Introdução
O Plano Plurianual de Gestão da Etec Prof. Armando José Farinazzo se apresenta como ferramenta
fundamental para a gestão escolar, descreve uma proposta de trabalho planejada pela comunidade
escolar para os próximos quatro anos, bem como uma análise dos pontos fortes, das oportunidades,
das ameaças e dificuldades detectadas pela equipe durante a avaliação final do ano anterior e revisado
no planejamento. Planejamento esse realizado no início do ano letivo e revisado no início do segundo
semestre, sendo baseado nos relatos, nos resultados das análises e reflexões de toda a equipe escolar
sobre os índices e metas alcançados ou não.
O Plano Plurianual de Gestão se divide em dois grandes campos, sendo eles: a caracterização onde se
distinguem os aspectos físicos da Escola e o planejamento estratégico onde se apresenta os objetivos
por meio da análise estratégica dos indicadores internos da Escola, da análise dos dados do WebSai,
do Observatório Escolar, do Banco de Dados da Cetec e do GDAE, que auxiliam na identificação das
situações-problema, na definição das prioridades, no estabelecimento de metas, assim como na
proposição de Projetos que serão desenvolvidos pela Etec nos próximos quatro anos.
O planejamento do ano de 2019 iniciou-se com a avaliação do ano de 2018, momento em que as
equipes dos cursos, realizaram a análise SWOT - “Strengths”, “Weaknesses”, “Opportunities” e
“Threats”, traduzidas para o português, elas significam “Forças”, “Fraquezas”, “Oportunidades” e
“Ameaças” - da Escola. No planejamento de 2019 a equipe de gestão, os professores, representantes
dos alunos, funcionários e representantes dos pais analisaram coletivamente os dados oficiais
referentes ao Observatório, WebSai, índices do banco de dados da Escola, avaliaram as ações que
foram propostas, as que se foram realizadas no ano de 2018, os fatores positivos e negativos, assim
como as oportunidades e ameaças, além dos dados referentes à permanência do aluno na Escola,
retenção, promoções e progressões parciais. Na sequência houve o confronto das análises, a
determinação das prioridades, a formulação dos objetivos, metas e a Comunidade Escolar sugeriu
projetos com direcionamento dos executores e equipes, e na sequência, aconteceram as reuniões em
áreas para elaboração de projetos e planejamento das ações para o ano de 2019 a 2023.
Este plano representa o planejamento organizado, com a sistematização de dados para a formulação
de objetivos e tomada de decisão, visando garantir a atuação da Etec Prof. Armando José Farinazzo na
sociedade, com eficiência e eficácia. Este projeto norteará o trabalho que será desenvolvido na Sede e
suas Classes Descentralizadas como mecanismo para minimizar os desafios cotidianos.

Participantes

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

Projeto Político Pedagógico
A Etec Professor Armando José Farinazzo, de Fernandópolis, por seu Projeto Político Pedagógico:
- sintetiza o trabalho realizado pela Escola nas diferentes modalidades de cursos técnicos, ensino
médio, ensino médio integrado, Ensino a Distância – Ead -, Programa Vence e cursos de Qualificação
Profissional, servindo como referência a todas as atividades desenvolvidas pela equipe técnica e
docentes, tanto na Sede como nas classes descentralizadas, entenda-se o termo “Escola” como sendo
a Sede e suas Classes Descentralizadas sem nenhuma distinção;
- busca em suas atividades diárias propiciar aos educandos um ensino de qualidade, oferecendo-lhes
uma formação sólida, mediante a contextualização do ensino para a construção de competências,
necessárias para o desenvolvimento de habilidades pertinentes a sua inserção no mundo do trabalho
como cidadãos éticos, competentes e solidários na contemporaneidade;
- tem como premissa básica uma gestão pautada na gestão participativa ouvindo sempre o Conselho de
Escola com base no Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Paula Souza, da
LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, da Constituição Federal e do Estatuto da
Criança e do Adolescente, principalmente no que tange a manutenção da Escola, aprovação de suas
regras com procedimentos claros e especificados por meio do Informativo do Aluno entregue em cada
matrícula.

Os objetivos da Unidade Escolar pautam-se em desenvolver o processo de ensino-aprendizagem
focando-se no trabalho de desenvolvimento das competências necessárias ao aprender a aprender,
aprender a ser, aprender a fazer e a conviver, no sentido de respeito à diversidade e à inclusão de
todos em um ambiente em que diferentes tipos de conhecimento, de interesses e de experiências de
vida são relevantes e devidamente valorizados. Para as atividades voltadas ao aprender a conviver, a
Escola desenvolve projetos sociais alinhados às diretrizes institucionais anualmente, e operacionaliza o
Calendário de Eventos, que contempla momentos de integração da Comunidade Escolar e seu
entorno, possibilitando a concretização de ações voltadas à socialização de seus componentes e a
complementação do processo de ensino–aprendizagem. Na busca do protagonismo social, a Escola
desenvolve projetos voltados a ação social com a viabilização de vivências dos alunos com as
entidades não governamentais e assistenciais, com a arrecadação de itens necessários para doação às
mesmas, com a doação de computadores às entidades, a alunos carentes ou pessoas da comunidade
local, ainda, confeccionando produtos e alimentos em laboratório para doação em eventos sazonais.
O trabalho com projetos interdisciplinares é desenvolvido na Escola com o principal objetivo de
aproximar o aluno o máximo possível da realidade do mundo do trabalho, para orientar os
procedimentos e lhes confere uma “motivação”. Isso significa ser ele uma atividade intencional, um
plano de trabalho, um conjunto de tarefas que tendem a uma adaptação individual e social, porém
empreendidas voluntariamente pelos alunos. Para Dewey (2003, p. 27), as condições para um bom
projeto são determinadas como: um projeto prova ser suficientemente completo para exigir uma
variedade de respostas de diferentes alunos e permitir a cada um trazer uma contribuição que lhe seja
própria e característica, a prova posterior é que haja suficiente tempo para que se inclua uma série de
trabalhos e explorações e que suponha um procedimento tal que cada passo abra um novo terreno,
suscite novas dúvidas e questões, desperte a exigência de mais conhecimentos e sugira o que se deva
fazer com base no conhecimento adquirido.
Desse modo, todos os cursos, juntamente com a equipe, organizam projetos interdisciplinares que são
desenvolvidos durante o ano ou o semestre letivo para práticas e a contextualização do ensino, pois o
trabalho com projetos interdisciplinares e atividades integradoras, enseja, assim como salienta
Hernandez (1998, p. 62), favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos
escolares em relação ao tratamento da informação e a relação entre os diferentes conteúdos em torno
de problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a construção de seus conhecimentos, a
transformação da informação procedente dos diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio,
sendo que os registros, a organização da realização dos Projetos, o planejamento, acompanhamento e
avaliação de todas as etapas dos projetos são realizados com a utilização do modelo da Buck Institute
for Education – BIE.
Para tanto, metodologias e estratégias diferenciadas são utilizadas, com a finalidade de atender às
especificidades de cada área, diversidades culturais e socioeconômicas existentes na Escola, nos
diversos cursos.
Portanto, para que o processo de ensino-aprendizagem seja dinâmico e significativo aos alunos,
atendendo às peculiaridades de cada habilitação, além de estilos de aprendizagens individuais, os
projetos desenvolvidos nos cursos são instrumentos de contextualização e interdisciplinaridade, para
que os alunos vivenciem na prática a base teórica.
Atenta ao grande fluxo de informações oferecidas pelos diferentes meios de comunicação e
pesquisa disponíveis aos alunos, a Escola também procura em seu trabalho pedagógico desenvolver a
leitura crítica da realidade e a inserção do aluno na sociedade da informação e do conhecimento, de
forma consciente de que nem toda informação condiz com realidade, portanto a Escola se preocupa em
orientá-los com a seleção das mesmas. Procura-se também proporcionar aos alunos momentos em que
vivenciem situações reais de aprendizagem, para que tomem decisões autonomamente e ajam nas
diferentes dimensões do protagonismo, seja cultural, social e didático.
Os estágios, a monitoria, o Programa de Trabalho Voluntário e o Programa Aprendiz Paulista, onde os
alunos são selecionados criteriosamente, têm suas especificidades, sendo que, estes se apresentam
como importante oportunidade de contextualização e de aprendizagem, que são realizados em locais
que oferecem condições de proporcionar aos alunos experiências profissionais, pessoais, de
desenvolvimento sociocultural e científico, pela participação em situações reais de vida e do trabalho
concomitante com o momento escolar. Os mesmos podem ser considerados equivalentes a estágio
supervisionado, observados os pressupostos da Lei Federal nº 6494, de 7 de dezembro de 1997 e do
Decreto nº 87497, de 18 de agosto de 1982 e Deliberação CEETEPS nº 01, de 08 de março de 2004.
As atividades de estágio, muito embora não obrigatórias e o Programa de Trabalho Voluntário, recebem
especial atenção pela importância em oferecer aos discentes, oportunidade de obterem experiência real

de trabalho em período escolar e são supervisionadas pelos Coordenadores dos Cursos e/ou
Professores indicados para orientação de Estágio, pelo Assistente Técnico Administrativo - ATA - e pelo
Coordenador Pedagógico; assim como o Programa Aprendiz Paulista que tem o acompanhamento extra
por professor responsável pelo projeto, também o programa de voluntariado educativo propicia o
exercício da convivência democrática e tem a organização do projeto pelo responsável da área, pelo
ATA, coordenador de cursos envolvidos e coordenação pedagógica, onde o acompanhamento e os
registros são efetuados pelo responsável pelo ambiente e atividades em que o educando desenvolverá
o trabalho voluntário, afinal o mesmo deve se sentir acolhido, útil e que saiba como irá atuar, sempre
levando em consideração que seja compatível com a proposta curricular do curso em que estiver
matriculado.
Ainda, na contextualização do ensino, é atribuída grande importância a elaboração do Trabalho de
Conclusão do Curso - TCC -, obrigatório para a conclusão do curso, como experiência de
empreendedorismo, na resolução de problemas, na construção do conhecimento, e proporcionando um
novo significado aos espaços de aprendizagem, a partir da contextualização local dos problemas a
serem estudados pelos alunos, preparando-os para atuar como sujeito ativo, reflexivo e participante da
sociedade onde vive. É parte importante no desenvolvimento do TCC a metodologia e a abordagem de
problemas reais preferencialmente locais, podendo ser realizado e apresentado de diferentes formas
como:
- a elaboração de monografia;
- protótipo com Manual Técnico;
- maquete com memorial descritivo;
- artigo científico;
- projeto de pesquisa ou relatório técnico.
Na busca por soluções inovadoras para demandas atuais, objetivando que o aluno materialize o objeto
do seu trabalho em abordagens reais e aplicáveis na solução de situações-problema, como resultados a
serem atingidos na elaboração do TCC, o qual segue o formato do Manual de Elaboração de TCC da
própria Etec, tendo como base o Manual de Elaboração de TCC do Centro Paula Souza, como meio de
oportunizar o protagonismo do aluno, o Trabalho de Conclusão de Curso é evidenciado e validado na
apresentação do mesmo à banca para cumprimento do cronograma de atividades sendo previamente
elaborado para cada habilitação.
No caso do Ensino Médio a Escola apresenta três situações, onde para o Ensino Médio propedêutico os
componentes curriculares de Filosofia e Sociologia estão incluídos no Projeto Produções Artísticas, da
parte diversificada do currículo, para os cursos Integrados atende-se aos Planos de Curso cumprindo o
currículo de forma integral, para o Ensino Médio com Itinerário Formativo com Ênfase em Ciências
Exatas e Engenharias ressalta-se a formação específica e se oportuniza projetos de robótica. Ainda, por
meio de competências transversais em todos os componentes curriculares, também são
realizados projetos interdisciplinares referentes a questões socioeconômicas, culturais e ambientais,
com a organização de eventos didático-científicos como seminários na Semana Paulo Freire, Dia do
Meio Ambiente, Festival da Primavera, realização de palestras sobre a inclusão e o respeito às
diferenças, de modo a proporcionar uma formação educacional fundamentada na cidadania. Já o
componente de Espanhol é contemplado na grade curricular do Ensino Médio independente da
modalidade.
A avaliação é diagnóstica, processual, formativa, contínua e deve assegurar a recuperação no processo
de ensino-aprendizagem, é utilizada como um meio e não como um fim para a construção de
competências, e tem por objetivo diagnosticar conhecimentos prévios e adquiridos, dificuldades e o
rendimento do aluno. Visando orientar o trabalho do professor como mediador do conhecimento e para
a adoção de mecanismos, para que o aluno possa superar as dificuldades de aprendizagem e também
para subsidiar as decisões do Conselho de Classe com vistas à promoção, retenção ou reclassificação
do aluno. A Coordenação Pedagógica prima pela orientação e capacitação dos docentes para que se
utilizem das diversas ferramentas didáticas e dos diversos procedimentos avaliatórios na composição
do cenário de aprendizagem da sala de aula, com a finalidade de compor a caracterização do educando
no momento real da aprendizagem. Sendo que, a orientação é de que cada docente registre, pelo
menos, três instrumentos avaliativos diferentes por bimestre, sendo um deles avaliação escrita
individual. Portanto, a utilização das reuniões pedagógicas é fundamental na definição de estudos em
que prevaleça o processo de ensino e aprendizagem, sendo que a peça central deve ser o aprendizado
do aluno e não somente os resultados construídos a partir das avaliações. Diante disso, a avaliação
deverá apresentar, pela planilha de transparência, a síntese de todas as atividades realizadas pelos
alunos para que os mesmos se tornem competentes para atuar na sociedade.

