETIM em Informática CDS 7 Cajati – Técnico em Logística 8 Pariquera-Açu – Técnicode Sistemas 6 ETIM em Informática CDS 7 Cajati – Técnico em Logística 8 Pariquera-Açu – Técnico
em D.S. 9 Sete Barras – Técnico em Administração 2º Semestre 1 Técnico em Administração 2em D.S. 9 Sete Barras – Técnico em Administração 2º Semestre 1 Técnico em Administração 2
Técnico em Desenvolvimento de Sistema 3 Ensino Médio 4 ETIM em Administração 5 ETIM emTécnico em Desenvolvimento de Sistema 3 Ensino Médio 4 ETIM em Administração 5 ETIM em
Desenvolvimento de Sistemas 6 ETIM em Informática CDs 7 Cajati – Técnico em Administração 8Desenvolvimento de Sistemas 6 ETIM em Informática CDs 7 Cajati – Técnico em Administração 8
Pariquera-Açu – Técnico em D.S. 9 Sete Barras – Técnico em Administração 10 Jacupiranga - TécnicoPariquera-Açu – Técnico em D.S. 9 Sete Barras – Técnico em Administração 10 Jacupiranga - Técnico
em Administração Parceria com a SEDUC 11 Novotec - Juquiá Avaliamos o trabalho desenvolvido atéem Administração Parceria com a SEDUC 11 Novotec - Juquiá Avaliamos o trabalho desenvolvido até
o presente momento como satisfatório, considerando o bom desempenho alcançado pela escola emo presente momento como satisfatório, considerando o bom desempenho alcançado pela escola em
avaliações desenvolvidas internamente pela Instituição e as externas a que os alunos se submetem,avaliações desenvolvidas internamente pela Instituição e as externas a que os alunos se submetem,
como o SARESP, ENEM, PISA, e Vestibulares, e os processos seletivos e inserção no mercado decomo o SARESP, ENEM, PISA, e Vestibulares, e os processos seletivos e inserção no mercado de
trabalho para os alunos dos cursos técnicos. Dessa forma, observa-se que a ETEC de Registro vemtrabalho para os alunos dos cursos técnicos. Dessa forma, observa-se que a ETEC de Registro vem
se consolidando como referência no ensino na nossa região.se consolidando como referência no ensino na nossa região.

ParticipantesParticipantes
DiretorDiretor
NomeNome
Mauro Sergio AdinolfiMauro Sergio Adinolfi

Conselho de EscolaConselho de Escola
NomeNome Segmento queSegmento que

representarepresenta
II IIII IIIIII IVIV

WILSON JOSÉWILSON JOSÉ
OLIVEIRA DEOLIVEIRA DE
SOUZASOUZA

RepresentanteRepresentante
de instituição dede instituição de
ensino,ensino,
vinculada a umvinculada a um
dos cursos:dos cursos:
UNESPUNESP

ALEX SANDERSALEX SANDERS
MOREIRA ROSAMOREIRA ROSA

RepresentanteRepresentante
dos servidoresdos servidores
técnico etécnico e
administrativosadministrativos

RICARDO LUIZRICARDO LUIZ
CARVALHOCARVALHO

RepresentanteRepresentante
dosdos
empresários,empresários,
vinculado a umvinculado a um
dos cursosdos cursos

GLAUCO LINOGLAUCO LINO RepresentanteRepresentante
das diretorias dedas diretorias de
serviços eserviços e
relaçõesrelações
institucionaisinstitucionais

ROBERTOROBERTO RepresentanteRepresentante
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FRANCELINO DAFRANCELINO DA
SILVASILVA

do poder públicodo poder público
municipalmunicipal

JOSE CRISTIANOJOSE CRISTIANO
DE GOISDE GOIS

OrientadorOrientador
EducacionalEducacional

INAJARAINAJARA
TERESINHA DATERESINHA DA
COSTA PRESTESCOSTA PRESTES
CARVALHOCARVALHO

RepresentantesRepresentantes
de demaisde demais
segmentos desegmentos de
interesse dainteresse da
escola:escola:
profissional daprofissional da
Saúde vinculadaSaúde vinculada
a APAEa APAE

JEREMIASJEREMIAS
BARDOINOBARDOINO

RepresentantesRepresentantes
de demaisde demais
segmentos desegmentos de
interesse dainteresse da
escola: Agênciaescola: Agência
de Talentos dade Talentos da
Cidade deCidade de
RegistroRegistro

Mauro SérgioMauro Sérgio
AdinolfiAdinolfi

Diretor /Diretor /
Presidente NatoPresidente Nato

SILVIA HELENASILVIA HELENA
MODENESEMODENESE
GORLA DA SILVAGORLA DA SILVA

RepresentanteRepresentante
dos pais dedos pais de
alunosalunos

EDUARDOEDUARDO
SOARES ZAHNSOARES ZAHN

RepresentantesRepresentantes
de demaisde demais
segmentos desegmentos de
interesse dainteresse da
escola:escola:
Secretaria deSecretaria de
Agricultura eAgricultura e
AbastecimentoAbastecimento

ELISETE AKIKOELISETE AKIKO
OSHIMA FARIASOSHIMA FARIAS

RepresentantesRepresentantes
de demaisde demais
segmentos desegmentos de
interesse dainteresse da
escolaescola

ERICKERICK
HANASHIROHANASHIRO
TOKUNAGATOKUNAGA

RepresentanteRepresentante
das instituiçõesdas instituições
auxiliares,auxiliares,
GrêmioGrêmio
EstudantilEstudantil

EDUARDOEDUARDO
TAMASIATAMASIA

RepresentanteRepresentante
dos alunosdos alunos

Outros participantesOutros participantes
NomeNome Segmento queSegmento que

representarepresenta
II IIII IIIIII IVIV

EUNICE DE LIMAEUNICE DE LIMA
COUTOCOUTO

CoordenadorCoordenador
PedagógicoPedagógico

Andréia ReginaAndréia Regina
Bezerra deBezerra de
AzevedoAzevedo

CoordenadoraCoordenadora
de Áreade Área

Kleber de MoraisKleber de Morais Diretor deDiretor de
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LemosLemos ServiçoServiço
AdminsitrativoAdminsitrativo

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 / Projetos

Projeto Político PedagógicoProjeto Político Pedagógico
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Níveis e Modalidades de EnsinoNíveis e Modalidades de Ensino
MédioMédio
  

1) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO1) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO.MÉDIO.

O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que adota postura ética na execução da rotinaO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que adota postura ética na execução da rotina
administrativa, na elaboração do planejamento da produção e materiais, recursos humanos,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.
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.bem como as de preservação ambiental.

MERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHO

Instituições públicas, mistas, privadas e do terceiro setor.Instituições públicas, mistas, privadas e do terceiro setor.

Ao concluir o curso, o TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO deverá ter construído as seguintesAo concluir o curso, o TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO deverá ter construído as seguintes
competências gerais que seguem.competências gerais que seguem.

Atuar com proatividade na identificação de problemas, equacionando soluções por meio deAtuar com proatividade na identificação de problemas, equacionando soluções por meio de
uma visão sistêmica da organização.uma visão sistêmica da organização.
Aplicar conceitos de gestão financeira e calcular valores, utilizando-se de equipamentos eAplicar conceitos de gestão financeira e calcular valores, utilizando-se de equipamentos e
sistemas específicos, elaborando planilhas de custos de fabricação, preço de venda esistemas específicos, elaborando planilhas de custos de fabricação, preço de venda e
orçamentos.orçamentos.
Refletir e atuar criticamente na área de produção e de materiais, compreendendo suaRefletir e atuar criticamente na área de produção e de materiais, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva.posição e função na estrutura produtiva.
Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidiana paraDesenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidiana para
o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modeloso ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos
organizacionais, revelando-se profissional adaptável.organizacionais, revelando-se profissional adaptável.
Desenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em organizações,Desenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em organizações,
por intermédio das diretrizes do planejamento estratégico, tático, operacional e do planopor intermédio das diretrizes do planejamento estratégico, tático, operacional e do plano
diretor, este aplicável à gestão organizacional.diretor, este aplicável à gestão organizacional.
Interpretar a legislação que regula as atividades de produção, prestação de serviços e deInterpretar a legislação que regula as atividades de produção, prestação de serviços e de
comercialização, tais como as normas referentes aos direitos do consumidor, aos contratoscomercialização, tais como as normas referentes aos direitos do consumidor, aos contratos
comerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior, às questões tributáriascomerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior, às questões tributárias
e fiscais.e fiscais.
Criar e identificar oportunidades para prática e aplicação da sustentabilidade por meio dasCriar e identificar oportunidades para prática e aplicação da sustentabilidade por meio das
estratégias das empresas.estratégias das empresas.
Gerenciar o relacionamento interpessoal, empregando as tecnologias da informação eGerenciar o relacionamento interpessoal, empregando as tecnologias da informação e
comunicação.comunicação.
Comunicar-se nos diversos contextos profissionais em língua portuguesa e inglesa, utilizandoComunicar-se nos diversos contextos profissionais em língua portuguesa e inglesa, utilizando
terminologia própria.terminologia própria.
Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar osUtilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os
procedimentos dos ciclos:procedimentos dos ciclos:

de pessoal;de pessoal;
de recursos materiais;de recursos materiais;
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tributários; o financeiros;tributários; o financeiros;
da produção; o da higiene e segurança do trabalho;da produção; o da higiene e segurança do trabalho;
da logística empresarial.da logística empresarial.

Deve ser capaz também, por ser concluinte do Ensino Médio, de:Deve ser capaz também, por ser concluinte do Ensino Médio, de:

1.1. Dominar Linguagens – dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saberDominar Linguagens – dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber
usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar;usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar;

2.2. Compreender Fenômenos – construir e aplicar conceitos das diferentes áreas doCompreender Fenômenos – construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do
conhecimento de modo a investigar e compreender a realidade;conhecimento de modo a investigar e compreender a realidade;

3.3. Resolução de Problemas – selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados eResolução de Problemas – selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e
informações, trabalhando-os contextualizadamente para enfrentar situações-problema einformações, trabalhando-os contextualizadamente para enfrentar situações-problema e
tomar decisões;tomar decisões;

4.4. Construir Argumentos – organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma aConstruir Argumentos – organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a
argumentar consistentemente;argumentar consistentemente;

5.5. Elaborar Propostas – recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas deElaborar Propostas – recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de
intervenção solidária na realidade.intervenção solidária na realidade.

Ao término das três séries o concluinte da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃOAo término das três séries o concluinte da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO será capaz de:INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO será capaz de:

1.1. expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto emexpressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em
que se dá a comunicação;que se dá a comunicação;

2.2. planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos;planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos;
3.3. compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais;compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais;
4.4. propor ações de intervenção solidária na realidade.propor ações de intervenção solidária na realidade.

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADESATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES

Elaborar planilhas de custos de produção.Elaborar planilhas de custos de produção.
Elaborar relatórios gerenciais.Elaborar relatórios gerenciais.
Controlar orçamentos e fluxos financeiros.Controlar orçamentos e fluxos financeiros.
Analisar índices de produtividade.Analisar índices de produtividade.
Atuar dentro dos preceitos da ética e da cidadania organizacional.Atuar dentro dos preceitos da ética e da cidadania organizacional.
Pesquisar e estudar as viabilidades econômicas e financeiras para efeito de planejamentoPesquisar e estudar as viabilidades econômicas e financeiras para efeito de planejamento
empresarial.empresarial.
Utilizar de forma ética a legislação que regula sua atuação profissional.Utilizar de forma ética a legislação que regula sua atuação profissional.
Comunicar-se em língua portuguesa e em língua estrangeira, nas atividades profissionais.Comunicar-se em língua portuguesa e em língua estrangeira, nas atividades profissionais.
Elaborar processos de distribuição de produtos e/ ou serviços, em conformidade com aElaborar processos de distribuição de produtos e/ ou serviços, em conformidade com a
legislação vigente.legislação vigente.
Elaborar planilhas eletrônicas para tomada de decisões gerenciais.Elaborar planilhas eletrônicas para tomada de decisões gerenciais.
Planejar ações de logística para agregar valor ao produto e/ ou serviço, com redução dePlanejar ações de logística para agregar valor ao produto e/ ou serviço, com redução de
custo e de impactos ambientais.custo e de impactos ambientais.
Trabalhar de acordo com normas de saúde e segurança do trabalho.Trabalhar de acordo com normas de saúde e segurança do trabalho.

ÁREA DE ATIVIDADESÁREA DE ATIVIDADES

A – GERENCIAR RECURSOS HUMANOSA – GERENCIAR RECURSOS HUMANOS

Participar dos processos de recrutamento e seleção de Recursos Humanos.Participar dos processos de recrutamento e seleção de Recursos Humanos.
Utilizar manual de integração para socialização de pessoal.Utilizar manual de integração para socialização de pessoal.
Aplicar normas de segurança no trabalho.Aplicar normas de segurança no trabalho.
Divulgar áreas de risco.Divulgar áreas de risco.
Elaborar programas preventivos.Elaborar programas preventivos.
Informar condições inseguras de trabalho.Informar condições inseguras de trabalho.
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Fiscalizar a utilização de EPI.Fiscalizar a utilização de EPI.
Obedecer às orientações da CIPA.Obedecer às orientações da CIPA.
Definir métodos de desenvolvimento de pessoas.Definir métodos de desenvolvimento de pessoas.
Aplicar metodologia de comunicação pessoal formal/ informal em feedbacks na avaliação deAplicar metodologia de comunicação pessoal formal/ informal em feedbacks na avaliação de
desempenho.desempenho.
Definir programas de qualidade de vida no gerenciamento de pessoas.Definir programas de qualidade de vida no gerenciamento de pessoas.
Identificar as diversas gerações para aplicar gestão de pessoas.Identificar as diversas gerações para aplicar gestão de pessoas.
Promover mudanças maximizando desempenho e otimizando a integração dos RecursosPromover mudanças maximizando desempenho e otimizando a integração dos Recursos
Humanos.Humanos.

B – CONTROLAR ROTINA FINANCEIRA E ECONÔMICAB – CONTROLAR ROTINA FINANCEIRA E ECONÔMICA

Estabelecer diretrizes financeiras e econômicas.Estabelecer diretrizes financeiras e econômicas.
Acompanhar execução orçamentária.Acompanhar execução orçamentária.
Fornecer informações financeiras para auditorias.Fornecer informações financeiras para auditorias.
Elaborar demonstrações financeiras.Elaborar demonstrações financeiras.
Analisar o comportamento econômico e financeiro do mercado.Analisar o comportamento econômico e financeiro do mercado.
Elaborar relatórios de produção, estoques e de comercialização ao órgão fiscalizador.Elaborar relatórios de produção, estoques e de comercialização ao órgão fiscalizador.
Elaborar processos para registro de produtos.Elaborar processos para registro de produtos.
Aplicar conhecimentos de economia nas organizações.Aplicar conhecimentos de economia nas organizações.

C – PLANEJAR PRODUÇÃO E MATERIAISC – PLANEJAR PRODUÇÃO E MATERIAIS

Definir leiaute do processo produtivo.Definir leiaute do processo produtivo.
Realizar levantamento de recursos disponíveis.Realizar levantamento de recursos disponíveis.
Analisar e monitorar a capacidade e o fluxo de produção.Analisar e monitorar a capacidade e o fluxo de produção.
Estabelecer estratégias no processo de produção.Estabelecer estratégias no processo de produção.
Identificar desvios no processo de produção.Identificar desvios no processo de produção.
Planejar implantação de normas de qualidade.Planejar implantação de normas de qualidade.
Propor melhorias no processo de produção e materiais.Propor melhorias no processo de produção e materiais.

D – PROGRAMAR LOGÍSTICA EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO INTERNACIONALD – PROGRAMAR LOGÍSTICA EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL

Programar meios e tipos de transporte.Programar meios e tipos de transporte.
Programar rotas de distribuição.Programar rotas de distribuição.
Coordenar atividades de armazenagem e suprimentos.Coordenar atividades de armazenagem e suprimentos.
Identificar e utilizar sistemas da logística reversa nas operações específicas.Identificar e utilizar sistemas da logística reversa nas operações específicas.
Identificar os relacionamentos entre países, por meio da troca de mercadorias.Identificar os relacionamentos entre países, por meio da troca de mercadorias.

E – PESQUISAR NA ÁREA PROFISSIONALE – PESQUISAR NA ÁREA PROFISSIONAL

Definir linha de pesquisa científica.Definir linha de pesquisa científica.
Demonstrar raciocínio lógico.Demonstrar raciocínio lógico.
Demonstrar capacidade de síntese.Demonstrar capacidade de síntese.
Selecionar fontes de pesquisa.Selecionar fontes de pesquisa.
Elaborar trabalhos técnico-científicos, de acordo com os limites de sua formação.Elaborar trabalhos técnico-científicos, de acordo com os limites de sua formação.

F – UTILIZAR COMPETÊNCIAS PESSOAISF – UTILIZAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Agir com iniciativa.Agir com iniciativa.
Demonstrar liderança.Demonstrar liderança.
Demonstrar capacidade de síntese.Demonstrar capacidade de síntese.
Demonstrar capacidade de negociação.Demonstrar capacidade de negociação.
Demonstrar raciocínio lógico.Demonstrar raciocínio lógico.
Demonstrar visão crítica.Demonstrar visão crítica.

                           12 / 157                           12 / 157



 

Demonstrar capacidade de comunicação.Demonstrar capacidade de comunicação.
Demonstrar capacidade de análise.Demonstrar capacidade de análise.
Administrar conflitos.Administrar conflitos.
Demonstrar raciocínio abstrato.Demonstrar raciocínio abstrato.
Trabalhar em equipe.Trabalhar em equipe.
Demonstrar capacidade de decisão.Demonstrar capacidade de decisão.
Demonstrar espírito empreendedor.Demonstrar espírito empreendedor.

PERFIS PROFISSIONAIS DAS QUALIFICAÇÕESPERFIS PROFISSIONAIS DAS QUALIFICAÇÕES

1ª SÉRIE – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO1ª SÉRIE – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO

O AUXILIAR ADMINISTRATIVO é o profissional que executa serviços de apoio nas organizaçõesO AUXILIAR ADMINISTRATIVO é o profissional que executa serviços de apoio nas organizações
auxiliando as diversas áreas; presta atendimento a clientes e fornecedores, atua no processo deauxiliando as diversas áreas; presta atendimento a clientes e fornecedores, atua no processo de
comunicação organizacional tratando de documentos variados, cumprindo todo o procedimentocomunicação organizacional tratando de documentos variados, cumprindo todo o procedimento
necessário referente aos mesmos; participa das atividades e rotinas administrativas.necessário referente aos mesmos; participa das atividades e rotinas administrativas.

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADESATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES

Assessorar na estrutura e no funcionamento da empresa com base na sua meta e nos seusAssessorar na estrutura e no funcionamento da empresa com base na sua meta e nos seus
objetivos.objetivos.
Assessorar no gerenciamento de mudanças organizacionais (conhecer e analisar técnicas eAssessorar no gerenciamento de mudanças organizacionais (conhecer e analisar técnicas e
tendências).tendências).
Contribuir na elaboração dos organogramas gerais e dos funcionogramas, visando àContribuir na elaboração dos organogramas gerais e dos funcionogramas, visando à
definição dos parâmetros das delegações de funções e os limites de responsabilidades.definição dos parâmetros das delegações de funções e os limites de responsabilidades.
Aplicar diretrizes, dados e informações contidas no planejamento estratégico, tático eAplicar diretrizes, dados e informações contidas no planejamento estratégico, tático e
operacional das empresas.operacional das empresas.
Realizar cálculos e precificação de produtos e serviços.Realizar cálculos e precificação de produtos e serviços.
Identificar técnicas de vendas e pós-vendas nos diferentes mercados.Identificar técnicas de vendas e pós-vendas nos diferentes mercados.
Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing.Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing.
Aplicar técnicas de negociação.Aplicar técnicas de negociação.
Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing institucional sustentável.Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing institucional sustentável.
Aplicar conhecimentos sobre tecnologia ambiental.Aplicar conhecimentos sobre tecnologia ambiental.
Agir com ética profissional.Agir com ética profissional.
Auxiliar na rotina administrativa, usando a informática como ferramenta de trabalho.Auxiliar na rotina administrativa, usando a informática como ferramenta de trabalho.
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programasExecutar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas
de informática.de informática.
Preencher e digitar textos, cartas, planilhas, propostas e contratos diversos.Preencher e digitar textos, cartas, planilhas, propostas e contratos diversos.
Comunicar-se escrita e oralmente de forma adequada e administrativamente.Comunicar-se escrita e oralmente de forma adequada e administrativamente.
Atender clientes: identificação de suas necessidades e fornecimento de informações.Atender clientes: identificação de suas necessidades e fornecimento de informações.
Organizar a rotina administrativa: arquivamento de documentos, solicitação de informações,Organizar a rotina administrativa: arquivamento de documentos, solicitação de informações,
elaboração, emissão e conferência de documentos.elaboração, emissão e conferência de documentos.
Zelar pela organização do ambiente, conservação dos equipamentos e boa utilização dosZelar pela organização do ambiente, conservação dos equipamentos e boa utilização dos
recursos pautando-se na sustentabilidade.recursos pautando-se na sustentabilidade.

ÁREA DE ATIVIDADESÁREA DE ATIVIDADES

A – AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO EMPRESARIALA – AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO EMPRESARIAL

Elaborar relatórios, informes e documentos para elaboração e alteração das diversas formasElaborar relatórios, informes e documentos para elaboração e alteração das diversas formas
de planejamento.de planejamento.
Participar da elaboração do plano operacional.Participar da elaboração do plano operacional.
Participar na elaboração do plano tático.Participar na elaboração do plano tático.
Elaborar organogramas, cronogramas e fluxogramas.Elaborar organogramas, cronogramas e fluxogramas.
Agir com eficiência e eficácia.Agir com eficiência e eficácia.
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Aplicar procedimentos voltados à gestão da qualidade com sustentabilidade.Aplicar procedimentos voltados à gestão da qualidade com sustentabilidade.

B – IMPLEMENTAR POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DE MARKETINGB – IMPLEMENTAR POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DE MARKETING

Coletar dados para pesquisa de mercado.Coletar dados para pesquisa de mercado.
Elaborar tabulações para pesquisa de mercado.Elaborar tabulações para pesquisa de mercado.
Auxiliar na definição de posicionamento de mercado.Auxiliar na definição de posicionamento de mercado.
Participar da definição de estratégia de marketing.Participar da definição de estratégia de marketing.
Criar estratégias de marketing na busca de novos mercados.Criar estratégias de marketing na busca de novos mercados.
Analisar potencial de clientes.Analisar potencial de clientes.
Pesquisar comportamento dos futuros clientes/ consumidores.Pesquisar comportamento dos futuros clientes/ consumidores.
Identificar as necessidades e desejos dos clientes.Identificar as necessidades e desejos dos clientes.
Analisar e elaborar as estratégias mercadológicas.Analisar e elaborar as estratégias mercadológicas.
Criar estratégias de marketing na busca de novos mercados.Criar estratégias de marketing na busca de novos mercados.
Utilizar meios e veículos da comunicação.Utilizar meios e veículos da comunicação.
Comunicar com diversos tipos de mercado.Comunicar com diversos tipos de mercado.
Cumprir metas de marketing.Cumprir metas de marketing.

C – ATUAR DE ACORDO COM OS PRECEITOS DA ÉTICA NO TRABALHOC – ATUAR DE ACORDO COM OS PRECEITOS DA ÉTICA NO TRABALHO

Demonstrar comprometimento no trabalho.Demonstrar comprometimento no trabalho.
Colaborar para um ambiente de motivação e ética nas relações de trabalho.Colaborar para um ambiente de motivação e ética nas relações de trabalho.
Trabalhar em equipe, reconhecendo o grau de hierarquia.Trabalhar em equipe, reconhecendo o grau de hierarquia.
Atuar de forma proativa nas decisões da organização.Atuar de forma proativa nas decisões da organização.
Conhecer a legislação vigente sobre o trabalho voluntário.Conhecer a legislação vigente sobre o trabalho voluntário.

D – UTILIZAR A INFORMÁTICA COMO FERRAMENTA ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DAS DIVERSASD – UTILIZAR A INFORMÁTICA COMO FERRAMENTA ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS
FUNÇÕES ADMINISTRATIVASFUNÇÕES ADMINISTRATIVAS

Utilizar os recursos da informática na elaboração de planejamentos nas rotinasUtilizar os recursos da informática na elaboração de planejamentos nas rotinas
administrativas.administrativas.
Preparar planilhas. ? Elaborar apresentações.Preparar planilhas. ? Elaborar apresentações.
Utilizar equipamentos e softwares para a comunicação empresarial.Utilizar equipamentos e softwares para a comunicação empresarial.

E – ELABORAR DOCUMENTOS PARA A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ATIVIDADEE – ELABORAR DOCUMENTOS PARA A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA ATIVIDADE
EMPRESARIALEMPRESARIAL

Interpretar contratos, requerimentos, memorandos e demais documentos formais.Interpretar contratos, requerimentos, memorandos e demais documentos formais.
Elaborar documentos administrativos e de comunicação empresarial interna e externa.Elaborar documentos administrativos e de comunicação empresarial interna e externa.

F – CONTROLAR ROTINA ADMINISTRATIVAF – CONTROLAR ROTINA ADMINISTRATIVA

Arquivar documentos.Arquivar documentos.
Acompanhar validade e alterações de legislação vigente.Acompanhar validade e alterações de legislação vigente.
Atualizar cadastro geral.Atualizar cadastro geral.
Elaborar formulários administrativos.Elaborar formulários administrativos.
Atuar no fluxo de informações e documentos.Atuar no fluxo de informações e documentos.
Planejar, executar e controlar rotina administrativa diária.Planejar, executar e controlar rotina administrativa diária.
Demonstrar capacidade de expressão escrita (redação).Demonstrar capacidade de expressão escrita (redação).
Receber, conferir, registrar e encaminhar documentos.Receber, conferir, registrar e encaminhar documentos.

G – ATENDER CLIENTESG – ATENDER CLIENTES

Identificar necessidades dos clientes.Identificar necessidades dos clientes.
Identificar áreas funcionais da empresa.Identificar áreas funcionais da empresa.
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Agilizar atendimento.Agilizar atendimento.
Registrar reclamações de clientes.Registrar reclamações de clientes.
Analisar reclamações dos clientes e encaminhar à área responsável pela providência.Analisar reclamações dos clientes e encaminhar à área responsável pela providência.

H – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAISH – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Agir com tolerância.Agir com tolerância.
Buscar aprimoramento profissional.Buscar aprimoramento profissional.
Demonstrar facilidade de comunicação verbal e escrita.Demonstrar facilidade de comunicação verbal e escrita.
Tomar iniciativa.Tomar iniciativa.
Atuar com flexibilidade.Atuar com flexibilidade.
Evidenciar comprometimento.Evidenciar comprometimento.
Trabalhar em equipe.Trabalhar em equipe.

2ª SÉRIE – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO2ª SÉRIE – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO é o profissional que organiza e executa as atividades relativas àsO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO é o profissional que organiza e executa as atividades relativas às
rotinas das funções de planejamento e organização nas diversas áreas da Administração,rotinas das funções de planejamento e organização nas diversas áreas da Administração,
compreendendo sua importância e suas implicações.compreendendo sua importância e suas implicações.

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADESATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES

Executar atividades de planejamento e organização dos recursos humanos.Executar atividades de planejamento e organização dos recursos humanos.
Executar cálculos relativos à remuneração dos recursos humanos.Executar cálculos relativos à remuneração dos recursos humanos.
Organizar o processo de comercialização de produtos e serviços.Organizar o processo de comercialização de produtos e serviços.
Identificar técnicas de vendas e pós-vendas nos diferentes mercados.Identificar técnicas de vendas e pós-vendas nos diferentes mercados.
Analisar o mercado consumidor quanto à expectativa de demanda do produto ou serviçoAnalisar o mercado consumidor quanto à expectativa de demanda do produto ou serviço
para tomada de decisões.para tomada de decisões.
Identificar o mercado consumidor para distribuição de produtos.Identificar o mercado consumidor para distribuição de produtos.
Identificar os diversos tipos de sociedade do Direito Público e Privado, distinguindo suasIdentificar os diversos tipos de sociedade do Direito Público e Privado, distinguindo suas
características próprias.características próprias.
Realizar apurações de tributos a serem recolhidos aos poderes públicos.Realizar apurações de tributos a serem recolhidos aos poderes públicos.
Trabalhar de acordo com normas e legislações ambientais.Trabalhar de acordo com normas e legislações ambientais.
Realizar cálculos de precificação de produtos e serviços.Realizar cálculos de precificação de produtos e serviços.
Auxiliar nas operações relativas ao controle dos fatos que alteram o patrimônio daAuxiliar nas operações relativas ao controle dos fatos que alteram o patrimônio da
organização.organização.
Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulaçõesDesenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações
matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos,matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos,
administrativos e de controle, bem como se expressar de modo crítico e criativo diante dosadministrativos e de controle, bem como se expressar de modo crítico e criativo diante dos
diferentes contextos organizacionais e sociais.diferentes contextos organizacionais e sociais.
Controlar atividades com base em seus resultados.Controlar atividades com base em seus resultados.
Planejar e avaliar possibilidades de sucesso de um empreendimento.Planejar e avaliar possibilidades de sucesso de um empreendimento.
Identificar e incentivar atitudes empreendedoras na equipe de trabalho.Identificar e incentivar atitudes empreendedoras na equipe de trabalho.
Detectar oportunidades e gerenciar o processo de inovação.Detectar oportunidades e gerenciar o processo de inovação.
Planejar e avaliar possibilidades de sucesso de um empreendimento.Planejar e avaliar possibilidades de sucesso de um empreendimento.

ÁREA DE ATIVIDADESÁREA DE ATIVIDADES

A – EXECUTAR ROTINAS DE APOIO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOSA – EXECUTAR ROTINAS DE APOIO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Coletar subsídios para o planejamento de Recursos Humanos.Coletar subsídios para o planejamento de Recursos Humanos.
Pesquisar cargos e salários.Pesquisar cargos e salários.
Analisar exigências para ocupação de vagas.Analisar exigências para ocupação de vagas.
Lançar informações na base de dados de folha de pagamentos.Lançar informações na base de dados de folha de pagamentos.
Conferir lançamentos de folha de pagamento.Conferir lançamentos de folha de pagamento.
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Executar rotinas da administração de pessoal.Executar rotinas da administração de pessoal.
Orientar funcionários sobre direitos e deveres.Orientar funcionários sobre direitos e deveres.
Controlar benefícios concedidos.Controlar benefícios concedidos.
Efetuar cálculos rescisórios.Efetuar cálculos rescisórios.
Participar do processo de homologação de rescisão contratual.Participar do processo de homologação de rescisão contratual.
Calcular férias.Calcular férias.
Gerar informações e guias para recolhimento de encargos sociais.Gerar informações e guias para recolhimento de encargos sociais.
Administrar contratos de prestação de serviços com empresas terceirizadas.Administrar contratos de prestação de serviços com empresas terceirizadas.

B – PREPARAR CÁLCULOS E PLANILHASB – PREPARAR CÁLCULOS E PLANILHAS

Coletar dados estatísticos.Coletar dados estatísticos.
Efetuar cálculos.Efetuar cálculos.
Controlar atividades por meio de dados estatísticos.Controlar atividades por meio de dados estatísticos.
Elaborar planilhas de cálculo.Elaborar planilhas de cálculo.

C – PROCEDER CONFORME AS LEIS DO DIREITOC – PROCEDER CONFORME AS LEIS DO DIREITO

Realizar rotinas administrativas de acordo com as leis do Direito Público, Privado eRealizar rotinas administrativas de acordo com as leis do Direito Público, Privado e
Comercial.Comercial.
Elaborar processos para registro da empresa.Elaborar processos para registro da empresa.
Avaliar decisões de entidade de classe e órgão públicos.Avaliar decisões de entidade de classe e órgão públicos.
Utilizar a comunicação comercial e jurídica no desenvolvimento do trabalho.Utilizar a comunicação comercial e jurídica no desenvolvimento do trabalho.
Atender as normas e legislação ambiental.Atender as normas e legislação ambiental.
Cumprir prazos, ações e responsabilidades.Cumprir prazos, ações e responsabilidades.
Utilizar a terminologia das áreas Jurídica, Judiciária e Administrativa.Utilizar a terminologia das áreas Jurídica, Judiciária e Administrativa.
Interpretar textos técnicos, de diversos gêneros, relativos às áreas Jurídica e Administrativa.Interpretar textos técnicos, de diversos gêneros, relativos às áreas Jurídica e Administrativa.
Identificar princípios constitucionais administrativos.Identificar princípios constitucionais administrativos.