Podemos afirmar que a avaliação permeia todo o ato de planejar, executar e, dessa forma, contribui
em toda trajetória da ação, necessária para a construção crítica de um percurso. A avaliação é uma
ferramenta importante no redimensionamento do que foi planejado. Ainda segundo Hoffman (1993,
p.18): a avaliação é uma reflexão transformada em ação. Ação, essa, que nos impulsiona a novas
reflexões. Reflexão permanente do educador sobre sua realidade, e acompanhamento passo a passo,
do educando, na sua trajetória de construção do conhecimento. Um processo interativo, por meio do
qual educandos e educadores aprendem sobre si mesmos e sobre a realidade Escolar. Para que isso
ocorra, durante todo o processo, desde o planejamento, o educador precisa perceber as manifestações
de conhecimentos que o aluno traz de suas vivências extraescolares, e as relações que constrói com os
novos conteúdos que está aprendendo. Pois assim a avaliação vai estar presente em todo o processo
de construção de saberes do aluno.
As atividades de recuperação contínua serão realizadas no decorrer de todo o ano letivo, com base nos
resultados obtidos pelos alunos nos diferentes instrumentos de avaliação e discutidos nas reuniões de
curso, no Conselho de Classe e nas observações realizadas no cotidiano da sala de aula.
O planejamento das atividades de recuperação contínua leva em consideração:
- a definição das intervenções pedagógicas do professor necessárias à superação das dificuldades
detectadas;
- o replanejamento das atividades com vistas à organização do tempo e espaço na sala de aula;
- a participação do aluno no processo de avaliação dos resultados de aprendizagem, garantindo-se
momentos de sua análise e autoavaliação dos alunos a partir das habilidades e competências
trabalhadas;
- os registros como instrumentos na Ficha de Desempenho, que revelam as ações desenvolvidas, o
processo de desenvolvimento dos alunos, os avanços, as dificuldades e as propostas de
encaminhamento;
- a utilização do Programa de Acompanhamento de Aprendizagem – PAA – como ferramenta que
oportuniza a superação de dificuldades com a orientação do docente;
- a organização e orientação de grupos de estudo envolvendo a monitoria entre os alunos, com o
acompanhamento do docente, do coordenador do curso e da Orientadora de Apoio Educacional, e
- a divulgação dos resultados aos pais ou responsáveis, na busca de sua participação e colaboração
nas atividades de estudo e na realização de tarefas complementares.
Diante dos resultados finais alcançados pelos alunos, e se os mesmos apresentarem rendimento
insatisfatório em até três componentes curriculares, à exceção dos módulos finais, poderá ser
classificado para a série/módulo subsequente em regime de Progressão Parcial, que será assim
organizado;
- os docentes são responsáveis pela elaboração e acompanhamento do cumprimento das atividades,
obedecendo aos modelos do Sistema Etec e o Coordenador de Curso fará a organização da
distribuição, recolhimento das mesmas e acompanhará seu resultado;
- a Orientadora de Apoio Educacional fará a orientação aos alunos/e se menor aos pais e/ou
responsáveis, para identificar se o processo está cumprindo sua finalidade: aquisição das
competências;
- os docentes realizarão as orientações necessárias aos alunos para o cumprimento das atividades;
- para que se evidencie a aquisição das competências, deverão ser realizadas avaliações práticas,
apresentação de seminários, e/ou outros instrumentos determinados pelos professores.
A Etec Professor Armando José Farinazzo, em sua sede e nas classes descentralizadas, busca com a
aplicação do Projeto Político Pedagógico a excelência do ensino e a permanência do aluno na Escola,
pois no desenvolvimento das atividades cotidianas, realiza o acompanhamento do desenvolvimento das
competências para oferecer ensino de qualidade visando a formação de cidadãos competentes, críticos,
conscientes, participativos e inovadores, aptos a interagir e intervir na sociedade.
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Atos Legais
Ato Legal de Criação da Etec de Fernandópolis: Decreto Nº 50.628, de 30 de março de 2006 - D.O.E. de
31/03/2006 - Seção I, pág. 3.
Designação de Fernando José Pereira como Diretor Pro Tempore 30/06/2006
Designação de Fernando José Pereira como Diretor da Etec Professor Armando José Farinazzo 15/07/2008
Designação de Valdete Aparecida Zanini Magalhães como Diretora da Etec Professor Armando José
Farinazzo 15/07/2016
Etec Professor Armando José Farinazzo: Decreto Nº 61,541, de 08-10-2015, publicado em 09-10-2015 –
denominação do nome.
Autorização de funcionamento dos cursos
Administração: Deliberação 2.1.5 da 2151ª Sessão Plenária do Conselho Estadual de Educação, Processo CEE
30/06 - Processo CEETEPS nº 002807/2005;
Informática: Deliberação 2.1.5 da 2151ª Sessão Plenária do Conselho Estadual de Educação, Processo CEE
30/06 - Processo CEETEPS nº 002807/2005;
Secretariado: Deliberação 2.1.5 da 2151ª Sessão Plenária do Conselho Estadual de Educação, Processo CEE
30/06 – Processo CEETEPS nº 002807/2005;
Açúcar e Álcool: Portaria CEETEPS 59/07 - D.O.E. de 19/03/07 e inclusão pela Portaria CEETEPS 148/07 D.O.E. de 30/06/07;
Marketing: Portaria CEETEPS 241/07 - D.O.E. de 30/08/07 e Portaria CEETEPS 307/07 - D.O.E. de 17/10/07;
Informática para Internet: Portaria CEETEPS 76/08, de 24/03/08 - D.O.E. de 26/03/08;
Jurídico: Programa de Expansão II de Educação Profissional gratuita do Estado de São Paulo;
Contabilidade: Programa de Expansão II de Educação Profissional gratuita do Estado de São Paulo;
Mecanização Agrícola: Portaria CETEC nº122, de 27/02/2012 - D.O.E 28/02/2012;
Ensino Médio: Parecer CEE nº105/98, publicado no DOE de 02/04/1998; Seção I; pág. 13;
Agrimensura: Portaria Cetec 142, de 05/10/2012, publicada no DOE de 06/10/2012;
Química Integrado ao Ensino Médio: Portaria Cetec 128, 03/10/2012, publicada no DOE 14/10/14;
Programa Vence: Resolução SE 7, de 12/03/2015 e Resolução SE 8, de 12/03/2015, publicada no site:
HTTP://ddiariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/2015/Mar%C3%A7o/17/exec1/pdf/pg_0027.pdf;
Secretariado: aprovado o plano de curso pela Portaria do Coordenador da Cetec de 17/07/2003, publicada no
DOE de 19/11/2003, seção I, página 26, a autorização do curso foi por despacho da Diretora Superintendente em
07/03/2006;
Segurança do Trabalho: aprovado pelo Despacho da Presidente Nº 012/2015 – CD, de 13-11-2015, publicado
no DOE de 25/11/2015;
Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio, aprovado pelo Decreto 58.385, de 13/09/2012, publicada
no DOE de13/11/2015;
Recursos Humanos: aprovado pelo Despacho da Presidente Nº 0485/2017 – CD, de 14-09-2017, publicado no
DOE de 19/09/2017.

Autorização do funcionamento das Classes Descentralizadas
EE Carlos Barozzi: convênio autorizando funcionamento para o 2º semestre/2010, de acordo com o Programa de
Expansão da Educação Profissional Gratuita do Estado de São Paulo II, com a Secretaria Estadual da Educação e
o Centro Paula Souza;
Estrela d’Oeste: convênio autorizando funcionamento em 2013 – Processo nº 008/2013 – Convênio nº 005/2013
– início no 2º semestre/2013 em vigência;
Mira Estrela: convênio autorizando funcionamento por meio de Convênio em fevereiro/2010 – início no 2º
semestre/2010 e encerrado em 2015;
Santa Fé do Sul: convênio autorizando funcionamento em 2012 – início no 1º semestre/2013 e encerrado em
2014;
EE Líbero de Almeida Silvares: autorizado o funcionamento em 2014 – início ano letivo de 2014 - Resolução SE
7, de 12/03/2015 e Resolução SE 8, de 13/03/2015, publicada, que trata da implementação do Programa
Vence/Vence de Ensino Médio Técnico – REDE, instituído pelo Decreto 57.121, de 11-07-2011, com alterações
introduzidas
pelo
Decreto
58.185,
de
29-06-201:
HTTP://ddiariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/2015/Mar%C3%A7o/17/exec1/pdf/pg_0027.pdf;
EE Armelindo Ferrari: autorizado o funcionamento em 2017, início ano letivo de 2018 - Resolução SE 7, de
12/03/2015 e Resolução SE 8, de 13/03/2015, publicada, que trata da implementação do Programa Vence de Ensino Médio
Técnico – REDE, instituído pelo Decreto 57.121 de 11-07-2011, com alterações introduzidas pelo Decreto 58.185 de 29-06-201
HTTP://ddiariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/2015/Mar%C3%A7o/17/exec1/pdf/pg_0027.pdf;

General Salgado: iniciado o convênio autorizando funcionamento em 2017 – Processo nº 039/2017 – Convênio nº
030/2017 – início no 1º semestre/2018 em vigência;

Meridiano: iniciado o convênio autorizando funcionamento em 2017 – Processo nº 036/2017 – Convênio nº
005/2018 – início no 1º semestre/2018 em vigência;
Fernandópolis: iniciado o convênio autorizando funcionamento em 2018 – Processo nº 011/2018 – Convênio nº
024/2018 – início no 2º semestre/2018 em vigência.

Histórico
Autorizada a funcionar em novembro de 2005 e instalada em fevereiro de 2006, quando começou
oficialmente suas atividades com o início das aulas nos cursos técnicos em Administração e em
Informática, a Etec de Fernandópolis foi oficialmente criada pelo então governador Geraldo Alckmin por
meio do Decreto nº 50.628, de 30 de Março de 2006 e em outubro de 2015 recebeu o nome de seu
Patrono, passando a denominar-se “Escola Técnica Estadual Prof. Armando José Farinazzo”.
As primeiras ações com o objetivo de instalar uma Escola Técnica em Fernandópolis foram
formalizadas por meio de convênio entre o Centro Paula Souza e a Prefeitura de Fernandópolis,
convênio este em que as partes passaram a atuar conjuntamente para viabilizar a Escola hoje existente.
Coube ao Governo do Estado de São Paulo, por meio do Centro Paula Souza, disponibilizar o prédio
para a Escola, bem como recursos para reformas de adaptação e adequação do mesmo, a aquisição de
mobiliário e equipamentos necessários, tendo ainda, a responsabilidade de contratar docentes e
designar a equipe pedagógica e de instalação. À Prefeitura de Fernandópolis, coube disponibilizar
funcionários administrativos e de manutenção, bem como de garantir os serviços essenciais e de se
responsabilizar pelas adequações iniciais das instalações.
O prédio destinado para instalar a Escola abrigou até dezembro de 2005, o CEFAM de Fernandópolis e
pertencia à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. No mesmo prédio originalmente funcionou
a tradicional Escola Sólon da Silva Varginha.
O prédio foi transferido para o Centro Paula Souza em janeiro de 2006, e contava com treze salas de
aula - seis delas aptas a abrigar laboratórios diversos e salas ambientes, 01 auditório com capacidade
de 110 pessoas, instalações administrativas e pedagógicas diversas, cozinha, cantina, sanitários. Estas
instalações receberam as reformas e adequações necessárias para receber os cursos técnicos
passando pela aprovação do CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico,
Arqueológico e Turístico de São Paulo - uma vez que a construção se achava em processo de
tombamento por se tratar de edificação concebida pelo arquiteto João Batista Vilanova Artigas, e
tiveram início no mês de Agosto de 2006. Posteriormente o prédio da Etec foi excluído do processo de
tombamento e atualmente conta com novas construções, totalizando treze salas de aula, cinco
laboratórios de Informática, um laboratório de Eventos, laboratório de Química e Microbiologia,
laboratório de Mecanização Agrícola, Laboratório de Segurança do Trabalho, dois auditórios com a
capacidade de 110 e 132 pessoas, vestiários e quadra poliesportiva coberta, totalizando uma área
construída de 4323 metros quadrados, em um terreno de 6924 metros quadrados localizado no Jardim
Paulista, região central de Fernandópolis.
A Escola iniciou as atividades em fevereiro de 2006 com dois cursos técnicos sendo em Informática e
Administração, tendo a seguinte evolução:
- no primeiro semestre de 2006 a Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em
Informática e a Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração, no
período noturno;
- no segundo semestre de 2006, implantou o curso de Secretariado e turmas no período da tarde;
- no segundo semestre do ano de 2007 passou a oferecer também a Habilitação Profissional Técnica de
Nível Médio de Técnico em Açúcar e Álcool;
- no primeiro semestre de 2008 passa a oferecer a Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de
Técnico em Marketing e Vendas, posteriormente Marketing; e o Ensino Médio, no período da manhã;
- no segundo semestre de 2008 teve início uma nova Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de
Técnico em Web Design, atualmente Informática para Internet;
- no segundo semestre de 2009 tem início na Etec de Fernandópolis uma turma de Especialização em
Java;
- no segundo semestre de 2009 foi implantada a Classe Descentralizada de Mira Estrela, com uma
turma de Administração, ficando em funcionamento até o segundo semestre de 2011;
- no segundo semestre de 2010 iniciou-se o oferecimento das Habilitações Técnicas de Nível Médio de
Técnicos em Contabilidade e Jurídico, hoje Serviços Jurídicos, na Classe Descentralizada na EE Carlos
Barozzi, objeto do Programa Expansão da Educação Profissional Gratuita do Estado de São Paulo II,
com a Secretaria Estadual da Educação e o Centro Paula Souza;

- no início de 2012 houve a implantação da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico
em Mecanização Agrícola em caráter experimental;
- no segundo semestre de 2012, ocorreu a abertura de Classe Descentralizada no município de Santa
Fé do Sul com o curso de Manutenção e Suporte em Informática, e no segundo semestre de 2013,
inicia-se uma turma da Habilitação Técnica em Administração, e no ano de 2014 tal Classe
Descentralizada fora transformada em Unidade Escolar;
- no ano de 2013 foi implantada a Classe Descentralizada de Estrela D’Oeste com a Habilitação
Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Agrimensura, no segundo semestre de 2014 iniciouse uma turma da Habilitação Técnica de Nível Médio de Técnico em Segurança do Trabalho, no
segundo semestre de 2015 iniciou-se a Habilitação Técnica de Nível Médio de Técnico em Recursos
Humanos, no primeiro semestre de 2016 teve início uma turma na Habilitação Profissional Técnica de
Nível Médio em Administração, no segundo semestre de 2017 iniciou-se uma turma na Habilitação
Profissional de Técnico em Comércio e no primeiro semestre de 2019 iniciou-se uma turma na
Habilitação Profissional de Técnico em Logística;
- no ano de 2015 além da primeira turma da Habilitação Profissional de Técnico em Química Integrado
ao Ensino Médio, foi iniciada a parceria com a Escola Estadual Líbero de Almeida Silvares - EELAS com a implantação do Programa VENCE, oferecendo a Habilitação Técnica de Nível Médio de Técnico
em Administração Integrado ao Ensino Médio, com a realização do curso em regime de inter
complementaridade, onde o aluno durante o período da manhã frequenta as aulas na Escola Estadual e
no período da tarde as aulas na Etec, atendendo a um currículo único organizado para a formação
integral dos educandos;
- no ano de 2016 a parceria com a Escola Estadual Líbero de Almeida Silvares - EELAS -, possibilitou o
oferecimento da segunda turma da Habilitação Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração
Integrado ao Ensino Médio, e outra turma na Habilitação Técnica de Nível Médio de Técnico em
Serviços Jurídicos Integrado ao Ensino Médio, também no regime de inter-complementaridade;
- no ano de 2016, na Sede, foram implantadas: a Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do
Trabalho e a Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino
Médio;
- no ano de 2018 a parceria com a Escola Estadual Armelindo Ferrari -, possibilitou o oferecimento da
primeira turma da Habilitação Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração Integrado ao
Ensino Médio, também no regime de inter-complementaridade;
- no primeiro semestre do ano 2018 foi implantada a Classe Descentralizada na cidade de Meridiano
com a Habilitação Profissional de Técnico em Logística,
- no primeiro semestre do ano 2018 foi implantada a Classe Descentralizada na cidade de General
Salgado com a Habilitação de Técnico em Administração,
- no segundo semestre do ano de 2018 foi Implantada a Classe Descentralizada na cidade de
Fernandópolis com a Habilitação de Técnico em Agronegócio.
- no ano de 2019, na Sede, foi implantada a primeira turma de Ensino Médio com Itinerário Formativo de
Ciências Exatas e Engenharias;
Atualmente a Etec Prof. Armando José Farinazzo oferece ensino para 29 turmas, assim distribuídas:
Na Sede:
- 03 turmas de Ensino Médio no período matutino;
- 01 turma de Ensino Médio com Itinerário Formativo de Ciências Exatas e Engenharias no período
matutino
- 02 turmas da Habilitação Profissional de Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, sendo:
segunda e terceira séries;
- 01 turma de primeira série da Habilitação Profissional de Técnico em Informática
para Internet Integrado ao Ensino Médio;
- 01 turma da Habilitação Profissional de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio em
parceria com a EELAS – Programa Vence, sendo de terceira série;
- 02 turmas da Habilitação Profissional de Técnicos em Serviços Jurídicos Integrado ao Ensino Médio
em parceria com a EELAS – Programa Vence, sendo: segunda e terceira séries;
- 01 turma da Habilitação Profissional de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio em
parceria com a Escola Estadual Armelindo Ferrari – Programa Vence, sendo de segunda série;
- 02 turmas da Habilitação Profissional de Técnico em Administração no período da noturno;
- 03 turmas da Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet, sendo uma no período
da vespertino e duas no período noturno;

- 02 Turmas da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Açúcar e Álcool, sendo
01 turma no período da vespertino e 01 turma no período noturno;
- 01 Turma da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Mecanização Agrícola no
período noturno;
- 01 turma da Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado no período noturno;
- 01 turma da Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho no período noturno, ainda,
Nas Classes Descentralizadas:
- 01 Turma da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Contabilidade, na Classe
Descentralizada na EE Carlos Barozzi;
- 02 Turmas da Habilitação Profissional de Técnico em Serviços Jurídicos, no período noturno, na
Classe Descentralizada na EE Carlos Barozzi;
- 01 Turma da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Recursos Humanos, na
Classe Descentralizada na EE Carlos Barozzi;
- 01 turma da Habilitação Profissional de Técnico em Logística no período noturno na classe
Descentralizada de Estrela D’Oeste;
- 01 turma da Habilitação Profissional de Técnico em Logística no período noturno na classe
Descentralizada de Meridiano;
- 01 turma da Habilitação Profissional de Técnico em Administração no período noturno na classe
Descentralizada em General Salgado; e
- 01 turma da Habilitação de Técnico em Agronegócio no período Noturna na Classe Descentralizada
Melvin Jones, em Fernandópolis.

Caracterização
Níveis e Modalidade de Ensino
Modalidade: Médio
ENSINO MÉDIO: Perfil de Conclusão: O aluno concluinte do Ensino Médio deve estar
preparado para exercer ativa e solidariamente a sua cidadania, dar prosseguimento a seus
estudos em diferentes níveis e atuar no mundo do trabalho, demonstrando, para isso, que é
capaz de: dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber usar as diferentes
linguagens para se expressar e se comunicar; construir e aplicar conceitos das diferentes áreas
do conhecimento de modo a investigar e compreender a realidade; selecionar, organizar,
relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando-os contextualizadamente para
enfrentar situações-problema e tomar decisões; organizar informações e conhecimentos
disponíveis de forma a argumentar consistentemente; recorrer a conhecimentos desenvolvidos
para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade.
ENSINO MÉDIO COM ITINERÁRIO FORMATIVO EM CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIAS:
O aluno concluinte do Ensino Médio com Itinerário Formativo em Ciências Exatas e
Engenharias deve estar preparado para exercer ativa e solidariamente a sua cidadania, dar
prosseguimento a seus estudos em diferentes níveis e atuar no mundo do trabalho,
demonstrando, para isso, que é capaz de: dominar basicamente a norma culta da língua
portuguesa e saber usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar; construir e
aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e compreender a
realidade; selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando-os
contextualizadamente para enfrentar situações-problema e tomar decisões; organizar
informações e conhecimentos disponíveis de forma a argumentar consistentemente; recorrer a
conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade.
Porém, a ênfase deste curso será nos itinerários pertinentes a áreas do conhecimento de
acordo com a BNCC, estruturada nos termos da Lei nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017.

Modalidade: Integrado
O TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO:
planeja, coordena e executa amostragem, análises físico-químicas e microbiológicas. Atua no
planejamento, coordenação, operação dos processos industriais e equipamentos nos
processos produtivos. Realiza venda e assistência técnica na aplicação de equipamentos e
produtos químicos. Participa no desenvolvimento de produtos e validação de métodos. Realiza
todas as suas atividades em conformidade com as normas técnicas, as normas de qualidade e
as boas práticas de manufatura, de laboratório, de segurança e ambientais.
MERCADO DE TRABALHO • Indústrias: químicas, petroquímicas, de açúcar e álcool,
fármacos, alimentos, bebidas, • papel e celulose, fertilizantes, tintas e vernizes, cosméticos e
perfumes, plásticos, • cerâmicos, outras. • Empresas de tratamento de água e efluentes, de
comercialização e assistência técnica • de produtos e equipamentos da área química. •
Laboratórios de calibração e certificação.
O TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET: é o profissional que desenvolve
programas de computador para Internet seguindo as especificações e paradigmas da lógica e
das linguagens de programação. Interpreta e utiliza códigos de linguagem científica e
matemática pertinentes a diversos contextos e situações; identifica e usa fontes e documentos
específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ferramentas de
desenvolvimento de sistemas para construir soluções que auxiliam no processo de criação de
interfaces e aplicativos empregados no comércio e marketing eletrônicos preocupando-se com
a eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdo de suas comunicações,
reconhecendo e respeitando os limites éticos e morais que devem ser considerados na
condução do desenvolvimento científico e tecnológico. Desenvolve e realiza a manutenção de
sites e portais na Internet e Intranet selecionando estilos e formas de comunicar-se ou
expressar-se adequados a cada situação. Utiliza categorias e procedimentos próprios do
discurso científico, artístico e digital ao organizar conhecimentos e articulá-los, partilhando
saberes e responsabilidades com autonomia e criatividade.
MERCADO DE TRABALHO: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem
da internet para desenvolvimento de serviços de suporte publicitário, comerciais e/ou
administrativos.

Modalidade: Fic
Descrição: Qualificação Básica – Formação Inicial e Continuada – QB FIC - para capacitar
o trabalhador desempregado para as novas exigências do mercado de trabalho e exercício
da cidadania.

Modalidade: Técnico
CURSO DE TÉCNICO EM AÇÚCAR E ÁLCOOL
O Técnico em Açúcar e Álcool é o profissional que atua no controle e na supervisão dos
processos tecnológicos da produção de açúcar e álcool e subprodutos. Efetua análises físicoquímicas e microbiológicas em amostras de matérias-primas e produtos intermediários nas
etapas dos processos de industrialização da cana-de-açúcar, faz controle de qualidade dos
processos, aplica normas internacionais e nacionais, respeita os padrões de higiene e
segurança do trabalho e preservação ambiental. Compõe equipe multidisciplinar nas fases de
colheita, transporte, moagem, industrialização e distribuição dos produtos e subprodutos e de
programas e procedimentos de segurança e análise de riscos.

MERCADO DE TRABALHO: Usinas de açúcar e álcool, Destilarias, Empresas distribuidoras de
combustíveis, Empresas de produção e venda de insumos industriais, Empresas distribuidoras
de açúcar, Laboratórios de pesquisa, Indústrias químicas e afins, Cooperativas de
fornecedores/ produtores de matéria-prima, Indústrias de bebidas gaseificadas, Indústrias de
bebidas destiladas e Órgãos públicos.
CURSO DE TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO
O Técnico em Agronegócio é um profissional que planeja e auxilia na organização e controle
das atividades de gestão do campo, aplicando técnicas de gestão e de comercialização que
visam ao aumento da eficiência do mercado agrícola e agroindustrial tendo total domínio das
cadeias produtivas do setor, sendo ela animal ou vegetal. Mas sua atuação não se limita aos
processos internos da propriedade rural, podendo também trabalhar em empresas comerciais,
estabelecimentos agroindustriais, serviços de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.
Além disso, é um profissional consciente de seu valor e importância para a sociedade
brasileira.
MERCADO DE TRABALHO: Empreendimentos rurais; Empresas agropecuárias, Empresas de
assistência técnica, Consultoria, Extensão rural e pesquisa e Cooperativas e associações de
produtores rurais.
CURSO DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
O 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,
financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e auxilia nos processos de
direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticas
empreendedoras. Desempenha suas atividades observando as normas de segurança, saúde e
higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental.
Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.
CURSO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE
O Técnico em Contabilidade é o profissional que desempenha tarefas relativas à
contabilidade e auxilia a administração das entidades. Analisa a documentação contábil e
elabora o plano de contas. Organiza, controla e arquiva documentos relativos à atividade
contábil e prepara as conciliações contábeis. Registra as operações de débito e crédito da
empresa, ordenando os movimentos de partidas simples e dobradas. Prepara a documentação,
apura haveres, direitos e obrigações legais. Constitui e regulariza empresas, examina e
classifica documentos fiscais e parafiscais. Auxilia no atendimento à fiscalização e precede a
consultoria empresarial. Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de
custos, efetua contabilidade gerencial e realiza controle patrimonial.
MERCADO DE TRABALHO: Trabalhar em escritórios de contabilidade, em departamentos de
contabilidade de empresas agrícolas, comerciais, industriais e de serviços, do terceiro setor e
em órgãos governamentais.
CURSO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
O Técnico em Informática para Internet é o profissional que desenvolve e realiza
manutenções em websites, portais na Internet e Intranet. Utiliza ferramentas de
desenvolvimento de projetos para construir soluções que auxiliam o processo de criação de
interfaces e aplicativos empregados no comércio e marketing eletrônicos.
MERCADO DE TRABALHO Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem
programação de computadores para Internet.
CURSO DE TÉCNICO EM LOGÍSTICA
O Técnico em Logística é o profissional que colabora na gestão dos processos de
planejamento, operação e controle de programação da produção de bens e serviços,

programação de manutenção de máquinas e de equipamentos, de compras, de recebimento,
de armazenamento, de estoques, de movimentação, de expedição, transporte e distribuição de
materiais e produtos, e executa as mesmas funções utilizando tecnologia da informação.
Identifica metodologias, sistemas, procedimentos e equipamentos e estabelece critérios para
seleção e utilização adequadas. Presta atendimento aos clientes. Elabora e interpreta tabelas,
gráficos e mapas. Implementa os procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e
higiene do trabalho no sistema logístico. Atua de forma cooperativa e solidária, segundo
princípios éticos e cidadãos.
MERCADO DE TRABALHO: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor
CURSO DE TÉCNICO EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
O Técnico em Mecanização Agrícola é o profissional que executa o planejamento e o uso
sistêmico de máquinas (veículos agrícolas), implementos, equipamentos (sistemas de controle)
e frota automotiva, bem como participa da elaboração e da execução de seus planos de
manutenção e operação. Atua no monitoramento de desempenho operacional e no
gerenciamento de operações agrícolas mecanizadas, bem como na logística de colheita e
transporte da produção. Atua na execução dos processos de produção. Atua na assistência
técnica e comercialização de máquinas e implementos agrícolas. Cumpre normas e
procedimentos de segurança no trabalho, de trânsito e movimentação de cargas e preservação
ambiental. Elabora documentação técnica.
MERCADO DE TRABALHO: Montadoras de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas;
empresas de manutenção de equipamentos agrícolas e oficinas mecânicas; empresas
concessionárias e de comercialização de acessórios e peças para veículos, equipamentos e
implementos agrícolas; empresas de transporte e logística agroindustrial; usinas de açúcar e
álcool e destilarias; empresas de consultoria na produção agrícola; fazendas e cooperativas
agrícolas.
CURSO DE TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS
O Técnico em Recursos Humanos é o profissional que executa rotinas administrativas de
pessoal com base na Legislação Trabalhista e Previdenciária. Auxilia no controle e avaliação
de subsistemas de gerenciamento e contribui para a implementação das estratégias
organizacionais. Administra pessoal, promove ações de treinamento, identifica e sugere plano
de benefícios. Descreve e classifica postos de trabalho, aplica questionários e processa
informações acerca dos trabalhadores. Atua nos processos de recrutamento, seleção e
integração, assessora as relações de trabalho e sistemas de avaliação de desempenho. Presta
serviços de comunicação oral e escrita, liderança, motivação, formação de equipes e
desenvolvimento de pessoal com empenho no crescimento simultâneo, individual e do grupo
de forma ética. Realiza ações empreendedoras e em processos de orientação sobre a
importância da segurança no trabalho e da saúde ocupacional.
MERCADO DE TRABALHO: Organizações públicas, privadas, mistas, e do terceiro setor ou
como autônomos e consultores.
CURSO DE TÉCNICO EM SECRETARIADO
O Técnico em Secretariado é o profissional que assessora o (os) executivo (os) em
linguagem nacional e internacional, aplicando as técnicas secretariais que subsidiarão o (os)
executivo (os) na tomada de decisões, inclusive para o planejamento estratégico, tático,
operacional e Plano Diretor. Exerce funções gerenciais; empreendedoras; práticas inovadoras;
ações proativas; comprometido com a cultura organizacional; gerencia o fluxo de informações:
produção documental física e eletrônica, conferência da documentação com ênfase no apoio à
gestão organizacional. Domina aplicativos e Internet na pesquisa, organização, elaboração,
atualização e manutenção de dados.
Mercado de Trabalho: Instituições, públicas, privadas, mistas e do terceiro setor: indústrias,
prestadoras de serviços e comércio.