D – REGISTRAR ATOS E FATOS CONTÁBEISD – REGISTRAR ATOS E FATOS CONTÁBEIS

Classificar documentos segundo o plano de contas.Classificar documentos segundo o plano de contas.
Registrar dados em planilha ou ficha de lançamentos contábeis.Registrar dados em planilha ou ficha de lançamentos contábeis.
Digitar dados e informações.Digitar dados e informações.
Efetuar lançamentos contábeis.Efetuar lançamentos contábeis.
Conciliar contas contábeis.Conciliar contas contábeis.
Escriturar os livros diário e razão.Escriturar os livros diário e razão.
Levantar informações contábeis para tomada de decisão.Levantar informações contábeis para tomada de decisão.

E – EXECUTAR OPERAÇÕES CONTÁBEIS E DE CUSTOSE – EXECUTAR OPERAÇÕES CONTÁBEIS E DE CUSTOS

Compilar informações contábeis.Compilar informações contábeis.
Analisar comportamento das contas.Analisar comportamento das contas.
Acompanhar os resultados finais da empresa.Acompanhar os resultados finais da empresa.
Efetuar análises comparativas.Efetuar análises comparativas.
Executar o planejamento tributário.Executar o planejamento tributário.
Fornecer subsídios aos administradores da empresa.Fornecer subsídios aos administradores da empresa.
Elaborar o balanço social.Elaborar o balanço social.
Demonstrar custo incorrido e/ ou orçado.Demonstrar custo incorrido e/ ou orçado.
Identificar custo gerencial e administrativo.Identificar custo gerencial e administrativo.
Contabilizar custo orçado ou incorrido.Contabilizar custo orçado ou incorrido.
Criar relatório de custo.Criar relatório de custo.
Contabilizar e provisionar documentos contábeis.Contabilizar e provisionar documentos contábeis.
Calcular impostos federais, estaduais e municipais.Calcular impostos federais, estaduais e municipais.
Levantar estoques.Levantar estoques.
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Levantar dados de cada etapa do processo para a composição do custo.Levantar dados de cada etapa do processo para a composição do custo.

F – DESENVOLVER PROCEDIMENTOS PARA UMA GESTÃO EMPREENDEDORA E DE INOVAÇÃOF – DESENVOLVER PROCEDIMENTOS PARA UMA GESTÃO EMPREENDEDORA E DE INOVAÇÃO

Analisar a organização empresarial no contexto externo e interno.Analisar a organização empresarial no contexto externo e interno.
Identificar oportunidades e ameaças para empreendimentos.Identificar oportunidades e ameaças para empreendimentos.
Definir estratégias empresariais com visão empreendedora.Definir estratégias empresariais com visão empreendedora.
Estabelecer metas gerais e específicas para a empresa.Estabelecer metas gerais e específicas para a empresa.
Identificar o processo criativo.Identificar o processo criativo.
Planejar a abertura da empresa e seu plano de negócio.Planejar a abertura da empresa e seu plano de negócio.

ORGANIZAÇÃO CURRICULARORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Estrutura SeriadaEstrutura Seriada

O currículo da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINOO currículo da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO foi organizado dando atendimento ao que determina a Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996;MÉDIO foi organizado dando atendimento ao que determina a Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996;
Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, deLei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de
20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010;20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010;
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, assim como asResolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, assim como as
competências profissionais que foram identificadas pelo Ceeteps, com a participação da comunidadecompetências profissionais que foram identificadas pelo Ceeteps, com a participação da comunidade
escolar.escolar.

A organização curricular da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AOA organização curricular da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO está organizada de acordo com o Eixo Tecnológico de “Gestão e Negócios” eENSINO MÉDIO está organizada de acordo com o Eixo Tecnológico de “Gestão e Negócios” e
estruturada em séries articuladas, com terminalidade correspondente às qualificações profissionaisestruturada em séries articuladas, com terminalidade correspondente às qualificações profissionais
técnicas de nível médio identificadas no mercado de trabalho.técnicas de nível médio identificadas no mercado de trabalho.

Com a integração do Ensino Médio e Técnico, o Curso de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, estruturadoCom a integração do Ensino Médio e Técnico, o Curso de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, estruturado
na modalidade Integrado passa a ter uma Matriz Curricular composta de duas partes específicas:na modalidade Integrado passa a ter uma Matriz Curricular composta de duas partes específicas:

• os componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio);• os componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio);

• os componentes curriculares da Formação Profissional (Ensino Técnico).• os componentes curriculares da Formação Profissional (Ensino Técnico).

Essas especificidades se referem na forma como as funções e as competências serão desenvolvidasEssas especificidades se referem na forma como as funções e as competências serão desenvolvidas
nas diferentes partes apresentadas.nas diferentes partes apresentadas.

As funções e as competências referentes aos componentes curriculares da Formação Geral (BaseAs funções e as competências referentes aos componentes curriculares da Formação Geral (Base
Nacional Comum e da Parte Diversificada) são direcionadas para:Nacional Comum e da Parte Diversificada) são direcionadas para:

• o desenvolvimento do aluno em seus aspectos físico, intelectual, emocional e moral;• o desenvolvimento do aluno em seus aspectos físico, intelectual, emocional e moral;

• a formação da sua identidade pessoal e social;• a formação da sua identidade pessoal e social;

• a sua inclusão como cidadão participativo nas comunidades onde atuará;• a sua inclusão como cidadão participativo nas comunidades onde atuará;

• a incorporação dos bens do patrimônio cultural da humanidade em seu acervo cultural pessoal;• 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;• 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• a preparação para escolher uma profissão e formas de atuar produtiva e solidariamente na
sociedade;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
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organização curricular da parte técnica.organização curricular da parte técnica.

Por serem desta natureza, as competências a serem desenvolvidas na Formação Geral (EnsinoPor serem desta natureza, as competências a serem desenvolvidas na Formação Geral (Ensino
Médio), são as mesmas para todos os componentes curriculares e os conhecimentos requeridos paraMédio), são as mesmas para todos os componentes curriculares e os conhecimentos requeridos para
a construção e/ ou mobilização de cada uma delas podem ser também os mais diversos, ao contrárioa construção e/ ou mobilização de cada uma delas podem ser também os mais diversos, ao contrário
do que ocorre na Formação Profissional. Nessa, para cada componente curricular as competênciasdo que ocorre na Formação Profissional. Nessa, para cada componente curricular as competências
são diferenciadas, bem como são específicas e bem definidas as bases tecnológicas a elassão diferenciadas, bem como são específicas e bem definidas as bases tecnológicas a elas
correspondentes.correspondentes.

Por isso, as listas de temas que deverão ser trabalhados para construção de conhecimentos em cadaPor isso, as listas de temas que deverão ser trabalhados para construção de conhecimentos em cada
componente curricular são apresentadas no final da relação das competências das três séries docomponente curricular são apresentadas no final da relação das competências das três séries do
curso. A seleção dos que serão trabalhados em uma ou outra série dependerá da integração que securso. A seleção dos que serão trabalhados em uma ou outra série dependerá da integração que se
fará, por meio de projetos interdisciplinares, entre os diversos componentes de uma mesma área defará, por meio de projetos interdisciplinares, entre os diversos componentes de uma mesma área de
estudos, de áreas diferentes e das partes constituintes da Formação Geral (Ensino Médio) com asestudos, de áreas diferentes e das partes constituintes da Formação Geral (Ensino Médio) com as
constituintes da Formação Profissional, neste último caso relacionando bases científicas com basesconstituintes da Formação Profissional, neste último caso relacionando bases científicas com bases
tecnológicas e teoria com a prática em atividades na área de ADMINISTRAÇÃO. Também o destaquetecnológicas e teoria com a prática em atividades na área de ADMINISTRAÇÃO. Também o destaque
dado aos Valores e Atitudes justifica-se porque, desenvolvê-los é um dos objetivos importantes dodado aos Valores e Atitudes justifica-se porque, desenvolvê-los é um dos objetivos importantes do
curso.curso.

Quanto às propostas de instrumentos e procedimentos de avaliação, elas são apresentadas apenasQuanto às propostas de instrumentos e procedimentos de avaliação, elas são apresentadas apenas
na organização curricular da Formação Geral (Ensino Médio) porque, sendo as habilidades, em suana organização curricular da Formação Geral (Ensino Médio) porque, sendo as habilidades, em sua
maior parte, de natureza mais intelectual, a tendência é utilizar instrumentos mais propícios amaior parte, de natureza mais intelectual, a tendência é utilizar instrumentos mais propícios a
avaliar conhecimentos (teoria) do que habilidades (prática). Na Formação Profissional (Ensinoavaliar conhecimentos (teoria) do que habilidades (prática). Na Formação Profissional (Ensino
Técnico), as atribuições e responsabilidades do profissional direcionam a avaliação dos alunos paraTécnico), as atribuições e responsabilidades do profissional direcionam a avaliação dos alunos para
atividades práticas.atividades práticas.

Itinerário FormativoItinerário Formativo

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

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

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
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.

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

2) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS2) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO.INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO.

O TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS é o profissional que desenvolve sistemasO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS é o profissional que desenvolve sistemas
computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento. Modela, implementa e mantém banco decomputacionais utilizando ambiente de desenvolvimento. Modela, implementa e mantém banco de
dados. Utiliza linguagem de programação específica. Realiza testes de programas de computador.dados. Utiliza linguagem de programação específica. Realiza testes de programas de computador.
Mantém registros para análise e refinamento de resultados. Elabora documentação do sistema.Mantém registros para análise e refinamento de resultados. Elabora documentação do sistema.
Aplica princípios e definição de análise de dados. Executa manutenção de programas deAplica princípios e definição de análise de dados. Executa manutenção de programas de
computador.computador.

MERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHO
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Empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em organizaçõesEmpresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em organizações
governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissional autônomo.governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissional autônomo.

COMPETÊNCIAS PESSOAISCOMPETÊNCIAS PESSOAIS

Demonstrar ética profissional.Demonstrar ética profissional.
Demonstrar autonomia intelectual.Demonstrar autonomia intelectual.
Evidenciar resiliência no desenvolvimento do trabalho.Evidenciar resiliência no desenvolvimento do trabalho.
Demonstrar capacidade de lidar com situações novas e inusitadas.Demonstrar capacidade de lidar com situações novas e inusitadas.
Demonstrar proatividade e iniciativa no desenvolvimento de atividades.Demonstrar proatividade e iniciativa no desenvolvimento de atividades.
Manter-se atualizado a respeito de novas tecnologias referentes à área de atuação.Manter-se atualizado a respeito de novas tecnologias referentes à área de atuação.
Apresentar argumentos logicamente encadeados a respeito de um determinado assunto.Apresentar argumentos logicamente encadeados a respeito de um determinado assunto.
Demonstrar capacidade de adotar em tempo hábil a solução mais adequada entre possíveisDemonstrar capacidade de adotar em tempo hábil a solução mais adequada entre possíveis
alternativas.alternativas.

Ao concluir a Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, o alunoAo concluir a Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, o aluno
deverá ter construído as seguintes competências gerais:deverá ter construído as seguintes competências gerais:

1ª SÉRIE1ª SÉRIE

Construir, implementar e manter banco de dados.Construir, implementar e manter banco de dados.
Desenvolver sites produzindo elementos gráficos.Desenvolver sites produzindo elementos gráficos.
Elaborar algoritmos utilizando linguagem de programação em um ambiente deElaborar algoritmos utilizando linguagem de programação em um ambiente de
desenvolvimento, aplicando técnicas de levantamento de dados.desenvolvimento, aplicando técnicas de levantamento de dados.

2ª SÉRIE2ª SÉRIE

Pesquisar dados e informações, utilizando a língua inglesa como um dos instrumentos dePesquisar dados e informações, utilizando a língua inglesa como um dos instrumentos de
acesso.acesso.
Desenvolver sistemas para internet, utilizando banco de dados relacional com interface paraDesenvolver sistemas para internet, utilizando banco de dados relacional com interface para
o usuário no lado servidor.o usuário no lado servidor.
Aplicar conhecimentos básicos de protocolos e comunicação de dados no desenvolvimentoAplicar conhecimentos básicos de protocolos e comunicação de dados no desenvolvimento
de sistemas.de sistemas.
Projetar e documentar sistemas de informação, selecionando linguagens de programação deProjetar e documentar sistemas de informação, selecionando linguagens de programação de
acordo com as especificidades do projeto.acordo com as especificidades do projeto.

3ª SÉRIE3ª SÉRIE

Utilizar recursos de sistemas embarcados.Utilizar recursos de sistemas embarcados.
Projetar aplicativos, propondo e aplicando soluções de segurança da informação.Projetar aplicativos, propondo e aplicando soluções de segurança da informação.
Projetar aplicativos para dispositivos móveis, aplicando os principais serviços de rede.Projetar aplicativos para dispositivos móveis, aplicando os principais serviços de rede.
Aplicar e selecionar técnicas de teste de software no desenvolvimento de sistemasAplicar e selecionar técnicas de teste de software no desenvolvimento de sistemas
multicamada.multicamada.

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADESATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3ª SÉRIE3ª SÉRIE

Desenvolver sistemas embarcados.Desenvolver sistemas embarcados.
Implementar rotinas de segurança da informação.Implementar rotinas de segurança da informação.
Testar softwares para melhoria da qualidade de sistemas.Testar softwares para melhoria da qualidade de sistemas.
Planejar e desenvolver projetos de sistemas computacionais.Planejar e desenvolver projetos de sistemas computacionais.
Documentar, construir e manter sistemas de informação para web.Documentar, construir e manter sistemas de informação para web.
Utilizar protocolos de redes e internet para comunicação de dados.Utilizar protocolos de redes e internet para comunicação de dados.
Elaborar registros e planilhas de acompanhamento e controle das atividades.Elaborar registros e planilhas de acompanhamento e controle das atividades.
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Documentar, construir e manter sistemas de informação para plataformas móveis.Documentar, construir e manter sistemas de informação para plataformas móveis.
Utilizar técnicas e práticas da atividade física para a promoção da saúde e qualidade de vida.Utilizar técnicas e práticas da atividade física para a promoção da saúde e qualidade de vida.
Pesquisar sobre o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico nos diversosPesquisar sobre o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico nos diversos
processos produtivos.processos produtivos.
Utilizar a Matemática como instrumento de representação e análise nos processos técnicos eUtilizar a Matemática como instrumento de representação e análise nos processos técnicos e
tecnológicos.tecnológicos.
Comunicar-se em língua estrangeira – inglês, utilizando o vocabulário e a terminologiaComunicar-se em língua estrangeira – inglês, utilizando o vocabulário e a terminologia
técnico-científica da área.técnico-científica da área.
Utilizar critérios e aplicar procedimentos na análise e problematização dos processosUtilizar critérios e aplicar procedimentos na análise e problematização dos processos
produtivos e tecnológicos.produtivos e tecnológicos.
Comunicar-se em língua estrangeira – espanhol, utilizando o vocabulário e a terminologiaComunicar-se em língua estrangeira – espanhol, utilizando o vocabulário e a terminologia
técnico-científica da área.técnico-científica da área.
Comunicar-se em língua portuguesa, utilizando a terminologia técnico-científica da área, comComunicar-se em língua portuguesa, utilizando a terminologia técnico-científica da área, com
autonomia, clareza e precisão.autonomia, clareza e precisão.
Pesquisar sobre os aspectos significativos do conhecimento químico e suas tecnologias nasPesquisar sobre os aspectos significativos do conhecimento químico e suas tecnologias nas
relações humanas com o meio ambiente.relações humanas com o meio ambiente.

ATRIBUIÇÕES EMPREENDEDORASATRIBUIÇÕES EMPREENDEDORAS

Comunicar-se com a equipe com clareza e objetividade.Comunicar-se com a equipe com clareza e objetividade.
Demonstrar comprometimento com a equipe e o trabalho.Demonstrar comprometimento com a equipe e o trabalho.
Planejar ações mais eficazes no desenvolvimento de sistemas.Planejar ações mais eficazes no desenvolvimento de sistemas.
Organizar procedimentos de maneira diversa, visando melhor eficiência.Organizar procedimentos de maneira diversa, visando melhor eficiência.

ÁREA DE ATIVIDADESÁREA DE ATIVIDADES

A - PROJETAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃOA - PROJETAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Elaborar projetos de sistemas.Elaborar projetos de sistemas.
Pesquisar demanda de mercado.Pesquisar demanda de mercado.
Levantar requisitos junto ao cliente e/ou equipe de trabalho.Levantar requisitos junto ao cliente e/ou equipe de trabalho.
Otimizar e aprimorar projeto de software conceitual, lógico, estrutural, físico e gráfico.Otimizar e aprimorar projeto de software conceitual, lógico, estrutural, físico e gráfico.

B - DESENVOLVER SISTEMASB - DESENVOLVER SISTEMAS

Implementar projeto software completo.Implementar projeto software completo.
Desenvolver interface gráfica amigável ao usuário.Desenvolver interface gráfica amigável ao usuário.
Codificar e depurar programas de maneira ágil e eficaz.Codificar e depurar programas de maneira ágil e eficaz.
Testar programas utilizando ferramentas específicas.Testar programas utilizando ferramentas específicas.
Documentar aplicações e sistemas de informação de forma completa.Documentar aplicações e sistemas de informação de forma completa.

C - DESENVOLVER BANCO DE DADOSC - DESENVOLVER BANCO DE DADOS

Gerenciar bancos de dados.Gerenciar bancos de dados.
Implementar projeto de banco de dados garantindo a integridade referencial.Implementar projeto de banco de dados garantindo a integridade referencial.

1ª SÉRIE1ª SÉRIE

PERFIL PROFISSIONAL DA QUALIFICAÇÃOPERFIL PROFISSIONAL DA QUALIFICAÇÃO

Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASQualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

O AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS é o profissional que desenvolve programas eO AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS é o profissional que desenvolve programas e
auxilia na análise de sistemas e modelagem de bancos de dados.auxilia na análise de sistemas e modelagem de bancos de dados.
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ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADESATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

Modelar banco de dados.Modelar banco de dados.
Desenvolver sites para Web.Desenvolver sites para Web.
Operar sistemas computacionais.Operar sistemas computacionais.
Elaborar projetos de sistema de informação.Elaborar projetos de sistema de informação.
Desenvolver interfaces visuais para aplicativos e sites.Desenvolver interfaces visuais para aplicativos e sites.
Desenvolver elementos gráficos para aplicativos e sites.Desenvolver elementos gráficos para aplicativos e sites.
Verificar usabilidade no desenvolvimento de programas.Verificar usabilidade no desenvolvimento de programas.
Realizar versionamento no desenvolvimento de programas.Realizar versionamento no desenvolvimento de programas.
Utilizar técnicas e práticas da atividade física nos contextos de trabalho.Utilizar técnicas e práticas da atividade física nos contextos de trabalho.
Desenvolver programas de computador, utilizando princípios de boas práticas.Desenvolver programas de computador, utilizando princípios de boas práticas.
Pesquisar sobre a influência das tecnologias nos processos sociais e de produção.Pesquisar sobre a influência das tecnologias nos processos sociais e de produção.
Utilizar as ferramentas matemáticas na elaboração de planilhas e controle de atividades.Utilizar as ferramentas matemáticas na elaboração de planilhas e controle de atividades.
Pesquisar sobre as relações éticas na compreensão dos fatores sociais, econômicos, políticosPesquisar sobre as relações éticas na compreensão dos fatores sociais, econômicos, políticos
e culturais.e culturais.
Comunicar-se em língua estrangeira – inglês, utilizando o vocabulário e a terminologiaComunicar-se em língua estrangeira – inglês, utilizando o vocabulário e a terminologia
técnico-científica da área.técnico-científica da área.
Pesquisar as interações e transformações físicas na natureza dos processos de produção ePesquisar as interações e transformações físicas na natureza dos processos de produção e
nas tecnologias.nas tecnologias.
Pesquisar sobre as transformações técnicas e tecnológicas e seus impactos nos processos dePesquisar sobre as transformações técnicas e tecnológicas e seus impactos nos processos de
produção espacial.produção espacial.
Comunicar-se em língua portuguesa, utilizando a terminologia técnico-científica da área, comComunicar-se em língua portuguesa, utilizando a terminologia técnico-científica da área, com
autonomia, clareza e precisão.autonomia, clareza e precisão.
Implementar algoritmos em linguagem de programação, utilizando ambientes deImplementar algoritmos em linguagem de programação, utilizando ambientes de
desenvolvimento de acordo com as necessidades.desenvolvimento de acordo com as necessidades.
Pesquisar sobre os aspectos significativos do conhecimento biológico e suas tecnologias nasPesquisar sobre os aspectos significativos do conhecimento biológico e suas tecnologias nas
relações humanas com o meio ambiente.relações humanas com o meio ambiente.

ATRIBUIÇÕES EMPREENDEDORASATRIBUIÇÕES EMPREENDEDORAS

Analisar métodos de execução otimizados.Analisar métodos de execução otimizados.

ÁREA DE ATIVIDADESÁREA DE ATIVIDADES

A – ANALISAR E PROJETAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃOA – ANALISAR E PROJETAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Elaborar projeto de software conceitual, lógico, estrutural, físico e gráfico.Elaborar projeto de software conceitual, lógico, estrutural, físico e gráfico.

B – DESENVOLVER SISTEMASB – DESENVOLVER SISTEMAS

Desenvolver interface gráfica.Desenvolver interface gráfica.
Codificar e depurar programas.Codificar e depurar programas.
Documentar aplicações e sistemas de informação.Documentar aplicações e sistemas de informação.

C – DESENVOLVER BANCO DE DADOSC – DESENVOLVER BANCO DE DADOS

Elaborar modelo conceitual, lógico e físico de banco de dados.Elaborar modelo conceitual, lógico e físico de banco de dados.

D – COMUNICAR-SE NO CONTEXTO DA ÁREA PROFISSIONAL EM LÍNGUA MATERNA – PORTUGUÊSD – COMUNICAR-SE NO CONTEXTO DA ÁREA PROFISSIONAL EM LÍNGUA MATERNA – PORTUGUÊS

Comunicar-se no contexto da área profissional, utilizando a terminologia técnica, científica eComunicar-se no contexto da área profissional, utilizando a terminologia técnica, científica e
tecnológica da área, em língua materna – português.tecnológica da área, em língua materna – português.
Pesquisar vocabulário técnico da área e respectivos conceitos, em português e, em casosPesquisar vocabulário técnico da área e respectivos conceitos, em português e, em casos
específicos, em língua estrangeira.específicos, em língua estrangeira.
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Redigir documentos técnicos pertinentes à área, em português.Redigir documentos técnicos pertinentes à área, em português.

2ª SÉRIE2ª SÉRIE

PERFIL PROFISSIONAL DA QUALIFICAÇÃOPERFIL PROFISSIONAL DA QUALIFICAÇÃO

Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de PROGRAMADOR DE COMPUTADORESQualificação Profissional Técnica de Nível Médio de PROGRAMADOR DE COMPUTADORES

O PROGRAMADOR DE COMPUTADORES é o profissional que desenvolve e documenta projetos deO PROGRAMADOR DE COMPUTADORES é o profissional que desenvolve e documenta projetos de
baixa complexidade com banco de dados para múltiplas plataformas.baixa complexidade com banco de dados para múltiplas plataformas.

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADESATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

Implementar banco de dados.Implementar banco de dados.
Codificar e depurar programas.Codificar e depurar programas.
Planejar projetos de sistemas de informação para Web.Planejar projetos de sistemas de informação para Web.
Elaborar projetos de aplicativos para plataformas móveis.Elaborar projetos de aplicativos para plataformas móveis.
Atuar de acordo com princípios éticos nas relações de trabalho.Atuar de acordo com princípios éticos nas relações de trabalho.
Pesquisar sobre as interações e transformações biológicas na natureza.Pesquisar sobre as interações e transformações biológicas na natureza.
Pesquisar sobre a relevância da linguagem matemática nos diversos contextos.Pesquisar sobre a relevância da linguagem matemática nos diversos contextos.
Pesquisar sobre a influência das novas tecnologias nas produções artísticas e culturais.Pesquisar sobre a influência das novas tecnologias nas produções artísticas e culturais.
Utilizar técnicas e práticas da atividade física para adoção e valorização da cultura corporal.Utilizar técnicas e práticas da atividade física para adoção e valorização da cultura corporal.
Pesquisar as interações e transformações químicas na natureza dos processos e tecnologias.Pesquisar as interações e transformações químicas na natureza dos processos e tecnologias.
Comunicar-se em língua estrangeira – inglês, utilizando o vocabulário e a terminologiaComunicar-se em língua estrangeira – inglês, utilizando o vocabulário e a terminologia
técnico-científica da área.técnico-científica da área.
Pesquisar sobre a importância dos novos materiais e processos utilizados para oPesquisar sobre a importância dos novos materiais e processos utilizados para o
desenvolvimento tecnológico.desenvolvimento tecnológico.
Pesquisar sobre as transformações técnicas e tecnológicas e seus impactos nos processos dePesquisar sobre as transformações técnicas e tecnológicas e seus impactos nos processos de
produção espacial.produção espacial.
Selecionar linguagens de programação e ambientes de desenvolvimento de acordo com asSelecionar linguagens de programação e ambientes de desenvolvimento de acordo com as
especificidades do projeto.especificidades do projeto.
Comunicar-se em língua portuguesa, utilizando a terminologia técnico-científica da área, comComunicar-se em língua portuguesa, utilizando a terminologia técnico-científica da área, com
autonomia, clareza e precisão.autonomia, clareza e precisão.
Pesquisar sobre os elementos culturais que constituem as identidades e suas influências nosPesquisar sobre os elementos culturais que constituem as identidades e suas influências nos
processos técnicos e tecnológicos.processos técnicos e tecnológicos.

ÁREA DE ATIVIDADESÁREA DE ATIVIDADES

A – ANALISAR E PROJETAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃOA – ANALISAR E PROJETAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Pesquisar demanda de mercado.Pesquisar demanda de mercado.
Definir cronograma de atividades.Definir cronograma de atividades.
Reunir-se com equipe de trabalho ou cliente.Reunir-se com equipe de trabalho ou cliente.
Implementar projeto de software conceitual, lógico, estrutural, físico e gráfico.Implementar projeto de software conceitual, lógico, estrutural, físico e gráfico.

B – DESENVOLVER SISTEMAS DE INFORMAÇÃOB – DESENVOLVER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Testar programas utilizando servidor local.Testar programas utilizando servidor local.
Documentar aplicações e sistemas de informação.Documentar aplicações e sistemas de informação.
Codificar e depurar programas buscando soluções alternativas.Codificar e depurar programas buscando soluções alternativas.
Desenvolver interface gráfica utilizando elementos de criação própria.Desenvolver interface gráfica utilizando elementos de criação própria.

C – DESENVOLVER BANCO DE DADOSC – DESENVOLVER BANCO DE DADOS

Implementar bancos de dados relacionais.Implementar bancos de dados relacionais.
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D – COMUNICAR-SE NO CONTEXTO DA ÁREA PROFISSIONAL EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊSD – COMUNICAR-SE NO CONTEXTO DA ÁREA PROFISSIONAL EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS

Pesquisar vocabulário técnico da área e respectivos conceitos, em inglês.Pesquisar vocabulário técnico da área e respectivos conceitos, em inglês.
Correlacionar termos técnicos, científicos e tecnológicos em inglês às formas equivalentesCorrelacionar termos técnicos, científicos e tecnológicos em inglês às formas equivalentes
em língua portuguesa.em língua portuguesa.
Comunicar-se no contexto da área profissional, utilizando a terminologia técnica, científica eComunicar-se no contexto da área profissional, utilizando a terminologia técnica, científica e
tecnológica da área, em língua estrangeira moderna – inglês.tecnológica da área, em língua estrangeira moderna – inglês.

E – PESQUISAR E MANTER-SE ATUALIZADO EM RELAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ÉTICA NAS RELAÇÕES DEE – PESQUISAR E MANTER-SE ATUALIZADO EM RELAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ÉTICA NAS RELAÇÕES DE
TRABALHOTRABALHO

Pesquisar princípios referentes à ética nas relações de trabalho.Pesquisar princípios referentes à ética nas relações de trabalho.
Pesquisar e trabalhar conforme as legislações pertinentes à área profissional.Pesquisar e trabalhar conforme as legislações pertinentes à área profissional.

ORGANIZAÇÃO CURRICULARORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Estrutura ModularEstrutura Modular

O currículo da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOO currículo da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO
AO ENSINO MÉDIO foi organizado dando atendimento ao que determinam as legislações: Lei FederalAO ENSINO MÉDIO foi organizado dando atendimento ao que determinam as legislações: Lei Federal
n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, den.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de
20-9-2012; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto Federal n.º 8268, de20-9-2012; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto Federal n.º 8268, de
18-6-2014, assim como as competências profissionais identificadas pelo Ceeteps, com a participação18-6-2014, assim como as competências profissionais identificadas pelo Ceeteps, com a participação
da comunidade escolar e de representantes do mundo do trabalho.da comunidade escolar e de representantes do mundo do trabalho.

A organização curricular da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DEA organização curricular da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO está de acordo com o Eixo Tecnológico “Informação eSISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO está de acordo com o Eixo Tecnológico “Informação e
Comunicação” e estruturada em séries articuladas, com terminalidade correspondente à qualificaçãoComunicação” e estruturada em séries articuladas, com terminalidade correspondente à qualificação
profissional de nível técnico identificada no mercado de trabalho.profissional de nível técnico identificada no mercado de trabalho.

Com a integração do Ensino Médio e Técnico, o currículo do Curso de TÉCNICO EMCom a integração do Ensino Médio e Técnico, o currículo do Curso de TÉCNICO EM
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, estruturado na forma deDESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, estruturado na forma de
oferecimento Integrada ao Ensino Médio é constituído por:oferecimento Integrada ao Ensino Médio é constituído por:

Componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio);Componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio);
Componentes curriculares da Formação Profissional (Ensino Técnico).Componentes curriculares da Formação Profissional (Ensino Técnico).

As funções e as competências referentes aos componentes curriculares da Formação Geral (BaseAs funções e as competências referentes aos componentes curriculares da Formação Geral (Base
Nacional Comum e Parte Diversificada) são direcionadas para:Nacional Comum e Parte Diversificada) são direcionadas para:

A formação da identidade pessoal e social.A formação da identidade pessoal e social.
A fruição das artes, da literatura, da ciência e das tecnologias.A fruição das artes, da literatura, da ciência e das tecnologias.
A inclusão como cidadão participativo nas comunidades onde atuará.A inclusão como cidadão participativo nas comunidades onde atuará.
O desenvolvimento do aluno em seus aspectos físico, intelectual, emocional e moral.O desenvolvimento do aluno em seus aspectos físico, intelectual, emocional e moral.
A incorporação dos bens do patrimônio cultural da humanidade em seu acervo culturalA incorporação dos bens do patrimônio cultural da humanidade em seu acervo cultural
pessoal.pessoal.
O preparo para escolher uma profissão e atuar de maneira produtiva e solidária junto àO preparo para escolher uma profissão e atuar de maneira produtiva e solidária junto à
sociedade.sociedade.

O currículo da Base Nacional Comum de Ensino Médio foi organizado visando ao desenvolvimento deO currículo da Base Nacional Comum de Ensino Médio foi organizado visando ao desenvolvimento de
competências e de habilidades de cada componente (disciplina) curricular dentro de suas áreas decompetências e de habilidades de cada componente (disciplina) curricular dentro de suas áreas de
conhecimento.conhecimento.

Os conhecimentos de cada uma das áreas em seus componentes curriculares deverão priorizar oOs conhecimentos de cada uma das áreas em seus componentes curriculares deverão priorizar o
desenvolvimento das competências e das habilidades profissionais, bem como valores e atitudesdesenvolvimento das competências e das habilidades profissionais, bem como valores e atitudes
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pertinentes à formação cidadã e profissional.pertinentes à formação cidadã e profissional.

Para tanto, foram selecionados temas abrangentes que dialogam com várias estratégias dePara tanto, foram selecionados temas abrangentes que dialogam com várias estratégias de
organização curricular, acrescidos de orientações e observações com a finalidade de possibilitar aosorganização curricular, acrescidos de orientações e observações com a finalidade de possibilitar aos
educadores uma abordagem interdisciplinar e significativa das áreas de conhecimento, bem comoeducadores uma abordagem interdisciplinar e significativa das áreas de conhecimento, bem como
das especificidades técnicas da Habilitação Profissional.das especificidades técnicas da Habilitação Profissional.

Itinerário FormativoItinerário Formativo

O curso de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO éO curso de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO é
composto por três séries anuais articuladas, com terminalidade correspondente à ocupação (oucomposto por três séries anuais articuladas, com terminalidade correspondente à ocupação (ou
conjunto de cargos/ocupações) identificada no mercado de trabalho.conjunto de cargos/ocupações) identificada no mercado de trabalho.

O aluno que cursar a 1ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio deO aluno que cursar a 1ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de
AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.

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
PROGRAMADOR DE COMPUTADORES.PROGRAMADOR DE COMPUTADORES.

Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o alunoAo completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o aluno
receberá o Diploma de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINOreceberá o Diploma de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO, que lhe dará o direito de exercer a profissão de Técnico (Habilitação Profissional) e oMÉDIO, 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.prosseguimento de estudos (Ensino Médio) em nível de Educação Superior.

3) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO3) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO.MÉDIO.

O TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve programas de computador seguindo asO TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve programas de computador seguindo as
especificações e paradigmas da lógica e das linguagens de programação, utilizando códigos deespecificações e paradigmas da lógica e das linguagens de programação, utilizando códigos de
linguagens científica e matemática pertinentes a diferentes contextos e situações. Identifica fontes elinguagens científica e matemática pertinentes a diferentes contextos e situações. Identifica fontes e
documentos específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ambientes dedocumentos específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ambientes de
desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados selecionando ferramentas,desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados selecionando ferramentas,
identificando metodologias, procedimentos e equipamentos e estabelece critérios para sua seleção eidentificando metodologias, procedimentos e equipamentos e estabelece critérios para sua seleção e
utilização. Realiza testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitemutilização. Realiza testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem
análises e refinamento de resultados, reconhecendo e respeitando os limites éticos e morais queanálises e refinamento de resultados, reconhecendo e respeitando os limites éticos e morais que
devem ser considerados na condução do desenvolvimento científico e tecnológico ao interpretar edevem ser considerados na condução do desenvolvimento científico e tecnológico ao interpretar e
criticar resultados numa situação concreta. Executa manutenção de programas de computadorescriticar resultados numa situação concreta. Executa manutenção de programas de computadores
implantados, elabora, desenvolve, acompanha e avalia rotinas de trabalho. Atua segundo princípiosimplantados, elabora, desenvolve, acompanha e avalia rotinas de trabalho. Atua segundo princípios
que cooperam e solidarizam-se, assumindo sua parcela de responsabilidade na construção deque cooperam e solidarizam-se, assumindo sua parcela de responsabilidade na construção de
sociedades justas.sociedades justas.

MERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHO

O mercado de trabalho do TÉCNICO EM INFORMÁTICA é amplo, abrangendo instituições públicas,O mercado de trabalho do TÉCNICO EM INFORMÁTICA é amplo, abrangendo instituições públicas,
privadas e do terceiro setor, que demandam sistemas computacionais, especialmente envolvendoprivadas e do terceiro setor, que demandam sistemas computacionais, especialmente envolvendo
programação de computadores: indústrias em geral; comércio; empresas de prestação de serviços eprogramação de computadores: indústrias em geral; comércio; empresas de prestação de serviços e
empresas de tecnologia da informação. É possível que esse profissional trabalhe como autônomo emempresas de tecnologia da informação. É possível que esse profissional trabalhe como autônomo em
consultoria, treinamento e desenvolvimento de softwares.consultoria, treinamento e desenvolvimento de softwares.

Ao concluir o curso, o TÉCNICO EM INFORMÁTICA deverá ter construído as seguintes competênciasAo concluir o curso, o TÉCNICO EM INFORMÁTICA deverá ter construído as seguintes competências
gerais:gerais:

Interpretar e desenvolver algoritmos, fluxogramas e outras especificações para codificarInterpretar e desenvolver algoritmos, fluxogramas e outras especificações para codificar
programas.programas.
Distinguir e avaliar linguagens de programação, aplicando-as no desenvolvimento deDistinguir e avaliar linguagens de programação, aplicando-as no desenvolvimento de
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softwares. • Executar análise e codificar programas de aplicação a partir da avaliação dassoftwares. • Executar análise e codificar programas de aplicação a partir da avaliação das
necessidades do usuário, propondo soluções.necessidades do usuário, propondo soluções.
Construir modelos, utilizando técnicas e linguagens para banco de dados.Construir modelos, utilizando técnicas e linguagens para banco de dados.
Verificar o funcionamento dos equipamentos, softwares e sistemas operacionais,Verificar o funcionamento dos equipamentos, softwares e sistemas operacionais,
estabelecendo padrões de conexão e comunicação.estabelecendo padrões de conexão e comunicação.
Agir de forma a minimizar os riscos inerentes à segurança de informações, relacionando eAgir de forma a minimizar os riscos inerentes à segurança de informações, relacionando e
aplicando soluções adequadas.aplicando soluções adequadas.
Identificar oportunidades e tendências no mundo digital, desenvolvendo modelos para novosIdentificar oportunidades e tendências no mundo digital, desenvolvendo modelos para novos
negócios de forma empreendedora.negócios de forma empreendedora.
Contextualizar e elaborar textos técnicos aplicados à área de Informática de acordo comContextualizar e elaborar textos técnicos aplicados à área de Informática de acordo com
normas e convenções específicas.normas e convenções específicas.
Utilizar termos técnicos de informática.Utilizar termos técnicos de informática.

Deve ser capaz também, por ser concluinte do Ensino Médio, de:Deve ser capaz também, por ser concluinte do Ensino Médio, de:

Dominar Linguagens – demonstrar bons conhecimentos da dinâmica padrão da línguaDominar Linguagens – demonstrar bons conhecimentos da dinâmica padrão da língua
portuguesa e utilizar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar;portuguesa e utilizar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar;
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;compreensão de aspectos da realidade;
Resolver Problemas – contextualizar dados e informações para resolver situaçõesproblema;Resolver Problemas – contextualizar dados e informações para resolver situaçõesproblema;
Construir Argumentos – organizar informações e conhecimentos para a construção deConstruir Argumentos – organizar informações e conhecimentos para a construção de
argumentos significativos;argumentos significativos;
Elaborar Propostas – recorrer a conhecimentos adquiridos para elaborar propostas deElaborar Propostas – recorrer a conhecimentos adquiridos para elaborar propostas de
intervenção.intervenção.

Ao término das três séries, o concluinte da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICAAo término das três séries, o concluinte da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO deverá ser capaz de:INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO deverá ser capaz de:

expressar-se adequadamente, com autonomia, clareza, e precisão conforme o contexto emexpressar-se adequadamente, com autonomia, clareza, e precisão conforme o contexto em
que se dá a ação comunicativa;que se dá a ação comunicativa;
planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos;planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos;
compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais;compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais;
propor ações de intervenção solidária.propor ações de intervenção solidária.

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADESATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES

Executar análise de problemas, elaborando modelos de soluções em etapas.Executar análise de problemas, elaborando modelos de soluções em etapas.
Instalar, codificar, compilar e documentar programas e sistemas de informação para desktop,Instalar, codificar, compilar e documentar programas e sistemas de informação para desktop,
web e dispositivos móveis, prestando suporte e apoio aos usuários.web e dispositivos móveis, prestando suporte e apoio aos usuários.
Abstrair os dados do mundo real e estabelecer relação com o virtual, armazenando eAbstrair os dados do mundo real e estabelecer relação com o virtual, armazenando e
projetando estruturas de informação de forma organizada.projetando estruturas de informação de forma organizada.
Selecionar componentes de hardware e ferramentas de software adequados às necessidadesSelecionar componentes de hardware e ferramentas de software adequados às necessidades
apresentadas.apresentadas.
Estabelecer conexões entre os equipamentos, de forma a garantir a segurança,Estabelecer conexões entre os equipamentos, de forma a garantir a segurança,
confiabilidade e disponibilidade.confiabilidade e disponibilidade.
Operar os serviços e funções dos sistemas operacionais.Operar os serviços e funções dos sistemas operacionais.
Utilizar aplicativos na elaboração de documentos, planilhas, apresentações, através deUtilizar aplicativos na elaboração de documentos, planilhas, apresentações, através de
acesso local e remoto.acesso local e remoto.
Agir em conformidade com as leis e a ética pessoal e profissional.Agir em conformidade com as leis e a ética pessoal e profissional.

ÁREA DE ATIVIDADESÁREA DE ATIVIDADES

PLANEJAR ETAPAS, RECURSOS E AÇÕES DE TRABALHOPLANEJAR ETAPAS, RECURSOS E AÇÕES DE TRABALHO

Pesquisar demanda de mercado.Pesquisar demanda de mercado.
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Compor equipe técnica.Compor equipe técnica.
Especificar recursos e estratégias de comunicação e comercialização.Especificar recursos e estratégias de comunicação e comercialização.
Definir cronograma de trabalho.Definir cronograma de trabalho.
Reunir-se com equipe de trabalho ou cliente.Reunir-se com equipe de trabalho ou cliente.
Definir padronizações de sistemas, aplicações e segurança.Definir padronizações de sistemas, aplicações e segurança.
Especificar atividades e tarefas.Especificar atividades e tarefas.
Distribuir tarefas.Distribuir tarefas.

PROJETAR SISTEMAS E APLICAÇÕESPROJETAR SISTEMAS E APLICAÇÕES

Elaborar anteprojeto.Elaborar anteprojeto.
Elaborar projeto conceitual, lógico, estrutural, físico e gráfico.Elaborar projeto conceitual, lógico, estrutural, físico e gráfico.
Definir critérios de navegação.Definir critérios de navegação.
Definir interface de comunicação e interatividade.Definir interface de comunicação e interatividade.
Dimensionar vida útil de sistemas e aplicações.Dimensionar vida útil de sistemas e aplicações.

DESENVOLVER SISTEMAS E APLICAÇÕESDESENVOLVER SISTEMAS E APLICAÇÕES

Desenvolver interface gráfica.Desenvolver interface gráfica.
Aplicar critérios de navegação em sistemas e aplicações.Aplicar critérios de navegação em sistemas e aplicações.
Codificar, compilar e testar programas estruturados e orientados a objetos.Codificar, compilar e testar programas estruturados e orientados a objetos.
Documentar aplicações e sistemas estruturados e orientados a objetos.Documentar aplicações e sistemas estruturados e orientados a objetos.

IMPLANTAR SISTEMAS E APLICAÇÕESIMPLANTAR SISTEMAS E APLICAÇÕES

Instalar e configurar programas.Instalar e configurar programas.
Implementar rotinas de segurança.Implementar rotinas de segurança.
Homologar sistemas e aplicações junto a clientes.Homologar sistemas e aplicações junto a clientes.
Avaliar objetivos e metas de projetos de sistemas e aplicações.Avaliar objetivos e metas de projetos de sistemas e aplicações.

REALIZAR MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E APLICAÇÕESREALIZAR MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E APLICAÇÕES

Converter sistemas e aplicações para outras linguagens ou plataformas.Converter sistemas e aplicações para outras linguagens ou plataformas.
Atualizar documentações de sistemas e aplicações.Atualizar documentações de sistemas e aplicações.
Monitorar desempenho de sistemas e aplicaçõesMonitorar desempenho de sistemas e aplicações

DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAISDEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Manter-se atualizado tecnicamente, buscando inovações.Manter-se atualizado tecnicamente, buscando inovações.
Agir de acordo com a ética profissional.Agir de acordo com a ética profissional.
Expressar-se oralmente e por escrito.Expressar-se oralmente e por escrito.
Valorizar o trabalho em equipe, objetivando a cooperação.Valorizar o trabalho em equipe, objetivando a cooperação.

PERFIS PROFISSIONAIS DAS QUALIFICAÇÕESPERFIS PROFISSIONAIS DAS QUALIFICAÇÕES

1ª SÉRIE – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA1ª SÉRIE – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA

O AUXILIAR DE INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve programas estruturados, interpretaO AUXILIAR DE INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve programas estruturados, interpreta
textos técnicos e manuais, elabora documentos, opera aplicativos em ambientes informatizados etextos técnicos e manuais, elabora documentos, opera aplicativos em ambientes informatizados e
contextualiza e modela banco de dados.contextualiza e modela banco de dados.

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADESATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES

Executar análise de problemas, elaborando modelos de soluções em etapas.Executar análise de problemas, elaborando modelos de soluções em etapas.
Codificar programas para Internet.Codificar programas para Internet.
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Contextualizar estruturas de bancos de dados.Contextualizar estruturas de bancos de dados.
Selecionar componentes de hardware adequados às necessidades apresentadas.Selecionar componentes de hardware adequados às necessidades apresentadas.
Executar tarefas de suporte e apoio a aplicativos básicos.Executar tarefas de suporte e apoio a aplicativos básicos.
Utilizar aplicativos na elaboração de documentos, planilhas e apresentações, através deUtilizar aplicativos na elaboração de documentos, planilhas e apresentações, através de
acesso local e remoto.acesso local e remoto.

ÁREA DE ATIVIDADESÁREA DE ATIVIDADES

UTILIZAR APLICATIVOS BÁSICOS E DESENVOLVER APLICAÇÕESUTILIZAR APLICATIVOS BÁSICOS E DESENVOLVER APLICAÇÕES

Testar programas estruturados aplicando lógica de programação.Testar programas estruturados aplicando lógica de programação.
Monitorar o desempenho de sistemas operacionais.Monitorar o desempenho de sistemas operacionais.
Organizar informações gráficas e textuais.Organizar informações gráficas e textuais.
Interpretar resultados obtidos no uso de aplicativos básicos.Interpretar resultados obtidos no uso de aplicativos básicos.
Desenvolver e criar aplicações para Internet.Desenvolver e criar aplicações para Internet.

IDENTIFICAR E ANALISAR MODELOS DE BANCO DE DADOSIDENTIFICAR E ANALISAR MODELOS DE BANCO DE DADOS

Interpretar conceitos de Banco de Dados.Interpretar conceitos de Banco de Dados.
Abstrair os dados, gerando informações.Abstrair os dados, gerando informações.
Investigar situações-problema, propondo soluções de modelagem de banco de dados.Investigar situações-problema, propondo soluções de modelagem de banco de dados.

SELECIONAR RECURSOS DE TRABALHOSELECIONAR RECURSOS DE TRABALHO

Especificar componentes e configurações de hardware conforme as necessidadesEspecificar componentes e configurações de hardware conforme as necessidades
apresentadas.apresentadas.
Escolher o aplicativo mais adequado para organizar e apresentar informações.Escolher o aplicativo mais adequado para organizar e apresentar informações.

DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAISDEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Demonstrar criatividade e raciocínio lógico.Demonstrar criatividade e raciocínio lógico.
Agir com respeito nas relações interpessoais.Agir com respeito nas relações interpessoais.
Apresentar iniciativa e receptividade.Apresentar iniciativa e receptividade.

2ª SÉRIE – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR EM PROGRAMAÇÃO DE2ª SÉRIE – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR EM PROGRAMAÇÃO DE
COMPUTADORESCOMPUTADORES

O AUXILIAR EM PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES é o profissional que planeja, desenvolve eO AUXILIAR EM PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES é o profissional que planeja, desenvolve e
documenta sistemas estruturados, orientados a eventos e objetos. Modela e opera aplicativos paradocumenta sistemas estruturados, orientados a eventos e objetos. Modela e opera aplicativos para
banco de dados, instala e configura sistemas operacionais de acordo com as necessidades.banco de dados, instala e configura sistemas operacionais de acordo com as necessidades.

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADESATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES

Instalar, codificar, compilar e testar programas estruturados, orientados a eventos e objetos.Instalar, codificar, compilar e testar programas estruturados, orientados a eventos e objetos.
Construir páginas de internet, estabelecendo conexões com banco de dados.Construir páginas de internet, estabelecendo conexões com banco de dados.
Detectar tendências na área de Informática, propondo soluções inovadoras.Detectar tendências na área de Informática, propondo soluções inovadoras.
Desenvolver estruturas e utilizar aplicativos para banco de dados.Desenvolver estruturas e utilizar aplicativos para banco de dados.
Planejar e documentar sistemas, aplicações e projetos.Planejar e documentar sistemas, aplicações e projetos.
Operar os serviços e funções dos sistemas operacionais.Operar os serviços e funções dos sistemas operacionais.
Estabelecer relações comerciais no mundo digital.Estabelecer relações comerciais no mundo digital.

ÁREA DE ATIVIDADESÁREA DE ATIVIDADES

PLANEJAR E PROJETAR SISTEMAS E APLICAÇÕESPLANEJAR E PROJETAR SISTEMAS E APLICAÇÕES
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Identificar as necessidades e oportunidades do mercado.Identificar as necessidades e oportunidades do mercado.
Coletar dados.Coletar dados.
Modelar estrutura de banco de dados.Modelar estrutura de banco de dados.
Projetar o modelo do sistema e aplicaçõesProjetar o modelo do sistema e aplicações

DESENVOLVER SISTEMAS E APLICAÇÕESDESENVOLVER SISTEMAS E APLICAÇÕES

Montar estrutura de banco de dados.Montar estrutura de banco de dados.
Codificar, compilar e testar sistemas e aplicações.Codificar, compilar e testar sistemas e aplicações.
Documentar sistemas e aplicações.Documentar sistemas e aplicações.

IMPLANTAR SISTEMAS E APLICAÇÕESIMPLANTAR SISTEMAS E APLICAÇÕES

Instalar e verificar sistemas e aplicações.Instalar e verificar sistemas e aplicações.
Validar resultados obtidos.Validar resultados obtidos.

DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAISDEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Demonstrar flexibilidade.Demonstrar flexibilidade.
Expressar-se por escrito e oralmente.Expressar-se por escrito e oralmente.
Trabalhar em equipe.Trabalhar em equipe.

ORGANIZAÇÃO CURRICULARORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Estrutura SeriadaEstrutura Seriada

O currículo da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIOO currículo da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
foi organizado dando atendimento ao que determina a Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Leifoi organizado dando atendimento ao que determina a Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei
Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, deFederal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de
20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010;20-9-2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010;
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, assim como asResolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, assim como as
competências profissionais que foram identificadas pelo Ceeteps, com a participação da comunidadecompetências profissionais que foram identificadas pelo Ceeteps, com a participação da comunidade
escolar.escolar.

A organização curricular da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AOA organização curricular da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO está organizada de acordo com o Eixo Tecnológico de “Informação e Comunicação” eENSINO MÉDIO está organizada de acordo com o Eixo Tecnológico de “Informação e Comunicação” e
estruturada em séries articuladas, com terminalidade correspondente às qualificações profissionaisestruturada em séries articuladas, com terminalidade correspondente às qualificações profissionais
técnicas de nível médio identificadas no mercado de trabalho.técnicas de nível médio identificadas no mercado de trabalho.

Com a integração do Ensino Médio e Técnico, o Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA, estruturado naCom a integração do Ensino Médio e Técnico, o Curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA, estruturado na
modalidade Integrado passa a ter uma Matriz Curricular composta de duas partes específicas:modalidade Integrado passa a ter uma Matriz Curricular composta de duas partes específicas:

os componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio);os componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio);
os componentes curriculares da Formação Profissional (Ensino Técnico).os componentes curriculares da Formação Profissional (Ensino Técnico).

Essas especificidades se referem na forma como as funções e as competências serão desenvolvidasEssas especificidades se referem na forma como as funções e as competências serão desenvolvidas
nas diferentes partes apresentadas. As funções e as competências referentes aos componentesnas diferentes 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:para:

o desenvolvimento do aluno em seus aspectos físico, intelectual, emocional e moral;o desenvolvimento do aluno em seus aspectos físico, intelectual, emocional e moral;
a formação de sua identidade pessoal e social;a formação de sua identidade pessoal e social;
a sua inclusão como cidadão participativo nas comunidades onde atuará;a sua inclusão como cidadão participativo nas comunidades onde atuará;
a incorporação dos bens do patrimônio cultural da humanidade em seu acervo culturala incorporação dos bens do patrimônio cultural da humanidade em seu acervo cultural
pessoal;pessoal;
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a fruição das artes, da literatura, da ciência e das tecnologias;a fruição das artes, da literatura, da ciência e das tecnologias;
o preparo para escolher uma profissão e atuar de maneira produtiva e solidária junto ào preparo para escolher uma profissão e atuar de maneira produtiva e solidária junto à
sociedade.sociedade.

Itinerário FormativoItinerário Formativo

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

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

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

4) ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO4) ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
(Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) - NOVOTEC HÍBRIDO(Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) - NOVOTEC HÍBRIDO

O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que participa da gestão dos recursosO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que participa da gestão dos recursos
mercadológicos, humanos, financeiros, materiais e produtivos. Executa as rotinas administrativas,mercadológicos, humanos, financeiros, materiais e produtivos. Executa as rotinas administrativas,
controla materiais, acompanha níveis de eficiência e produtividade, presta atendimento a clientes, econtrola materiais, acompanha níveis de eficiência e produtividade, presta atendimento a clientes, e
elabora fluxo de caixa. Trabalha em equipe, otimiza recursos, propõe inovações e adota posturaelabora fluxo de caixa. Trabalha em equipe, otimiza recursos, propõe inovações e adota postura
ética na condução das relações e atividades.ética na condução das relações e atividades.

MERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHO

Organizações públicas, privadas e do terceiro setor.Organizações públicas, privadas e do terceiro setor.

COMPETÊNCIAS PESSOAISCOMPETÊNCIAS PESSOAIS

Demonstrar ética profissional.Demonstrar ética profissional.
Demonstrar autonomia intelectual.Demonstrar autonomia intelectual.
Contribuir para o alcance de objetivos comuns.Contribuir para o alcance de objetivos comuns.
Evidenciar capacidade de lidar com situações novas e inusitadas.Evidenciar capacidade de lidar com situações novas e inusitadas.
Demonstrar capacidade de adotar em tempo hábil a solução mais adequada entre possíveisDemonstrar capacidade de adotar em tempo hábil a solução mais adequada entre possíveis
alternativasalternativas

PERFIL PROFISSIONAL DA QUALIFICAÇÃOPERFIL PROFISSIONAL DA QUALIFICAÇÃO

Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVOQualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO

O AUXILIAR ADMINISTRATIVO é o profissional que presta apoio nas rotinas administrativas a diversasO AUXILIAR ADMINISTRATIVO é o profissional que presta apoio nas rotinas administrativas a diversas
áreas por meio do controle de documentos, emissão de relatórios, planilhas e demais registros.áreas por meio do controle de documentos, emissão de relatórios, planilhas e demais registros.
Assessora no desenvolvimento de ações de marketing e de comercialização de produtos e serviços.Assessora no desenvolvimento de ações de marketing e de comercialização de produtos e serviços.
Realiza atendimento a diferentes públicos de interesse da organização.Realiza atendimento a diferentes públicos de interesse da organização.

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADESATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

Auxiliar na elaboração do planejamento empresarial.Auxiliar na elaboração do planejamento empresarial.
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Participar na elaboração de estratégias de marketing.Participar na elaboração de estratégias de marketing.
Contextualizar dados e informações para resolver situações-problema.Contextualizar dados e informações para resolver situações-problema.
Prestar atendimento aos diferentes públicos de interesse da organização.Prestar atendimento aos diferentes públicos de interesse da organização.
Realizar arquivamento, elaboração, emissão e conferência de documentos.Realizar arquivamento, elaboração, emissão e conferência de documentos.
Trabalhar de acordo com normas e legislações pertinentes a área de atuação da empresa.Trabalhar de acordo com normas e legislações pertinentes a área de atuação da empresa.
Zelar pela organização do ambiente, conservação dos equipamentos e boa utilização dosZelar pela organização do ambiente, conservação dos equipamentos e boa utilização dos
recursos.recursos.
Auxiliar na análise do mercado consumidor quanto à expectativa de demanda do produto ouAuxiliar na análise do mercado consumidor quanto à expectativa de demanda do produto ou
serviço.serviço.

ATRIBUIÇÕES EMPREENDEDORASATRIBUIÇÕES EMPREENDEDORAS

Procurar oportunidades e nichos de ação inovadora.Procurar oportunidades e nichos de ação inovadora.
Demonstrar capacidade de argumentação e persuasão.Demonstrar capacidade de argumentação e persuasão.

ÁREA DE ATIVIDADESÁREA DE ATIVIDADES

REALIZAR ROTINAS ADMINISTRATIVASREALIZAR ROTINAS ADMINISTRATIVAS

Coletar dados estatísticos.Coletar dados estatísticos.
Coletar dados e assinaturas.Coletar dados e assinaturas.
Organizar ambiente de trabalho.Organizar ambiente de trabalho.
Atualizar informações cadastrais.Atualizar informações cadastrais.
Preencher formulários e/ou cadastros.Preencher formulários e/ou cadastros.
Registrar a entrada e saída de documentos.Registrar a entrada e saída de documentos.
Participar da elaboração do planejamento empresarial.Participar da elaboração do planejamento empresarial.
Organizar documentos (triar, classificar, distribuir e arquivar).Organizar documentos (triar, classificar, distribuir e arquivar).
Redigir atas, correspondências, notificações, outros documentos.Redigir atas, correspondências, notificações, outros documentos.

ATUAR NA ÁREA DE MARKETINGATUAR NA ÁREA DE MARKETING

Participar de eventos corporativos.Participar de eventos corporativos.
Auxiliar na elaboração do plano de marketing.Auxiliar na elaboração do plano de marketing.
Participar da implementação do plano de marketing.Participar da implementação do plano de marketing.
Atuar em programas e ações de fidelização dos clientes.Atuar em programas e ações de fidelização dos clientes.
Auxiliar na elaboração e aplicação de pesquisas de mercado.Auxiliar na elaboração e aplicação de pesquisas de mercado.
Participar da implementação do plano de comunicação mercadológica.Participar da implementação do plano de comunicação mercadológica.

PRESTAR ATENDIMENTO AOS DIFERENTES PÚBLICOS DA ORGANIZAÇÃOPRESTAR ATENDIMENTO AOS DIFERENTES PÚBLICOS DA ORGANIZAÇÃO

Esclarecer dúvidas dos diferentes públicos.Esclarecer dúvidas dos diferentes públicos.
Registrar sugestões / reclamações dos clientes.Registrar sugestões / reclamações dos clientes.
Prestar informações sobre produtos e serviços.Prestar informações sobre produtos e serviços.
Encaminhar demandas aos setores/departamentos responsáveis.Encaminhar demandas aos setores/departamentos responsáveis.
Registrar incidência de reclamações como indicadores de desempenho.Registrar incidência de reclamações como indicadores de desempenho.

COMUNICAR-SE NO CONTEXTO DA ÁREA PROFISSIONAL EM LÍNGUA MATERNA – PORTUGUÊSCOMUNICAR-SE NO CONTEXTO DA ÁREA PROFISSIONAL EM LÍNGUA MATERNA – PORTUGUÊS

Redigir documentos técnicos pertinentes à área Administrativa, em português.Redigir documentos técnicos pertinentes à área Administrativa, em português.
Pesquisar vocabulário técnico da área e seus respectivos conceitos, em português e, emPesquisar vocabulário técnico da área e seus respectivos conceitos, em português e, em
casos específicos, em língua estrangeira.casos específicos, em língua estrangeira.
Comunicar-se no contexto da área profissional, utilizando a terminologia técnica, científica eComunicar-se no contexto da área profissional, utilizando a terminologia técnica, científica e
tecnológica da área Administrativa, em língua materna – português.tecnológica da área Administrativa, em língua materna – português.

ATUAR NA ÁREA EM PROCESSOS COMERCIAISATUAR NA ÁREA EM PROCESSOS COMERCIAIS
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Prestar suporte à equipe de vendas.Prestar suporte à equipe de vendas.
Realizar a prospecção de novos clientes.Realizar a prospecção de novos clientes.
Prestar informações sobre produtos e serviços.Prestar informações sobre produtos e serviços.
Auxiliar nos processos de vendas dos produtos e serviços.Auxiliar nos processos de vendas dos produtos e serviços.
Auxiliar na elaboração e aplicação de pesquisas de mercado.Auxiliar na elaboração e aplicação de pesquisas de mercado.

ORGANIZAÇÃO CURRICULARORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Estrutura SeriadaEstrutura Seriada

O currículo do ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃOO currículo do ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
(Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) foi organizado dando atendimento(Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) foi organizado dando atendimento
ao que determinam as legislações: Lei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, de 16-2-2017;ao que determinam as legislações: Lei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, de 16-2-2017;
Resolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012;Resolução SE 78, deResolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012;Resolução SE 78, de
7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23- 7-2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014; Parecer7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23- 7-2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014; Parecer
CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de 12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela DeliberaçãoCNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de 12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela Deliberação
CEE 168/2019; Resolução SE-74, de 27-12-2019; Resolução CNE/CEB 3, de 21-11-2018 – atualiza asCEE 168/2019; Resolução SE-74, de 27-12-2019; Resolução CNE/CEB 3, de 21-11-2018 – atualiza as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; assim como as competências profissionaisDiretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; assim como as competências profissionais
identificadas pelo Ceeteps, com a participação da comunidade escolar e de representantes doidentificadas pelo Ceeteps, com a participação da comunidade escolar e de representantes do
mundo do trabalho.mundo do trabalho.

A organização curricular do ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EMA organização curricular do ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO (Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) está de acordoADMINISTRAÇÃO (Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) está de acordo
com o Eixo Tecnológico “Gestão e Negócios” e estruturada em séries articuladas, com terminalidadecom o Eixo Tecnológico “Gestão e Negócios” e estruturada em séries articuladas, com terminalidade
correspondente à qualificação profissional de nível técnico identificada no mercado de trabalho.correspondente à qualificação profissional de nível técnico identificada no mercado de trabalho.

Com a integração do Ensino Médio e Técnico, o currículo do ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃOCom a integração do Ensino Médio e Técnico, o currículo do ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (Parceria com a Secretaria da Educação do EstadoPROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (Parceria com a Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo), estruturado na forma de oferecimento Integrada ao Ensino Médio é constituído por:de São Paulo), estruturado na forma de oferecimento Integrada ao Ensino Médio é constituído por:

Componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio);Componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio);
Componentes curriculares da Formação Técnica e Profissional (Ensino Técnico).Componentes curriculares da Formação Técnica e Profissional (Ensino Técnico).

As funções e as competências referentes aos componentes curriculares da Formação Geral (BaseAs funções e as competências referentes aos componentes curriculares da Formação Geral (Base
Nacional Comum Curricular) são direcionadas para:Nacional Comum Curricular) são direcionadas para:

formação da identidade pessoal e social;formação da identidade pessoal e social;
fruição das artes, da literatura, da ciência e das tecnologias;fruição das artes, da literatura, da ciência e das tecnologias;
inclusão como cidadão participativo nas comunidades em que atuará;inclusão como cidadão participativo nas comunidades em que atuará;
desenvolvimento do aluno em seus aspectos físico, intelectual, emocional e moral;desenvolvimento do aluno em seus aspectos físico, intelectual, emocional e moral;
incorporação dos bens do patrimônio cultural da humanidade em seu acervo cultural pessoal;incorporação dos bens do patrimônio cultural da humanidade em seu acervo cultural pessoal;
preparo para escolher uma profissão e atuar de maneira produtiva e solidária junto àpreparo para escolher uma profissão e atuar de maneira produtiva e solidária junto à
sociedade.sociedade.

O currículo da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio foi organizado visando aoO currículo da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio foi organizado visando ao
desenvolvimento de competências e de habilidades de cada componente curricular (disciplina) emdesenvolvimento de competências e de habilidades de cada componente curricular (disciplina) em
suas áreas de conhecimento.suas áreas de conhecimento.

Os conhecimentos de cada uma das áreas em seus componentes curriculares deverão priorizar oOs conhecimentos de cada uma das áreas em seus componentes curriculares deverão priorizar o
desenvolvimento das competências e das habilidades profissionais, bem como valores e atitudesdesenvolvimento das competências e das habilidades profissionais, bem como valores e atitudes
pertinentes à formação cidadã e profissional.pertinentes à formação cidadã e profissional.

Para tanto, foram selecionados temas abrangentes que dialogam com várias estratégias dePara tanto, foram selecionados temas abrangentes que dialogam com várias estratégias de
organização curricular, acrescidos de orientações e observações com a finalidade de possibilitar aosorganização curricular, acrescidos de orientações e observações com a finalidade de possibilitar aos
educadores uma abordagem interdisciplinar e significativa das áreas de conhecimento, bem comoeducadores uma abordagem interdisciplinar e significativa das áreas de conhecimento, bem como
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das especificidades técnicas da Habilitação Profissional.das especificidades técnicas da Habilitação Profissional.

Itinerário FormativoItinerário Formativo

O ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (Parceria comO ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (Parceria com
a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) é composto por três séries anuais articuladas,a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) é composto por três séries anuais articuladas,
com terminalidade correspondente à ocupação (ou conjunto de cargos/ocupações) identificada nocom terminalidade correspondente à ocupação (ou conjunto de cargos/ocupações) identificada no
mercado de trabalho.mercado de trabalho.

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

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
ASSISSTENTE ADMINISTRATIVO.ASSISSTENTE ADMINISTRATIVO.

Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o alunoAo completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o aluno
receberá o Diploma de ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EMreceberá o Diploma de ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO (Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) que lhe dará oADMINISTRAÇÃO (Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) que lhe dará o
direito de exercer a profissão de Técnico (Habilitação Profissional) e o prosseguimento de estudosdireito de exercer a profissão de Técnico (Habilitação Profissional) e o prosseguimento de estudos
(Ensino Médio) em nível de Educação Superior.(Ensino Médio) em nível de Educação Superior.