CURSO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
O Técnico em Segurança do Trabalho é o profissional que atua em ações prelecionistas nos
processos produtivos com auxílio de métodos e técnicas de identificação, avaliação, análise e
definição de medidas de controle de riscos ambientais, de acordo com a Legislação Brasileira,
Normas Regulamentadoras e princípios de Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho.
Seleciona, controla, orienta e fiscaliza o uso de EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) e EPI
(Equipamento de Proteção Individual), bem como participa de perícias e fiscalizações.
Desenvolve ações educativas, coleta e organiza informações de Saúde e de Segurança do
Trabalho. Avalia, analisa e executa diversos programas e projetos de prevenção em Segurança
do Trabalho, dentre eles o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e demais
programas previstos nas Normas Regulamentadoras. Investiga, analisa acidentes e recomenda
medidas de prevenção e controle com a utilização de recursos tecnológicos atuais. Relacionase com todos os níveis hierárquicos da empresa nos processos de negociação através de
meios de comunicação adequados. Aprova e implementa políticas de procedimentos de Saúde
e Segurança do Trabalho.
MERCADO DE TRABALHO: Empresas públicas, Empresas privadas, Indústrias, Hospitais,
Comércios, Instituições financeiras, Mineradoras, Construção civil e Área rural.
CURSO DE TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS
O Técnico em Serviços Jurídicos é o profissional que executa serviços de suporte e apoio
técnico-administrativo a escritórios de advocacia, de auditoria jurídica, recursos humanos e
departamentos administrativos, bem como cumpre as determinações legais atribuídas a
cartórios judiciais e extrajudiciais, executando procedimentos e registros cabíveis. É
responsável pelo gerenciamento e pelo arquivo de processos e de documentos técnicos.
Presta atendimento ao público.
MERCADO DE TRABALHO: Empresas privadas, departamentos jurídicos, departamento de
recursos humanos, financeiro e contábil, escritórios de advocacia e escritórios de auditoria
jurídica e Serviços de Atendimento ao Cliente (SAC); setor público: departamentos
administrativos que necessitem de assistentes com conhecimento jurídico, cartórios
extrajudiciais e judiciais e tribunais arbitrais.

Agrupamento Discente

Classes Descentralizadas
Localização: EE Carlos Barozzi
Coordenador: Mauricio Flavio Canada
Parcerias
A Classe Descentralizada funciona em parceria com a Secretaria da Educação desde o ano de 2003,
onde se desenvolvem os cursos de Contabilidade, Serviços Jurídicos e Recursos Humanos. Ressaltase que a Classe foi implantada com os cursos de Serviços Jurídicos e Contabilidade e no segundo
semestre de 2018 iniciou-se a primeira turma do curso de Recursos Humanos. Atualmente estão em
andamento: - o Segundo Módulo de Recursos Humanos que apresentou a demanda de 80 alunos e
hoje tem 24 alunos frequentando; - o Primeiro Módulo de Contabilidade que apresentou a demanda de
64 alunos e hoje apresenta 31 alunos frequentando; - o Segundo Módulo de Serviços Jurídicos que
apresentou a demanda de 57 alunos e hoje apresenta 25 alunos frequentando; - o Terceiro Módulo de
Serviços Jurídicos que apresentou a demanda de 101 alunos e hoje apresenta 27 alunos frequentando.
Localização: Estrela d'Oeste - Núcleo Municipal de Capacitação Profissional Profª Cora Lazzarini
Martins
Coordenador Lucas Paschoalinoto
Parcerias
A Classe Descentralizada em Estrela d Oeste funciona desde o segundo semestre de 2013, com
parceria com a Prefeitura Municipal, foram ofertados diferentes cursos como Agrimensura, Recursos
Humanos, Segurança, Administração e atualmente está sendo ofertado o curso de Técnico em
Logística que apresentou a demanda de 110 alunos e apresenta hoje 37 alunos frequentando o curso.
Localização: General Salgado - Emef Ângelo Scarin
Coordenador: Danubia Aparecida Bordignoni
Parcerias
A Classe Descentralizada em General Salgado funciona desde o primeiro semestre de 2018, com
parceria com a Prefeitura Municipal, foi ofertado o curso de Administração que apresentou uma
demanda de e atualmente apresenta 30 alunos frequentando as aulas.
Localização: Meridiano - Emef Proª Paula Zangrando
Coordenador: Josilene Franco Pacheco
Parcerias
Parceria com a Prefeitura Municipal
Localização: Fernandópolis - Emef Melvin Jones
Coordenador: Fellipe Ricardo De Paula
Parcerias
A Classe Descentralizada na cidade de Fernandópolis iniciou o funcionamento no primeiro semestre de
2019, com parceria com a Prefeitura Municipal, foi ofertado o curso de Agronegócio, que apresentou
uma demanda 67 alunos de e atualmente apresenta 29 alunos frequentando as aulas.

Política de Recursos Humanos
Descrição
Considerando as pessoas como atores na instituição escolar, prioriza-se o cooperativismo,
companheirismo e colaboração mútua; e para que não se perca o fio motor que é a base da
filosofia escolar, a Etec Professor Armando José Farinazzo estruturou seu organograma com a
finalidade de facilitar a visualização da Unidade em sua totalidade.

Lista de Recursos

Administrativo

Auxiliar de Docentes

Estagiários

Docentes

Recursos Físicos
Descrição
Os recursos físicos da Etec são utilizados em sua totalidade, de modo a otimizar e garantir a eficácia do
ensino. Assim as manutenções mais simples são realizadas diariamente, tanto nos diversos ambientes
pedagógicos, como nas áreas de acesso, circulação e de apoio às atividades e ensino-aprendizagem.
Já as manutenções, reparos e adequações mais complexas, têm suas demandas levantadas durante os
semestres letivos e são efetivadas durante os dois períodos anuais de recesso escolar. Assim, as ações
detectadas como prioridades e necessitando de operacionalização com urgência, são:
- Reparo na dilatação do Prédio II, que ocasiona infiltração de água durante os períodos chuvosos;
- Reforma da Rampa de acesso à Arena Esportiva e de Eventos;
- Reparo na escadaria de acesso ao Prédio II;
- Reparo no muro de arrimo que dá acesso ao pátio entre os prédios;
- Ampliação da Cozinha da Escola, refeitório e da área de manutenção / limpeza;
- Reparo na dilatação do Prédio I entre as salas de aula e a biblioteca (com rachaduras muito
importantes) e rampa de acesso aos andares;
- Solução para os problemas de alagamento no prédio da incubadora;
- Revisão da estrutura com relação a infiltrações e repintura geral dos Prédios I, II e da Diretoria;
- Manutenção no vazamento da Caixa d’água.

Lista de Recursos
Incubadora

Cozinha
Capacidade
Área: 7,55 m²
Alunos
Descrição: Cozinha para Incubados e Orientação de Apoio Educacional - 1° piso.

Hall de Entrada
Capacidade
Área: 18,38 m²
Alunos
Descrição: Hall de acesso à Incubadora (Incubatec) / Recepção.

Piso Inferior
Capacidade
Área: 84,12 m²
Alunos

Descrição: Espaço compartilhado para incubados e gestão; apropriado para a realização de reuniões,
assembleias e conselhos.

Piso Superior
Capacidade
Área: 83,72 m²
Alunos
Descrição: 4salas (em forma de divisórias) para os incubados

Sala de Gestão
Capacidade
Área: 15,42 m²
Alunos
Descrição: Sala do Gestor da Incubadora - 2° piso.

Sala de Orientação de Apoio Educacional
Capacidade
Área: 7,56 m²
Alunos
Descrição: Sala de orientação e apoio educacional - 1° piso.

Sala de Reuniões
Capacidade
Área: 21,56 m²
Alunos
Descrição: Sala para reuniões dos incubados - 2° piso.

Prédio 1

Auditório 1
Capacidade
Área: 93,59 m²
Alunos
Descrição: Auditório para apresentações com 200 lugares.

Biblioteca / Laboratório de LTT
Capacidade
Área: 94 m²
Alunos
Descrição: Biblioteca e Laboratório de Linguagem, Tecnologia e Trabalho.

Cozinha
Capacidade
Área: 21,85 m²
Alunos
Descrição: Cozinha de preparo da alimentação dos alunos (merenda) - Empresa terceirizada.

Hall
Capacidade
Área: 29,5 m²
Alunos
Descrição: Hall do piso inferior - acesso ao Prédio 2

Hall de Entrada
Capacidade
Área: 57 m²
Alunos
Descrição: Hall de acesso à escola (Secretaria).

Laboratório de Automação
Capacidade
Área: 47 m²
Alunos
Descrição: Utilização nas aulas de Automação dos cursos técnicos e nas aulas de física do Ensino Médio.

Laboratório de Hardwares e Redes
Capacidade

Área: 46,36 m²
Alunos
Descrição: Para utilização nas aulas de Instalação e Manutenção de Computadores e Redes de computadores.

Laboratório de Informática 1
Capacidade
Área: 46,85 m²
Alunos
Descrição: Laboratório de Informática para utilização de todos os cursos.

Laboratório de Informática 2
Capacidade
Área: 46,92 m²
Alunos
Descrição: Laboratório de Informática para utilização de todos os cursos.

Laboratório de Informática 3
Capacidade
Área: 46,68 m²
Alunos
Descrição: Laboratório de Informática para utilização de todos os cursos.

Laboratório de Química e Microbiologia
Capacidade
Área: 94,33 m²
Alunos
Descrição: Laboratório de Química e Microbiologia para experimentos e utilização dos cursos de Açúcar e Álcool,
Ensino Médio e Química Integrado ao Ensino Médio.

Pátio
Capacidade
Área: 419 m²
Alunos
Descrição: Pátio e refeitório (adaptado).

Sala de Aula 1
Capacidade
Área: 46,46 m²
Alunos
Descrição: Sala de aula climatizada com suporte multimídia (Datashow e som).

Sala de Aula 2
Capacidade
Área: 46,30 m²
Alunos
Descrição: Sala de aula climatizada com suporte multimídia (Datashow e som).

Sala de Aula 3
Capacidade
Área: 46,73 m²
Alunos
Descrição: Sala de aula climatizada com suporte multimídia (Datashow e som).

Sala de Aula 4
Capacidade
Área: 46,69 m²
Alunos
Descrição: Sala de aula climatizada com suporte multimídia (Datashow e som).

Sala de Aula 5

Capacidade
Área: 46,80 m²
Alunos
Descrição: Sala de aula climatizada com suporte multimídia (Datashow e som).

Sala de Aula 6
Capacidade
Área: 46,30 m²
Alunos
Descrição: Sala de aula climatizada com suporte multimídia (Datashow e som).

Sala de Coordenação e Servidor
Capacidade
Área: 11 m²
Alunos
Descrição: Sala de coordenação e servidor de dados (CPD).

Sala dos Professores
Capacidade
Área: 35 m²
Alunos
Descrição: Sala dos Professores e Funcionários

Secretaria Acadêmica
Capacidade
Área: 21 m²
Alunos
Descrição: Secretaria Acadêmica de atendimento ao aluno/funcionários e professores.

Prédio 2

Auditório 2
Capacidade
Área: 116,28 m²
Alunos
Descrição: Auditório para apresentações com 141 lugares.

Hall
Capacidade
Área: 33,90 m²
Alunos
Descrição: Hall do 2º andar.

Hall
Capacidade
Área: 33,85 m²
Alunos
Descrição: Hall do 1º andar.

Hall de Entrada
Capacidade
Área: 71 m²
Alunos

Descrição: Hall de acesso ao Prédio 2.

Hall Diretoria Administrativa
Capacidade
Área: 34,48 m²
Alunos
Descrição: Hall (secretaria) de acesso à Diretoria Administrativa.

Laboratório de Desenho
Capacidade
Área: 56,50 m²
Alunos
Descrição: Laboratório de Informática com ferramentas para Desenho nas aulas de Autocad e Design.

Laboratório de Eventos
Capacidade
Área: 57,60 m²
Alunos
Descrição: Laboratório para aulas de Administração, Secretariado e informática (Notebooks).

Laboratório de Informática 4
Capacidade
Área: 57,34 m²
Alunos
Descrição: Laboratório de Informática para utilização de todos os cursos.

Laboratório de Mecanização Agrícola e Segurança do Trabalho
Capacidade
Área: 445 m²
Alunos
Descrição: Laboratório compartilhado de Mecanização Agrícola e Segurança do Trabalho.

Sala de Apoio Administrativo
Capacidade
Área: 18,45 m²
Alunos
Descrição: Sala de Apoio à Diretoria Administrativa - 3° andar.

Sala de Aula 7
Capacidade
Área: 56,27 m²
Alunos
Descrição: Sala de aula climatizada com suporte multimídia (Datashow e som).

Sala de Aula 8
Capacidade
Área: 57,33 m²
Alunos
Descrição: Sala de aula climatizada com suporte multimídia (Datashow e som).

Sala de Aula 9
Capacidade
Área: 55,80 m²
Alunos
Descrição: Sala de aula climatizada com suporte multimídia (Datashow e som).

Sala de Aula 10
Capacidade
Área: 57,12 m²
Alunos
Descrição: Sala de aula climatizada com suporte multimídia (Datashow e som).

Sala de Aula 11
Capacidade
Área: 56,40 m²
Alunos
Descrição: Sala de aula climatizada com suporte multimídia (Datashow e som).

Sala de Aula 12
Capacidade
Área: 56,80 m²
Alunos
Descrição: Sala de aula climatizada com suporte multimídia (Datashow e som).

Sala de Aula 13
Capacidade
Área: 56,47 m²
Alunos
Descrição: Sala de aula climatizada com suporte multimídia (Datashow e som).

Sala de Coordenação
Capacidade
Área: 9 m²
Alunos
Descrição: Sala para coordenação pedagógica - 2° andar do Prédio 2

Sala de Coordenação
Capacidade
Área: 15,51 m²
Alunos
Descrição: Sala de Coordenação de Cursos – 3º Andar

Sala Diretoria Administrativa
Capacidade
Área: 17,03 m²
Alunos
Descrição: Sala da Diretoria Administrativa da escola – 3º Andar

Quadra

Cozinha
Capacidade
Área: 13,24 m²
Alunos
Descrição: Cozinha utilizada pela empresa de limpeza (terceirizada).

Quadra Poliesportiva
Capacidade
Área: 814,13 m²
Alunos
Descrição: Quadra de utilização das aulas de Educação Física e diversos eventos.

Recursos Materiais
Descrição
A Etec Professor Armando José Farinazzo possui ambientes equipados, com a finalidade de atender às
necessidades da comunidade escolar, portanto, serão apresentados os equipamentos de cada espaço
físico da Escola, importante salientar que alguns equipamentos estão com mais de doze anos de
utilização e começam a apresentar problemas constantes.