SemestreSemestre CursoCurso TurnoTurno ClassesClasses AlunosAlunos
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 22 7070
11 AdministraçãoAdministração

(Etim)(Etim)
IntegralIntegral 11 3333

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Administração -Administração -
MTecMTec
(Novotec/Híbrido)(Novotec/Híbrido)

ManhãManhã 11 4040

11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 3535
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 2626
11 LogísticaLogística NoiteNoite 11 3939
11 DesenvolvimentoDesenvolvimento

de Sistemasde Sistemas
NoiteNoite 11 2525

11 AdministraçãoAdministração
(Etim)(Etim)

IntegralIntegral 11 3535

11 DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemas (Etim)de Sistemas (Etim)

IntegralIntegral 11 3535

11 Informática (Etim)Informática (Etim) IntegralIntegral 11 3333
11 Ensino MédioEnsino Médio ManhãManhã 11 3535
11 DesenvolvimentoDesenvolvimento

de Sistemasde Sistemas
NoiteNoite 11 4040

11 DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemas (Etim)de Sistemas (Etim)

IntegralIntegral 11 3535

22 DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemasde Sistemas

NoiteNoite 11 3636

22 DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemasde Sistemas

NoiteNoite 11 2424

22 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 22 5252
22 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 2929
22 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 22 7575
22 LogísticaLogística NoiteNoite 11 3333
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Classes DescentralizadasClasses Descentralizadas
LocalizaçãoLocalização SETE BARRASSETE BARRAS
CoordenadorCoordenador Carlos Alberto Soares de LimaCarlos Alberto Soares de Lima
ParceriasParcerias Convênio com a Prefeitura Municipal de SeteConvênio com a Prefeitura Municipal de Sete

Barras com o curso de Técnico em Administração,Barras com o curso de Técnico em Administração,
na escola EMEF Durval de Castrona escola EMEF Durval de Castro

LocalizaçãoLocalização JACUPIRANGAJACUPIRANGA
CoordenadorCoordenador
ParceriasParcerias Convênio com a Prefeitura Municipal deConvênio com a Prefeitura Municipal de

Jacupiranga com o curso Técnico emJacupiranga com o curso Técnico em
Administração, na escola EM Prof Carlos AlbertoAdministração, na escola EM Prof Carlos Alberto
VigneronVigneron

LocalizaçãoLocalização CAJATICAJATI
CoordenadorCoordenador Jucilene Ribeiro MachadoJucilene Ribeiro Machado
ParceriasParcerias Convênio com a Prefeitura Municipal de CajatiConvênio com a Prefeitura Municipal de Cajati

com o curso de Técnico em Logística, na escolacom o curso de Técnico em Logística, na escola
EM Prof Maria da Conceição Rodrigues deEM Prof Maria da Conceição Rodrigues de
Alcântara.Alcântara.

LocalizaçãoLocalização JUQUIÁJUQUIÁ
CoordenadorCoordenador Marcelo Correa de RamosMarcelo Correa de Ramos
ParceriasParcerias Convênio com a Secretaria da Educação doConvênio com a Secretaria da Educação do

Estado de São Paulo com o curso de Ensino MédioEstado de São Paulo com o curso de Ensino Médio
com Habilitação Profissional de Técnico emcom Habilitação Profissional de Técnico em
Administração (NOVOTEC HÍBRIDO), na escola EEAdministração (NOVOTEC HÍBRIDO), na escola EE
João Adôrno Vassão.João Adôrno Vassão.

LocalizaçãoLocalização PARIQUERA AÇUPARIQUERA AÇU
CoordenadorCoordenador Tone Alex GuerraTone Alex Guerra
ParceriasParcerias Convênio com a Prefeitura Municipal de PariqueraConvênio com a Prefeitura Municipal de Pariquera

Açu com o curso de Técnico em DesenvolvimentoAçu com o curso de Técnico em Desenvolvimento
de Sistemas, na escola EMEF Presidente Vargas.de Sistemas, na escola EMEF Presidente Vargas.

Recursos HumanosRecursos Humanos
NomeNome NAYARA CRISTINA FERREIRA LIMANAYARA CRISTINA FERREIRA LIMA
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 Letras. Ministra aulas nos cursos, Ensinoem Letras. Ministra aulas nos cursos, Ensino
Técnico em Desenvolvimento de SistemasTécnico em Desenvolvimento de Sistemas
Integrado ao Ensino Médio e Ensino Técnico emIntegrado ao Ensino Médio e Ensino Técnico em
Administração Integrado ao Ensino Médio e InglêsAdministração Integrado ao Ensino Médio e Inglês
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Instrumental nas Classe descentralizada.Instrumental nas Classe descentralizada.
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 Bianca Hipolito Antunes da SilvaBianca Hipolito Antunes da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade Estagiário Técnico em Administração daEstagiário Técnico em Administração da

Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica

NomeNome Rhuan Sant AnaRhuan Sant Ana
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade Estagiário de Nível Superior em Administração,Estagiário de Nível Superior em Administração,

locado na Direção Administrativalocado na Direção Administrativa

NomeNome ELISANDRA CRISTINA DE RAMOS SILVAELISANDRA CRISTINA DE RAMOS SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor Tecnologia em ProcessamentoFUNÇÃO: Professor Tecnologia em Processamento

de Dados – Contrato Indeterminado - Formação:de Dados – Contrato Indeterminado - Formação:
Tecnologia Processamento de Dados. MinistraTecnologia Processamento de Dados. Ministra
aulas nos cursos de Técnico em Desenvolvimentoaulas nos cursos de Técnico em Desenvolvimento
de Sistemas. Disciplinas: Banco de Dados II ,de Sistemas. Disciplinas: Banco de Dados II ,
Desenvolvimento de Sistemas. ATIVIDADES:Desenvolvimento de Sistemas. ATIVIDADES:
Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo aElaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a
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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 WAGNER RAMOS TOTHWAGNER RAMOS TOTH
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 CFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1 C

– Contrato Determinado - Formação: Tecnologia– Contrato Determinado - Formação: Tecnologia
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 e Técnico em Desenvolvimento deMédio e Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas. Disciplinas: Banco de Dados-I , BancoSistemas. Disciplinas: Banco de Dados-I , Banco
de Dados II , Design Digital – Internet e Protocolos.de Dados II , Design Digital – Internet e Protocolos.
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
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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 SANDRO SOUZA TRUDESSANDRO SOUZA TRUDES
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor Tecnologia em Análise eFUNÇÃO: Professor Tecnologia em Análise e

Desenvolvimento de Sistemas – ContratoDesenvolvimento de Sistemas – Contrato
Indeterminado - Formação: TecnologiaIndeterminado - Formação: Tecnologia
Processamento de Dados. Ministra aulas nosProcessamento de Dados. Ministra aulas nos
cursos de Técnico em Desenvolvimento decursos de Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas. Disciplinas: Fundamentos daSistemas. Disciplinas: Fundamentos da
Informática. ATIVIDADES: Elaborar e cumprir oInformática. 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
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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 CORREA DE RAMOSMARCELO CORREA DE RAMOS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1AFUNÇÃO: Professor de Ensino Médio e Técnico 1A

– Contrato Indeterminado - Formação: Tecnólogo– Contrato Indeterminado - Formação: Tecnólogo
em Logística, Disciplinas: Logística Empresarial eem Logística, Disciplinas: Logística Empresarial e
Negociação Internacional, Projeto Integrador INegociação Internacional, Projeto Integrador I
(para a Habilitação Administração). ATIVIDADES:(para a Habilitação Administração). 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 ANGELO ITALO BALLOCCOANGELO ITALO BALLOCCO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Tecnólogo em Logística – ContratoFUNÇÃO: Tecnólogo em Logística – Contrato

Determinado - Formação: Bacharel Administração.Determinado - Formação: Bacharel Administração.
Ministra aulas no curso de técnico em Logistica,Ministra aulas no curso de técnico em Logistica,
NT Gestão Propriedades Rurais, NT ETIMNT Gestão Propriedades Rurais, NT ETIM
Administração HB.Disciplinas: Planejamento deAdministração HB.Disciplinas: Planejamento de
Empreend Rurais, Cooperativismo eEmpreend Rurais, Cooperativismo e
Associativismo, Planej de Recursos Financ eAssociativismo, Planej de Recursos Financ e
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Empreendorismo Rurais, Logistica Internacional eEmpreendorismo Rurais, Logistica Internacional e
Economia , Logistica Reversa, Rotinas Básicas deEconomia , Logistica Reversa, Rotinas Básicas de
Administração Pessoal, Desenvolvimento dasAdministração Pessoal, Desenvolvimento das
Ações de Marketing e dos Processos Comerciais,Ações de Marketing e dos Processos Comerciais,
Legislação Empresarial, Planej e Organização deLegislação Empresarial, Planej e Organização de
Rotinas Administrativas. ATIVIDADES: Elaborar eRotinas Administrativas. 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 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
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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 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,
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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 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
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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.
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
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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
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

                           42 / 157                           42 / 157



 

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 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
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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 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.
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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
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
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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
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 ALEXANDRO AOKIALEXANDRO AOKI
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
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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 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
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 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.

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
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– 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
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.
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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.

NomeNome JACKELINE DE CARVALHO ARAÚJOJACKELINE DE CARVALHO ARAÚJO
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
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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 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.
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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
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
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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 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.

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
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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 ROSÉLIA COSTA DIAS RIBEIROROSÉLIA COSTA DIAS RIBEIRO
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Assessor Administrativo - FORMAÇÃO: Técnico emAssessor Administrativo - FORMAÇÃO: Técnico em

Administração. ATRIBUIÇÕES: Executar atividadeAdministração. ATRIBUIÇÕES: Executar atividade
relativa à anotação, redação, digitação,relativa à anotação, redação, digitação,
organização de documentos, bem como controlarorganização de documentos, bem como controlar
todas as atividades relacionadas com a secretariatodas as atividades relacionadas com a secretaria
acadêmica e outras tarefas administrativas paraacadêmica e outras tarefas administrativas para
assegurar e agilizar o fluxo dos trabalhos da áreaassegurar e agilizar o fluxo dos trabalhos da área
de atuação.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 TONE ALEX GUERRATONE ALEX GUERRA
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade COORDENADOR DO CURSO TÉCNICO EMCOORDENADOR DO CURSO TÉCNICO EM

ADMINISTRAÇÃO (CLASSE DESCENTRALIZADA DOADMINISTRAÇÃO (CLASSE DESCENTRALIZADA DO
MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU). ATRIBUIÇÕES: 1 -MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU). 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 MAURO SÉRGIO ADINOLFIMAURO SÉRGIO ADINOLFI
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade DIRETOR DE ESCOLA FORMAÇÃO: ENGENHARIADIRETOR DE ESCOLA FORMAÇÃO: ENGENHARIA
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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 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
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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 JOSÉ CRISTIANO DE GOISJOSÉ CRISTIANO DE GOIS
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade ORIENTADOR EDUCACIONAL. ATRIBUIÇÕES: I -ORIENTADOR 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
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
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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 Assessor Técnico Administrativo II, FORMAÇÃO:Assessor Técnico Administrativo II, FORMAÇÃO:

Bacharel em Ciências Contábeis. Competem aosBacharel em Ciências Contábeis. Competem aos
Serviços de Relações Institucionais, assistir aoServiços de Relações Institucionais, assistir ao
diretor, além das atribuições previstas emdiretor, além das atribuições previstas em
regulamentos próprios do CEETEPS: I. proporregulamentos próprios do CEETEPS: I. propor
estudos e participar da elaboração de normas eestudos e participar da elaboração de normas e
procedimentos internos da Etec, como Normas deprocedimentos internos da Etec, como Normas de
Convivência, Estatutos, Informativos e outros; II.Convivência, Estatutos, Informativos e outros; II.
manter intercâmbio com empresas e instituiçõesmanter intercâmbio com empresas e instituições
públicas e privadas visando a integrar a Etec aopúblicas e privadas visando a integrar a Etec ao
contexto socioeconômico da região; III promovercontexto socioeconômico da região; III promover
as relações escola-empresa; IV. analisar oas relações escola-empresa; IV. analisar o
mercado e levantar os indicadores visando àmercado e levantar os indicadores visando à
proposição de novos cursos ou atualização dosproposição de novos cursos ou atualização dos
existentes; V. buscar parcerias junto às empresasexistentes; V. buscar parcerias junto às empresas
e instituições públicas e privadas de acordo come instituições públicas e privadas de acordo com
as políticas e diretrizes estabelecidas pelaas políticas e diretrizes estabelecidas pela
Administração Central; VI. promover e divulgar aAdministração Central; VI. promover e divulgar a
Etec e suas atividades; VII. planejar, organizar eEtec e suas atividades; VII. planejar, organizar e
controlar os programas de Estágio, bem comocontrolar os programas de Estágio, bem como
acompanhar as atividades dos Professoresacompanhar as atividades dos Professores
Responsáveis por Estágio em conjunto com aResponsáveis por Estágio em conjunto com a
Coordenação de Curso.Coordenação de Curso.
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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
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
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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 Agente Técnico e Administrativo, FORMAÇÃO:Agente Técnico e Administrativo, FORMAÇÃO:

ENSINO MÉDIO COMPLETO Atividades DesenvolverENSINO MÉDIO 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
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

                           63 / 157                           63 / 157



 

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:
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

                           64 / 157                           64 / 157



 

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

LOGÍSTICA (CLASSE DESCENTRALIZADA DOLOGÍSTICA (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
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
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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;
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
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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 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
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 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
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
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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
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
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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 TATIANE MARTINS FARIA KOMATSUTATIANE MARTINS FARIA KOMATSU
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Professor Letras – Contrato DeterminadoFUNÇÃO: Professor Letras – Contrato Determinado

- Formação: Licenciatura em Letras. Ministra aulas- Formação: Licenciatura em Letras. Ministra aulas
no curso Ensino Técnico em Administração,no curso Ensino Técnico em Administração,
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.
Disciplina: Linguagem, Trabalho e Tecnologia.Disciplina: Linguagem, 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
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
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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 REGINALDO APARECIDO DE SOUZAREGINALDO APARECIDO DE SOUZA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade FUNÇÃO: Ciências Sociais – Contrato DeterminadoFUNÇÃO: Ciências Sociais – Contrato Determinado

- Formação: Licenciatura em Geografia. Ministra- Formação: Licenciatura em Geografia. Ministra
aulas nos cursos de Ensino Médio, Ensino Técnicoaulas nos cursos de Ensino Médio, 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 Ensino Técnico emIntegrado ao Ensino Médio e Ensino Técnico em
Administração Integrado ao Ensino Médio.Administração Integrado ao Ensino Médio.
Disciplinas: Geografia I e III. ATIVIDADES: ElaborarDisciplinas: Geografia I e III. ATIVIDADES: Elaborar
e cumprir o plano de trabalho, segundo ae 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 MARCELO CORREA DE RAMOSMARCELO CORREA DE RAMOS
Cargo/FunçãoCargo/Função OutrosOutros
AtividadeAtividade COORDENADOR DO CURSO NOVOTEC -COORDENADOR DO CURSO NOVOTEC -

Administração Integrado ao Ensino Médio (MTec -Administração Integrado ao Ensino Médio (MTec -
Programa Novotec Integrado - Parceria SEE).Programa Novotec Integrado - Parceria SEE).
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ATRIBUIÇÕES: 1 - planejar atividadesATRIBUIÇÕES: 1 - planejar atividades
educacionais; 2 - coordenar com a Direção a (re)educacionais; 2 - coordenar com a Direção a (re)
construção do projeto político-pedagógico; 3 -construção do projeto político-pedagógico; 3 -
promover a formação contínua dos educadores; 4promover a formação contínua dos educadores; 4
- assessorar a Direção nas atividades- assessorar a Direção nas atividades
administrativas e acadêmicas; 5 - coordenar asadministrativas e acadêmicas; 5 - coordenar as
atividades pedagógicas; 6 - implementar aatividades pedagógicas; 6 - implementar a
execução do projeto político-pedagógico; 7 -execução do projeto político-pedagógico; 7 -
avaliar o desenvolvimento do projeto político-avaliar o desenvolvimento do projeto político-
pedagógico.pedagógico.

Espaço FísicoEspaço Físico
LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Hidraulica e PneumaticaLaboratório de Hidraulica e Pneumatica
ÁreaÁrea 2828
DescriçãoDescrição Laboratório de Hidraulica e PneumaticaLaboratório de Hidraulica e Pneumatica

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratórios Planta DidáticasLaboratórios Planta Didáticas
ÁreaÁrea 2424
DescriçãoDescrição Laboratórios Planta DidáticasLaboratórios Planta Didáticas

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório Informática ILaboratório Informática I
ÁreaÁrea 2424
DescriçãoDescrição Laboratório Informática ILaboratório Informática I

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática IILaboratório de Informática II
ÁreaÁrea 2424
DescriçãoDescrição Laboratório de Informática IILaboratório de Informática II

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de Informática IIILaboratório de Informática III
ÁreaÁrea 2424
DescriçãoDescrição Laboratório de Informática IIILaboratório de Informática III

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DIREÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDIREÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição DIREÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDIREÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SECRETARIASECRETARIA
ÁreaÁrea 00
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DescriçãoDescrição SECRETARIASECRETARIA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DIREÇÃO GERALDIREÇÃO GERAL
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição DIREÇÃO GERALDIREÇÃO GERAL

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE COORDENAÇÃOSALA DE COORDENAÇÃO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE COORDENAÇÃOSALA DE COORDENAÇÃO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente AUDITÓRIOAUDITÓRIO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição AUDITÓRIOAUDITÓRIO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE LEITURASALA DE LEITURA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE LEITURASALA DE LEITURA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO 1LABORATÓRIO 1
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição LABORATÓRIO 1LABORATÓRIO 1

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO HARDWARELABORATÓRIO HARDWARE
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição LABORATÓRIO HARDWARELABORATÓRIO HARDWARE

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DEPÓSITO MATERIAIS EDUCAÇÃO FÍSICADEPÓSITO MATERIAIS EDUCAÇÃO FÍSICA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição DEPÓSITO MATERIAIS EDUCAÇÃO FÍSICADEPÓSITO MATERIAIS EDUCAÇÃO FÍSICA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BANHEIRO FUNCIONÁRIOS - MASCULINOBANHEIRO FUNCIONÁRIOS - MASCULINO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição BANHEIRO FUNCIONÁRIOS - MASCULINOBANHEIRO FUNCIONÁRIOS - MASCULINO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BANHEIRO FUNCIONÁRIOS - FEMININOBANHEIRO FUNCIONÁRIOS - FEMININO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição BANHEIRO FUNCIONÁRIOS - FEMININOBANHEIRO FUNCIONÁRIOS - FEMININO
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LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BANHEIRO ACESSÍVELBANHEIRO ACESSÍVEL
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição BANHEIRO ACESSÍVELBANHEIRO ACESSÍVEL

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE MULTIMÍDIA 1SALA DE MULTIMÍDIA 1
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE MULTIMÍDIA 1SALA DE MULTIMÍDIA 1

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃOSALA LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃOSALA LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE ARTESSALA DE ARTES
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE ARTESSALA DE ARTES

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO PRÁTICAS QUIMICA/BIOLOGIALABORATÓRIO PRÁTICAS QUIMICA/BIOLOGIA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição LABORATÓRIO PRÁTICAS QUIMICA/BIOLOGIALABORATÓRIO PRÁTICAS QUIMICA/BIOLOGIA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CANTINACANTINA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição CANTINACANTINA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BANHEIRO ALUNOS - MASCULINOBANHEIRO ALUNOS - MASCULINO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição BANHEIRO ALUNOS - MASCULINOBANHEIRO ALUNOS - MASCULINO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BANHEIRO ALUNOS - FEMININOBANHEIRO ALUNOS - FEMININO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição BANHEIRO ALUNOS - FEMININOBANHEIRO ALUNOS - FEMININO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente COZINHACOZINHA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição COZINHACOZINHA
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LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CORREDOR PRINCIPAL DE ACESSOCORREDOR PRINCIPAL DE ACESSO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição CORREDOR PRINCIPAL DE ACESSOCORREDOR PRINCIPAL DE ACESSO

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ESCADA DE EMERGENCIAESCADA DE EMERGENCIA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição ESCADA DE EMERGENCIAESCADA DE EMERGENCIA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ESCADA DE ACESSO 1ºANDARESCADA DE ACESSO 1ºANDAR
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição ESCADA DE ACESSO 1ºANDARESCADA DE ACESSO 1ºANDAR

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CAIXA DE FORÇACAIXA DE FORÇA
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição CAIXA DE FORÇACAIXA DE FORÇA

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DOS PROFESSORESSALA DOS PROFESSORES
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DOS PROFESSORESSALA DOS PROFESSORES

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente PÁTIO - ENTRADA PRINCIPALPÁTIO - ENTRADA PRINCIPAL
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição PÁTIO - ENTRADA PRINCIPALPÁTIO - ENTRADA PRINCIPAL

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA - SL 29SALA DE AULA - SL 29
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE AULA - SL 29SALA DE AULA - SL 29

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA - SL 30SALA DE AULA - SL 30
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE AULA - SL 30SALA DE AULA - SL 30

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA - SL 31SALA DE AULA - SL 31
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE AULA - SL 31SALA DE AULA - SL 31

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
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Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA MULTIMÍDIA - SL 32SALA MULTIMÍDIA - SL 32
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA MULTIMÍDIA - SL 32SALA MULTIMÍDIA - SL 32

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO 2LABORATÓRIO 2
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição LABORATÓRIO 2LABORATÓRIO 2

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BANHEIRO ALUNOS - FEMININOBANHEIRO ALUNOS - FEMININO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição BANHEIRO ALUNOS - FEMININOBANHEIRO ALUNOS - FEMININO

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BANHEIRO ALUNOS - MASCULINOBANHEIRO ALUNOS - MASCULINO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição BANHEIRO ALUNOS - MASCULINOBANHEIRO ALUNOS - MASCULINO

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BANHEIRO ACESSÍVELBANHEIRO ACESSÍVEL
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição BANHEIRO ACESSÍVELBANHEIRO ACESSÍVEL

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ALMOXARIFADOALMOXARIFADO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição ALMOXARIFADOALMOXARIFADO

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CORREDOR PRINCIPAL 1º ANDARCORREDOR PRINCIPAL 1º ANDAR
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição CORREDOR PRINCIPAL 1º ANDARCORREDOR PRINCIPAL 1º ANDAR

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA - SL 41SALA DE AULA - SL 41
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE AULA - SL 41SALA DE AULA - SL 41

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA - SL 42SALA DE AULA - SL 42
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE AULA - SL 42SALA DE AULA - SL 42

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente SALA DE AULA - SL 43SALA DE AULA - SL 43
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ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição SALA DE AULA - SL 43SALA DE AULA - SL 43

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO 3 - Tec. InformáticaLABORATÓRIO 3 - Tec. Informática
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição LABORATÓRIO 3 - Tec. InformáticaLABORATÓRIO 3 - Tec. Informática

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente LABORATÓRIO 4 - Tec. InformáticaLABORATÓRIO 4 - Tec. Informática
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição LABORATÓRIO 4 - Tec. InformáticaLABORATÓRIO 4 - Tec. Informática

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BANHEIRO ALUNOS - MASCULINOBANHEIRO ALUNOS - MASCULINO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição BANHEIRO ALUNOS - MASCULINOBANHEIRO ALUNOS - MASCULINO

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BANHEIRO ALUNOS - FEMININOBANHEIRO ALUNOS - FEMININO
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição BANHEIRO ALUNOS - FEMININOBANHEIRO ALUNOS - FEMININO

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente BANHEIRO ACESSÍVELBANHEIRO ACESSÍVEL
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição BANHEIRO ACESSÍVELBANHEIRO ACESSÍVEL

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CORREDOR PRINCIPAL 2º ANDARCORREDOR PRINCIPAL 2º ANDAR
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição CORREDOR PRINCIPAL 2º ANDARCORREDOR PRINCIPAL 2º ANDAR

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ESCADA DE EMERGENCIA 2º ANDARESCADA DE EMERGENCIA 2º ANDAR
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição ESCADA DE EMERGENCIA 2º ANDARESCADA DE EMERGENCIA 2º ANDAR

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ESCADA DE EMERGENCIA 1º ANDARESCADA DE EMERGENCIA 1º ANDAR
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição ESCADA DE EMERGENCIA 1º ANDARESCADA DE EMERGENCIA 1º ANDAR

LocalizaçãoLocalização Andar 2Andar 2
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente ESCADA DE ACESSO 2ºANDARESCADA DE ACESSO 2ºANDAR
ÁreaÁrea 00

                           77 / 157                           77 / 157



 

DescriçãoDescrição ESCADA DE ACESSO 2ºANDARESCADA DE ACESSO 2ºANDAR

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente DESPESA DE ALIMENTOS - ALUNOSDESPESA DE ALIMENTOS - ALUNOS
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição DESPESA DE ALIMENTOS - ALUNOSDESPESA DE ALIMENTOS - ALUNOS

LocalizaçãoLocalização Andar 3Andar 3
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente COZINHA FUNCIONÁRIOS E PROFESSORESCOZINHA FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição COZINHA FUNCIONÁRIOS E PROFESSORESCOZINHA FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES

Recursos MateriaisRecursos Materiais
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
Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico Monitor LCD 19Monitor LCD 19 44
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
BibliotecaBiblioteca Mesa RetangularMesa Retangular 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 36 - Laboratório deSala 36 - Laboratório de
InformáticaInformática

Monitor LCD 19Monitor LCD 19 2020

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
Sala de Aula 31Sala de Aula 31 Projetor BenqProjetor Benq 11
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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

Sala 36 - Laboratório deSala 36 - Laboratório de
InformáticaInformática

Cadeira AlunoCadeira Aluno 22

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
Laboratório de Informática -Laboratório de Informática -
TérreoTérreo

Mesa para ComputadorMesa para Computador 1414

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 LaserjetImpressora HP Laserjet 11
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
Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico Mesa de ImpressoraMesa de Impressora 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
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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

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

CPDCPD Monitor LCD 19Monitor LCD 19 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

DireçãoDireção Impressora CanonImpressora Canon 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
Laboratório de Informática 1Laboratório de Informática 1 Mesa para ProfessorMesa para Professor 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
Laboratório de GestãoLaboratório de Gestão Monitor LCD 17Monitor LCD 17 11
Diretoria de ServiçoDiretoria de Serviço
AdminsitrativoAdminsitrativo

Impressora HP MultifuncionalImpressora HP Multifuncional 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

                           80 / 157                           80 / 157



 

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
COZINHACOZINHA ProcessadorProcessador 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
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

Sala dos ProfessoresSala dos Professores Cadeira FixaCadeira Fixa 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
CoordenaçãoCoordenação Estante DesmontávelEstante Desmontável 11
BibliotecaBiblioteca Estante DesmontávelEstante Desmontável 1515
Sala dos ProfessoresSala dos Professores Estante DesmontávelEstante Desmontável 11
CPDCPD Estante DesmontávelEstante Desmontável 11
Sala de Aula 31Sala de Aula 31 Conjunto de Cadeira e MesaConjunto de Cadeira e Mesa

(Aluno)(Aluno)
3535

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

Laboratório de GestãoLaboratório de Gestão Armário com 2 portas de correrArmário com 2 portas de correr 11
DireçãoDireção Mesa de ImpressoraMesa de Impressora 11
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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
CPDCPD Impressora HP LaserjetImpressora HP Laserjet 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
Laboratório de Informática 2Laboratório de Informática 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
CPDCPD Monitor LCD 19 - (Servidor)Monitor LCD 19 - (Servidor) 11
DireçãoDireção GaveteiroGaveteiro 11
Diretoria de Serviço AcadêmicoDiretoria de Serviço Acadêmico Balcão (Conjunto)Balcão (Conjunto) 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 30Sala de Aula 30 Conjunto de Cadeira e MesaConjunto de Cadeira e Mesa

(Aluno)(Aluno)
3535
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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

Recursos FinanceirosRecursos Financeiros
  

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 2020, são:Os dados de 2020, 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

                           84 / 157                           84 / 157



 

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

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
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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
– 2020/2021 I -pela comunidade escolar: a.– 2020/2021 I -pela comunidade escolar: a.
Diretor, presidente nato:Mauro Sérgio Adinolfi b.Diretor, presidente nato:Mauro Sérgio Adinolfi b.
Representante das diretorias de serviços eRepresentante das diretorias de serviços e
relações institucionais:Glauco Lino c.relações institucionais:Glauco Lino c.
Representante dos professores:José Cristiano deRepresentante dos professores:José Cristiano de
Góis d. Representante dos servidores técnico eGóis d. Representante dos servidores técnico e
administrativos:Alex Sanders Moreira Rosa e.administrativos:Alex Sanders Moreira Rosa e.
Representante dos pais de alunos: Sra. SilviaRepresentante dos pais de alunos: Sra. Silvia
Helena Modenese Gorla da Silva(Ausente) f.Helena Modenese Gorla da Silva(Ausente) f.
Representante dos alunos: o aluno EduardoRepresentante dos alunos: o aluno Eduardo
Tamasia g. Representante das instituiçõesTamasia g. Representante das instituições
auxiliares: Coordenadora Geral do Grêmioauxiliares: Coordenadora Geral do Grêmio
Estudantil da ETEC de Registro,o aluno ErickEstudantil da ETEC de Registro,o aluno Erick
Hanashiro Tokunaga II -pela comunidadeHanashiro Tokunaga II -pela comunidade
extraescolar: a. Representante dos empresários,extraescolar: a. Representante dos empresários,
vinculado a um dos cursos: Sr.Ricardo Luizvinculado a um dos cursos: Sr.Ricardo Luiz
Carvalho da Empresa Ambiental EcoVale b.Carvalho da Empresa Ambiental EcoVale b.
Representante do poder público municipal: DiretorRepresentante do poder público municipal: Diretor
de Departamento de Obras da Prefeiturade Departamento de Obras da Prefeitura
Municipal de Registro, o Sr.Roberto Francelino daMunicipal de Registro, o Sr.Roberto Francelino da
Silva c. Representante de instituição de ensino,Silva c. Representante de instituição de ensino,
vinculada a um dos cursos: Sr.Wilson José Oliveiravinculada a um dos cursos: Sr.Wilson José Oliveira
de Souza da UNESP –Universidade Estadualde Souza da UNESP –Universidade Estadual
Paulista d. Representantes de demais segmentosPaulista d. Representantes de demais segmentos
de interesse da escola: ? Sr.Eduardo Soares Zahn,de interesse da escola: ? Sr.Eduardo Soares Zahn,
profissional vinculado à Secretaria de Agriculturaprofissional vinculado à Secretaria de Agricultura
e Abastecimento do Estado de São Paulo. ?e Abastecimento do Estado de São Paulo. ?
Sr.Jeremias Bardoino, profissional vinculado aSr.Jeremias Bardoino, profissional vinculado a
Agência de Talentos da Cidade de Registro. ? Sra.Agência de Talentos da Cidade de Registro. ? Sra.
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Inajara Teresinha da Costa Prestes Carvalho,Inajara Teresinha da Costa Prestes Carvalho,
profissional da Saúde vinculada a APAEprofissional da Saúde vinculada a APAE
-Associação de Pais Amigos dos Excepcionais da-Associação de Pais Amigos dos Excepcionais da
Cidade de Registro. ? Sra. Elisete Akiko OshimaCidade de Registro. ? Sra. Elisete Akiko Oshima
Faria, profissional autônomo vinculado aFaria, profissional autônomo vinculado a
Assistência Social.Assistência Social.