Lista de Recursos
Equipamento
Agitador
Amplificador e mesa de som
Amplificador e mesa de som

Qtdd
5
1
1

Departamento

Andaime

1

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho

Anemômetro Digital Portátil
Ar Condicionado
Ar Condicionado
Ar Condicionado
Ar Condicionado
Ar Condicionado
Ar Condicionado
Armário
Armário
Armário

3
1
17
1
14
7
7
6
10
14

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Laboratório de Automação
Prédio 1 e Secretaria
Laboratório de Química e Microbiologia
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Prédio Administrativo-Direção
Incubadora e Sala dos Professores
Prédio Administrativo-Direção
Incubadora e Sala dos Professores
Prédio 1 e Secretaria

Armário
Armário
Armário
Armário
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
autoclave
balança
Bancada de Elétrica
Bancada WEG
bancadas

2
6
6
1
1
3
5
20
6
2
5
1
1
4

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Quadra Poliesportiva
Quadra Poliesportiva
Incubadora e Sala dos Professores
Prédio 1 e Secretaria
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Prédio Administrativo-Direção
Laboratório de Química e Microbiologia
Laboratório de Química e Microbiologia
Laboratório de Automação
Laboratório de Automação
Laboratório de Automação

banco
banho de aquecimento
banho termostatizado
Banquetas
Banquetas

1
1
1
20
20

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Laboratório de Química e Microbiologia
Laboratório de Química e Microbiologia
Laboratório de Química e Microbiologia
Laboratório de Automação

Laboratório de Química e Microbiologia
Prédio 1 e Secretaria
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos

Banquetas
Banquetas
Banquetas
Bebedouro
Bebedouro
Bebedouro
Bebedouro
bomba de vácuo

1
22
10
3
4
1
1
4

Bomba Digital Programável de Amostragem
de Poeira e Gases Modelo Gilian Gilair – 5
2

Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Laboratório de Química e Microbiologia
Prédio 1 e Secretaria
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Prédio 1 e Secretaria
Prédio Administrativo-Direção
Incubadora e Sala dos Professores
Laboratório de Química e Microbiologia
Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho

Cabos para Medidor de Estresse Térmico
Cadeira
Cadeira

2
393
336

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Prédio 1 e Secretaria

Cadeira
Cadeira
Cadeira
Cadeira
Cadeira

1
41
2
11
44

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Prédio Administrativo-Direção
Quadra Poliesportiva
Laboratório de Automação
Incubadora e Sala dos Professores

Calibrador para Dosímetro e Decibelímetro
CAL-5000
2
Câmara fria
1
Câmera Filmadora
1
Câmera Fotográfica
1
Câmera Fotográfica
1
capela de exaustão
1
Capela de Exaustão de Gases
1
capela de fluxo laminar
1

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Prédio 1 e Secretaria
Prédio Administrativo-Direção
Prédio 1 e Secretaria
Prédio Administrativo-Direção
Laboratório de Química e Microbiologia
Laboratório de Química e Microbiologia
Laboratório de Química e Microbiologia

Carreta móvel com motor

1

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho

Carteiras em aço com assento e encosto
Chuveiro e Lava Olhos de Emergência

38
1

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Laboratório de Química e Microbiologia

Colhedora de Cana de Açúcar
Compressor
condutivímetro
Contador de colônias
Datashow
Datashow
Datashow
Datashow

1
1
1
2
17
1
9
10

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Prédio 1 e Secretaria
Laboratório de Química e Microbiologia
Laboratório de Química e Microbiologia
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Laboratório de Automação
Prédio 1 e Secretaria
Prédio Administrativo-Direção

Decibelímetro
Destilador

1
1

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Laboratório de Química e Microbiologia

Detector de 4 Gases Portátil DG-500

1

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho

Determinador de acidez
Determinador de umidade
Digestor de amostras

1
1
1

Laboratório de Química e Microbiologia
Laboratório de Química e Microbiologia
Laboratório de Química e Microbiologia

Dosímetro Digital Portátil DOS – 600

2

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho

Dosímetro Digital SL 355
DVR
DVR
Espectrofotômetro
estufa
Ferro de Solda
Ferro de Solda
Fogão
Fogão
Fontes
Fotômetro
Freezer

1
1
1
2
5
1
3
1
1
23
1
1

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Prédio 1 e Secretaria
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Laboratório de Química e Microbiologia
Laboratório de Química e Microbiologia
Laboratório de Automação
Prédio 1 e Secretaria
Prédio Administrativo-Direção
Prédio 1 e Secretaria
Laboratório de Automação
Laboratório de Química e Microbiologia
Prédio 1 e Secretaria

Freza
Gaveteiro
Gaveteiro
Gaveteiro

1
3
5
2

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Prédio Administrativo-Direção
Incubadora e Sala dos Professores

Gaveteiro
Geladeira
Geladeira
Geladeira

2
1
1
1

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Prédio Administrativo-Direção
Laboratório de Química e Microbiologia
Incubadora e Sala dos Professores

GPS
Hub de dados
Hub de dados
Hub de dados
Impressora
Impressora
Impressora
Impressora
Kit Arduíno
kit carrinho didático - arduino
kit didático - arduino
Localizador de Cabo de Rede
Longarina
Longarina
Longarina
Luneta

1
1
3
1
5
3
4
3
1
1
1
1
4
5
23
1

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Prédio Administrativo-Direção
Prédio 1 e Secretaria
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Prédio 1 e Secretaria
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Prédio Administrativo-Direção
Incubadora e Sala dos Professores
Laboratório de Automação
Laboratório de Automação
Laboratório de Automação
Prédio 1 e Secretaria
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Incubadora e Sala dos Professores
Prédio 1 e Secretaria
Laboratório de Química e Microbiologia

Luxímetro Digital LD- 400

5

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho

Luxímetro Digital – ITLD 260

1

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho

Maca em aço

1

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho

Maleta - TST
Maleta Planta SMAR
manta de balão de destilação
MasterSux - limpeza

4
1
1
1

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Laboratório de Automação
Laboratório de Química e Microbiologia
Prédio 1 e Secretaria

Medidor de Estresse Térmico
Medidor de PH

3
4

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Laboratório de Química e Microbiologia

Medidor de Temperatura e Umidade Digital

1

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho

Medidor de Temperatura e Umidade HT -70
Mesa
Mesa
Mesa
Mesa

2
2
14
20
1

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Quadra Poliesportiva
Prédio Administrativo-Direção
Incubadora e Sala dos Professores
Laboratório de Automação

Mesa
Mesa
Mesa
Mesa
Microcomputador
Microcomputador
Microcomputador
Microcomputador
Microcomputador
Microdestilador
Microfone
Microfone
Microfone
Microondas
Microondas
Microondas
Microscópio
Minicasa de medição
Módulo Didático
Motor
Mufla

1
137
325
1
5
58
1
95
13
1
1
7
1
1
2
1
11
1
1
5
1

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Prédio 1 e Secretaria
Laboratório de Química e Microbiologia
Prédio Administrativo-Direção
Prédio 1 e Secretaria
Laboratório de Automação
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Incubadora e Sala dos Professores
Laboratório de Química e Microbiologia
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Prédio Administrativo-Direção
Prédio 1 e Secretaria
Prédio Administrativo-Direção
Prédio 1 e Secretaria
Laboratório de Química e Microbiologia
Laboratório de Química e Microbiologia
Laboratório de Automação
Laboratório de Automação
Laboratório de Automação
Laboratório de Química e Microbiologia

Multímetro Digital
Multímetro Digital
No-break
No-break
Notebook

1
8
1
2
2

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Prédio 1 e Secretaria
Prédio Administrativo-Direção
Prédio 1 e Secretaria
Prédio 1 e Secretaria

Notebook
Notebook
Opencell TE
Osciloscópio
Painel Didático

2
23
1
1
27

Prédio Administrativo-Direção
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Laboratório de Química e Microbiologia
Laboratório de Automação
Laboratório de Automação

Palco
Planta SMAR
Polarímetro
Prateleira
Prateleira
Rack de dados
Rack de dados
Refratômetro
Roteador Central
Roteador Wireless
Roteador Wireless
Roteador Wireless
Roteador Wireless
Separador de Partículas
Servidor
Servidor
Som amplificado
Som amplificado
Switch de dados
Switch de dados
Switch de dados
Tablet
Tela de Projeção
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone

1
1
1
1
27
4
5
2
1
1
4
3
2
1
1
3
2
1
9
1
5
1
5
4
10
5
7

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Laboratório de Automação
Laboratório de Química e Microbiologia
Quadra Poliesportiva
Prédio 1 e Secretaria
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Prédio 1 e Secretaria
Laboratório de Química e Microbiologia
Prédio 1 e Secretaria
Prédio Administrativo-Direção
Prédio 1 e Secretaria
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Incubadora e Sala dos Professores
Laboratório de Química e Microbiologia
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Prédio 1 e Secretaria
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Prédio 1 e Secretaria
Prédio 1 e Secretaria
Prédio Administrativo-Direção
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Prédio Administrativo-Direção
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Prédio 1 e Secretaria
Incubadora e Sala dos Professores
Prédio Administrativo-Direção

Termômetro Infravermelho
Testador de cabo de rede

2
1

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Prédio 1 e Secretaria

Torno
Torso
Transformador

1
1
2

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Laboratório de Química e Microbiologia
Laboratório de Automação

Trator

1

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho

Tripé para Medidor de Estresse Térmico
Turbidímetro
TV
TV
TV

2
1
1
1
4

Laboratório de Mecanização Agrícola e
Segurança do Trabalho
Laboratório de Química e Microbiologia
Incubadora e Sala dos Professores
Prédio 2 e Diretora de Serviços Administrativos
Prédio 1 e Secretaria

1

TV

Prédio Administrativo-Direção

Recursos Financeiros
Os principais recursos financeiros desta Unidade de Ensino Técnico, e que possibilitam o seu
desenvolvimento são provenientes do Centro Paula Souza e da Associação de Pais e Mestres - APM.
Sendo que oriundo do Centro Paula Souza é o adiantamento mensal e pelas matrículas, rematrículas,
ações específicas (festa do cachorro quente, da pizza e sorvete) e percentual dos Vestibulinhos, a APM.
Cumpre lembrar que os recursos da APM são recebidos em Janeiro, Junho, Julho e Dezembro
oriundos das rematrículas semestrais e das matrículas dos alunos por meio de Vestibulinho e por
ações pontuais. E projetos como Dinheiro Direto na Escola e Proemi - Programa Ensino Médio
Inovador.
As despesas da Escola,no ano de 2018, foram as seguintes:
- despesas com telefone R$4.862,00;
- despesas com energia R$126.811,00;
- despesas com água R$ 42.483,45.

Serviços Terceirizados Colegiados, Organizações
Na Etec Professor Armando José Farinazzo, contamos com os serviços de limpeza, merenda e
segurança terceirizados, sendo que as empresas que prestam estes serviços são:
- empresa responsável pela segurança, Dumbar, vigência do contrato até 30/08/2019.
- empresa responsável pelo serviço de limpeza, Provac - Mão de obra Terceirizada Ltda., vigência do
contrato até 26/09/2019.
- empresa responsável pelo serviço de merenda, STA, vigência do contrato até 07/2019 .
- empresa responsável pelo serviço de limpeza na Classe Descentralizada EE Carlos Barozzi, Pluri,
vigência até 24/07/2019.
O gestor dos serviços terceirizados é o Diretor de Serviço da Área Administrativa Fábio Rodrigo dos
Santos.

Colegiados, organizações e instituições auxiliares

APM da Etec de Fernandópolis 2019
Descrição
Diretoria Executiva
Diretor Executivo – Fabio Rodrigo dos Santos
Vice-Diretor Executivo – Vera Lucia Gonçalves Padilha
Secretário – Gabriel Arantes Romão da Silva
Diretor Financeiro – Vivian de Oliveira Morelli
Vice-Diretor Financeiro – Leandro Bordignon Uliana
Diretor Cultura, Esportivo e Social – Samuel Gonçalves Trindade
Diretor de Patrimônio – Ueliton dos Santos Ferreira
Conselho Deliberativo
Diretor Nato – Valdete Aparecida Zanini Magalhães
Membros

Professores
Indiara Joice Tarquete de Castro
Lucas Paschoalinoto
Danubia Bordignoni Ferreira
Pais de Alunos
Humberto Mares de Jesus Cerqueira
Amilton César Mendes da Silva
Renata Cristina Galavotti
Lara Sandra Mara da Cunha
Alunos Maiores de 18 anos
Romeu Soares Silva Franchetti
Wesley Almeida dos Santos
Associados Admitidos
Luiz Henrique Balbo
Nelson Teixeira de Campos Filho
Conselho Fiscal
Conselheiros
Joel Gouveia Baptista
Luiz Augusto Ferreira Dionizio
Solange Aparecida Garnica Dionizio

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA
Descrição
Presidente – Cristiano Felipe Stegun Almeida
Vice-Presidente – Joel Gouveia Baptista
Secretário – Suzimara Regina Batista Rizzo
Secretária Substituta – Elaine Cristina Siqueira

Conselho de Escola
Descrição
Segundo o Regimento Escolar no Artigo 11 - O Conselho de Escola tem as seguintes atribuições: I deliberar sobre: a) o projeto político-pedagógico da escola; b) as alternativas de soluções para os
problemas acadêmicos e pedagógicos; c) as prioridades para aplicação de recursos. II – estabelecer
diretrizes e propor ações de integração da Etec com a comunidade; III - propor a implantação ou
extinção de cursos oferecidos pela Etec, de acordo com as demandas locais e regionais e outros
indicadores; IV - aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar; V - apreciar os relatórios
anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas. § 2º - O
Conselho de Escola reunir-se-á ordinariamente, no mínimo, duas vezes a cada semestre e,
extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou pela maioria de seus membros. § 3º As reuniões do Conselho de Escola devem contar com a presença mínima da maioria simples de seus
membros. § 4º - Nas decisões a serem tomadas por maioria simples, todos os membros terão direito a
voto, cabendo ao diretor o voto de desempate. Conselho de Escola 2019 Representantes da
Comunidade Escolar Diretor da Escola: Valdete Aparecida Zanini Magalhães Diretor de Serviços e
Relações Institucionais: Marília Almeida Chinet Representante dos Professores: Gislaine Aparecida
Lucatte Viana Representante dos Servidores Técnicos e Administrativos: Inara Ligia Valdambrini
Representante dos Pais de Alunos: Rosana Glaucia Malaquias Representante dos Alunos: Douglas dos
Santos Vieira Representante das Instituições Auxiliares: Fábio Rodrigo dos Santos Representantes da
Comunidade Extraescolar Representante de Órgão de Classe: Ulisses Alvarenga de Souza
Representante do Poder Público Municipal: Teresa Cristina Gonçalves Souza Representante dos
Empresários: Gabriel Ponciano da Silva Fernandes Representante dos Alunos Egressos: Jefferson
Cristiano Guimarães Tadei Representante de Instituições de Ensino: Alexandre Bernardes
Representante de demais segmentos de interesse da escola(ACIF): Vinicius Pezati Alves
Representante de demais segmentos de interesse da escola(Sindicato Rural): Nelson Gregorini Júnior

Grêmio Estudantil
Descrição

GREMIO ESTUDANTIL 2017 CRE-W(Chapa Revoluciona Estudantil-Wins) Presidente – Gustavo da
Silva Medici Vice Presidente – Gabriel Pereira de Melo Secretario Geral – Vitor Chimelli Neves 1º
Secretario - Ramon Hirata Martins Bueno Tesoureiro Geral -Lorraine Silva Requena 1º Tesoureiro Natalia Cristina da Silva Rovoli Diretor Social - Elienai Raissa Nathalie Régis Diretor de Imprensa/Redes
Sociais - Leonardo dos Santos Souza Diretor de Esportes - Pedro Afonso Toledo Mazeti Diretor de
Cultura – Marcelo Willian Rodrigues Lucio Diretor de Saúde Meio Ambiente – Yasmin do Nascimento
Matheus Suplentes - Pamela Flavia Soares da Silva Felipe Crasnojam Dias Romanenghi Orador Alessandro Rodrigo Fresneda Perez Junior Segue o Estatuto do Grêmio Estudantil ESTATUTO –
GRÊMIO ESTUDANTIL CAPÍTULO I Da denominação, Sede e Objetivos Art. 1º - O Grêmio Estudantil é
o órgão máximo de representação dos estudantes da Escola Técnica Estadual Professor Armando José
Farinazzo – Centro Paula Souza, localizada na cidade de Fernandópolis/SP e fundada em 30 de março
de 2006, com sede neste Estabelecimento de Ensino. Parágrafo Único - As atividades do Grêmio regerse-ão pelo presente Estatuto, aprovado em Assembleia Geral convocada para este fim. Art. 2º - O
Grêmio tem por objetivos: I - Representar condignamente o corpo discente; II - Defender os interesses
individuais e coletivos dos alunos do Colégio; III - Incentivar a cultura literária, artística e desportiva de
seus membros; IV - Promover a cooperação entre administradores, funcionários, professores e alunos
no trabalho Escolar, buscando seus aprimoramentos; V- Realizar intercâmbio e colaboração de caráter
cultural e educacional com outras instituições de ensino, assim como a filiação às entidades gerais
UMES (União Municipal dos Estudantes Secundaristas), UBES (União Brasileira dos Estudantes
Secundaristas), etc.; VI - Lutar pela democracia permanente na Escola, através do direito de
participação nos órgãos (entidades) internos de deliberação da Escola; VII – Lutar pela democracia,
pela independência e respeito às liberdades fundamentais do homem, sem distinção de raça, sexo,
posição social, cor, nacionalidade, convicção política ou religiosa; VIII – Manipular e investir fundos
arrecadados, desde que sejam revertidos a favor do Grêmio e sejam prestadas contas ao Conselho
Fiscal, obedecido este Estatuto. CAPÍTULO II Do Patrimônio, sua Constituição e Utilização Art. 3º - O
patrimônio do Grêmio se constituirá por: I - Contribuição voluntária de seus membros; II - Contribuição
de Terceiros; III - Subvenções, juros, correções ou dividendos resultantes das contribuições; IV Rendimentos de bens móveis e imóveis que o Grêmio venha a possuir; V - Rendimentos auferidos em
promoções da entidade. Art. 4º - A Diretoria será responsável pelos bens patrimoniais do Grêmio e
responsável por eles perante às instâncias deliberativas. § 1° Ao assumir a Diretoria do Grêmio, o
Presidente e o Tesoureiro deverão assinar um recibo para o Conselho Fiscal, discriminando todos os
bens da entidade. § 2º Ao final de cada mandato, o Conselho Fiscal conferirá os bens e providenciará
outro recibo, a ser assinado pela nova Diretoria. § 3º Em caso de ser constatada alguma irregularidade
na gestão dos bens, o Conselho Fiscal fará um relatório e entregará ao Conselho de Representantes de
Classe, na Assembleia Geral, para que possam ser tomadas as providências cabíveis. § 4 º O Grêmio
não se responsabilizará por obrigações contraídas por estudantes ou grupos sem ter havido prévia
autorização da Diretoria. CAPÍTULO III Da Organização do Grêmio Estudantil Art. 5º - São instâncias
deliberativas do Grêmio: a) Assembleia Geral dos Estudantes; b) Conselho de Representantes de
Classe; c) Diretoria do Grêmio. SEÇÃO I Da Assembleia Geral Art. 6º - A Assembleia Geral é o órgão
máximo de deliberação da entidade, nos termos deste Estatuto, e compõe-se por todos os sócios do
Grêmio e, excepcionalmente, por convidados do Grêmio, que se absterão do direito de voto. Art. 7º - A
Assembleia Geral se reunirá ordinariamente: I - Nas datas estipuladas pelos estudantes na própria
Assembleia; II - Ao término de cada mandato, para deliberar sobre a prestação de contas da Diretoria,
parecer do Conselho Fiscal e formação da Comissão Eleitoral (CE), que decidirá sobre as eleições para
a nova Diretoria do Grêmio. Parágrafo Único. A convocação para a Assembleia será feita em Edital,
com antecedência mínima de quarenta e oito (48) horas, sendo esta de competência da Diretoria do
Grêmio. Art. 8º - A Assembleia Geral se reunirá extraordinariamente, quando convocada por 2/3 do
Conselho Fiscal, 2/3 do Conselho de Representantes de Classe ou 50% + 1 da Diretoria do Grêmio. Em
qualquer caso, a convocação será feita com o mínimo de antecedência de 24 horas, com discriminação
completa e fundamentada dos assuntos a serem tratados, em casos não previstos neste Estatuto. Art.
9º - As Assembleias Gerais, Ordinárias e Extraordinárias, devem ser realizadas, em primeira
convocação, com a presença de mais da metade dos alunos da Escola ou, em segunda convocação,
trinta minutos depois, com qualquer número de alunos. § 1º. A Assembleia Geral vai deliberar com
maioria simples dos votos, sendo obrigatório o quórum mínimo de 10% dos alunos da Escola para sua
instalação. § 2°. A Diretoria será responsável pela manutenção da limpeza e da ordem quando for
realizado qualquer evento, assembleia ou reunião do Grêmio. Art. 10 - Compete à Assembleia Geral: I Aprovar e reformular o Estatuto do Grêmio; II - Discutir e votar as teses, recomendações, moções,
adendos e propostas apresentadas por qualquer um de seus membros; III - Denunciar, suspender ou

destituir diretores do Grêmio de acordo com resultados de inquéritos procedidos, desde que
comunicado e garantido o direito de defesa do acusado, sendo que qualquer decisão tomada neste
sentido deve contar com 2/3 ou mais dos votos; IV - Receber e considerar os relatórios da Diretoria do
Grêmio e sua prestação de contas, apresentada juntamente com o Conselho Fiscal; V - Marcar, caso
necessário, Assembleia Extraordinária, com dia, hora e pautas fixadas; VI - Aprovar a constituição da
Comissão Eleitoral, sempre composta por alunos de todos os turnos em funcionamento na Escola.
SEÇÃO II Do Conselho de Representantes de Turma Art. 11 - O Conselho de Representantes de
Classe é a instância intermediária de deliberação do Grêmio, sendo o órgão de representação exclusiva
dos estudantes, devendo ser constituído somente pelos representantes de classe, eleitos anualmente
e/ou semestralmente pelos estudantes de cada turma. Art. 12 - O Conselho de Representantes de
Classe se reunirá ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando convocado pela
Diretoria do Grêmio. Parágrafo Único. O Conselho de Representantes de Classe funcionará com a
presença da maioria absoluta de seus membros, deliberando por maioria simples de voto. Art. 13 - O
Conselho de Representantes de Classe será eleito anualmente e/ou semestralmente, em data a ser
deliberada pelo Grêmio e/ou equipe pedagógica. Art. 14 - Compete ao Conselho de Representantes de
Classe: a) Discutir e votar sobre propostas da Assembleia Geral e da Diretoria do Grêmio; b) Velar pelo
cumprimento do Estatuto do Grêmio e deliberar sobre os casos omissos; c) Assessorar a Diretoria do
Grêmio na execução de seu programa administrativo; d) Apreciar as atividades da Diretoria do Grêmio,
podendo convocar para esclarecimentos qualquer um de seus membros; e) Deliberar, dentro dos limites
legais, sobre assuntos do interesse do corpo discente de cada turma representada; f) Deliberar sobre a
vacância de cargos da Diretoria do Grêmio. SEÇÃO III Da Diretoria Art. 15 - A Diretoria do Grêmio será
constituída pelos seguintes cargos: I – Presidente; II - Vice-Presidente; III - Secretário-Geral; IV - 1°
Secretário; V - Tesoureiro-Geral; VI - 1° Tesoureiro; VII - Diretor Social; VIII - Diretor de Imprensa; IX Diretor de Esportes; X - Diretor de Cultura; XI - Diretor de Saúde e Meio Ambiente. Parágrafo Único.
Cabe à Diretoria do Grêmio: I - Elaborar o plano anual de trabalho, submetendo-o ao Conselho de
Representantes de Classe e Conselho Escolar; II - Colocar em prática o plano aprovado; III - Divulgar
para a Assembleia Geral: • As normas que regem o Grêmio; • As atividades desenvolvidas pela
Diretoria; • A programação e a aplicação dos recursos financeiros do Grêmio. IV - Tomar medidas de
emergência, não previstas no Estatuto, e submetê-las ao Conselho de Representantes de Classe; V Reunir-se ordinariamente pelo menos uma vez por mês, e extraordinariamente a critério do Presidente
ou de 2/3 da Diretoria. Art. 16 - Compete ao Presidente: • Representar o Grêmio dentro da Escola e fora
dela; • Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias do Grêmio; • Assinar, juntamente
com o Tesoureiro-Geral, os documentos relativos ao movimento financeiro; • Assinar, juntamente com o
Secretário-Geral, a correspondência oficial do Grêmio; • Representar o Grêmio no Conselho Escolar; •
Cumprir e fazer cumprir as normas do presente Estatuto; • Desempenhar as demais funções inerentes a
seu cargo. Art. 17 - Compete ao Vice-Presidente: a) Auxiliar o Presidente no exercício de suas funções;
b) Substituir o Presidente nos casos de ausência eventual ou impedimento temporário e nos casos de
vacância do cargo. Art. 18 - Compete ao Secretário-Geral: a) Publicar avisos e convocações de
reuniões, divulgar editais e expedir convites; b) Lavrar atas das reuniões de Diretoria; c) Redigir e
assinar com o Presidente a correspondência oficial do Grêmio; d) Manter em dia os arquivos da
entidade. Art. 19 - Compete ao 1º Secretário: Auxiliar o Secretário-Geral em todas as suas funções e
assumir o cargo em caso de vacância do mesmo. Art. 20 - Compete ao Tesoureiro-Geral: a) Ter sob
seu controle todos os bens do Grêmio; b) Manter em dia a escrituração de todo o movimento financeiro
do Grêmio; c) Assinar com o Presidente os documentos e balancetes, bem como os relativos à
movimentação financeira; d) Apresentar, juntamente com o Presidente, a prestação de contas ao
Conselho Fiscal. Art. 21 - Compete ao 1º Tesoureiro: Auxiliar o Tesoureiro-Geral em todas as suas
funções e assumir o cargo em caso de vacância. Art. 22 - Compete ao Diretor Social: a) Coordenar o
serviço de Relações Públicas do Grêmio; b) Organizar os colaboradores de sua Diretoria; c) Organizar
festas promovidas pelo Grêmio; d) Zelar pelo bom relacionamento do Grêmio com os gremistas, com a
Escola e com a comunidade. Art. 23 - Compete ao Diretor de Imprensa: a) Responder pela
comunicação da Diretoria com os sócios e do Grêmio com a comunidade; b) Manter os membros do
Grêmio informados sobre os fatos de interesse dos estudantes; c) Editar o órgão oficial de imprensa do
Grêmio; d) Escolher os colaboradores para sua Diretoria. Art. 24 - Compete ao Diretor Cultural: a)
Promover a realização de conferências, exposições, concursos, recitais, festivais de música e outras
atividades de natureza cultural; b) Manter relações com entidades culturais; c) Promover a organização
de grupos musicais, teatrais, etc.; d) Escolher os colaboradores de sua Diretoria. Art. 25 - Compete ao
Diretor de Esportes: a) Coordenar e orientar as atividades esportivas do corpo discente; b) Incentivar a
prática de esportes organizando campeonatos internos; c) Escolher os colaboradores de sua Diretoria.

Art. 26 - Compete ao Diretor de Saúde e Meio Ambiente: a) Promover a realização de palestras,
exposições e concursos, sobre saúde e meio ambiente; b) Manter relações com entidades de saúde e
meio ambiente; c) Incentivar hábitos de higiene e conservação do ambiente escolar; d) Escolher os
colaboradores de sua Diretoria. SEÇÃO IV Do Conselho Fiscal Art. 27 - O Conselho Fiscal se compõe
de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, escolhidos na reunião do Conselho de
Representantes de Classe, entre seus membros. Art. 28 - Ao Conselho Fiscal compete: • Examinar os
livros contábeis e papéis de escrituração da entidade, a sua situação de caixa e os valores em depósito;
• Lavrar o Livro de "Atas e Pareceres" do Conselho Fiscal, com os resultados dos exames procedidos; •
Apresentar, na última Assembleia Geral Ordinária, que antecede a eleição do Grêmio, relatório sobre as
atividades econômicas da Diretoria; • Colher, do Presidente e do Tesoureiro-Geral eleitos, recibo
discriminando os bens do Grêmio; • Convocar Assembleia Geral Extraordinária sempre que ocorrerem
motivos graves e urgentes dentro da área de sua competência. CAPÍTULO IV Dos Associados Art. 29 São sócios do Grêmio todos os alunos matriculados e frequentes. Art. 30 - São direitos do Associado: a)
Participar de todas as atividades do Grêmio; b) Votar e ser votado, observadas as disposições deste
Estatuto; c) Encaminhar observações, moções e sugestões à Diretoria do Grêmio; d) Propor mudanças
e alterações parciais ou totais neste Estatuto. Art. 31 - São deveres dos Associados: • Conhecer e
cumprir as normas deste Estatuto; • Informar à Diretoria do Grêmio sobre qualquer violação dos direitos
dos estudantes cometida na área da Escola ou fora dela; • Manter luta incessante pelo fortalecimento do
Grêmio. CAPÍTULO V Do Regime Disciplinar Art. 32 - Constitui infração disciplinar: a) Usar o Grêmio
para fins diferentes dos seus objetivos, visando o privilégio pessoal ou de grupos; b) Deixar de cumprir
as disposições deste Estatuto; c) Prestar informações referentes ao Grêmio, que coloquem em risco a
integridade de seus membros; d) Praticar atos que venham a ridicularizar a entidade, seus sócios ou
seus símbolos; e) Atentar contra a guarda e o emprego dos bens do Grêmio. Art. 33 - São competentes
para apurar as infrações dos itens "a" a "d" o Conselho de Representantes de Classe, e do item "e" o
Conselho Fiscal. Parágrafo Único. Em qualquer das hipóteses do artigo anterior, será facultado ao
infrator o direito de defesa ao Conselho de Representantes de Classe ou ao Conselho Fiscal, conforme
o caso. Art. 34 - Apuradas as infrações, serão discutidas em Assembleia Geral e aplicadas as penas de
suspensão ou expulsão do quadro de sócios do Grêmio, conforme a gravidade da falta. Parágrafo
Único. O infrator, caso seja membro da Diretoria, perderá seu mandato, devendo responder pelas
perdas e danos perante as instâncias deliberativas do Grêmio. CAPÍTULO VI Do Regime Eleitoral Título
I Dos Elegíveis Eleitores Art. 35 - São elegíveis para os cargos da Diretoria todos os brasileiros natos ou
naturalizados, desde que matriculados na Escola e com frequência constante. Parágrafo Único. Para o
cargo de Presidente, o aluno não pode estar cursando o 3° ano do Ensino Médio. Art. 36 - São
considerados eleitores todos os estudantes matriculados e frequentes. Título II Da Comissão Eleitoral e
Forma de Votação Art. 37 - A Comissão Eleitoral deve ser escolhida em Assembleia Geral, pelo menos
um mês antes do final da gestão. A Comissão deve ser composta por alunos de todos os turnos em
funcionamento na Escola. Os alunos da Comissão não poderão concorrer às eleições. A Comissão
definirá o calendário e as regras eleitorais que devem conter: • Prazo de inscrição de chapas; • Período
de campanha; • Data da eleição; • Regimento interno das eleições. Art. 38 - As inscrições de chapas
deverão ser feitas com os membros da Comissão Eleitoral, em horários e prazos previamente
divulgados, não sendo aceitas inscrições fora do prazo ou horário. Art. 39 - Somente serão aceitas
inscrições de chapas completas. Título III Da Propaganda Eleitoral Art. 40 - A propaganda das chapas
será por meio de material conseguido ou confeccionado pela própria chapa. Parágrafo Único. É vedada
a ajuda de qualquer pessoa que trabalhe na Escola à chapa, na criação, confecção ou fornecimento de
material ou dinheiro para a propaganda eleitoral. Art. 41 - É expressamente proibida a campanha
eleitoral fora do período estipulado pela Comissão Eleitoral, bem como a boca de urna no dia das
eleições. Art. 42 - A destruição ou adulteração da inscrição de qualquer chapa por membros de outra
chapa, bem como a desobediência ao que está previsto nos artigos 40 e 41, uma vez comprovadas pela
Comissão Eleitoral, implicarão na anulação da inscrição da chapa infratora. Parágrafo Único. Toda
decisão de impugnação de chapas só poderá ser tomada por maioria absoluta da Comissão Eleitoral,
após exame de provas e testemunhas. Título IV Da Votação Art. 43 - O voto será direto e secreto,
sendo que a votação será realizada em local previamente escolhido pela Comissão Eleitoral e aprovado
pela Direção da Escola, no horário normal de funcionamento de cada turno. Art. 44 - Cada chapa
deverá designar um fiscal, identificado com crachá, para acompanhar todo o processo de votação e
apuração dos votos. Art. 45 - Só votarão os estudantes presentes em sala na hora da votação. Art. 46 A apuração dos votos deverá ocorrer logo após o término do processo de votação, em uma sala
isolada, em que permanecerão apenas os membros da Comissão Eleitoral e os fiscais de chapa.
Nenhum outro estudante poderá entrar ou permanecer nesta sala durante o processo de apuração.