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. MEMBROSseu funcionamento como instituição. MEMBROS
DA APM DESTA UNIDADE ESCOLAR – 2020DA APM DESTA UNIDADE ESCOLAR – 2020
DIRETORIA EXECUTIVA - DIRETOR EXECUTIVO:DIRETORIA EXECUTIVA - DIRETOR EXECUTIVO:
KLEBER DE MORAIS LEMOS - VICE DIRETORKLEBER DE MORAIS LEMOS - VICE DIRETOR
EXECUTIVO: Silvia Helena Modenese Gorla daEXECUTIVO: Silvia Helena Modenese Gorla da
Silva - SECRETARIO: Glauco Lino - DIRETORSilva - SECRETARIO: Glauco Lino - DIRETOR
FINANCEIRO (Pai de Aluno): Roberto Francelino daFINANCEIRO (Pai de Aluno): Roberto Francelino da
Silva - VICE DIRETOR FINANCEIRO: Diego Max daSilva - VICE DIRETOR FINANCEIRO: Diego Max da
Silva - DIRETOR CULTURAL, ESPORTIVO E SOCIAL:Silva - DIRETOR CULTURAL, ESPORTIVO E SOCIAL:
Simone da Silva Dias Caetano - DIRETOR DESimone da Silva Dias Caetano - DIRETOR DE
PATRIMÔNIO: Carlos Alberto Soares de LimaPATRIMÔNIO: Carlos Alberto Soares de Lima
CONSELHO FISCAL Pai/Mãe de aluno: NivaldoCONSELHO FISCAL Pai/Mãe de aluno: Nivaldo
Barbosa Pai/Mãe de aluno: Julianne Arskey GomesBarbosa Pai/Mãe de aluno: Julianne Arskey Gomes
Membro (Professor): FRANKLIN DA COSTA AoMembro (Professor): FRANKLIN DA COSTA Ao
colegiado da APM cabe gerir os recursoscolegiado da APM cabe gerir os recursos
financeiros recebidos dos vestibulinhos e PDDE,financeiros recebidos dos vestibulinhos e PDDE,
sendo este último conseguido via compromissosendo este último conseguido via compromisso
firmado com o FNDE desde 2017. A diretoriafirmado com o FNDE desde 2017. A diretoria
também fica responsável pela coordenação dotambém fica responsável pela coordenação do
vestibulinho na Sede e Classes Descentralizadas,vestibulinho na Sede e Classes Descentralizadas,
como o processo de divulgação e aplicação docomo o processo de divulgação e aplicação do
vestibular, conforme calendário proposto pelavestibular, conforme calendário proposto pela
empresa FAT e CPS.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
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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 2019 / 2020 I –novembro de 2013. GESTÃO 2019 / 2020 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
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. Aos vintenos bons resultados de aprendizagem. Aos vinte
dias do mês de junho de dois mil e dezenove, àsdias do mês de junho de dois mil e dezenove, às
quinze horas e trinta minutos, teve início aquinze horas e trinta minutos, teve início a
cerimônia de posse da diretoria do Grêmiocerimônia de posse da diretoria do Grêmio
Estudantil ECOTEC. A entidade tem comoEstudantil ECOTEC. A entidade tem como
finalidade defender os interesses dos estudantesfinalidade defender os interesses dos estudantes
da ETEC de Registro, do Centro Paula Souza, sitoda ETEC de Registro, do Centro Paula Souza, sito
à Rua Waldemar Lopes Ferraz, 232, Vila Tupy, naà Rua Waldemar Lopes Ferraz, 232, Vila Tupy, na
cidade de Registro, estado de São Paulo. Ocidade de Registro, estado de São Paulo. O
coordenador do Ensino Médio, prof. Edinaldocoordenador do Ensino Médio, prof. Edinaldo
Azevedo anuncia a diretoria do Grêmio EstudantilAzevedo anuncia a diretoria do Grêmio Estudantil
da ETEC para mandato de 01 (um) ano para osda ETEC para mandato de 01 (um) ano para os
seguintes estudantes: Estavam presentes naseguintes estudantes: 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. Abaixo relacionado osmédio candidatos à eleição. Abaixo relacionado os
membros eleitos. Coordenador Geral: Erickmembros eleitos. Coordenador Geral: Erick
Hanahiro Tokunaga Coordenador (suplente):Hanahiro Tokunaga Coordenador (suplente):
Vithoria Ferraz Rodrigues Coordenador financeiroVithoria Ferraz Rodrigues Coordenador financeiro
(titular): Lucas Feitosa Araujo Coordenador(titular): Lucas Feitosa Araujo Coordenador
Financeiro (suplente): Arthur Jacinto PonsoneFinanceiro (suplente): Arthur Jacinto Ponsone
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Coordenador Social (titular): Gabriela FernandaCoordenador Social (titular): Gabriela Fernanda
Coordenador Social (suplente): Maria Julia MenitoCoordenador Social (suplente): Maria Julia Menito
de Souza Coordenador de Comunicação (titular):de Souza Coordenador de Comunicação (titular):
Karis Cristina da Silva Barbosa Coordenador deKaris Cristina da Silva Barbosa Coordenador de
Comunicação (suplente): Manuella Yumi PedrosoComunicação (suplente): Manuella Yumi Pedroso
Genovez Komine Coordenador de EsportesGenovez Komine Coordenador de Esportes
(titular): Juliana Akemi Oshima Faria Coordenador(titular): Juliana Akemi Oshima Faria Coordenador
de Esportes (suplente): Mariah Prestes Caseirode Esportes (suplente): Mariah Prestes Caseiro
Carvalho Coordenador Cultural (titular): JoãoCarvalho Coordenador Cultural (titular): João
Pedro Ramos Domingues Coordenador CulturalPedro Ramos Domingues Coordenador Cultural
(suplente): Emanuely Caroline de Oliveira(suplente): Emanuely Caroline de Oliveira
Coordenador de Relações Acadêmicas (titular):Coordenador de Relações Acadêmicas (titular):
Vinicius Santana Bonfim Coordenador de RelaçõesVinicius Santana Bonfim Coordenador de Relações
Acadêmicas (suplente):Allan Morato da SilvaAcadêmicas (suplente):Allan Morato da Silva
Coordenadora Pedagógica - Eunice de Lima CoutoCoordenadora Pedagógica - Eunice de Lima Couto
Diretor Mauro Sérgio AdinolfiDiretor Mauro Sérgio Adinolfi

MissãoMissão
FORMAR CIDADÃOS COM COMPETÊNCIA PROFISSIONAL, OFERECENDO UM CURRÍCULO ATUALIZADOFORMAR CIDADÃOS COM COMPETÊNCIA PROFISSIONAL, OFERECENDO UM CURRÍCULO ATUALIZADO
QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES LOCAIS E REGIONAIS COM COMPROMISSO SOCIAL E PRINCÍPIOSQUE ATENDA ÀS NECESSIDADES LOCAIS E REGIONAIS COM 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.

VisãoVisão
ESTAR ENTRE AS MELHORES ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO DO VALE DO RIBEIRA,ESTAR ENTRE AS MELHORES ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO DO VALE DO RIBEIRA,
COMPROMETIDA COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO REGIONAL SENDO REFERÊNCIA DECOMPROMETIDA COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO REGIONAL SENDO REFERÊNCIA DE
QUALIDADE EM EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE NA REGIÃO .QUALIDADE EM EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE NA REGIÃO .

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
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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%.

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.

Programa Vale do FuturoPrograma Vale do Futuro

Em 2020, o governador do Estado lançou o Programa Vale do Futuro, visandoimpulsionar ações deEm 2020, o governador do Estado lançou o Programa Vale do Futuro, visandoimpulsionar ações de
curto, médio e longo prazo de desenvolvimento econômico e social do Vale do Ribeira. O programacurto, médio e longo prazo de desenvolvimento econômico e social do Vale do Ribeira. O programa
prevê R$ 1 bilhão em investimentos públicos e atração de mais R$ 1 bilhão em recursos privados,prevê R$ 1 bilhão em investimentos públicos e atração de mais R$ 1 bilhão em recursos privados,
além de 30 mil oportunidades de emprego, renda e empreendedorismo até o final de 2022.além de 30 mil oportunidades de emprego, renda e empreendedorismo até o final de 2022.

Embora São Paulo seja o estado brasileiro com os mais altos índices de desenvolvimento, condiçõesEmbora São Paulo seja o estado brasileiro com os mais altos índices de desenvolvimento, condições
históricas e geográficas acabaram isolando os municípios do Vale do Ribeira das demais regiõeshistóricas e geográficas acabaram isolando os municípios do Vale do Ribeira das demais regiões
paulistas. Como consequência, as cidades do Vale do Ribeira têm médias piores em indicadorespaulistas. Como consequência, as cidades do Vale do Ribeira têm médias piores em indicadores
como PIB per capita, percentual de inscritos em programas sociais, renda média de emprego formalcomo PIB per capita, percentual de inscritos em programas sociais, renda média de emprego formal
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e mortalidade infantil, entre outros. O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da região é dee mortalidade infantil, entre outros. O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da região é de
0,711 (nível médio), abaixo da média estadual de 0,783 (nível alto).0,711 (nível médio), abaixo da média estadual de 0,783 (nível alto).

Embora São Paulo seja o estado brasileiro com os mais altos índices de desenvolvimento, condiçõesEmbora São Paulo seja o estado brasileiro com os mais altos índices de desenvolvimento, condições
históricas e geográficas acabaram isolando os municípios do Vale do Ribeira das demais regiõeshistóricas e geográficas acabaram isolando os municípios do Vale do Ribeira das demais regiões
paulistas. Como consequência, as cidades do Vale do Ribeira têm médias piores em indicadorespaulistas. Como consequência, as cidades do Vale do Ribeira têm médias piores em indicadores
como PIB per capita, percentual de inscritos em programas sociais, renda média de emprego formalcomo PIB per capita, percentual de inscritos em programas sociais, renda média de emprego formal
e mortalidade infantil, entre outros. O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da região é dee mortalidade infantil, entre outros. O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da região é de
0,711 (nível médio), abaixo da média estadual de 0,783 (nível alto).A meta do Governo de São Paulo0,711 (nível médio), abaixo da média estadual de 0,783 (nível alto).A meta do Governo de São Paulo
é alavancar a atividade econômica nas cidades do Vale do Ribeira e eliminar gargalos sociais deé alavancar a atividade econômica nas cidades do Vale do Ribeira e eliminar gargalos sociais de
curto prazo, em benefício de uma população somada de 340 mil habitantes. Ao mesmo tempo, ocurto prazo, em benefício de uma população somada de 340 mil habitantes. Ao mesmo tempo, o
Estado organiza ações intersetoriais entre 20 secretarias para obras e projetos de melhoria daEstado organiza ações intersetoriais entre 20 secretarias para obras e projetos de melhoria da
qualidade de vida na região, com ênfase em saneamento, saúde, educação, infraestrutura urbana,qualidade de vida na região, com ênfase em saneamento, saúde, educação, infraestrutura urbana,
logística e habitação.(Dados e informações retirados de:logística e habitação.(Dados e informações retirados de:
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/vale-do-futuro/).https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/vale-do-futuro/).

Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
  

A ETEC de Registro conta hoje com 496 alunos divididos em 8cursos:A ETEC de Registro conta hoje com 496 alunos divididos em 8cursos:

-Ensino Médio-Ensino Médio

-Ensino Técnico Integrado ao Médio- ETIM/Desenvolvimento de Sistemas-Ensino Técnico Integrado ao Médio- ETIM/Desenvolvimento de Sistemas

-Ensino Técnico Integrado ao Médio- ETIM/ Administração-Ensino Técnico Integrado ao Médio- ETIM/ Administração

-Ensino Técnico Integrado ao Médio- ETIM/Informática-Ensino Técnico Integrado ao Médio- ETIM/Informática

-Técnico em Administração-Técnico em Administração

-Técnico em Desenvolvimento de Sistemas-Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

-Técnico em Logística-Técnico em Logística

-NovoTec - ETIM - Administração Híbrido-NovoTec - ETIM - Administração Híbrido

-NovoTec - Gestão Propriedades Rurais-NovoTec - Gestão Propriedades Rurais

Em 2020,estão funcionando quatrosalas descentralizadas, com os cursos Técnico em LogísticaEm 2020,estão funcionando quatrosalas descentralizadas, com os cursos Técnico em Logística
(Cajati ),Técnico em Administração, (Sete Barras) e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, em(Cajati ),Técnico em Administração, (Sete Barras) e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, em
Pariquera- Açu), e Técnico em Administração na cidade de Jacupiranga, iniciado no 2º semestrePariquera- Açu), e Técnico em Administração na cidade de Jacupiranga, iniciado no 2º semestre
deste ano.deste ano.

No 1º semestre de 2020, ingressaram na ETEC de Registro, 115 novos alunos e no segundoNo 1º semestre de 2020, ingressaram na ETEC de Registro, 115 novos alunos e no segundo
semestre 105 novos alunos.semestre 105 novos alunos.

Esses alunos foram envolvidos em uma pesquisa de dados para levantamento de informaçõesEsses alunos foram envolvidos em uma pesquisa de dados para levantamento de informações
relativas às suas condições de vida e daescolaridade tendo respondido a umquestionário socio-relativas às suas condições de vida e daescolaridade tendo respondido a umquestionário socio-
econômico e acadêmico. Os dados coletados apresentam o perfil do grupo discente dos ETIMs deeconômico e acadêmico. Os dados coletados apresentam o perfil do grupo discente dos ETIMs de
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Administração e de Desenvolvimento de Sistemas e do Curso Técnico em AdministraçãoAdministração e de Desenvolvimento de Sistemas e do Curso Técnico em Administração
ingressantes na unidade SEDE, em 2020, e que são subsídios para as ações propostas neste PPG.ingressantes na unidade SEDE, em 2020, e que são subsídios para as ações propostas neste PPG.

Gráfico Geral da Residência dos DiscentesGráfico Geral da Residência dos Discentes

Fonte: Etec de Registro/2020Fonte: Etec de Registro/2020

Gráfico de GêneroGráfico de Gênero

Fonte: Etec de Registro/2020Fonte: Etec de Registro/2020

Gráfico dos Alunos MatriculadosGráfico dos Alunos Matriculados
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Fonte: Etec de Registro/2020Fonte: Etec de Registro/2020

I- Seguimento de Ingressante:ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO/ ADMINISTRAÇÃOI- Seguimento de Ingressante:ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO/ ADMINISTRAÇÃO

Dentre os alunos ingressantes no presente ano letivo, apresentamos algumas características dasDentre os alunos ingressantes no presente ano letivo, apresentamos algumas características das
Turmas dos ETIMs, considerando que esse grupo fazem os cursos anuaisTurmas dos ETIMs, considerando que esse grupo fazem os cursos anuais
demandandoacompanhamento e atendimento mais prolongados erecorrentes.demandandoacompanhamento e atendimento mais prolongados erecorrentes.

Gráfico 1Gráfico 1

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Este gráfico revela a diversidade de alunos da 1ª série ETIM Administração 2020, oriundos deEste gráfico revela a diversidade de alunos da 1ª série ETIM Administração 2020, oriundos de
diversos municípios da região eque são atendidos pela escola.diversos municípios da região eque são atendidos pela escola.
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Gráfico 2Gráfico 2

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

O gráfico 2, expõe a origem acadêmica dos alunos da turma; temos um quadro relativamenteO gráfico 2, expõe a origem acadêmica dos alunos da turma; temos um quadro relativamente
equilibrado com 51,7% de alunos que estudaram em escolas particulares e 48,4% oriundos deequilibrado com 51,7% de alunos que estudaram em escolas particulares e 48,4% oriundos de
escolas públicas.escolas públicas.

Gráfico 3Gráfico 3

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Observamos que na 1ª série ETIM Administração não há casos de reprovaescolar,revelando as boasObservamos que na 1ª série ETIM Administração não há casos de reprovaescolar,revelando as boas
condições de aprendizagem desses alunos.condições de aprendizagem desses alunos.
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Gráfico 4Gráfico 4

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Nesse gráfico observamos a estruturação das famílias com bom índice de presença de ambos osNesse gráfico observamos a estruturação das famílias com bom índice de presença de ambos os
pais.pais.

Gráfico 5Gráfico 5

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 6Gráfico 6
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico de empregabilidade e ocupação profissional das famílias com número significativo deGráfico de empregabilidade e ocupação profissional das famílias com número significativo de
profissionais autônomos. Observamos que a pesquisa foi feita antes da pandemia do coronavírus eprofissionais autônomos. Observamos que a pesquisa foi feita antes da pandemia do coronavírus e
não havia impacto dessa na vida familiar.não havia impacto dessa na vida familiar.

Gráfico 7Gráfico 7

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Renda familiar e distribuição por faixa salarial: 58,1% até 4 salários mínimos e 42% com mais de 5Renda familiar e distribuição por faixa salarial: 58,1% até 4 salários mínimos e 42% com mais de 5
salários mínimos.salários mínimos.

Gráfico 8Gráfico 8
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

O gráfico 8 revela que 77% das famílias residem em casa própria.O gráfico 8 revela que 77% das famílias residem em casa própria.

Gráfico 9Gráfico 9

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Esse gráfico revela que 83,9% dos alunos da turma residem em zona urbana, mas ainda há alunosEsse gráfico revela que 83,9% dos alunos da turma residem em zona urbana, mas ainda há alunos
da zona rural que demandam maior acompanhamento, especialmente quanto ao acesso eda zona rural que demandam maior acompanhamento, especialmente quanto ao acesso e
participação nas aulas online.participação nas aulas online.

Gráfico 10Gráfico 10
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

O acesso dos alunos é revelado neste gráfico, com 93,6% utilizando o transporte público ouO acesso dos alunos é revelado neste gráfico, com 93,6% utilizando o transporte público ou
particular para chegarem à escola, sendo 48,4% de transporte público ou van escolar.particular para chegarem à escola, sendo 48,4% de transporte público ou van escolar.

II- Seguimento de Ingress/antes:ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO/II- Seguimento de Ingress/antes:ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO/
DESENVOLVIMENTO SISTEMASDESENVOLVIMENTO SISTEMAS

Dentre os alunos ingressantes no presente ano letivo, apresentamos algumas características dasDentre os alunos ingressantes no presente ano letivo, apresentamos algumas características das
Turmas dos ETI Ms, considerando que esse grupo é o que permanecerá por tempo maior na escolaTurmas dos ETI Ms, considerando que esse grupo é o que permanecerá por tempo maior na escola
demandando maioracompanhamento e atendimento mais recorrentes,demandando maioracompanhamento e atendimento mais recorrentes,

Gráfico 1Gráfico 1
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Na análise das cidades de origem dos alunos da Escola sede, o Gráfico 1 revela que temos aNa análise das cidades de origem dos alunos da Escola sede, o Gráfico 1 revela que temos a
representatividade do atendimento a diferentes municípios o que determina o perfil regional darepresentatividade do atendimento a diferentes municípios o que determina o perfil regional da
escola; oitomunicípiosestão presentes na escola; desses destacamos os que têmrepresentatividadeescola; oitomunicípiosestão presentes na escola; desses destacamos os que têmrepresentatividade
maior, são eles:Registro com 73,3%e osdemaismaior, são eles:Registro com 73,3%e osdemais  destacando-se Pariquera-Açucom 13,3%, Cajaticomdestacando-se Pariquera-Açucom 13,3%, Cajaticom
3,3%. Desses dados, podemos refletir que a escola embora precise considerar a problemática3,3%. Desses dados, podemos refletir que a escola embora precise considerar a problemática
referente ao uso do transporte público (ônibus)e os alunos de outros municípios, a maioria deles nãoreferente ao uso do transporte público (ônibus)e os alunos de outros municípios, a maioria deles não
enfrenta grandes dificuldades de transporte coletivo .enfrenta grandes dificuldades de transporte coletivo .

Gráfico 2Gráfico 2
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

O Gráfico 2 informa que 30% dos alunos estudou integralmente em escola pública; 20%estudou aO Gráfico 2 informa que 30% dos alunos estudou integralmente em escola pública; 20%estudou a
maior parte em escola pública; 40% estudou a maior parte em escola particular e 10%estudoumaior parte em escola pública; 40% estudou a maior parte em escola particular e 10%estudou
integralmente em escola particular. Estes dados impactam especialmente nas condiçõesdeintegralmente em escola particular. Estes dados impactam especialmente nas condiçõesde
aprendizagem e desempenho em classe, considerando que a diversidade dos perfis individuaisseaprendizagem e desempenho em classe, considerando que a diversidade dos perfis individuaisse
expande para diferenças mais amplas decorrentes das estruturas municipais e escolares.expande para diferenças mais amplas decorrentes das estruturas municipais e escolares.

Gráfico 3Gráfico 3
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Neste seguimento, observa-se pelo Gráfico 3, que100%dos alunos nunca teve reprova revelandoNeste seguimento, observa-se pelo Gráfico 3, que100%dos alunos nunca teve reprova revelando
bom aproveitamento escolar.bom aproveitamento escolar.

Gráfico 4Gráfico 4
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Os dados do Gráfico 4 apontam que 63,3% dos pais dos alunos são casados e 23,3% são separados.Os dados do Gráfico 4 apontam que 63,3% dos pais dos alunos são casados e 23,3% são separados.

Gráfico 5Gráfico 5

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Observa-se pelo Gráfico 5 que 50% das mães tem curso superior e os pais 40% também tem cursoObserva-se pelo Gráfico 5 que 50% das mães tem curso superior e os pais 40% também tem curso
superior. Já 13,3% tanto de mães como o de pais possuem curso superior incompleto. Já os pais quesuperior. Já 13,3% tanto de mães como o de pais possuem curso superior incompleto. Já os pais que
possuem ensino médio completo são de 30%. Mostrando que as famílias têm condições depossuem ensino médio completo são de 30%. Mostrando que as famílias têm condições de
incentivar seus filhos a se dedicaremaos estudos e de apoiá-losem suas dificuldades escolares.incentivar seus filhos a se dedicaremaos estudos e de apoiá-losem suas dificuldades escolares.
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Gráfico 6Gráfico 6

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Observa-se pelo Gráfico 6 que 26,7 % dos pais são autônomos e 13,3% das mães também sãoObserva-se pelo Gráfico 6 que 26,7 % dos pais são autônomos e 13,3% das mães também são
autônomas. Os que trabalham como funcionário públicos são 23,3% de pais e 16,7% das mães temautônomas. Os que trabalham como funcionário públicos são 23,3% de pais e 16,7% das mães tem
essa profissão. Na iniciativa privada temos 30% das mães e 26,7% dos pais trabalhando. Fica claroessa profissão. Na iniciativa privada temos 30% das mães e 26,7% dos pais trabalhando. Fica claro
também que não temos pais desempregados. Mas somente um número pequeno de mães nestatambém que não temos pais desempregados. Mas somente um número pequeno de mães nesta
situação.situação.

Gráfico 7Gráfico 7

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

No gráfico 7 observamos que 43,3% das famílias tem renda familiar em torno 5 e 6 salários mínimosNo gráfico 7 observamos que 43,3% das famílias tem renda familiar em torno 5 e 6 salários mínimos
e 30% dos pais recebem em torno de 3 a 4 salários mínimos. Os pais que têm renda familiar de até 2e 30% dos pais recebem em torno de 3 a 4 salários mínimos. Os pais que têm renda familiar de até 2
salários mínimos ficam em torno de 16,7%. Isso revelaque as famílias possuíamcondição financeirasalários mínimos ficam em torno de 16,7%. Isso revelaque as famílias possuíamcondição financeira
estável antes da pandemia do coronavírus. Estamos providenciando nova pesquisa nesse sentidoestável antes da pandemia do coronavírus. Estamos providenciando nova pesquisa nesse sentido
para a necessidade de adequarmos o trabalho da escola a esta nova realidade.para a necessidade de adequarmos o trabalho da escola a esta nova realidade.
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Gráfico 8Gráfico 8

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Observa-se que no gráfico 8, temos 60% das famílias com casa própria e 30% das famílias moramObserva-se que no gráfico 8, temos 60% das famílias com casa própria e 30% das famílias moram
em casa alugada.em casa alugada.

Gráfico 9Gráfico 9

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

No gráfico 9, vemos que 90% dos nossos alunos moram na zona urbana. E somente 10% na zonaNo gráfico 9, vemos que 90% dos nossos alunos moram na zona urbana. E somente 10% na zona
rural.rural.

Gráfico 10Gráfico 10
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

No gráfico 10, observamos que 40% dos discentes vem para a Etec de transporte público. Os alunosNo gráfico 10, observamos que 40% dos discentes vem para a Etec de transporte público. Os alunos
que utilizam carro particular chega a 26,7% . E 20% dos discentes vem a pé. Esses dados mostramque utilizam carro particular chega a 26,7% . E 20% dos discentes vem a pé. Esses dados mostram
que os 40% dos alunos que utilizam ônibus vem de outros municípios, mostrando a importancia daque os 40% dos alunos que utilizam ônibus vem de outros municípios, mostrando a importancia da
Etec para o Vale do Ribeira.Etec para o Vale do Ribeira.

III - Seguimento de Ingressantes:TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (noturno)- SEDEIII - Seguimento de Ingressantes:TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (noturno)- SEDE

Neste seguimento inserimos questões mais particularizadas que levantaram indicativos sobre oNeste seguimento inserimos questões mais particularizadas que levantaram indicativos sobre o
grupo de alunos do curso Técnico em Administração/noturno, considerando que as turmas anterioresgrupo de alunos do curso Técnico em Administração/noturno, considerando que as turmas anteriores
vêm apresentando dificuldades de frequência e exigido o trabalho contínuo de prevenção àvêm apresentando dificuldades de frequência e exigido o trabalho contínuo de prevenção à
evasão.O curso Técnico em Administração neste semestre é composto 88% de jovens com faixaevasão.O curso Técnico em Administração neste semestre é composto 88% de jovens com faixa
etária entre 15 a 24 anos e os 12% estão os discentes acima de 25 anos. Quando analisamos oetária entre 15 a 24 anos e os 12% estão os discentes acima de 25 anos. Quando analisamos o
gráfico 2, observamos que apenas 36% são residentes no município de Registro, e os 64% estãográfico 2, observamos que apenas 36% são residentes no município de Registro, e os 64% estão
distribuídos entre as cidades vizinhas. A maioria reside em uma área urbana. A maioria dosdistribuídos entre as cidades vizinhas. A maioria reside em uma área urbana. A maioria dos
discentes é constituída dejovens, que ainda não estão empregados;apenas 18% estáno mercado dediscentes é constituída dejovens, que ainda não estão empregados;apenas 18% estáno mercado de
trabalho. Com relação acessibilidade, 70% possueminternet de fibra ótica, a operadora que melhortrabalho. Com relação acessibilidade, 70% possueminternet de fibra ótica, a operadora que melhor
atende os nossos discentes em nossa região é a Vivo com 82% delessendo clientes. Muitos jovensatende os nossos discentes em nossa região é a Vivo com 82% delessendo clientes. Muitos jovens
possuem celular ecom esse equipamento acessamas redes sociais e os serviços necessários e apossuem celular ecom esse equipamento acessamas redes sociais e os serviços necessários e a
pesquisa confirmou que67% utilizará esseesquipamentoparaacessar as aulas neste momento empesquisa confirmou que67% utilizará esseesquipamentoparaacessar as aulas neste momento em
que estamos online.que estamos online.

A distribuição quanto àescolaridade é:54% com o ensino médio concluído e respectivamente emA distribuição quanto àescolaridade é:54% com o ensino médio concluído e respectivamente em
escola pública, comprovando a qualidade do ensino educacional nesta rede, surpreendentementeescola pública, comprovando a qualidade do ensino educacional nesta rede, surpreendentemente
85% dos discentes não reprovaram nenhuma vez. No gráfico 9 quando questionados se já85% dos discentes não reprovaram nenhuma vez. No gráfico 9 quando questionados se já
trabalharam ou trabalham, 55% relataram que apenas estudame nunca trabalharam, por isso otrabalharam ou trabalham, 55% relataram que apenas estudame nunca trabalharam, por isso o
ingresso ebusca em um curso que lhes dêqualificação profissional, eos que estão trabalhando atuamingresso ebusca em um curso que lhes dêqualificação profissional, eos que estão trabalhando atuam
nas áreas da: agricultura, comércio, estágio e há as alunas queatuam comodonas de casa.nas áreas da: agricultura, comércio, estágio e há as alunas queatuam comodonas de casa.

Aos que ingressaram no curso técnico quando questionados sobreo grau de importância na decisãoAos que ingressaram no curso técnico quando questionados sobreo grau de importância na decisão
de trabalhar, relataramque procuram por independência, adquirir experiência, depois pagar osde trabalhar, relataramque procuram por independência, adquirir experiência, depois pagar os
estudos e ajudar nas despesas da casa.Quando questionados sobre suas relações no aspecto social,estudos e ajudar nas despesas da casa.Quando questionados sobre suas relações no aspecto social,
eles se identificam tendo um bom relacionamento, sabem ouvir as outras pessoas, dareles se identificam tendo um bom relacionamento, sabem ouvir as outras pessoas, dar
oportunidades aos colegas, aceitam reclamações e críticas construtivas. No aspectooportunidades aos colegas, aceitam reclamações e críticas construtivas. No aspecto
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afetivorelataram que possuem interesse por coisas novas, têm concentração e atenção, são alegres,afetivorelataram que possuem interesse por coisas novas, têm concentração e atenção, são alegres,
solicitam informações aos professores, apresentam sugestões próprias e possuem iniciativas parasolicitam informações aos professores, apresentam sugestões próprias e possuem iniciativas para
perguntar.perguntar.

Gráfico 1Gráfico 1

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 2Gráfico 2
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 3Gráfico 3

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.
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Embora a maioria seja residente em zona urbana, observamos um percentualsignificativo de alunosEmbora a maioria seja residente em zona urbana, observamos um percentualsignificativo de alunos
(25%) residentes em zona rural.(25%) residentes em zona rural.

Gráfico 4Gráfico 4

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

As condições financeiras revelam que a maioriaAs condições financeiras revelam que a maioria

Gráfico 5Gráfico 5
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 6Gráfico 6
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 7Gráfico 7
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 8Gráfico 8
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 9Gráfico 9

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 10Gráfico 10
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 11Gráfico 11
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 12Gráfico 12

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 13Gráfico 13
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

IV- Seguimento de Ingressante:TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (noturno) - CDIV- Seguimento de Ingressante:TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (noturno) - CD
JACUPIRANGAJACUPIRANGA

Neste seguimento inserimos questões mais particularizadas que levantaram indicativos sobre oNeste seguimento inserimos questões mais particularizadas que levantaram indicativos sobre o
grupo de alunos do curso Técnico em Administração/noturno, neste semestre é composto 50% degrupo de alunos do curso Técnico em Administração/noturno, neste semestre é composto 50% de
jovens com faixa etária entre 17 a 24 anos e os 50% estão os discentes acima de 25 anos. Quandojovens com faixa etária entre 17 a 24 anos e os 50% estão os discentes acima de 25 anos. Quando
analisamos o gráfico 2, observamos que 20% dos discentes matriculados pertencem a outrasanalisamos o gráfico 2, observamos que 20% dos discentes matriculados pertencem a outras
cidades em torno da Classe Descentralizada. A maioria reside em uma área urbana. Nesta turmacidades em torno da Classe Descentralizada. A maioria reside em uma área urbana. Nesta turma
55% dos discentes estão empregados (com registro em carteira, trabalho informal, autônomo ou55% dos discentes estão empregados (com registro em carteira, trabalho informal, autônomo ou
estagiário). Com relação acessibilidade 70% possuem internet fibra ótica, a operadora que melhorestagiário). Com relação acessibilidade 70% possuem internet fibra ótica, a operadora que melhor
atende os nossos discentes em nossa região é a Vivo com 92% que são clientes desta operadora.atende os nossos discentes em nossa região é a Vivo com 92% que são clientes desta operadora.
Muitos jovens possuem celular, com esse equipamento fica mais flexível para acessarem as redesMuitos jovens possuem celular, com esse equipamento fica mais flexível para acessarem as redes
sociais e fazerem todos os serviços necessários, com essa demonstração 61% utilizará essesociais e fazerem todos os serviços necessários, com essa demonstração 61% utilizará esse
equipamento para poderem acessar as aulas neste momento que estamos online.equipamento para poderem acessar as aulas neste momento que estamos online.

A maior parte dos discentes, correspondendo em 94% já concluiuo ensino médio respectivamenteA maior parte dos discentes, correspondendo em 94% já concluiuo ensino médio respectivamente
em escola pública, reconhecida por eles como de qualidade, sendo que 83% destes discentes nãoem escola pública, reconhecida por eles como de qualidade, sendo que 83% destes discentes não
reprovaram nenhuma vez. No gráfico 9 quando questionado se já trabalharam ou trabalham, 98%reprovaram nenhuma vez. No gráfico 9 quando questionado se já trabalharam ou trabalham, 98%
confirmaram essa informação e apenas 2% não trabalha ou nunca trabalhou, a busca pelo cursoconfirmaram essa informação e apenas 2% não trabalha ou nunca trabalhou, a busca pelo curso
técnico comprova o interesse pela qualificação profissional. Os que estão trabalhando atuam na áreatécnico comprova o interesse pela qualificação profissional. Os que estão trabalhando atuam na área
da agricultura, construção civil, comércio, repartição pública, autônomo ou até mesmo sendo donada agricultura, construção civil, comércio, repartição pública, autônomo ou até mesmo sendo dona
de casa.de casa.
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Aos que ingressaram no curso técnico quando questionado o grau de importância sobre a decisão deAos que ingressaram no curso técnico quando questionado o grau de importância sobre a decisão de
trabalhar, foi relatado que procuram por independência, adquirir experiencia depois pagar ostrabalhar, foi relatado que procuram por independência, adquirir experiencia depois pagar os
estudos e ajudar nas despesas da casa.Quando questionados sobre a relação sobre o aspecto social,estudos e ajudar nas despesas da casa.Quando questionados sobre a relação sobre o aspecto social,
eles se identificam tendo um bom relacionamento, sabem organizar suas tarefas, aceitameles se identificam tendo um bom relacionamento, sabem organizar suas tarefas, aceitam
reclamações e críticas construtivas, assumem responsabilidades, sabem ouvir as outras pessoas,reclamações e críticas construtivas, assumem responsabilidades, sabem ouvir as outras pessoas,
são participativos.No aspecto afetivo eles relataram que possuem interesse por coisas novas, temsão participativos.No aspecto afetivo eles relataram que possuem interesse por coisas novas, tem
concentração e atenção, são alegres, solicitam informações aos professores, apresentam sugestõesconcentração e atenção, são alegres, solicitam informações aos professores, apresentam sugestões
próprias e possuem iniciativas para perguntar. Apresentamos a seguir os gráficos que subsidiarampróprias e possuem iniciativas para perguntar. Apresentamos a seguir os gráficos que subsidiaram
esta análise.esta análise.