Parágrafo Único. Fica assegurado às entidades estudantis o direito de acompanhar todo o processo
eleitoral. Art. 47 - Todo ato de anulação de votos ou urnas será efetivado a partir da decisão soberana
do Presidente da Comissão Eleitoral, baseado na comprovação do ato que implicou na anulação. Art.
48 - Não será aceito nenhum pedido de recontagem de votos ou recursos de qualquer chapa após a
divulgação dos resultados oficiais das eleições, salvo nos casos em que se comprove inobservância
deste regulamento por parte da Comissão Eleitoral. Art. 49 - O mandato da Diretoria do Grêmio será de
1 (um) ano, a partir da data da posse. Art. 50 - Cabe à Comissão Eleitoral dar posse à Diretoria eleita
uma semana após a data da eleição da mesma. CAPÍTULO VII Disposições Gerais e Transitórias Art.
51 - O presente Estatuto poderá ser modificado mediante proposta de qualquer membro do Grêmio, do
Conselho de Representantes de Classe ou pelos membros, em Assembleia Geral. Parágrafo Único. As
alterações serão discutidas pela Diretoria, pelo Conselho de Representantes de Classe e aprovadas em
Assembleia Geral, por meio de maioria absoluta de votos. Art. 52 - As representações dos sócios do
Grêmio só serão consideradas pela Diretoria ou pelo Conselho de Representantes de Classe quando
formuladas por escrito e devidamente fundamentadas e assinadas. Art. 53 - A dissolução do Grêmio só
ocorrerá quando a Escola for extinta ou quando a Assembleia Geral assim deliberar, por maioria
absoluta de votos, revertendo-se seus bens a entidades congêneres. Art. 54 - Nenhum sócio poderá se
intitular representante do Grêmio sem a devida autorização, por escrito, da Diretoria. Art. 55 Revogadas as disposições em contrário, este Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação pela
Assembleia Geral do corpo discente, configurando a entidade como Grêmio Estudantil autônomo,
representante dos estudantes da referida Escola, com finalidades preestabelecidas neste Estatuto, não
podendo ser proibido ou cancelado por nenhum indivíduo, grupo ou autoridade, conforme a Lei Federal
n. 7398/85.

Planejamento Estratégico
Missão
Oferecer ensino de qualidade visando a formação de cidadãos competentes, críticos, conscientes,
participativos e inovadores, aptos a interagir e intervir na sociedade.

Visão
Ser referência internacional em educação por meio de um ensino de qualidade que promova inovação
empreendedora, pesquisa, conhecimento, cultura, empregabilidade e desenvolvimento integral do
educando para a cidadania.

Características do Corpo Discente
Observa-se nos dados fornecidos pelo NSA:

A faixa etária
dos alunos se apresenta:
- 49% dos alunos estão na faixa etária entre 17 e 21 anos, sendo a maioria, seguida por 31,52% que
estão na faixa etária entre 12 e 16 anos;
- a população entre 22 e 31 anos somam 12,23% dos alunos e a minoria, de 2,39% dos alunos
apresentam faixa etária superior a 41 anos.

No quesito referente a renda familiar, observa-se:
- que a maioria dos alunos se encontram entre as faixas de 01 a 03 salários mínimos – 58,99%
- sendo 32,63% de 1 a 2 salários mínimos e 26,36 de 02 a 03 salários, caracterizando um
público de baixa renda.

- que 58,74% dos alunos residem na cidade de Fernandópolis e 41,26% dos alunos residem
na circunvizinhança/região.
Tais informações são primordiais para o norteamento do trabalho desenvolvido em sala de aula pelos
docentes; uma vez que, leva-se em consideração tanto a faixa etária, quanto a renda familiar para o
atendimento ao currículo.

Estágios e Aprendiz Paulista
Alunos Estágios
Curso
Quantidade
por curso
Administração
Administração EAD
Administração Vence
Agronegócio
Ensino Médio
Informática para Internet
Mecanização Agrícola
Recursos Humanos
Secretariado EAD
Serviços Jurídicos
Serviços Jurídicos Vence

5
2
1
1
9
7
2
4
1
2
1

Total

35

Com a observação dos gráficos, percebe-se que o maior número de estagiários se encontra nos cursos
do Ensino Médio, de Administração de Informática para Internet e de Recursos Humanos.

Alunos do Programa Aprendiz
Paulista
Curso
Quantidade
por curso

Administração
Logística
Mecanização Agrícola
Secretariado
Serviços Jurídicos

3
11
1
1
1

Total

16

O Programa Aprendiz Paulista oportuniza estágio para 16 alunos, ressalta-se que as vagas
estão concentradas no curso de Logística.
Mapeamento de Totais de Alunos- 1º semestre de 2019
Médio
Outra Etec

Médio
fora do
CPS

Médio
Concluído

Total

0

0

0

0

120

20

0

0

0

0

40

33

35

2

0

39

27

68

Administração
ETIM
Química

30

27

0

0

0

0

57

39

40

0

0

0

0

79

Contabilidade

24

16

0

0

23

17

40

Logística

40

27

0

0

35

32

67

Recursos
Humanos

21

6

0

0

6

21

27

Gestão e
Negócios
Gestão e
Negócios

Secretariado

32

8

1

0

25

14

40

Serviços
Jurídicos

46

19

1

0

25

39

65

Gestão e
Negócios

Serviços
Jurídicos
ETIM
Informática
para Internet

18

22

0

0

0

0

80

34

74

17

0

59

32

108

Informática
para Internet
ETIM

18

22

0

0

0

0

40

Açúcar e Álcool

41

29

22

0

36

12

70

Química
ETIM
Agronegócio

43

37

0

0

0

0

80

14

19

0

0

9

24

33

Mecanização
Agrícola
Segurança do

4

33

1

0

11

25

37

15

25

0

0

8

32

40

Eixo
Tecnológico
-Educação
Básica
Educação
Básica
Educação
Básica
Gestão
e
Negócios
Gestão
e
Negócios
Controle e
Processos
Industriais
Gestão e
Negócios
Gestão e
Negócios
Gestão e
Negócios

Informação
e
Comunicaçã
o
Informação
e
Comunicaçã
o
Produção
Industrial
Produção
Industrial
Recursos
Naturais
Recursos
Naturais
Segurança

CursoHabilitação

Feminino

Masculino

Ensino Médio

66

54

Ensino MédioCiências Exatas
e Engenharias
Administração

20

Médio
na
Etec

Trabalho
527

485

44

0

276

275

1012

Analisando o gráfico acerca do Mapeamento de Totais de Alunos- Primeiro Semestre de 2019, concluise que:
- 527 pertencem ao sexo feminino e 485 são do sexo masculino;
- 44 alunos frequentam o Ensino Médio na Etec;
- 276 alunos frequentam o Ensino Médio fora da Etec;
- 275 alunos já concluíram o Ensino Médio, ressalta-se que os mesmos se concentram nos cursos de:
Contabilidade, Logística, Recursos Humanos, Serviços Jurídicos, Informática para Internet,
Agronegócio, Mecanização Agrícola e Segurança do Trabalho.

Características Regionais
Etec Professor Armando José Farinazzo está situada na cidade de Fernandópolis, que por sua vez se
localiza no noroeste do estado de São Paulo, estando a uma altitude de 535 metros.
Fernandópolis dista 554 km da cidade de São Paulo e cerca 120 km de São José do Rio Preto, 80 km
da divisa com Minas Gerais e 85 km do limite com o Mato Grosso do Sul. Tem uma população de
68.823 habitantes (IBGE/2018) e área de 549 797 km².
De acordo com o site oficial da prefeitura de Fernandópolis o setor de serviços representa 67,69% da
riqueza gerada no Município. A indústria responde por 29,35% e o setor de agropecuária, cerca de
2,97%.
O número de estabelecimentos no município de Fernandópolis teve uma evolução significativa nos
últimos anos no setor de serviços e principalmente no setor comercial (setor com maior número de
estabelecimentos), enquanto que no setor industrial não houve um grande aumento deste número.
Na divisão de empregos ocupados por setor, pode-se notar que o setor de serviços é historicamente o
que mais emprega, tendo maior crescimento após 1997. O setor de comércio, segundo maior
empregador no município desde 1997, ultrapassou o setor industrial, teve as mesmas características do
setor de serviços. Já o setor industrial que teve seu número de trabalhadores crescendo até 1996 se
mantém estável nos últimos anos.

AtividadeEconômica

Total
71.051,66
446.972,52
1.078.061,36

Agropecuária
Indústria
Serviços, exclusive administração, defesa, Educação e saúde públicas e
Seguridade Social
Administração, defesa, Educação e saúde públicas e Seguridade Social

243.389,02

Fonte: IBGE 2016

Quantidade de estabelecimentos por setor
Cidade de FERNANDOPOLIS- Estabelecimentos-Quantidade de estabelecimentos por setor
Setor
COMÉRCIO
SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INDÚSTRIA
CONSTRUÇÃO CIVIL
AGROPECUÁRIA, EXTR VEGETAL, CAÇA E PESCA
Total

Quantidade
1.011
740
200
178
153
2.282

Cadastro Central de Empresas
Unidades Locais

3.366

%
44,30
32,43
8,76
7,80
6,70

Número de Empresas Atuantes

3.220

Pessoal ocupado

19.828

Salário Mensal

2,1

Salários e outras remunerações

386.312,00

Desse modo a Etec busca atender as necessidades do município e da região, e assim contribuir para
maior preparo dos alunos para atenderem as demandas do comércio local e regional principalmente na
área da prestação de serviços.
Considerando os dados citados acima a Escola Técnica Estadual Professor Armando José Farinazzo
conta atualmente com cursos nos eixos tecnológicos de Gestão e Negócios (Administração - Modular e
Integrado ao Programa VENCE, Serviços Jurídicos - Modular e Integrado ao Programa VENCE,
Contabilidade, Logística e Secretariado), Informação e Comunicação (Informática, Informática para
a Internet Modular e Integrado ao Ensino Médio e Desenvolvimento de Sistemas), Produção Industrial
(Açúcar e Álcool), Recursos Naturais (Mecanização Agrícola), Controle e Processos Industriais
(Química Integrado ao Ensino Médio), Segurança (Segurança do Trabalho), Ensino Médio e Ensino
Médio com Itinerário Formativo em Ciências Exatas e Engenharias.
Abaixo seguem dados estatísticos da cidade e região.
População por faixa etária
Conforme o censo 2010 a população de Fernandópolis (todos Os Setores) é distribuída entre homens e
mulheres. A População masculina, representa 31.518 hab, e a população feminina, 33.178 hab. O
gráfico abaixo demonstra essa relação:
Fernandópolis (todos Os Setores): Homens x Mulheres

Censo

Homens

Mulheres

Censo 2010

31.518

33.178

Faixa etária

População

Porcentagem

0 a 4 anos

3299

5.1%

0 a 14 anos

11645

18%

15 a 64 anos

45675

70.6%

65 anos e +

7375

11.4%

Com a análise dos dados da tabela acima, percebe-se que a maior parte da população de
Fernandópolis está entre 15 e 64 anos, idade em que os mesmos podem estudar e fazer cursos na
Escola.
Dados tabulados sobre a População de Fernandópolis (todos Os Setores)
Domicílios Particulares Permanentes

25.379

População Residente

64.696

População Homens

31.518

População Mulheres

33.178

Razão de Dependência Jovens

25.5%

Razão de Dependência Idosos

16.1%

Razão de Dependência Total

41.6%

Índice de Envelhecimento

63.2%

Razão de Masculino x Feminino

95%

Razão Crianças-Mulheres

22%

Média de moradores por Domicílios

3

Proporção de domicílios ocupados

86.2%

Proporção de domicílios não ocupados

13.8%

Em relação a tabela acima, ressalta-se o índice de envelhecimento da população de 63,2% e
dependência dos jovens de 25,5%, demonstrando um mercado aberto para a qualificação dos mesmos.