Gráfico 1Gráfico 1

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 2Gráfico 2
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 3Gráfico 3

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 4Gráfico 4
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 5Gráfico 5

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.
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Gráfico 6Gráfico 6

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 7Gráfico 7
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 8Gráfico 8
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 9Gráfico 9

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 10Gráfico 10
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 11Gráfico 11
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 12Gráfico 12

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 13Gráfico 13
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

V -Seguimento de Ingressantes:TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA(noturno) -V -Seguimento de Ingressantes:TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA(noturno) -
SEDESEDE

Neste seguimento inserimos questões mais particularizadas que levantaram indicativos sobre oNeste seguimento inserimos questões mais particularizadas que levantaram indicativos sobre o
grupo de alunos do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas/noturno, considerando queasgrupo de alunos do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas/noturno, considerando queas
turmas anteriores vêm apresentando dificuldades defrequência e exigido o trabalho contínuo deturmas anteriores vêm apresentando dificuldades defrequência e exigido o trabalho contínuo de
prevenção à evasão.O curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas neste semestre é compostoprevenção à evasão.O curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas neste semestre é composto
83% de jovens com faixa etária entre 15 a 24 anos e os 17% estão os discentes acima de 25 anos.83% de jovens com faixa etária entre 15 a 24 anos e os 17% estão os discentes acima de 25 anos.
Quando analisamos o gráfico 2, observamos que 60% dos alunos são residentes no município deQuando analisamos o gráfico 2, observamos que 60% dos alunos são residentes no município de
Registro, e os 40% estão distribuídos entre as cidades vizinhas. A maioria reside em uma áreaRegistro, e os 40% estão distribuídos entre as cidades vizinhas. A maioria reside em uma área
urbana, 98% dos discentes. A maioria dos discentes é constituída dejovens, que ainda não estãourbana, 98% dos discentes. A maioria dos discentes é constituída dejovens, que ainda não estão
empregados;apenas 31% estáno mercado de trabalho. Com relação acessibilidade, 85%empregados;apenas 31% estáno mercado de trabalho. Com relação acessibilidade, 85%
possueminternet de fibra ótica, a operadora que melhor atende os nossos discentes em nossa regiãopossueminternet de fibra ótica, a operadora que melhor atende os nossos discentes em nossa região
é a Vivo com 77% delessendo clientes. Muitos jovens possuem celular ecom esse equipamentoé a Vivo com 77% delessendo clientes. Muitos jovens possuem celular ecom esse equipamento
acessamas redes sociais e os serviços necessários e a pesquisa confirmou que32% utilizaráacessamas redes sociais e os serviços necessários e a pesquisa confirmou que32% utilizará
esseequipamentoparaacessar as aulas neste momento em que estamos online.esseequipamentoparaacessar as aulas neste momento em que estamos online.

A distribuição quanto àescolaridade é:69% com o ensino médio concluído e respectivamente emA distribuição quanto àescolaridade é:69% com o ensino médio concluído e respectivamente em
escola pública, comprovando a qualidade do ensino educacional nesta rede, surpreendentementeescola pública, comprovando a qualidade do ensino educacional nesta rede, surpreendentemente
86% dos discentes não reprovaram nenhuma vez. No gráfico 9 quando questionados se já86% dos discentes não reprovaram nenhuma vez. No gráfico 9 quando questionados se já
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trabalharam ou trabalham, 40% relataram que apenas estudame nunca trabalharam, por isso otrabalharam ou trabalham, 40% relataram que apenas estudame nunca trabalharam, por isso o
ingresso ebusca em um curso que lhes dêqualificação profissional, eos que estão trabalhando atuamingresso ebusca em um curso que lhes dêqualificação profissional, eos que estão trabalhando atuam
nas áreas do: comércio, estágio e como funcionário público.nas áreas do: comércio, estágio e como funcionário público.

Aos que ingressaram no curso técnico quando questionados sobreo grau de importância na decisãoAos que ingressaram no curso técnico quando questionados sobreo grau de importância na decisão
de trabalhar, relataramque procuram por independência, adquirir experiência, depois pagar osde trabalhar, relataramque procuram por independência, adquirir experiência, depois pagar os
estudos e ajudar nas despesas da casa.Quando questionados sobre suas relações no aspecto social,estudos e ajudar nas despesas da casa.Quando questionados sobre suas relações no aspecto social,
eles se identificam tendo um bom relacionamento, sabem ouvir as outras pessoas, dareles se identificam tendo um bom relacionamento, sabem ouvir as outras pessoas, dar
oportunidades aos colegas, aceitam reclamações e críticas construtivas. No aspectooportunidades aos colegas, aceitam reclamações e críticas construtivas. No aspecto
afetivorelataram que possuem interesse por coisas novas, têm concentração e atenção, são alegres,afetivorelataram que possuem interesse por coisas novas, têm concentração e atenção, são alegres,
solicitam informações aos professores, apresentam sugestões próprias e possuem iniciativas parasolicitam informações aos professores, apresentam sugestões próprias e possuem iniciativas para
perguntar.perguntar.

Gráfico 1Gráfico 1

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 2Gráfico 2
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 3Gráfico 3

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 4Gráfico 4
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 5Gráfico 5

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.
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Gráfico 6Gráfico 6

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 7Gráfico 7
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 8Gráfico 8

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.
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Gráfico 9Gráfico 9

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 10Gráfico 10

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 11Gráfico 11
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Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 12Gráfico 12

                         131 / 157                         131 / 157



 

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Gráfico 13Gráfico 13

Fonte: Etec de Registro, 2020.Fonte: Etec de Registro, 2020.

Atos LegaisAtos Legais
  

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:
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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
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:

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

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1792, de 16-9-2019, publicada no Diátrio Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 1792, de 16-9-2019, publicada no Diátrio Oficial de
17-9-2019– Poder Executivo – Seção I – página37.17-9-2019– Poder Executivo – Seção I – página37.

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

                         133 / 157                         133 / 157



 

alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.alterado 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 – página 52-53.11-9-2015– Poder Executivo – Seção I – página 52-53.

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

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 – página 52-53.11-9-2015– Poder Executivo – Seção I – página 52-53.

8) Ensino Médio com Habilitação Profissional em Técnico em Administração (Parceria com8) Ensino Médio com Habilitação Profissional em Técnico em Administração (Parceria com
a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo):a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo):

Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012;Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012;
Resolução SE 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto 8.268,Resolução SE 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto 8.268,
de 18-6-2014; Parecer CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de 12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018,de 18-6-2014; Parecer CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de 12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018,
alterada pela Deliberação CEE 168/2019; Resolução SE-74, de 27-12-2019.alterada pela Deliberação CEE 168/2019; Resolução SE-74, de 27-12-2019.

Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico- 1830, dePlano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico- 1830, de
17-1-2020, publicada no Diário Oficial de 18-1-2020- Poder Executivo - Seção I - página 92.17-1-2020, publicada no Diário Oficial de 18-1-2020- Poder Executivo - Seção I - página 92.

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
MetaMeta Manter os números de parcerias comManter os números de parcerias com

empresas e outras instituições em relação aempresas e outras instituições em relação a
2019 por meio de estágios, a fim de2019 por meio de estágios, a fim de
proporcionar aos alunos novos eproporcionar aos alunos novos e
diversificados conhecimentos quediversificados conhecimentos que
complementem a sua formação profissional.complementem a sua formação profissional.

ResultadoResultado Meta plenamente alcançada. Em 2017, iniciamosMeta plenamente alcançada. Em 2017, iniciamos
um trabalho visando a expansão das parcerias,um trabalho visando a expansão das parcerias,
considerando que a escola encerrou aquele anoconsiderando que a escola encerrou aquele ano
com apenas duas empresas parceiras - umcom apenas duas empresas parceiras - um
número reduzido de parcerias e que poderia enúmero reduzido de parcerias e que poderia e
deveria ser melhorado em benefício dos alunos edeveria ser melhorado em benefício dos alunos e
do processo ensino-aprendizagem, otimizando ado processo ensino-aprendizagem, otimizando a
contextualização do conhecimento teórico. Emcontextualização do conhecimento teórico. Em
2018, intensificamos o trabalho quando2018, intensificamos o trabalho quando
contabilizamos a otimização nos índices decontabilizamos a otimização nos índices de
parcerias alcançando 13 empresas. Em dezembroparcerias alcançando 13 empresas. Em dezembro
de 2019, registramos o número de 23 empresasde 2019, registramos o número de 23 empresas
parceiras - uma expansão de 70%, ultrapassandoparceiras - uma expansão de 70%, ultrapassando
a meta do ano proposta para 30% (17 empresas).a meta do ano proposta para 30% (17 empresas).
Em 2020, considerando as dificuldadesEm 2020, considerando as dificuldades
vivenciadas pela pandemia, entendemos servivenciadas pela pandemia, entendemos ser
melhor optar pela manutenção dos números demelhor optar pela manutenção dos números de
parcerias (23 empresas), entendendo queparcerias (23 empresas), entendendo que
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mediante a retração do mercado, a manutençãomediante a retração do mercado, a manutenção
já seria um desafio. No entanto, o trabalho sejá seria um desafio. No entanto, o trabalho se
desenvolveu de forma muito positiva e a escoladesenvolveu de forma muito positiva e a escola
registrou a expansão de mais seis parcerias,registrou a expansão de mais seis parcerias,
pontuando 29 empresas - um crescimento depontuando 29 empresas - um crescimento de
1.450% em relação ao ano de 2017, e de 25% em1.450% em relação ao ano de 2017, e de 25% em
relação a 2019. Quanto aos alunos estagiários,relação a 2019. Quanto aos alunos estagiários,
iniciamos em 2017 com 2 alunos e ao final deiniciamos em 2017 com 2 alunos e ao final de
2020, 32 alunos estavam beneficiados com2020, 32 alunos estavam beneficiados com
estágios não obrigatórios - crescimento deestágios não obrigatórios - crescimento de
1.600% em relação a 2017 e de 11% em relação a1.600% em relação a 2017 e de 11% em relação a
2019 - de 29 alunos/2019 para 32 alunos/2020.2019 - de 29 alunos/2019 para 32 alunos/2020.

DescriçãoDescrição  Considerando as condições de trabalho Considerando as condições de trabalho
decorrentes da pandemia do covid 19 e asdecorrentes da pandemia do covid 19 e as
orientações do Decreto 64881/2020, queorientações do Decreto 64881/2020, que
suspendeu as atividades escolares, a unidadesuspendeu as atividades escolares, a unidade
prevê a manutenção das parcerias referentes aoprevê a manutenção das parcerias referentes ao
ano anterior/2019.ano anterior/2019.

JustificativaJustificativa Em 2017, a escola; contou com: duas instituiçõesEm 2017, a escola; contou com: duas instituições
parceiras que ofereceram estágio aos nossosparceiras que ofereceram estágio aos nossos
alunos - a ICL Brasil, no Distrito Industrial de Cajatialunos - a ICL Brasil, no Distrito Industrial de Cajati
- 1 aluno; o Tribunal Regional Eleitoral - 1 aluno.- 1 aluno; o Tribunal Regional Eleitoral - 1 aluno.
Cinco instituições parceiras atuaram noCinco instituições parceiras atuaram no
aprimoramento do trabalho interdisciplinar:aprimoramento do trabalho interdisciplinar:
Sebrae, CIEE, Bios, AMAVALE e Receita Federal.Sebrae, CIEE, Bios, AMAVALE e Receita Federal.
Essas empresas foram contatadas na verificaçãoEssas empresas foram contatadas na verificação
de possibilidades de ofertas de estágio e parceriade possibilidades de ofertas de estágio e parceria
com empresas e outras instituiçõescom empresas e outras instituições
possibilitassem otimizar o trabalhopossibilitassem otimizar o trabalho
interdisciplinar, a contextualização do ensino e ainterdisciplinar, a contextualização do ensino e a
forma o profissional. Em 2019, alcançamosforma o profissional. Em 2019, alcançamos
parceria com treze empresas e instituições daparceria com treze empresas e instituições da
cidade e região que garantiram vinte e três alunoscidade e região que garantiram vinte e três alunos
inseridos no mercado de trabalho. Em 2020,inseridos no mercado de trabalho. Em 2020,
continuamos com esse trabalho ao longo do 1ºcontinuamos com esse trabalho ao longo do 1º
semestre. No entanto, neste segundo semestre, asemestre. No entanto, neste segundo semestre, a
exemplo do que acontece em todo o país, jáexemplo do que acontece em todo o país, já
estamos comprovando a retração do mercado deestamos comprovando a retração do mercado de
trabalho regional, com a diminuição da oferta detrabalho regional, com a diminuição da oferta de
empregos e estágios. Assim, entendemos serempregos e estágios. Assim, entendemos ser
prudentes nessa questão, e, buscar a manutençãoprudentes nessa questão, e, buscar a manutenção
do número de parcerias aguardando que odo número de parcerias aguardando que o
mercado se recupere e possamos então retomar omercado se recupere e possamos então retomar o
ritmo da nossa busca.ritmo da nossa busca.

MetaMeta Reduzir a evasão escolar na SEDE e nasReduzir a evasão escolar na SEDE e nas
Classes descentralizadas e aumentar em 5%Classes descentralizadas e aumentar em 5%
da taxa média de aprovação das turmas dosda taxa média de aprovação das turmas dos
3ºs módulos dos /cursos técnicos do período3ºs módulos dos /cursos técnicos do período
noturno (3º ADM).noturno (3º ADM).

ResultadoResultado Meta alcançada. A escola concluiu 2020 com oMeta alcançada. A escola concluiu 2020 com o
índice de concluintes aprovados em torno deíndice de concluintes aprovados em torno de
81,06% com perda de 18,94%. Esse índice foi81,06% com perda de 18,94%. Esse índice foi
determinado pelos excelentes números dedeterminado pelos excelentes números de
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frequência e permanência apresentados pela 3ªfrequência e permanência apresentados pela 3ª
série do Ensino Médio e pelos ETIMs desérie do Ensino Médio e pelos ETIMs de
Administração e Desenvolvimento de SistemasAdministração e Desenvolvimento de Sistemas
cujas turmas todas tiveram índice de permanênciacujas turmas todas tiveram índice de permanência
superior a 91%. No entanto, em decorrência dasuperior a 91%. No entanto, em decorrência da
interrupção do trabalho presencial e o ingresso nointerrupção do trabalho presencial e o ingresso no
ensino remoto, as turmas dos modulares, da Sedeensino remoto, as turmas dos modulares, da Sede
e das CDS, não apresentaram permanênciae das CDS, não apresentaram permanência
satisfatória, o que nos preocupa e nos conduziu asatisfatória, o que nos preocupa e nos conduziu a
novas ações em 2021. Mas, o 3º Módulo Técniconovas ações em 2021. Mas, o 3º Módulo Técnico
em Administração, concluiu o curso comem Administração, concluiu o curso com
aprovação de 85,71% e perda de 14,29%. Quantoaprovação de 85,71% e perda de 14,29%. Quanto
à taxa de aprovação, temos: 2019 = Nº de alunosà taxa de aprovação, temos: 2019 = Nº de alunos
iniciantes = 24 ; concluintes = 18 = 75% /Perdainiciantes = 24 ; concluintes = 18 = 75% /Perda
=25% 2020 = Nº de alunos iniciantes = 35;=25% 2020 = Nº de alunos iniciantes = 35;
concluintes =30 -> 85, 71%/ Perda = 14,29%concluintes =30 -> 85, 71%/ Perda = 14,29%

DescriçãoDescrição  Em atendimento ao Memorando 072/2020- Cetec, Em atendimento ao Memorando 072/2020- Cetec,
a escola buscará cumprir a meta proposta para aa escola buscará cumprir a meta proposta para a
permanência dos alunos na escola através daspermanência dos alunos na escola através das
atividades indicadas e solicitadas, acompanhandoatividades indicadas e solicitadas, acompanhando
e buscando o cumprimento das propostas dae buscando o cumprimento das propostas da
CETEC quanto à redução da evasão nas escolasCETEC quanto à redução da evasão nas escolas
do CPS. As ações ocorrerão desde o primeiro diado CPS. As ações ocorrerão desde o primeiro dia
de aula, recepcionando de forma motivadora osde aula, recepcionando de forma motivadora os
alunos ingressantes, oferecendo as orientações dealunos ingressantes, oferecendo as orientações de
ambientação ao sistema online e à plataformaambientação ao sistema online e à plataforma
TEams e acompanhando-os ao longo dos cursosTEams e acompanhando-os ao longo dos cursos
técnicos modulares/noturnos - SEDE e CDs. Datécnicos modulares/noturnos - SEDE e CDs. Da
mesma forma, os demais alunos da U.E. serãomesma forma, os demais alunos da U.E. serão
acompanhados com uma gama de atividades queacompanhados com uma gama de atividades que
privilegiarão o incentivo e a motivação, aprivilegiarão o incentivo e a motivação, a
valorização aos estudos e à escola.valorização aos estudos e à escola.

JustificativaJustificativa Os dados de perdas e evasão observados noOs dados de perdas e evasão observados no
primeiro semestre de 2020, na Sede eprimeiro semestre de 2020, na Sede e
especialmente nas CDs, nos levam a considerar aespecialmente nas CDs, nos levam a considerar a
relevância de se garantir o acompanhamentorelevância de se garantir o acompanhamento
mais cuidadoso a essas turmas, considerando quemais cuidadoso a essas turmas, considerando que
apenas a CD de Cajati não apresentou perdaapenas a CD de Cajati não apresentou perda
preocupante no primeiro período letivo. Opreocupante no primeiro período letivo. O
trabalho envolverá a relação direta datrabalho envolverá a relação direta da
Coordenação Pedagógica com a OrientaçãoCoordenação Pedagógica com a Orientação
Educacional, com os coordenadores dos cursos eEducacional, com os coordenadores dos cursos e
professores, buscando identificar as necessidadesprofessores, buscando identificar as necessidades
e criar as melhores estratégias num trabalhoe criar as melhores estratégias num trabalho
coletivo e de melhoria contínua para acoletivo e de melhoria contínua para a
minimização das dificuldades e das perdas deminimização das dificuldades e das perdas de
alunos, de auxílio à superação aos entraves doalunos, de auxílio à superação aos entraves do
trabalho remoto e de incentivo à superação dostrabalho remoto e de incentivo à superação dos
desafios dos estudos virtuais.desafios dos estudos virtuais.

MetaMeta Continuar o trabalho de desenvolvimento daContinuar o trabalho de desenvolvimento da
formação docente para 100% da equipe, porformação docente para 100% da equipe, por
meio de estudos e debates em novemeio de estudos e debates em nove
reuniões (5 de planejamento e 4reuniões (5 de planejamento e 4
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pedagógicas) no decorrer do ano letivo depedagógicas) no decorrer do ano letivo de
2020, com pelo menos 75% de participação2020, com pelo menos 75% de participação
docente nos encontros realizados. docente nos encontros realizados. 

ResultadoResultado Meta alcançada. Apesar das dificuldadesMeta alcançada. Apesar das dificuldades
enfrentadas em 2020, referentes às habilidadesenfrentadas em 2020, referentes às habilidades
técnicas de utilização e navegação na Plataformatécnicas de utilização e navegação na Plataforma
Teams, por parte da equipe docente, o trabalhoTeams, por parte da equipe docente, o trabalho
foi bem desenvolvido. A equipe de gestãofoi bem desenvolvido. A equipe de gestão
pedagógica da escola ofertou vários momentos depedagógica da escola ofertou vários momentos de
estudos para o desenvolvimento profissional dosestudos para o desenvolvimento profissional dos
docentes, desde o planejamento inicial com focodocentes, desde o planejamento inicial com foco
em estudos, debates e discussões sobre temasem estudos, debates e discussões sobre temas
relativos à prática docente, comorelativos à prática docente, como
interdisciplinaridade, trabalho por projetos einterdisciplinaridade, trabalho por projetos e
avaliação por competência. A partir de março,avaliação por competência. A partir de março,
quando ingressamos no sistema remoto,quando ingressamos no sistema remoto,
iniciamos os contatos orientativos, as discussõesiniciamos os contatos orientativos, as discussões
e troca de conhecimentos voltados para as aulase troca de conhecimentos voltados para as aulas
online atuando na Plataforma Teams. Tambémonline atuando na Plataforma Teams. Também
oferecemos palestras e bate-papo comoferecemos palestras e bate-papo com
profissionais externos: psicólogos e empresáriosprofissionais externos: psicólogos e empresários
com foco na competência socioemocional, nocom foco na competência socioemocional, no
equilíbrio necessário para o enfrentamento à novaequilíbrio necessário para o enfrentamento à nova
realidade que vivenciamos naquele momento.realidade que vivenciamos naquele momento.
Nesse perfil, online, a participação dosNesse perfil, online, a participação dos
professores ficou bastante otimizada. Assim,professores ficou bastante otimizada. Assim,
apontamos, o índice de participação nos 9apontamos, o índice de participação nos 9
encontros pedagógicos considerados para comporencontros pedagógicos considerados para compor
esta meta, situado em 78%.esta meta, situado em 78%.

DescriçãoDescrição Dar continuidade à formação continuada e aDar continuidade à formação continuada e a
atualização profissional dos docentes buscandoatualização profissional dos docentes buscando
otimizar a formação profissional envolvendo osotimizar a formação profissional envolvendo os
professores em estudos, discussões, leituras,professores em estudos, discussões, leituras,
análises, oficinas e trocas de ideias e deanálises, oficinas e trocas de ideias e de
experiências, através de reuniões virtuais atravésexperiências, através de reuniões virtuais através
da Plataforma TEAMS, assim como em cursos eda Plataforma TEAMS, assim como em cursos e
capacitações no CPS, além de estimulá-los acapacitações no CPS, além de estimulá-los a
sempre buscarem novos conhecimentos. Para asempre buscarem novos conhecimentos. Para a
consecução desta meta as ações propostasconsecução desta meta as ações propostas
contemplarão a relação direta da Coordenaçãocontemplarão a relação direta da Coordenação
Pedagógica com a Orientação Educacional e comPedagógica com a Orientação Educacional e com
os coordenadores dos cursos e professores,os coordenadores dos cursos e professores,
buscando identificar as necessidades e asbuscando identificar as necessidades e as
melhores estratégias num trabalho coletivo e demelhores estratégias num trabalho coletivo e de
melhoria contínua para a minimização dasmelhoria contínua para a minimização das
dificuldades e das perdas de alunos,dificuldades e das perdas de alunos,
especialmente para o período de trabalho remotoespecialmente para o período de trabalho remoto
no qual fomos inseridos.no qual fomos inseridos.

JustificativaJustificativa As dificuldades de permanência nos cursosAs dificuldades de permanência nos cursos
modulares justificam a continuidade dos trabalhosmodulares justificam a continuidade dos trabalhos
de desenvolvimento da formação docente com ade desenvolvimento da formação docente com a
ampliação das discussões, leituras, estudos,ampliação das discussões, leituras, estudos,
análises e troca de ideias e de experiências, doanálises e troca de ideias e de experiências, do
estímulo e encaminhamento para participação emestímulo e encaminhamento para participação em
cursos e capacitações no CPS e também externas.cursos e capacitações no CPS e também externas.
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Buscaremos envolver os docentes de formaBuscaremos envolver os docentes de forma
positiva e motivadora a assumirem as açõespositiva e motivadora a assumirem as ações
propostas nos seus planos de ensino e quepropostas nos seus planos de ensino e que
levarão os alunos a permanecerem nos cursos elevarão os alunos a permanecerem nos cursos e
concluírem os estudos iniciados. Também seráconcluírem os estudos iniciados. Também será
dada continuidade ao acompanhamento de formadada continuidade ao acompanhamento de forma
integrada de toda equipe (CC e CP), aointegrada de toda equipe (CC e CP), ao
desenvolvimento dos planos de curso e PTDsdesenvolvimento dos planos de curso e PTDs
propostos no planejamento inicial do ano letivo epropostos no planejamento inicial do ano letivo e
agora reorganizados através dos POADs. Aagora reorganizados através dos POADs. A
interrupção do trabalho inicialmente planejadointerrupção do trabalho inicialmente planejado
para a atuação presencial, gerou incertezas e aopara a atuação presencial, gerou incertezas e ao
mesmo tempo busca por novas estratégicasmesmo tempo busca por novas estratégicas
didático-pedagógicas adequadas à atuaçãodidático-pedagógicas adequadas à atuação
virtual. Assim, orientados pelas diretrizes do CPS,virtual. Assim, orientados pelas diretrizes do CPS,
buscaremos contribuir para essa formação. Obuscaremos contribuir para essa formação. O
trabalho será executado nos períodos detrabalho será executado nos períodos de
planejamento, nas reuniões pedagógicas e deplanejamento, nas reuniões pedagógicas e de
curso, com ações que contribuam positivamentecurso, com ações que contribuam positivamente
para com toda a equipe docente.para com toda a equipe docente.

MetaMeta Fomentar a meta de busca pela participaçãoFomentar a meta de busca pela participação
dos pais/responsáveis nas quatro reuniõesdos pais/responsáveis nas quatro reuniões
escolares (RPM) de pelo menos 50% (deescolares (RPM) de pelo menos 50% (de
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 2020.letivo de 2020.

ResultadoResultado Meta alcançada. Os esforços que a equipeMeta alcançada. Os esforços que a equipe
pedagógica dedicou para o envolvimento dos paispedagógica dedicou para o envolvimento dos pais
em nossas reuniões foram positivos. Os índices deem nossas reuniões foram positivos. Os índices de
presença e participação dos pais e/oupresença e participação dos pais e/ou
responsáveis nas reuniões bimestrais foiresponsáveis nas reuniões bimestrais foi
significativo, configurando a presença e asignificativo, configurando a presença e a
colaboração nos trabalhos desenvolvidos nacolaboração nos trabalhos desenvolvidos na
escola. Consideramos que nesse sentido oescola. Consideramos que nesse sentido o
trabalho remoto facilitou significativamente atrabalho remoto facilitou significativamente a
participação dos pais, que apesar dasparticipação dos pais, que apesar das
dificuldades, estiveram presentes nas reuniões dedificuldades, estiveram presentes nas reuniões de
Pais e Mestres realizadas pela escola ao longo dePais e Mestres realizadas pela escola ao longo de
2020.2020.

DescriçãoDescrição   Integrar os esforços para a aproximação da  Integrar os esforços para a aproximação da
escola às famílias, visando otimizar a interaçãoescola às famílias, visando otimizar a interação
entre esses dois setores importantes no processoentre esses dois setores importantes no processo
ensino-aprendizagem. É objetivo reduzir osensino-aprendizagem. É objetivo reduzir os
índices de perdas dos cursos (especialmente noíndices de perdas dos cursos (especialmente no
Ensino Técnico) - para firmar a finalidade daEnsino Técnico) - para firmar a finalidade da
escola que é atender o maior número de pessoasescola que é atender o maior número de pessoas
dando-lhes a oportunidade de desenvolvimento edando-lhes a oportunidade de desenvolvimento e
certificação profissional. O foco deste projeto alémcertificação profissional. O foco deste projeto além
de buscar otimizar o relacionamento escola-de buscar otimizar o relacionamento escola-
família, é também otimizar o acompanhamentofamília, é também otimizar o acompanhamento
aos alunos, também nos voltando à necessidadeaos alunos, também nos voltando à necessidade
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de maior empenho dos responsáveis numde maior empenho dos responsáveis num
momento em que a responsabilidade pelamomento em que a responsabilidade pela
participação e envolvimento dos alunos nas aulas,participação e envolvimento dos alunos nas aulas,
fica mais dependente da atuação efica mais dependente da atuação e
corresponsabilidade dos responsáveis. Realizarcorresponsabilidade dos responsáveis. Realizar
pesquisas junto aos alunos e famílias quepesquisas junto aos alunos e famílias que
possibilitem conhecer a realidade vivida pelospossibilitem conhecer a realidade vivida pelos
alunos e famílias, motivando-as a auxiliarem aalunos e famílias, motivando-as a auxiliarem a
escola a manter os alunos em permanenteescola a manter os alunos em permanente
atividade escolar. As ações buscarão a integraçãoatividade escolar. As ações buscarão a integração
escola&família através de atividadesescola&família através de atividades
diversificadas motivadoras e integradoras, ediversificadas motivadoras e integradoras, e
avaliar o nível de envolvimento através daavaliar o nível de envolvimento através da
presença e participação nas reuniões de pais epresença e participação nas reuniões de pais e
mestres.mestres.

JustificativaJustificativa A aproximação da escola aos alunos e suasA aproximação da escola aos alunos e suas
famílias é primordial para o sucesso educacional.famílias é primordial para o sucesso educacional.
Pensar em educação de qualidade hoje é ter emPensar em educação de qualidade hoje é ter em
mente que a família esteja presente na vidamente que a família esteja presente na vida
escolar de todos os alunos em todos os sentidos.escolar de todos os alunos em todos os sentidos.
A sociedade moderna vive uma crise de valoresA sociedade moderna vive uma crise de valores
éticos e morais sem precedentes. Essa é umaéticos e morais sem precedentes. Essa é uma
constatação que norteia os arredores dos setoresconstatação que norteia os arredores dos setores
educacionais, pois é na escola que essa criseeducacionais, pois é na escola que essa crise
pode aflorar mais, ficando em maior evidência.pode aflorar mais, ficando em maior evidência.
Nesse sentido, escola e família possuem umaNesse sentido, escola e família possuem uma
grande tarefa, a de somar esforços para o sucessogrande tarefa, a de somar esforços para o sucesso
dos filhos. Ao vivenciarmos um ano atípico emdos filhos. Ao vivenciarmos um ano atípico em
toda a sua essência pelas circustâncias dotoda a sua essência pelas circustâncias do
isolamento social, faz-se necessário acompanharisolamento social, faz-se necessário acompanhar
de perto o aluno e sua família, a fim de que juntosde perto o aluno e sua família, a fim de que juntos
essas células possam construir um trabalhoessas células possam construir um trabalho
parceiro buscando as adequações que se fazemparceiro buscando as adequações que se fazem
necessárias de forma democrática e participativa.necessárias de forma democrática e participativa.
Envolver os familiares no desenvolvimento daEnvolver os familiares no desenvolvimento da
proposta pedagógica é um recurso que busca oproposta pedagógica é um recurso que busca o
equilíbrio entre o trabalho da escola e a respostaequilíbrio entre o trabalho da escola e a resposta
do aluno e da família no processo.do aluno e da família no processo.

MetaMeta 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
2020, visando a construção das2020, visando a construção das
competências socioemocionais para ocompetências socioemocionais para o
trabalho. trabalho. 

ResultadoResultado Plenamente alcançada. O projeto integrador daPlenamente alcançada. O projeto integrador da
interdisciplinaridade envolveu o temainterdisciplinaridade envolveu o tema
Desenvolvimento das competênciasDesenvolvimento das competências
socioemocionais e foi bastante significativo,socioemocionais e foi bastante significativo,
considerando a ano atípico que vivenciamos emconsiderando a ano atípico que vivenciamos em
2020 e a premente necessidade do domínio de2020 e a premente necessidade do domínio de
tais competências. Foram realizados váriostais competências. Foram realizados vários
eventos, desde as salas de aulas, com leituras,eventos, desde as salas de aulas, com leituras,
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recepção de videos e textos sobre situações erecepção de videos e textos sobre situações e
dificuldades advindas com a pandemia mundial edificuldades advindas com a pandemia mundial e
suas consequências, como o distanciamentosuas consequências, como o distanciamento
social, isolamento familiar para doentes dasocial, isolamento familiar para doentes da
família, riscos de positivar para a doença, riscos àfamília, riscos de positivar para a doença, riscos à
saúde, riscos à vida,etc. Todos os componentessaúde, riscos à vida,etc. Todos os componentes
foram envolvidos e fizeram tratativas emforam envolvidos e fizeram tratativas em
momentos diferenciados conforme os conteúdosmomentos diferenciados conforme os conteúdos
foram possibilitando as abordagens, observando-foram possibilitando as abordagens, observando-
se que a pandemia envolveu todos os aspectos dase que a pandemia envolveu todos os aspectos da
vida, dos pessoais aos impactos sociais, culturais,vida, dos pessoais aos impactos sociais, culturais,
profissionais, econômicos, religiosos, políticos e àsprofissionais, econômicos, religiosos, políticos e às
relações internacionais. Outros mais específicosrelações internacionais. Outros mais específicos
acentuaram essas atividades como, Biologia,acentuaram essas atividades como, Biologia,
Química, Física, Ética, Gestão de Pessoas e Artes.Química, Física, Ética, Gestão de Pessoas e Artes.
Também ocorreram palestras com psicólogos,Também ocorreram palestras com psicólogos,
como a Dra Roseli Lage, da Santa Casa decomo a Dra Roseli Lage, da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo, assim como de outrosMisericórdia de São Paulo, assim como de outros
profissionais.profissionais.

DescriçãoDescrição Promover a interdisciplinaridade através de aoPromover a interdisciplinaridade através de ao
menos um projeto em cada semestre, quemenos um projeto em cada semestre, que
contemplem metodologias ativas e açõescontemplem metodologias ativas e ações
educacionais. Mediante o quadro da Pandemiaeducacionais. Mediante o quadro da Pandemia
Mundial do coronavírus e das dificuldadesMundial do coronavírus e das dificuldades
instaladas a partir do danciamento social, a escolainstaladas a partir do danciamento social, a escola
voltou sua atenção para esse momento devoltou sua atenção para esse momento de
instabilidade emocional, tanto nos níveis pessoaisinstabilidade emocional, tanto nos níveis pessoais
e familiares, quanto no nível profissional. Oe familiares, quanto no nível profissional. O
objetivo é o de resguardar e proteger a qualidadeobjetivo é o de resguardar e proteger a qualidade
de vida e assegurar as boas condições dode vida e assegurar as boas condições do
relacionamento escolar, entre alunos, entrerelacionamento escolar, entre alunos, entre
alunos e professores e entre as diferentes equipesalunos e professores e entre as diferentes equipes
de atuação, que foram obrigadas a sede atuação, que foram obrigadas a se
transformarem e a buscarem novas dinâmicas detransformarem e a buscarem novas dinâmicas de
trabalho. Serão realizadas atividadestrabalho. Serão realizadas atividades
diversificadas de caráter interdisciplinar,diversificadas de caráter interdisciplinar,
destacando-se palestras com psicólogos, comdestacando-se palestras com psicólogos, com
diferentes profissionais, na Semana dadiferentes profissionais, na Semana da
Administração, bate-papos e encontros informais,Administração, bate-papos e encontros informais,
como Oficina Virtual de chá e atividadescomo Oficina Virtual de chá e atividades
relaxantes (Biologia, Qúmica e Educação Física) ,relaxantes (Biologia, Qúmica e Educação Física) ,
show de talentos ;música, dança,show de talentos ;música, dança,
instrumentação), exposição virtual de Artesinstrumentação), exposição virtual de Artes
(alunos) e de trabalhos e de artesanato (pelas(alunos) e de trabalhos e de artesanato (pelas
famílias), etc.famílias), etc.

JustificativaJustificativa A interdisciplinaridade implica na articulação deA interdisciplinaridade implica na articulação de
ações disciplinares que buscam um interesse emações disciplinares que buscam um interesse em
comum. Dessa forma, a interdisciplinaridade sócomum. Dessa forma, a interdisciplinaridade só
será eficaz se for uma maneira eficiente de seserá eficaz se for uma maneira eficiente de se
atingir metas educacionais previamenteatingir metas educacionais previamente
estabelecidas e compartilhadas pelos atores daestabelecidas e compartilhadas pelos atores da
unidade escolar. A interdisciplinaridade ofereceunidade escolar. A interdisciplinaridade oferece
uma nova postura diante do conhecimento, umauma nova postura diante do conhecimento, uma
mudança de atitude em busca do contexto domudança de atitude em busca do contexto do
conhecimento, em busca do ser como pessoaconhecimento, em busca do ser como pessoa
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integral. A interdisciplinaridade visa garantir aintegral. A interdisciplinaridade visa garantir a
construção de um conhecimento globalizante,construção de um conhecimento globalizante,
rompendo com os limites das disciplinas. Nesserompendo com os limites das disciplinas. Nesse
contexto, buscamos a adequação dessa propostacontexto, buscamos a adequação dessa proposta
para o trabalho virtual com boas ideias sendopara o trabalho virtual com boas ideias sendo
veiculadas. Trabalhar nessa perspectiva exigeveiculadas. Trabalhar nessa perspectiva exige
uma postura do professor que vai além do queuma postura do professor que vai além do que
está descrito nos PCNS, pois é necessário que eleestá descrito nos PCNS, pois é necessário que ele
assuma uma atitude endógena e que faço uso deassuma uma atitude endógena e que faço uso de
metodologias didáticas adequadas para essametodologias didáticas adequadas para essa
perspectiva. É através do ensino interdisciplinar,perspectiva. É através do ensino interdisciplinar,
dentro do aspecto histórico-crítico, que osdentro do aspecto histórico-crítico, que os
professores possibilitarão aos seus alunos umaprofessores possibilitarão aos seus alunos uma
aprendizagem eficaz na compreensão daaprendizagem eficaz na compreensão da
realidade em sua complexidade.realidade em sua complexidade.

IndicadoresIndicadores
DenominaçãoDenominação ENEMENEM

AnáliseAnálise
O desempenho dos alunos na prova do ENEM, tem sidoO desempenho dos alunos na prova do ENEM, tem sido
satisfatório, embora com variações determinadas pelos perfis dassatisfatório, embora com variações determinadas pelos perfis das
turmas e também pela inserção do ensino integral. Observamosturmas e também pela inserção do ensino integral. Observamos
que pela característica do ensino integral profissionalizante, parteque pela característica do ensino integral profissionalizante, parte
dos alunos tem se voltado para a formação técnica, distanciando-dos alunos tem se voltado para a formação técnica, distanciando-
se do ingresso na Universidade, no momento da conclusão dosse do ingresso na Universidade, no momento da conclusão dos
cursos, muitas vezes por questões financeiras. Ainda assim, acursos, muitas vezes por questões financeiras. Ainda assim, a
escola tem trabalhado e motivado os alunos para essa provaescola tem trabalhado e motivado os alunos para essa prova
destacando sua importância para a vida acadêmica e profissionaldestacando sua importância para a vida acadêmica e profissional
de cada um, e o aproveitamento do seu resultado nos cursosde cada um, e o aproveitamento do seu resultado nos cursos
universitários, como a participação em projetos, estágios,universitários, como a participação em projetos, estágios,
intercâmbios e outras atividades. Destacamos nointercâmbios e outras atividades. Destacamos no
acompanhamento que, em 2018, a melhor redação da escola teveacompanhamento que, em 2018, a melhor redação da escola teve
nota de 920 pontos e em 2019, alcançou 960 pontos. Temosnota de 920 pontos e em 2019, alcançou 960 pontos. Temos
também vários alunos com notas entre 740 e 900 pontos emtambém vários alunos com notas entre 740 e 900 pontos em
ambos os anos observando-se o crescimento a cada ano. Emambos os anos observando-se o crescimento a cada ano. Em
2016, fomos a 23ª escola no Estado de São Paulo e a 33ª no2016, fomos a 23ª escola no Estado de São Paulo e a 33ª no
Brasil. Em 2018 fomos a 59ª escola pública estadual e em 2019,Brasil. Em 2018 fomos a 59ª escola pública estadual e em 2019,
somos a 69ª melhor escola estadual do país. Ocorreu uma perdasomos a 69ª melhor escola estadual do país. Ocorreu uma perda
de posição, mas sabemos que essa é uma situação normalde posição, mas sabemos que essa é uma situação normal
decorrente de vários fatores do contexto do trabalho, conformedecorrente de vários fatores do contexto do trabalho, conforme
comentamos anteriormente. Mas, permanecemos entre as 100comentamos anteriormente. Mas, permanecemos entre as 100
melhores escolas estaduais do Estado e continuamos a investirmelhores escolas estaduais do Estado e continuamos a investir
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esforços para mantermos o bom desempenho nessa avaliação. Aesforços para mantermos o bom desempenho nessa avaliação. A
variação do desempenho também está sendo considerada aovariação do desempenho também está sendo considerada ao
longo de 2020, com o destaque de que este é um anolongo de 2020, com o destaque de que este é um ano
absolutamente atípico, mas mesmo assim, ainda acreditamos noabsolutamente atípico, mas mesmo assim, ainda acreditamos no
bom trabalho desenvolvido por toda a escola e em bonsbom trabalho desenvolvido por toda a escola e em bons
resultados finais.resultados finais.

DenominaçãoDenominação SARESPSARESP

AnáliseAnálise
 O desempenho da escola nas provas do SARESP tem sido O desempenho da escola nas provas do SARESP tem sido
bastante satisfatório com índices significativos. Em 2019, não foibastante satisfatório com índices significativos. Em 2019, não foi
diferente . No quesito PARTICIPAÇÃO, conforme os dadosdiferente . No quesito PARTICIPAÇÃO, conforme os dados
apresentados, nossos alunos tiveram 100% de participação eapresentados, nossos alunos tiveram 100% de participação e
superaram os índices do Estado, da Rede Estadual, da Diretoriasuperaram os índices do Estado, da Rede Estadual, da Diretoria
de Ensino de Registro e das Escolas do Centro Paula Souza. Dade Ensino de Registro e das Escolas do Centro Paula Souza. Da
mesma forma no quesito MÉDIAS, o desempenho é satisfatóriomesma forma no quesito MÉDIAS, o desempenho é satisfatório
superando todos os seguimentos em comparação: Estado, dasuperando todos os seguimentos em comparação: Estado, da
Rede Estadual, da Diretoria de Ensino de Registro e das EscolasRede Estadual, da Diretoria de Ensino de Registro e das Escolas
do Centro Paula Souza. Assim, como os resultados de outrasdo Centro Paula Souza. Assim, como os resultados de outras
avaliações externas, o SARESP também tem orientado o trabalhoavaliações externas, o SARESP também tem orientado o trabalho
da escola e a nossa autoavaliação e o crescimento contínuo..da escola e a nossa autoavaliação e o crescimento contínuo..

DenominaçãoDenominação Observatório Escolar - Bloco PedagógicoObservatório Escolar - Bloco Pedagógico

AnáliseAnálise
O gráfico da avaliação do Bloco Pedagógico do ObservatórioO gráfico da avaliação do Bloco Pedagógico do Observatório
Escolar 2019 também revela o bom desempenho da escola. OEscolar 2019 também revela o bom desempenho da escola. O
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parecer da nossa supervisão foi: "Voltamos a parabenizar aparecer da nossa supervisão foi: "Voltamos a parabenizar a
unidade pela gestão pedagógica implementada, traduzida emunidade pela gestão pedagógica implementada, traduzida em
procedimentos sistematizados e que subsidiam as práticasprocedimentos sistematizados e que subsidiam as práticas
docentes propiciando organização e favorecendo os aspectosdocentes propiciando organização e favorecendo os aspectos
didático pedagógicos. É relevante destacar que a sistematizaçãodidático pedagógicos. É relevante destacar que a sistematização
mencionada não traduz engessamento dos processos, uma vezmencionada não traduz engessamento dos processos, uma vez
que se pode constatar a diversificação de estratégias e aque se pode constatar a diversificação de estratégias e a
adequação a distintas habilitações e públicos, mas favorece aadequação a distintas habilitações e públicos, mas favorece a
organização e o registro. Destaca-se o fato de que de uma visitaorganização e o registro. Destaca-se o fato de que de uma visita
para outra constata-se a implementação de novas práticas e apara outra constata-se a implementação de novas práticas e a
busca de um aprimoramento contínuo que se reflete em bonsbusca de um aprimoramento contínuo que se reflete em bons
resultados. No que se refere aos estágios aponta-se e congratula-resultados. No que se refere aos estágios aponta-se e congratula-
se os avanços obtidos no número de alunos realizando estágio ese os avanços obtidos no número de alunos realizando estágio e
identifica-se a importante atuação de coordenações. Recomenda-identifica-se a importante atuação de coordenações. Recomenda-
se apenas uma atenção maior na análise dos campos de estágio ese apenas uma atenção maior na análise dos campos de estágio e
na verificação da adequação das atividades à formação discente".na verificação da adequação das atividades à formação discente".
Ainda assim, reconhecemos que devemos continuar e otimizar aAinda assim, reconhecemos que devemos continuar e otimizar a
busca por melhoria, crescimento, inovações que garantam cadabusca por melhoria, crescimento, inovações que garantam cada
vez mais a possibilidade de contribuirmos para o desenvolvimentovez mais a possibilidade de contribuirmos para o desenvolvimento
da nossa região, tão carente do ensino de qualidade.da nossa região, tão carente do ensino de qualidade.

DenominaçãoDenominação Observatório Escolar – GeralObservatório Escolar – Geral

AnáliseAnálise
Na análise do O.E., observamos pelo gráfico de Resultado Geral, aNa análise do O.E., observamos pelo gráfico de Resultado Geral, a
avaliação do desempenho da escola no ano de 2019, destacandoavaliação do desempenho da escola no ano de 2019, destacando
o crescimento e o empenho da unidade na busca deo crescimento e o empenho da unidade na busca de
desenvolvimento e aperfeiçoamento de suas ações. A conduçãodesenvolvimento e aperfeiçoamento de suas ações. A condução
geral dos processos de comunicação e organização documentalgeral dos processos de comunicação e organização documental
por parte da unidade é parabenizada. Constata-se, em linhaspor parte da unidade é parabenizada. Constata-se, em linhas
gerais boa organização e adequado fluxo documental, destacando-gerais boa organização e adequado fluxo documental, destacando-
se os referentes aos registros acadêmicos. No que concerne àsse os referentes aos registros acadêmicos. No que concerne às
atividades de natureza administrativa aponta-se a importânciaatividades de natureza administrativa aponta-se a importância
dos procedimentos vinculados à formação de cadastro reserva dedos procedimentos vinculados à formação de cadastro reserva de
docentes e solicitações de autorização para lecionar como pontosdocentes e solicitações de autorização para lecionar como pontos
relevantes a serem trabalhados. Observando-se as análisesrelevantes a serem trabalhados. Observando-se as análises
independentes por blocos, destacamos: 1 - no Bloco Comunicaçãoindependentes por blocos, destacamos: 1 - no Bloco Comunicação
e Documentação Escolar -> Merece destaque o fato de que ose Documentação Escolar -> Merece destaque o fato de que os
procedimentos que implicavam em interface entre a diretoria deprocedimentos que implicavam em interface entre a diretoria de
serviços acadêmicos e a equipe pedagógica apresentaramserviços acadêmicos e a equipe pedagógica apresentaram
sensíveis avanços indicando a utilização da devolutiva dosensíveis avanços indicando a utilização da devolutiva do
Observatório escolar e sua utilização para uma gestão maisObservatório escolar e sua utilização para uma gestão mais
efetiva. 2 - Bloco Tecnologia e Infraestrutura -> A Etec. deefetiva. 2 - Bloco Tecnologia e Infraestrutura -> A Etec. de
Registro apresentou quanto a: Espaços de trabalho: Os ambientesRegistro apresentou quanto a: Espaços de trabalho: Os ambientes
encontram-se limpos arrumados e organizados conforme oencontram-se limpos arrumados e organizados conforme o
previsto na padronização dos laboratórios; Com relação aprevisto na padronização dos laboratórios; Com relação a
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conservação do prédio, a mesma é realizada constantementeconservação do prédio, a mesma é realizada constantemente
sendo observados poucos pontos que necessitam de correçãosendo observados poucos pontos que necessitam de correção
(pequenas trincas ou infiltrações pontuais); A acessibilidade da(pequenas trincas ou infiltrações pontuais); A acessibilidade da
escola pode ser melhorada no que tange às instalações,escola pode ser melhorada no que tange às instalações,
necessitando também adaptar o mobiliário de atendimento;necessitando também adaptar o mobiliário de atendimento;
Equipamentos, ferramentas, mobiliários, instalações e softwares:Equipamentos, ferramentas, mobiliários, instalações e softwares:
Os laboratórios possuem ferramentas e equipamentos adequadosOs laboratórios possuem ferramentas e equipamentos adequados
e estão organizados e identificados; Quanto a softwares, utiliza-see estão organizados e identificados; Quanto a softwares, utiliza-se
o pacote Office com a respectiva licença. Quanto ao recebimentoo pacote Office com a respectiva licença. Quanto ao recebimento
e instalação de equipamentos, seguem uma rotina sistemática dee instalação de equipamentos, seguem uma rotina sistemática de
recebimento e verificação dos mesmos, para fins de garantia;recebimento e verificação dos mesmos, para fins de garantia;
Materiais de consumo: A unidade possui boa gestão no controleMateriais de consumo: A unidade possui boa gestão no controle
de uso e reposição de insumos; Documentação legal: A unidadede uso e reposição de insumos; Documentação legal: A unidade
possui vários documentos exigidos em legislação (AVCB do corpopossui vários documentos exigidos em legislação (AVCB do corpo
de bombeiros dentro da validade, Alvará de Funcionamento dade bombeiros dentro da validade, Alvará de Funcionamento da
U.E. e Livro de Inspeção do Trabalho); O parecer da supervisãoU.E. e Livro de Inspeção do Trabalho); O parecer da supervisão
regional que visitou e avaliou a escola, foi: "A unidade mostrou-seregional que visitou e avaliou a escola, foi: "A unidade mostrou-se
receptiva e disposta ao diálogo na avaliação de seus processos.receptiva e disposta ao diálogo na avaliação de seus processos.
Constatou-se no envolvimento da equipe a preocupação com aConstatou-se no envolvimento da equipe a preocupação com a
melhoria contínua, especialmente ao se considerar os bonsmelhoria contínua, especialmente ao se considerar os bons
índices já existentes na gestão pedagógica e documental, queíndices já existentes na gestão pedagógica e documental, que
ainda trouxeram sinais de sutis melhorias. Ponto de destaqueainda trouxeram sinais de sutis melhorias. Ponto de destaque
refere-se à gestão de parecerias que apresentou bastante avanço,refere-se à gestão de parecerias que apresentou bastante avanço,
especialmente no que se refere à colocação de estagiários. Osespecialmente no que se refere à colocação de estagiários. Os
pontos referentes à infraestrutura, segurança e meio ambientepontos referentes à infraestrutura, segurança e meio ambiente
são os aspectos que apresentam ligeiro declínio, contudo deve-sesão os aspectos que apresentam ligeiro declínio, contudo deve-se
apontar que alguns aspectos fogem ao controle da escola, o queapontar que alguns aspectos fogem ao controle da escola, o que
não a desincumbe de manter a gestão buscando a melhornão a desincumbe de manter a gestão buscando a melhor
condição possível de atendimento à comunidade. Cabe, nessecondição possível de atendimento à comunidade. Cabe, nesse
momento destacar a importância dos planos de ação para que semomento destacar a importância dos planos de ação para que se
possa continuar avançando na busca de contínua melhoria. Essepossa continuar avançando na busca de contínua melhoria. Esse
processo, agora que fornece dados e parâmetros de desempenho,processo, agora que fornece dados e parâmetros de desempenho,
deve se consolidar em planos sistematizados para a superação dedeve se consolidar em planos sistematizados para a superação de
dificuldades encontradas, bem como para a manutenção dedificuldades encontradas, bem como para a manutenção de
práticas que venham se mostrando efetivas". Assim,práticas que venham se mostrando efetivas". Assim,
reconhecemos a necessidade de continuarmos abertos àreconhecemos a necessidade de continuarmos abertos à
sugestões e orientações que otimizem as nossas ações e osugestões e orientações que otimizem as nossas ações e o
desempenho da escola no seu todo.desempenho da escola no seu todo.

DenominaçãoDenominação IDEB 2019IDEB 2019

AnáliseAnálise
O IDEB é um indicador significativo para as escolas brasileirasO IDEB é um indicador significativo para as escolas brasileiras
porque configuram a avaliação do nosso sistema junto aosporque configuram a avaliação do nosso sistema junto aos
organismos internacionais. Este é o segundo ano em queorganismos internacionais. Este é o segundo ano em que
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participamos dessa avaliação conseguindo uma posição departicipamos dessa avaliação conseguindo uma posição de
destaque dentre as escolas da região, do Estado e do país, assimdestaque dentre as escolas da região, do Estado e do país, assim
como dentre a nossa instituição. Os resultados alcançados emcomo dentre a nossa instituição. Os resultados alcançados em
2017 e 2019, foram: Em 2017: Matemática = 366,07; Língua2017 e 2019, foram: Em 2017: Matemática = 366,07; Língua
Portuguesa = 354,96. Média =7,1. Em 2019: Matemática =Portuguesa = 354,96. Média =7,1. Em 2019: Matemática =
350,14; Língua Portuguesa =349,26: Média = 7,2 Projeção para350,14; Língua Portuguesa =349,26: Média = 7,2 Projeção para
2021= Média 7,3. Quando comparados os resultados da ETEC de2021= Média 7,3. Quando comparados os resultados da ETEC de
Registro com os de outras escolas, comprovamos o bomRegistro com os de outras escolas, comprovamos o bom
desempenho da nossa escola. Assim, mesmo reconhecendo quedesempenho da nossa escola. Assim, mesmo reconhecendo que
ainda há muito a se melhorar, esses resultados possibilitam àainda há muito a se melhorar, esses resultados possibilitam à
escola alcançar a projeção meta proposta para 2021, e, como osescola alcançar a projeção meta proposta para 2021, e, como os
de outras avaliações externas, estão reorientando as nossasde outras avaliações externas, estão reorientando as nossas
ações didático -pedagógicas buscando a otimização do trabalho eações didático -pedagógicas buscando a otimização do trabalho e
a melhoria do desempenho dos alunos. Ao mesmo tempo, elesa melhoria do desempenho dos alunos. Ao mesmo tempo, eles
nos fortalecem, visto que intensificam a responsabilidade pelanos fortalecem, visto que intensificam a responsabilidade pela
superação dos índices alcançados e estimulam o compromisso desuperação dos índices alcançados e estimulam o compromisso de
oferecermos educação de qualidade para os nossos alunos e suasoferecermos educação de qualidade para os nossos alunos e suas
famílias.famílias.

DenominaçãoDenominação PROVA PISAPROVA PISA

AnáliseAnálise
Em 2019, pela primeira vez a ETEC de Registro participou daEm 2019, pela primeira vez a ETEC de Registro participou da
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prova do PISA e também nesta avaliação externa apresentouprova do PISA e também nesta avaliação externa apresentou
desempenho satisfatório, conforme o relatório emitido pelodesempenho satisfatório, conforme o relatório emitido pelo
INEP/OCDE. Médias Leitura Matemática Ciências Escola 544 547INEP/OCDE. Médias Leitura Matemática Ciências Escola 544 547
545 Ocde 485 478 486 Brasil 413 384 404 Dessa prova, além das545 Ocde 485 478 486 Brasil 413 384 404 Dessa prova, além das
informações referentes ao desempenho dos alunos nosinformações referentes ao desempenho dos alunos nos
componentes curriculares avaliados, temos os indicativos muitocomponentes curriculares avaliados, temos os indicativos muito
significativos sobre vários aspectos da vida escolar dos quaissignificativos sobre vários aspectos da vida escolar dos quais
destacamos: as habilidades e competências socioemocionais dosdestacamos: as habilidades e competências socioemocionais dos
alunos, sobre o clima escolar, bullying e expectativas de vidaalunos, sobre o clima escolar, bullying e expectativas de vida
futura, essenciais para as adequações do nosso trabalho. Essasfutura, essenciais para as adequações do nosso trabalho. Essas
informações já estão sendo consideradas no trabalho deste anoinformações já estão sendo consideradas no trabalho deste ano
subsidiando as ações que a escola consegue desenvolversubsidiando as ações que a escola consegue desenvolver
remotamente.remotamente.

ForçaForça
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 o trabalho a ser desenvolvidocompetentes e comprometidas com o trabalho a ser desenvolvido
e com a qualidade do ensino. Observamos um grande empenhoe com a qualidade do ensino. Observamos um grande empenho
na maioria dos envolvidos, para a construção e manutenção dana maioria dos envolvidos, para a construção e manutenção da
boa imagem que construímos na comunidade e peloboa imagem que construímos na comunidade e pelo
reconhecimento alcançado. A ETEC de Registro, completou onzereconhecimento alcançado. A ETEC de Registro, completou onze
anos de instalação e atuação e nesse tempo o desempenho dosanos de instalação e atuação e nesse tempo o desempenho dos
alunos revela a qualidade do ensino ofertado. A escola vem sealunos revela a qualidade do ensino ofertado. A escola vem se
destacando na região como a melhor escola pública apresentandodestacando na região como a melhor escola pública apresentando
bons índices de desempenho em avaliações externas.Os índicesbons índices de desempenho em avaliações externas.Os índices
de perda estão sob controle indicando boa permanência escolar.de perda estão sob controle indicando boa permanência escolar.
Assim, vem sendo reconhecida e procurada pela comunidadeAssim, vem sendo reconhecida e procurada pela comunidade
alcançando boa demanda nos vestibulinhos e garantindo aalcançando boa demanda nos vestibulinhos e garantindo a
empregabilidade aos alunos - principal objetivo dos cursosempregabilidade aos alunos - principal objetivo dos cursos
profissionalizantes.profissionalizantes.

DenominaçãoDenominação Valorização da escola pela comunidadeValorização da escola pela comunidade
revelada pela busca por vagas revelada pela busca por vagas 

DescriçãoDescrição
Os índices de busca por vagas/ inscrições nos VestibulinhosOs índices de busca por vagas/ inscrições nos Vestibulinhos
revelam a valorização da escola pela comunidade. Já alcançamosrevelam a valorização da escola pela comunidade. Já alcançamos
há cerca de três anos a demanda de 10 candidatos/vaga para ohá cerca de três anos a demanda de 10 candidatos/vaga para o
Ensino Médio e ETIMs. Em 2020, nesse seguimento, a demandaEnsino Médio e ETIMs. Em 2020, nesse seguimento, a demanda
ficou em 8 candidatos/vaga. A queda deve-se à concorrência comficou em 8 candidatos/vaga. A queda deve-se à concorrência com
outras instituições que ofertam esses cursos, especialmemte ooutras instituições que ofertam esses cursos, especialmemte o
IFSP - campus de Registro, que tem a seu favor a oferta de bolsaIFSP - campus de Registro, que tem a seu favor a oferta de bolsa
de estudo, que tem atraído muitos de nossos aprovados. Node estudo, que tem atraído muitos de nossos aprovados. No
Ensino Técnico/modular, embora a demanda seja menor, nosEnsino Técnico/modular, embora a demanda seja menor, nos
cursos da Sede a busca vem se mantendo em bons níveis e acursos da Sede a busca vem se mantendo em bons níveis e a
concorrência é bem estabelecida.concorrência é bem estabelecida.

DenominaçãoDenominação Boa estrutura Física e de Recursos DidáticosBoa estrutura Física e de Recursos Didáticos
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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
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. Para o trabalho remoto a escolafacilitando o acesso dos alunos. Para o trabalho remoto a escola
também atendeu os professores que tiveram dificuldades comtambém atendeu os professores que tiveram dificuldades com
equipamentos adequados às aulas online, disponibilizandoequipamentos adequados às aulas online, disponibilizando
notebooks para vários docentes. Assim, se caracteriza a estruturanotebooks para vários docentes. Assim, se caracteriza a estrutura
da escola no geral, como um ponto importante para as garantiasda escola no geral, como um ponto importante para as garantias
necessárias de um bom processo ensino-aprendizagem.necessárias de um bom processo ensino-aprendizagem.

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 e solidificando bons índices deescola pública apresentando e solidificando bons índices de
desempenho em avaliações externas, tais como, SARESP, ENEM,desempenho em avaliações externas, tais como, SARESP, ENEM,
IDEB, Vestibulares. Em 2019, a escola participou da prova PISA/IDEB, Vestibulares. Em 2019, a escola participou da prova PISA/
OCDE alcançando excelente desempenho com índices ao nível deOCDE alcançando excelente desempenho com índices ao nível de
escolas do primeiro mundo. Esses indicadores refletem o trabalhoescolas do primeiro mundo. Esses indicadores refletem o trabalho
nos cursos que ofertam a Educação Básica. Assim também, osnos cursos que ofertam a Educação Básica. Assim também, os
cursos técnicos modulares, a partir de 2019, vêm apresentandocursos técnicos modulares, a partir de 2019, vêm apresentando
resultados muito determinantes para a avaliação da suaresultados muito determinantes para a avaliação da sua
qualidade de ensino: a busca de recursos humanos dentre osqualidade de ensino: a busca de recursos humanos dentre os
nossos alunos, por parte de empresas da cidade e região paranossos alunos, por parte de empresas da cidade e região para
comporem seus quadros de colaboradores, se expandiucomporem seus quadros de colaboradores, se expandiu
significativamente. Dessa forma, temos um excelente índice designificativamente. Dessa forma, temos um excelente índice de
oferta de estágios remunerados e de empregabilidade que sãooferta de estágios remunerados e de empregabilidade que são
atrativos e elementos de vitrine da qualidade de nosso trabalho.atrativos e elementos de vitrine da qualidade de nosso trabalho.
Esses indicadores nos revelam que a escola no seu todo éEsses indicadores nos revelam que a escola no seu todo é
reconhecida e valorizada pela comunidade regional.reconhecida e valorizada pela comunidade regional.

FraquezaFraqueza
DenominaçãoDenominação Evasão de alunos nos Cursos TécnicosEvasão 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. Ao final de 2019, o curso Técnico de Administraçãofamílias. Ao final de 2019, o curso Técnico de Administração
apresentou bons índices de permanência escolar, com reduçãoapresentou bons índices de permanência escolar, com redução
das perdas no módulo final. No entanto, a evasão se revela maisdas perdas no módulo final. No entanto, a evasão se revela mais
preocupante na mudança do 2º para o 3º módulo do curso. Já aopreocupante na mudança do 2º para o 3º módulo do curso. Já ao
final do 1º semestre letivo de 2020, o curso voltou a apresentarfinal do 1º semestre letivo de 2020, o curso voltou a apresentar
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evasão preocupante decorrente da interrupção das aulasevasão preocupante decorrente da interrupção das aulas
presenciais e a introdução das aulas online que potencializarampresenciais e a introdução das aulas online que potencializaram
as dificuldades para a permanência escolar. Outro curso modularas dificuldades para a permanência escolar. Outro curso modular
noturno da sede, o Técnico em Desenvolvimento de Sistemasnoturno da sede, o Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
também apresentou evasão acentuada ao longo de seutambém apresentou evasão acentuada ao longo de seu
desenvolvimento. Mas, o quadro mais preocupante nessedesenvolvimento. Mas, o quadro mais preocupante nesse
momento, está nas CDs, cujos índices de evasão no 1º semestremomento, está nas CDs, cujos índices de evasão no 1º semestre
letivo foram alarmantes e nos conduzem a otimizar o trabalho.letivo foram alarmantes e nos conduzem a otimizar o trabalho.

DenominaçãoDenominação Recursos humanos : Equipe reduzidaRecursos humanos : Equipe reduzida
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,
teve o quadro de colaboradores reduzido nos últimos anos.teve o quadro de colaboradores reduzido nos últimos anos.
Destacamos que apesar de contar com sistema de catraca para aDestacamos que apesar de contar com sistema de catraca para a
entrada e de vigilância por câmera nos corredores, ainda háentrada e de vigilância por câmera nos corredores, ainda há
deficiência de recursos humanos em vários setores comodeficiência 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. Esse era odia-a-dia) acarretando riscos para o cotidiano escolar. Esse era o
quadro no início de 2020. Esta condição preocupa as equipes dequadro no início de 2020. Esta condição preocupa as equipes de
Gestão de Coordenação Escolar, neste ano, também quanto aoGestão de Coordenação Escolar, neste ano, também quanto ao
cumprimento dos protocolos da Saúde e da Vigilância Sanitáriacumprimento dos protocolos da Saúde e da Vigilância Sanitária
frente ao problema do coronavírus, se retornarmos ao presencial.frente ao problema do coronavírus, se retornarmos ao presencial.

DenominaçãoDenominação Dificuldades dos alunos para acompanhar asDificuldades dos alunos para acompanhar as
aulas online.aulas online.

DescriçãoDescrição
 Durante este período de pandemia, constatamos dificuldades de Durante este período de pandemia, constatamos dificuldades de
vários alunos decorrentes da acessibilidade à internet. Nosvários alunos decorrentes da acessibilidade à internet. Nos
levantamentos feitos junto aos discentes, evidenciaram-selevantamentos feitos junto aos discentes, evidenciaram-se
problemas como: alunos sem acesso à internet por falta deproblemas como: alunos sem acesso à internet por falta de
condições financeiras para manter os custos decorrentes; alunoscondições financeiras para manter os custos decorrentes; alunos
sem acesso à internet nos locais onde residem (bairros rurais)sem acesso à internet nos locais onde residem (bairros rurais)
sem sinal das operadoras; alunos residentes em municípiossem sinal das operadoras; alunos residentes em municípios
distantes com deficiência dos sinais da internet, com constantesdistantes com deficiência dos sinais da internet, com constantes
interrupções (caídas) do sinal, etc - fatores esses queinterrupções (caídas) do sinal, etc - fatores esses que
prejudicaram a participação presencial nas aulas.prejudicaram a participação presencial nas aulas.

DenominaçãoDenominação Presença e participação irregular dePresença e participação irregular de
professores nas reuniões e encontrosprofessores nas reuniões e encontros
pedagógicospedagógicos

DescriçãoDescrição
Entendemos que a escola esteja cumprindo sua missão de ofertarEntendemos que a escola esteja cumprindo sua missão de ofertar
um ensino de qualidade, visto que temos professores deum ensino de qualidade, visto que temos professores de
excelência em formação e atuação em sala de aula. No entanto, éexcelência em formação e atuação em sala de aula. No entanto, é
percebida a ausência de parte de alguns nas momentospercebida a ausência de parte de alguns nas momentos
pedagógicos: de planejamento, reuniões pedagógicas, de cursos epedagógicos: de planejamento, reuniões pedagógicas, de cursos e
de Pais e Mestres. Esses ausentes representam uma parcela dede Pais e Mestres. Esses ausentes representam uma parcela de
23% do grupo docente (9 professores) (no total são 3923% do grupo docente (9 professores) (no total são 39
professores). Mesmo neste momento de distanciamento social emprofessores). Mesmo neste momento de distanciamento social em
que estamos em trabalho remoto, percebe-se as dificuldades dosque estamos em trabalho remoto, percebe-se as dificuldades dos
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professores para a participação e integração nesses momentos.professores para a participação e integração nesses momentos.
Entendendo que é necessário que todos sejam presentes e ativosEntendendo que é necessário que todos sejam presentes e ativos
nesses momentos para que tenham a oportunidade denesses momentos para que tenham a oportunidade de
desenvolvimento da formação profissional e dessa forma sedesenvolvimento da formação profissional e dessa forma se
integrarem ao trabalho de consecução das propostas da escola,integrarem ao trabalho de consecução das propostas da escola,
consideramos a necessidade de se apontar essa fraqueza.consideramos a necessidade de se apontar essa fraqueza.

OportunidadeOportunidade
DenominaçãoDenominação Posição geográfica da região entre doisPosição geográfica da região entre dois

grandes polosgrandes polos
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 deExpansão das parcerias e oportunidades de
estágiosestágios

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 ocorridos naeconômico e à geração da oferta de empregos ocorridos na
região, mesmo que lentamente, o que aliado ao reconhecimento eregião, mesmo que lentamente, o que aliado ao reconhecimento e
valorização à escola, facilitou a inserção de nossos alunos novalorização à escola, facilitou a inserção de nossos alunos no
mercado de trabalho. A expansão do parque educacional namercado de trabalho. 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 à busca pela formação técnica e o preparo para o mercadoregião à 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. Ao final docontribui para o desenvolvimento da atuação da ETEC. Ao final do
mês de julho de 2020, finalizamos o semestre com xxxx empresasmês de julho de 2020, finalizamos o semestre com xxxx empresas
parceiras e xxxxx alunos em estágio remunerado.parceiras e xxxxx alunos em estágio remunerado.

AmeaçaAmeaça
DenominaçãoDenominação A região possui a menor taxa de urbanizaçãoA região possui a menor taxa de urbanização
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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, a cidade de Registro, concentratecnológico. Nesse contexto, a cidade de Registro, concentra
88,7% de sua população em áreas urbanas (48.165 pessoas), o88,7% de sua população em áreas urbanas (48.165 pessoas), o
melhor posicionamento da região e mesmo assim, ainda abaixomelhor posicionamento da região e mesmo assim, ainda abaixo
de vários outros municípios do Estado de São Paulo. Esse fator foide vários outros municípios do Estado de São Paulo. Esse fator foi
uma das causas das dificuldades nas condições de acessibilidadeuma das causas das dificuldades nas condições de acessibilidade
à internet por parte dos alunos que residem em bairros rurais ouà internet por parte dos alunos que residem em bairros rurais ou
municípios distantes e mais isolados, principalmente nas CDs.municípios distantes e mais isolados, principalmente nas CDs.

DenominaçãoDenominação Baixa geração de emprego regional Baixa geração de emprego regional 
DescriçãoDescrição
. A recuperação do emprego continua difícil no País. A estimativa. A recuperação do emprego continua difícil no País. A estimativa
de recuperação econômica que era de reação lenta ao longo dede recuperação econômica que era de reação lenta ao longo de
2019, com previsão de que a taxa de desemprego terminasse o2019, com previsão de que a taxa de desemprego terminasse o
ano apenas 0,2 ponto percentual abaixo de 12,1%, registrado noano apenas 0,2 ponto percentual abaixo de 12,1%, registrado no
trimestre encerrado em dezembro de 2018, segundo a Pesquisatrimestre encerrado em dezembro de 2018, segundo a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE, só piorou. ANacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE, só piorou. A
pandemia mundial gerou novas realidades; o índice depandemia mundial gerou novas realidades; o índice de
desemprego aumentou e a pobreza se intensificou. Por sua vez, odesemprego aumentou e a pobreza se intensificou. Por sua vez, o
Vale do Ribeira, conhecido como a região mais pobre do EstadoVale do Ribeira, conhecido como a região mais pobre do Estado
de São Paulo, sempre teve baixa geração e oferta de empregos ode São Paulo, sempre teve baixa geração e oferta de empregos o
que intensifica o perfil de região pobre. Convivemos com essaque intensifica o perfil de região pobre. Convivemos com essa
ameaça, e, neste ano, assim como em todo o Brasil, o panoramaameaça, e, neste ano, assim como em todo o Brasil, o panorama
se intensifica. A força do trabalho regional está baseada nose intensifica. A força do trabalho regional está baseada no
terceiro setor, na oferta de serviços, especialmente na área doterceiro setor, na oferta de serviços, especialmente na área do
comércio, onde nossas famílias e alunos atuam, vezes comocomércio, onde nossas famílias e alunos atuam, vezes como
microempresários/empreendedores, outras como colaboradores.microempresários/empreendedores, outras como colaboradores.
Embora ainda não tenhamos dados oficiais, já sabemos que comEmbora ainda não tenhamos dados oficiais, já sabemos que com
a crise decorrente da pandemia do coronavírus, várias empresasa crise decorrente da pandemia do coronavírus, várias empresas
comerciais estão em processo de encerramento. Nesse quadro, acomerciais estão em processo de encerramento. Nesse quadro, a
região pelas suas características de pobreza e falta de assistênciaregião pelas suas características de pobreza e falta de assistência
governamental sempre apresentou o perfil de baixa geração degovernamental sempre apresentou o perfil de baixa geração de
emprego e do empreendedorismo e, agora em tempos de crise eemprego e do empreendedorismo e, agora em tempos de crise e
de pandemia essa situação se acentuou. A população que node pandemia essa situação se acentuou. A população que no
geral sempre foi empobrecida, hoje está mais carente ainda. Hágeral sempre foi empobrecida, hoje está mais carente ainda. Há
um quadro persistente e preocupante . Assim, sabemos que oum quadro persistente e preocupante . Assim, sabemos que o
quadro da pobreza e as dificuldades estão se intensificando equadro da pobreza e as dificuldades estão se intensificando e
neste segundo semestre podem impactar o trabalho da escola.neste segundo semestre podem impactar o trabalho da escola.

DenominaçãoDenominação Baixa renda salarial regional decorrendoBaixa renda salarial regional decorrendo
dificuldades financeiras das famílias dedificuldades financeiras das famílias de
parte dos alunosparte dos alunos

DescriçãoDescrição
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O Vale do Ribeira é conhecido como a região mais pobre doO Vale do Ribeira é conhecido como a região mais pobre do
Estado de São Paulo; sempre teve baixa geração e oferta deEstado de São Paulo; sempre teve baixa geração e oferta de
empregos o que intensifica o perfil de região pobre. Convivemosempregos o que intensifica o perfil de região pobre. Convivemos
com essa ameaça, e, neste ano, assim como em todo o Brasil, ocom essa ameaça, e, neste ano, assim como em todo o Brasil, o
panorama se intensifica. A força do trabalho regional estápanorama se intensifica. A força do trabalho regional está
baseada no terceiro setor, na oferta de serviços, especialmentebaseada no terceiro setor, na oferta de serviços, especialmente
na área do comércio, onde nossas famílias e alunos atuam, vezesna área do comércio, onde nossas famílias e alunos atuam, vezes
como microempresários/empreendedores, outras comocomo microempresários/empreendedores, outras como
colaboradores. Embora ainda não tenhamos dados oficiais, jácolaboradores. Embora ainda não tenhamos dados oficiais, já
sabemos que em decorrência da pandemia e do distanciamentosabemos que em decorrência da pandemia e do distanciamento
social várias empresas comerciais estão em processo desocial várias empresas comerciais estão em processo de
encerramento. Nesse quadro, a região pelas suas característicasencerramento. Nesse quadro, a região pelas suas características
de pobreza e falta de assistência governamental semprede pobreza e falta de assistência governamental sempre
apresentou o perfil de baixa geração de emprego e doapresentou o perfil de baixa geração de emprego e do
empreendedorismo e, agora em tempos de crise e de pandemiaempreendedorismo e, agora em tempos de crise e de pandemia
essa situação se acentuou. A população que no geral sempre foiessa situação se acentuou. A população que no geral sempre foi
empobrecida, hoje está mais carente ainda. Há um quadroempobrecida, hoje está mais carente ainda. Há um quadro
persistente e preocupante . Assim, sabemos que o quadro dapersistente e preocupante . Assim, sabemos que o quadro da
pobreza e as dificuldades estão se intensificando e neste segundopobreza e as dificuldades estão se intensificando e neste segundo
semestre podem impactar o trabalho da escola.semestre podem impactar o trabalho da escola.

DenominaçãoDenominação Insegurança emocional decorrente daInsegurança emocional decorrente da
necessidade de mudanças técnicas,necessidade de mudanças técnicas,
educacionais e didáticaseducacionais e didáticas

DescriçãoDescrição
Estamos observando que há professores que se ressentem doEstamos observando que há professores que se ressentem do
trabalho à distância, devido à excepcionalidade do trabalhotrabalho à distância, devido à excepcionalidade do trabalho
remoto que tem demandado grande esforço e tempo para aremoto que tem demandado grande esforço e tempo para a
docência. Alguns têm revelado estranhamento para com odocência. Alguns têm revelado estranhamento para com o
relacionamento distanciado na sala de aula virtual e insegurançarelacionamento distanciado na sala de aula virtual e insegurança
quanto ao acompanhamento aos alunos considerando o trabalhoquanto ao acompanhamento aos alunos considerando o trabalho
que a Escola desenvolvia no presencial. Ainda que a vontade e oque a Escola desenvolvia no presencial. Ainda que a vontade e o
compromisso sejam grandes, a atuação atual do professorcompromisso sejam grandes, a atuação atual do professor
demanda mais capacitação e domínio técnicos, mais adequação edemanda mais capacitação e domínio técnicos, mais adequação e
inovação das práticas docentes. Essa situação tem geradoinovação das práticas docentes. Essa situação tem gerado
ansiedade, desgaste físico e emocional decorrentes desse novoansiedade, desgaste físico e emocional decorrentes desse novo
momento externo e das suas consequências. O mesmo quadromomento externo e das suas consequências. O mesmo quadro
também é observado no grupo de alunos, e, ainda quetambém é observado no grupo de alunos, e, ainda que
pontualmente em ambas as equipes. Considerando que vivemospontualmente em ambas as equipes. Considerando que vivemos
neste momento um quadro que nos fragiliza no geral,neste momento um quadro que nos fragiliza no geral,
consideramos também importante apontar essa dificuldade. Aconsideramos também importante apontar essa dificuldade. A
atuação da equipe pedagógica se constituiu na estruturação eatuação da equipe pedagógica se constituiu na estruturação e
condução de um trabalho que acima de tudo ofereceu orientação,condução de um trabalho que acima de tudo ofereceu orientação,
apoio e contribuição aos docentes, alunos e pais. Mas, o momentoapoio e contribuição aos docentes, alunos e pais. Mas, o momento
exige acompanhamento contínuo e cuidadoso até que essa criseexige acompanhamento contínuo e cuidadoso até que essa crise
seja contornada por completo.seja contornada por completo.

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 teráreflexões de temas referentes à prática didática pedagógica terá
continuidade em 2020. Considerando a mudança do trabalhocontinuidade em 2020. Considerando a mudança do trabalho
pedagógico das aulas presenciais para aulas online, focamospedagógico das aulas presenciais para aulas online, focamos
agora na capacitação direcionada aos nossos docentes comagora na capacitação direcionada aos nossos docentes com
prioridade para o trabalho remoto, tanto para a manipulaçãoprioridade para o trabalho remoto, tanto para a manipulação
técnica da plataforma virtual, quanto pedagogicamente para atécnica da plataforma virtual, quanto pedagogicamente para a
utilização dos recursos didáticos que a mesma oferece.utilização dos recursos didáticos que a mesma oferece.

DenominaçãoDenominação Manter o envolvimento dasManter o envolvimento das
famílias/responsáveis na vida escolar.famílias/responsáveis na vida escolar.

DescriçãoDescrição
Como já descrito no tópico " Fraquezas", apesar dos resultadosComo já descrito no tópico " Fraquezas", apesar dos resultados
alcançados no que se refere à participação e à presença dasalcançados no que se refere à participação e à presença das
famílias na vida escolar, é necessário manter o trabalho forte parafamílias na vida escolar, é necessário manter o trabalho forte para
otimizarmos esse envolvimento. Buscamos ativar a disposiçãootimizarmos esse envolvimento. Buscamos ativar a disposição
pela participação junto aos órgãos auxiliares (APM, Conselho depela participação junto aos órgãos auxiliares (APM, Conselho de
Escola) e eventos integrativos, pois é a relação dialógica entreEscola) e eventos integrativos, pois é a relação dialógica entre
escola e família que nos conduz a atender as necessidades dosescola e família que nos conduz a atender as necessidades dos
discentes e a cumprir os objetivos e metas propostos. E nestediscentes e a cumprir os objetivos e metas propostos. E neste
período de distanciamento social e aulas remotas, esseperíodo de distanciamento social e aulas remotas, esse
interrelacionamento é essencial garantindo um diálogo maisinterrelacionamento é essencial garantindo um diálogo mais
afetivo e eficiente que agrega as forças positivas de ambas asafetivo e eficiente que agrega as forças positivas de ambas as
células.células.

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 a fim de quepermanência dos alunos nos cursos que iniciaram a fim de que
alcancem a terminalidade. Entendemos que a escola deve seralcancem a terminalidade. Entendemos que a escola deve ser
fundamentalmente democrática ao receber e acolher seus alunos,fundamentalmente democrática ao receber e acolher seus alunos,
mas também ao mantê-los na sua ambiência garantindo amas também ao mantê-los na sua ambiência garantindo a
finalização da formação profissional.finalização da formação profissional.

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

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 naquele ano, de duas empresas parade trabalho, tendo avançado naquele ano, de duas empresas para
oito empresas parceiras. Isso deveu-se ao desenvolvimentooito empresas parceiras. Isso deveu-se ao desenvolvimento
econômico e à geração da oferta de empregos ocorridos naeconômico e à geração da oferta de empregos ocorridos na
região, mesmo que lentamente, o que aliado ao reconhecimento eregião, mesmo que lentamente, o que aliado ao reconhecimento e
valorização à escola, facilitou a inserção de nossos alunos novalorização à escola, facilitou a inserção de nossos alunos no
mercado de trabalho. Ao final do mês de julho de 2020,mercado de trabalho. Ao final do mês de julho de 2020,
finalizamos o semestre com xxxx empresas parceiras e xxxxxfinalizamos o semestre com xxxx empresas parceiras e xxxxx
alunos em estágio remunerado. Buscaremos manter forte essealunos em estágio remunerado. Buscaremos manter forte esse
trabalho, garantindo também o número de parcerias a fim detrabalho, garantindo também o número de parcerias a fim de
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otimizar o processo ensino-aprendizagem pela contextualizaçãootimizar o processo ensino-aprendizagem pela contextualização
da teoria com a prática, através das oportunidades de palestrasda teoria com a prática, através das oportunidades de palestras
virtuais e bate-papo com empresários - que os aproximem davirtuais e bate-papo com empresários - que os aproximem da
escola e dos alunos. Manteremos os contatos com os ofertadoresescola e dos alunos. Manteremos os contatos com os ofertadores
de estágio para avaliação dos estagiários, buscando assim ode estágio para avaliação dos estagiários, buscando assim o
devido acompanhamento aos mesmos e a adequação dadevido acompanhamento aos mesmos e a adequação da
preparação e formação oferecida pela Escola às necessidades daspreparação e formação oferecida pela Escola às necessidades das
empresas.empresas.

DenominaçãoDenominação Otimização da prática das metodologiasOtimização da prática das metodologias
ativas e interdisciplinaridade. ativas e interdisciplinaridade. 

DescriçãoDescrição
A busca pela otimização das estratégias didático-pedagógicasA busca pela otimização das estratégias didático-pedagógicas
deve alimentar o trabalho da escola e do professor. Assim,deve alimentar o trabalho da escola e do professor. Assim,
devemos intensificar essa busca com o objetivo de diversificardevemos intensificar essa busca com o objetivo de diversificar
cada vez mais as dinâmicas das salas de aula e garantir a práticacada vez mais as dinâmicas das salas de aula e garantir a prática
interdisciplinar, que traz no seu bojo a aproximação da teoria cominterdisciplinar, que traz no seu bojo a aproximação da teoria com
a prática, com as vivências e contextos de vida particulares dea prática, com as vivências e contextos de vida particulares de
cada aluno e da sociedade em geral. Neste ano de 2020, acada aluno e da sociedade em geral. Neste ano de 2020, a
necessidade de se adequar ao trabalho remoto e às aulas virtuais,necessidade de se adequar ao trabalho remoto e às aulas virtuais,
garantindo um ensino-aprendizagem rico, interessante egarantindo um ensino-aprendizagem rico, interessante e
motivador, exige que sejamos criativos e inovadoresmotivador, exige que sejamos criativos e inovadores
reformulando e renovando nossa prática docente.reformulando e renovando nossa prática docente.

ObjetivoObjetivo
  

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, com especial foco no perfil eprocedimentos de enfrentamento e prevenção à evasãoescolar, com especial foco no perfil e
características das aulas online.características das aulas online.

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 das metodologias ativas para o trabalho remoto.docente através das metodologias ativas para o trabalho remoto.

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 continuem a4 Continuar a buscar e otimizar o envolvimento das famílias para que continuem a
participarativamente da vida escolar, tanto no acompanhamento do processo ensino-aprendizagemparticiparativamente da vida escolar, tanto no acompanhamento do processo ensino-aprendizagem
dos alunos, quanto em ações que requerem profissionais especializados (pais/responsáveis) quedos alunos, quanto em ações que requerem profissionais especializados (pais/responsáveis) que
possam colaborar com os discentes enquanto pessoas (individual, emocional e socialmente), quantopossam colaborar com os discentes enquanto pessoas (individual, emocional e socialmente), quanto
nos aspectos daformação cidadã através deeventos previamente organizados pela Unidade. Tudonos aspectos daformação cidadã através deeventos previamente organizados pela Unidade. Tudo
isso, focado na atuação virtual.isso, focado na atuação virtual.

5Desenvolver projeto educacional que favoreça a prática interdisciplinar através de palestras5Desenvolver projeto educacional que favoreça a prática interdisciplinar através de palestras
emlives,apresentaçõese ações interdisciplinares sobreas questões socioemocionais decorrentes doemlives,apresentaçõese ações interdisciplinares sobreas questões socioemocionais decorrentes do
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distanciamentosocial, destacando aimportância da gestão das emoçõese do enfrentamentodasdistanciamentosocial, destacando aimportância da gestão das emoçõese do enfrentamentodas
dificuldadescom tranquilidadevisandoa garantia da qualidade devida pessoal, familiar e social edificuldadescom tranquilidadevisandoa garantia da qualidade devida pessoal, familiar e social e
também desenvolver as competências socioemocionais para o trabalho no Sec.XXI e certamentetambém desenvolver as competências socioemocionais para o trabalho no Sec.XXI e certamente
muito exigidas neste momento.muito exigidas neste momento.

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 onlineintegração dos mesmos na escola através de atividades extracurriculares e complementares online
na Plataforma Teams, tais como: Atividade receptiva solidária, realizar aulas inaugurais informativas,na Plataforma Teams, tais como: Atividade receptiva solidária, realizar aulas inaugurais informativas,
palestras motivacionais on line, contatos orientativos onlinediversos com profissionais das áreaspalestras motivacionais on line, contatos orientativos onlinediversos com profissionais das áreas
técnicas; eventos que envolvam os alunos como copartícipes do processo ensino-aprendizagem,técnicas; eventos que envolvam os alunos como copartícipes do processo ensino-aprendizagem,
como apresentações, debates, foruns online.como apresentações, debates, foruns online.

1.2Intensificar o acompanhamento ao desempenho e à frequência dos alunos observando e1.2Intensificar o acompanhamento ao desempenho e à frequência dos alunos observando e
controlandoa frequência às aulas, visando a otimzação da participação e o envolvimento doscontrolandoa frequência às aulas, visando a otimzação da participação e o envolvimento dos
mesmos no processo ensino-aprendizagem, através da realização da prova- diagnóstica; demesmos no processo ensino-aprendizagem, através da realização da prova- diagnóstica; de
levantamentos semanais da frequência dos alunos registrados devidamente em planilhas; delevantamentos semanais da frequência dos alunos registrados devidamente em planilhas; de
contatos orientativos aos alunos e aos pais/responsáveis peloOE.contatos orientativos aos alunos e aos pais/responsáveis peloOE.

2.1 Continuar o trabalho deformação continuada do grupo de coordenadores e professores (nas2.1 Continuar o trabalho deformação continuada do grupo de coordenadores e professores (nas
reuniões de curso e pedagógicas online) para o desenvolvimento das competências socio-reuniões de curso e pedagógicas online) para o desenvolvimento das competências socio-
emocionais profissionais a fim defavorecer a prática docente com metodologias ativas para oemocionais profissionais a fim defavorecer a prática docente com metodologias ativas para o
trabalho remoto.trabalho remoto.

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 estágios.trabalhos educativos, profissionalizantes, assim como aoferta estágios.

4.1 Desenvolver projeto educacional que favoreça a prática interdisciplinar através de ações didático-4.1 Desenvolver projeto educacional que favoreça a prática interdisciplinar através de ações didático-
pedagógicas, como discussão,reflexão, pesquisa, palestras, Semanas Temáticas, debate e açõespedagógicas, como discussão,reflexão, pesquisa, palestras, Semanas Temáticas, debate e ações
interdisciplinares sobre temas da atualidade(destacando-se as questões socioemocionaisinterdisciplinares sobre temas da atualidade(destacando-se as questões socioemocionais
profissionais)que levem os alunos aocomprometimento com a cidadania preparando-os para asprofissionais)que levem os alunos aocomprometimento com a cidadania preparando-os para as
competências profissionais para o século XXI.competências profissionais para o século XXI.

5 Realizar duas vezes ao ano atividades de motivação, protagonismo juvenil e de pertencimento à5 Realizar duas vezes ao ano atividades de motivação, protagonismo juvenil e de pertencimento à
escola otimizando a relação escola&família: campanhas sociais: arrecadação de alimentos, deescola otimizando a relação escola&família: campanhas sociais: arrecadação de alimentos, de
roupas, de produtos de limpeza e higiene); eventos virtuais que integrema participação familiarroupas, de produtos de limpeza e higiene); eventos virtuais que integrema participação familiar
trabalhandoas questões relacionadas à saúde-emocional dos alunos e famílias, como: feiras etrabalhandoas questões relacionadas à saúde-emocional dos alunos e famílias, como: feiras e
apresentações artístico- musicais/lives com participação ativas dafamílias; palestras profissionaisapresentações artístico- musicais/lives com participação ativas dafamílias; palestras profissionais
diversos com (advogados, biólogos, gestores, psicólogos, médicos, nutriconistas, fisioterapeutas,diversos com (advogados, biólogos, gestores, psicólogos, médicos, nutriconistas, fisioterapeutas,
enfermeiros, engenheiros, empresários, etc),voltadas à saúde emocional, considerando a momentoenfermeiros, engenheiros, empresários, etc),voltadas à saúde emocional, considerando a momento
atual e a possibilidade da interferência externa da pandemia na vida escolar.atual e a possibilidade da interferência externa da pandemia na vida escolar.

MetaMeta
DenominaçãoDenominação Manter os números de parcerias comManter os números de parcerias com

empresas e outras instituições em relação aempresas e outras instituições em relação a
2019 por meio de estágios, a fim de2019 por meio de estágios, a fim de
proporcionar aos alunos novos eproporcionar aos alunos novos e
diversificados conhecimentos quediversificados conhecimentos que
complementem a sua formação profissional.complementem a sua formação profissional.
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DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
 Considerando as condições de trabalho decorrentes da pandemia Considerando as condições de trabalho decorrentes da pandemia
do covid 19 e as orientações do Decreto 64881/2020, quedo covid 19 e as orientações do Decreto 64881/2020, que
suspendeu as atividades escolares, a unidade prevê asuspendeu as atividades escolares, a unidade prevê a
manutenção das parcerias referentes ao ano anterior/2019.manutenção das parcerias referentes ao ano anterior/2019.

DenominaçãoDenominação Reduzir a evasão escolar na SEDE e nasReduzir a evasão escolar na SEDE e nas
Classes descentralizadas e aumentar em 5%Classes descentralizadas e aumentar em 5%
da taxa média de aprovação das turmas dosda taxa média de aprovação das turmas dos
3ºs módulos dos /cursos técnicos do período3ºs módulos dos /cursos técnicos do período
noturno (3º ADM).noturno (3º ADM).

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
 Em atendimento ao Memorando 072/2020- Cetec, a escola Em atendimento ao Memorando 072/2020- Cetec, a escola
buscará cumprir a meta proposta para a permanência dos alunosbuscará cumprir a meta proposta para a permanência dos alunos
na escola através das atividades indicadas e solicitadas,na escola através das atividades indicadas e solicitadas,
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. As açõesCETEC quanto à redução da evasão nas escolas do CPS. As ações
ocorrerão desde o primeiro dia de aula, recepcionando de formaocorrerão desde o primeiro dia de aula, recepcionando de forma
motivadora os alunos ingressantes, oferecendo as orientações demotivadora os alunos ingressantes, oferecendo as orientações de
ambientação ao sistema online e à plataforma TEams eambientação ao sistema online e à plataforma TEams e
acompanhando-os ao longo dos cursos técnicosacompanhando-os ao longo dos cursos técnicos
modulares/noturnos - SEDE e CDs. Da mesma forma, os demaismodulares/noturnos - SEDE e CDs. Da mesma forma, os demais
alunos da U.E. serão acompanhados com uma gama de atividadesalunos da U.E. serão acompanhados com uma gama de atividades
que privilegiarão o incentivo e a motivação, a valorização aosque privilegiarão o incentivo e a motivação, a valorização aos
estudos e à escola.estudos e à escola.

DenominaçãoDenominação Continuar o trabalho de desenvolvimento daContinuar o trabalho de desenvolvimento da
formação docente para 100% da equipe, porformação docente para 100% da equipe, por
meio de estudos e debates em novemeio de estudos e debates em nove
reuniões (5 de planejamento e 4reuniões (5 de planejamento e 4
pedagógicas) no decorrer do ano letivo depedagógicas) no decorrer do ano letivo de
2020, com pelo menos 75% de participação2020, com pelo menos 75% de participação
docente nos encontros realizados. docente nos encontros realizados. 

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
Dar continuidade à formação continuada e a atualizaçãoDar continuidade à formação continuada e a atualização
profissional dos docentes buscando otimizar a formaçãoprofissional dos docentes buscando otimizar a formação
profissional envolvendo os professores em estudos, discussões,profissional envolvendo os professores em estudos, discussões,
leituras, análises, oficinas e trocas de ideias e de experiências,leituras, análises, oficinas e trocas de ideias e de experiências,
através de reuniões virtuais através da Plataforma TEAMS, assimatravés de reuniões virtuais através da Plataforma TEAMS, assim
como em cursos e capacitações no CPS, além de estimulá-los acomo em cursos e capacitações no CPS, além de estimulá-los a
sempre buscarem novos conhecimentos. Para a consecução destasempre buscarem novos conhecimentos. Para a consecução desta
meta as ações propostas contemplarão a relação direta dameta 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, especialmente para o período de trabalhoperdas de alunos, especialmente para o período de trabalho
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remoto no qual fomos inseridos.remoto no qual fomos inseridos.

DenominaçãoDenominação Fomentar a meta de busca pela participaçãoFomentar a meta de busca pela participação
dos pais/responsáveis nas quatro reuniõesdos pais/responsáveis nas quatro reuniões
escolares (RPM) de pelo menos 50% (deescolares (RPM) de pelo menos 50% (de
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 2020.letivo de 2020.

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. O foco deste projeto além de buscar otimizar oprofissional. O foco deste projeto além de buscar otimizar o
relacionamento escola- família, é também otimizar orelacionamento escola- família, é também otimizar o
acompanhamento aos alunos, também nos voltando àacompanhamento aos alunos, também nos voltando à
necessidade de maior empenho dos responsáveis num momentonecessidade de maior empenho dos responsáveis num momento
em que a responsabilidade pela participação e envolvimento dosem que a responsabilidade pela participação e envolvimento dos
alunos nas aulas, fica mais dependente da atuação ealunos nas aulas, fica mais dependente da atuação e
corresponsabilidade dos responsáveis. Realizar pesquisas juntocorresponsabilidade dos responsáveis. Realizar pesquisas junto
aos alunos e famílias que possibilitem conhecer a realidade vividaaos alunos e famílias que possibilitem conhecer a realidade vivida
pelos alunos e famílias, motivando-as a auxiliarem a escola apelos alunos e famílias, motivando-as a auxiliarem a escola a
manter os alunos em permanente atividade escolar. As açõesmanter os alunos em permanente atividade escolar. As ações
buscarão a integração escola&família através de atividadesbuscarão a integração escola&família através de atividades
diversificadas motivadoras e integradoras, e avaliar o nível dediversificadas motivadoras e integradoras, e avaliar o nível de
envolvimento através da presença e participação nas reuniões deenvolvimento através da presença e participação nas reuniões de
pais e mestres.pais e mestres.

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
2020, visando a construção das2020, visando a construção das
competências socioemocionais para ocompetências socioemocionais para o
trabalho. trabalho. 

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

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. Mediante o quadro da Pandemia Mundial doeducacionais. Mediante o quadro da Pandemia Mundial do
coronavírus e das dificuldades instaladas a partir do danciamentocoronavírus e das dificuldades instaladas a partir do danciamento
social, a escola voltou sua atenção para esse momento desocial, a escola voltou sua atenção para esse momento de
instabilidade emocional, tanto nos níveis pessoais e familiares,instabilidade emocional, tanto nos níveis pessoais e familiares,
quanto no nível profissional. O objetivo é o de resguardar equanto no nível profissional. O objetivo é o de resguardar e
proteger a qualidade de vida e assegurar as boas condições doproteger a qualidade de vida e assegurar as boas condições do
relacionamento escolar, entre alunos, entre alunos e professoresrelacionamento escolar, entre alunos, entre alunos e professores
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e entre as diferentes equipes de atuação, que foram obrigadas ae entre as diferentes equipes de atuação, que foram obrigadas a
se transformarem e a buscarem novas dinâmicas de trabalho.se transformarem e a buscarem novas dinâmicas de trabalho.
Serão realizadas atividades diversificadas de caráterSerão realizadas atividades diversificadas de caráter
interdisciplinar, destacando-se palestras com psicólogos, cominterdisciplinar, destacando-se palestras com psicólogos, com
diferentes profissionais, na Semana da Administração, bate-paposdiferentes profissionais, na Semana da Administração, bate-papos
e encontros informais, como Oficina Virtual de chá e atividadese encontros informais, como Oficina Virtual de chá e atividades
relaxantes (Biologia, Qúmica e Educação Física) , show derelaxantes (Biologia, Qúmica e Educação Física) , show de
talentos ;música, dança, instrumentação), exposição virtual detalentos ;música, dança, instrumentação), exposição virtual de
Artes (alunos) e de trabalhos e de artesanato (pelas famílias), etc.Artes (alunos) e de trabalhos e de artesanato (pelas famílias), etc.

ProjetosProjetos
DenominaçãoDenominação Projeto de Desenvolvimento da FormaçãoProjeto de Desenvolvimento da Formação

Continuada dos docentes - 2020Continuada dos docentes - 2020
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MAURO SERGIO ADINOLFIMAURO SERGIO ADINOLFI

InícioInício 2020-03-02 00:00:002020-03-02 00:00:00
FimFim 2022-11-25 00:00:002022-11-25 00:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto tem por objetivo a consecução da proposta daEste projeto tem por objetivo a consecução da proposta da
Coordenação Pedagógica que foca o trabalho de desenvolvimentoCoordenação Pedagógica que foca o trabalho de desenvolvimento
da formação docente. São destacadas as razões e causas que oda formação docente. São destacadas as razões e causas que o
motivaram e os resultados esperados que contemplam amotivaram e os resultados esperados que contemplam a
participação dos professores nos momentos de estudo e reflexõesparticipação dos professores nos momentos de estudo e reflexões
que possibilitarão o desenvolvimento da formação pedagógica daque possibilitarão o desenvolvimento da formação pedagógica da
equipe, destacando-se neste ano as inerências do trabalhoequipe, destacando-se neste ano as inerências do trabalho
remoto e aulas online. São apresentadas as propostas deremoto e aulas online. São apresentadas as propostas de
atividades que visam envolver os docentes assim como, motivá-atividades que visam envolver os docentes assim como, motivá-
los à inovação, atualização quanto à atuação na Plataformalos à inovação, atualização quanto à atuação na Plataforma
Virtual TEAMS. Palavras-chave: Estudos. Coordenação.Virtual TEAMS. Palavras-chave: Estudos. Coordenação.
Desenvolvimento Profissional.Desenvolvimento Profissional.
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