PIB por setor
Segundo dados do Seade de 2012, o Produto Interno Bruto do município é formado pelas atividades
desenvolvidas no interior da cidade, sendo que o setor de serviços apresenta uma importância de
794,93 milhões, seguido do setor secundário e da agropecuária.
Economia
PIB * (em milhões de R$)
PIB * da Industria (em milhões de R$)
PIB * dos Serviços (em milhões de R$)
PIB * da Agropecuária (em milhões de R$)
Total de Arrecadação de Impostos Municipais (em milhões de R$)
Total das Despesas Municipais com Investimentos (em milhões de R$)
Seade - 2012

1.117,41
293,51
794,93
28,97
6,2879

A análise da Tabela referente a economia de Fernandópolis, confirma novamente que o Setor de
Serviços se destaca no total do PIB da cidade.
Salários por ocupação
Cidade de FERNANDOPOLIS- Média salarial-Média salarial por ocupação
Ocupação

Valor (R$)

+ DIRIGENTES DE EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES

6.782

+ PROFESSORES DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

5.976

+ DIRETORES DE EMP SERV DE SAÚDE

4.311

+ MEMBROS SUPERIORES E DIRIGENTES DO PODER PÚBLICO

3.819

+ PROFESSORES DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

2.934

+ PROFISSIONAIS DO ENSINO

2.870

+ PROFESSORES DE CIÊNCIAS EXATAS

2.774

+ TEC. POLIVANTES

2.746

+ TEC. NÍVEL MÉDIO EM SERV DE TRANSPORTES

2.587

+ GERENTES

2.524

+ PROFESSORES DE CIÊNCIAS SOCIAIS

2.451

+ PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO

2.414

+ TRAB EM IND DE PROCESSOS CONTÍNUOS

2.393

+ TRAB EM SERV DE REP E MANUT. MECÂNICA

2.034

+ TEC. NÍVEL MÉDIO NAS CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

2.001

+ TRAB NA FAB E INSTAL. ELETROELETRÔNICA

1.914

+ TEC. NÍVEL MÉDIO DAS CIÊNCIAS FÍSICAS

1.872

+ OP DE PRODUÇÃO

1.830

+ TRAB NA MECANIZANÃO AGROPECUÁRIA

1.794

+ POLIMANTENEDORES

1.757

+ ESCRITURÁRIOS

1.756

+ TRAB DA TRANSF DE METAIS

1.686

+ TEC. NÍVEL MÉDIO DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

1.631

+ TRAB DE FUNÇÕES TRANSVERSAIS

1.599

+ OUTROS TRAB. DA CONSERVAÇÃO

1.585

+ COMUNICADORES, ARTISTAS E RELIGIOSOS

1.491

+ VENDEDORES E PREST DE SERVIÇOS DO COMÉRCIO

1.454

+ TRAB FAB DE ALIMENTOS

1.426

+ TRAB DAS IND DE MADEIRA E MOBILIÁRIO

1.396

+ TRAB NA EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA

1.318

+ PESCADORES E EXTRATIVISTAS FLORESTAIS

1.281

+ TRAB. DO ARTESANATO

1.277

+ MONTADORES DE APARELHOS

1.236

+ TRAB DE INSTAL SIDERÚRGICAS E DE MAT DE CONSTRUÇÃO

1.231

+ OUTROS TÉC. DE NÍVEL MÉDIO

1.226

+ TRAB DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

1.194

+ TRAB. NAS INDÚSTRIA TÊXTIL

1.168

+ PRODUTORES NA EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA

1.135

+ TRAB DOS SERVIÇOS

1.115

+ TRAB. DE INST. E MÁQ. DE FAB. DE CELULOSE E PAPEL

1.102

+ TRAB. NAS IND EXTRATIVA E DA CONST. CIVIL

1.095

+ JOALHEIROS

1.086

+ TEC. NÍVEL MÉDIO DOS SERVIÇOS CULTURAIS

1.083

RAIS - 2014

Ocupação da população de 18 anos ou mais - Município - Fernandópolis - SP

Taxa de atividade - 18 anos ou mais
Taxa de desocupação - 18 anos ou mais
Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais

2000

2010

65,27
11,33
53,49

68,29
5,49
65,19

54,65
40,55

70,12
53,21

30,90
68,46
88,95

12,78
67,63
91,47

Nível educacional dos ocupados
% dos ocupados com fundamental completo - 18 anos ou mais
% dos ocupados com médio completo - 18 anos ou mais
Rendimento médio
% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 anos ou mais
% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 anos ou mais
% dos ocupados com rendimento de até 5 s.m. - 18 anos ou mais

Fonte: PNUD,

Ipea e FJP

Observando os dados da tabela acima sobre a Ocupação da população de 18 anos ou mais, percebese que:
- a taxa de desocupação diminuiu de 2000 para 2010;
- houve um aumento no grau da formalização dos ocupados de 53,49 % para 65,19%;
- houve um aumento na % de ocupados com Ensino Médio Completo;
- e um aumento na % de ocupados com rendimento de até 5 salários mínimos.

Vulnerabilidade social
Vulnerabilidade Social - Município - Fernandópolis - SP
Crianças e Jovens

1991

Mortalidade infantil
18,03
% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola
% de crianças de 6 a 14 fora da escola
12,23
% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são vulneráveis, na população dessa faixa
% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos
2,81
Taxa de atividade - 10 a 14 anos
-

2000

2010

14,20
67,75
4,19
9,60

12,82
36,00
0,61
3,05

3,70
9,90

1,47
4,04

7,34

7,28

2,05
3,44

1,06
0,96

28,82

10,20

Família
% de mães chefes de família sem fundamental e com filho menor, no 7,88
total de mães chefes de família
% de vulneráveis e dependentes de idosos
2,44
% de crianças extremamente pobres
4,85
Trabalho e Renda
% de vulneráveis à pobreza

42,19

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação informal

43,56

30,46

98,02

99,47

Condição de Moradia
% da população em domicílios com banheiro e água encanada

91,32

Fonte: PNUD, Ipea e FJP

Quanto ao índice de Vulnerabilidade Social que caracteriza a condição dos grupos de indivíduos que
estão à margem da sociedade, ou seja, pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão social,
principalmente por fatores socioeconômicos, percebe-se que algumas das principais características que
marcam o estado de vulnerabilidade social são as condições precárias de moradia e saneamento, os
meios de subsistência inexistentes e a ausência de um ambiente familiar, por exemplo.
Todos esses fatores compõem o estágio de risco social, ou seja, quando o indivíduo deixa de ter
condições de usufruir dos mesmos direitos e deveres dos outros cidadãos, devido ao desequilíbrio
socioeconômico instaurado.
Entende-se que as pessoas que são consideradas “vulneráveis sociais” são aquelas que estão
perdendo a sua representatividade na sociedade, e geralmente dependem de auxílios de terceiros para
garantirem a sua sobrevivência, portanto, percebe-se que:
- 30,46% das pessoas de 18 anos ou mais sem Ensino Fundamental completo exercem ocupações
informais, fato este que tem oportunizado a Escola a oferta de cursos de qualificação rápidas para a
população local.
-ainda caracterizando socialmente a população em 2016, o salário médio mensal era de 2.1 salários
mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 29.0%. Na
comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 369 de 645 e 154 de 645,
respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 1368 de 5570 e 519
de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário
mínimo por pessoa, tinha 27.3% da população nessas condições, o que o colocava na posição 560 de
645 dentre as cidades do estado e na posição 5113 de 5570 dentre as cidades do Brasil;
- e caracterizando o município com relação a índices de alfabetização, em 2015, os alunos dos anos
iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média de 6.5 no IDEB. Para os alunos dos anos finais,
essa nota foi de 5.2. Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos
iniciais colocava esta cidade na posição 170 de 645. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a
posição passava a 123 de 645. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 99.4 em
2010. Isso posicionava o município na posição 49 de 645 dentre as cidades do estado e na posição 283
de 5570 dentre as cidades do Brasil.
Com a observação dos dados acima descritos, a Escola busca ampliar o campo de estágios e a
diversificação de cursos para contribuir para a formação de cidadãos capazes de atuarem no mercado
de trabalho.

Avaliação do cumprimento de metas do ano anterior

Metas

Meta: Implantar em todos os cursos da Etec de Fernandópolis projetos interdisciplinares
permanentes que contextualizem os conhecimentos até 2018.
Duração (anos): 5

Resultado
Meta Atingida, pois em todos os cursos da Escola são desenvolvidos projetos interdisciplinares,
conforme relatórios arquivado na Coordenação Pedagógica e como segue: • Administração
Economia Criativa • Administração General Salgado Economia Criativa • Açúcar e Álcool
Glossário Técnico Fabricação do Bolinho de Nó Festival da primavera Plantio da cana de
açúcar • Agronegócio Placas de nomenclatura da horta (inglês e português) Plantio de mudas
na mata ciliar do córrego da escola Horta produção e comercialização de Vegetais Assessoria
voluntária ao produtor rural • Comércio Divulgação Logística Árvore de Natal • Contabilidade
Interligando os componentes do Terceiro Módulo de Contabilidade • Ensino Médio Enamorados
da Literatura Festival da Primavera • Infonet Glossário Técnico • Informática Lixo Eletrônico •
Logística Inventar e Inovar é só começar • Mecanização Agrícola Ponte com palitos e Braço
Hidráulico • Química Enamorados da Literatura Festival da Primavera Show de moléculas •
Recursos Humano Arrecadação de brinquedos e alimentos para o projeto Sonhadores Análise

de Currículos Cálculos de Folha de pagamento no Excel • Secretariado Apresentação em
línguas diferentes • Segurança do Trabalho Análise de Risco e Possibilidade de Incêndio nos
ambientes da Etec Prof. Armando Jose Farinazzo • Serviços Jurídicos Montagem do Processo
Penal Imagens para provas
Justificativa
Descrição: O objetivo desta meta será desenvolver nos docentes a importância do trabalho
diversificado e interdisciplinar, que está sendo concretizado com a elaboração de Projetos
permanentes em todos os cursos. Vale ressaltar que os cursos do Ensino Médio, Informática
para Internet, Mecanização Agrícola e Administração já apresentam projetos permanentes
como segue:
- nos cursos de Ensino Médio, Informática para Internet Integrado e Química Integrado, são
realizados os seguintes projetos: Enamorados da Literatura, Desfile de roupas Recicláveis,
Festival da Primavera e Festival de Bandas Internacionais;
- no curso de Informática para Internet, o projeto PHotonet;
- no curso de Mecanização Agrícola, o Integramec;
- no curso de Administração, o projeto Economia Criativa e
- em todos os módulos 1s dos cursos Técnicos é realizado o Glossário Técnico.
Nos módulos seguintes dos cursos de Açúcar e Álcool, Segurança do Trabalho, Contabilidade
e Serviços Jurídicos, os professores estão sendo orientados e desafiados a organizarem
projetos interdisciplinares que serão implementados, assim como o foram os acima, além de
ser mostrada a todos a importância da realização desta contextualização.

Meta: Implantar o curso de Edificações até 2021.
Duração (anos): 4
Resultado
Meta em estudo
Justificativa
Descrição: A Escola pretende continuar os estudos para a viabilidade de implantação do
curso.
Meta: Implantar curso de especialização para o Curso de Açúcar e Álcool e em Logística
Reversa até 2019
Duração (anos): 4
Resultado
Meta em estudo, no ano de 2018 o foco foi na reestruturação do curso de Mecanização
Agrícola, com o auxílio do professor Joel. O professor foi convidado para auxiliar na
reestruturação do curso de Açúcar e Álcool, o que impossibilitou o avanço em tal meta.
Justificativa
Descrição: Na Escola existe a Comissão formada pela equipe de gestão, o ATA, a Orientadora
Educacional e os Coordenadores de Curso, que estão na fase de análise do Plano de Curso,
dos Laboratórios necessários para a implantação do referido curso, bem realizando a análise
dos indicadores locais e regionais para a posterior implantação do curso.

Meta: Diminuir em 20% os gastos com os danos ao patrimônio da Escola até o ano de 2019.
Duração (anos): 2
Resultado
A meta ainda não foi atingida, pois houve uma redução no ano de 2018 de 16%, levando-se em
consideração que as cadeiras dos Laboratórios de Informática não foram consertadas, tal

índice seria bem menor caso houvessem sido realizados tais consertos. As estratégias para
atendimento das metas continuarão a ser desenvolvidas em busca do atingimento da meta no
ano de 2019.
Justificativa
Descrição: A Escola apresentou gastos com a manutenção de mobiliário e equipamentos,
pretende-se a diminuição dos gastos por meio de campanhas de conscientização, ações do
Grêmio e a implementação e continuidade do Projeto 5s. Vale ressaltar que no ano de 2015
foram gastos R$ 81.660,66, em 2016 foram gastos R$142.687,32, demonstrando um aumento
nos gastos para a manutenção do patrimônio. Para cumprimento da meta pretende-se que haja
uma diminuição de, pelo menos, 10% do valor gasto em 2016 no ano de 2017e para o ano de
2019 a diminuição de, pelo menos, 10% do valor gasto em 2107.

Meta: Utilizar metodologias ativas para o aprendizado e formação profissional, respeitando
estilos de aprendizagem, em 100% dos componentes curriculares dos cursos da Escola no ano
letivo de 2018
Duração (anos): 2
Resultado
Meta Atingida. Em todos os cursos têm sido desenvolvidas metodologias ativas voltadas para a
contextualização do ensino, visto que em todos os cursos foram realizada atividades
diferenciadas voltadas ao desenvolvimento do protagonismo e autonomia na tomada de
decisões, com a realização das atividades abaixo: • Administração: Economia Criativa •
Administração General Salgado: Economia Criativa • Açúcar e Álcool: Glossário Técnico,
Fabricação do Bolinho de Nó, Festival da primavera e Plantio da cana de açúcar • Agronegócio;
Placas de nomenclatura da horta (inglês e português),Plantio de mudas na mata ciliar do
córrego da escola, Horta produção e comercialização de Vegetais e Assessoria voluntária ao
produtor rural • Comércio: Divulgação Logística e Árvore de Natal • Contabilidade: Interligando
os componentes do Terceiro Módulo de Contabilidade • Ensino Médio: Enamorados da
Literatura e Festival da Primavera • Informática para Internet: Glossário Técnico • Informática:
Lixo Eletrônico • Logística: Inventar e Inovar é só começar • Mecanização Agrícola: Ponte com
palitos e Braço Hidráulico • Química: Enamorados da Literatura, Festival da Primavera e Show
de moléculas • Recursos Humanos: Arrecadação de brinquedos e alimentos para o projeto
Sonhadores, Análise de Currículos e Cálculos de Folha de pagamento no Excel • Secretariado:
Apresentação em línguas diferentes • Segurança do Trabalho: Análise de Risco e Possibilidade
de Incêndio nos ambientes da Etec Prof. Armando Jose Farinazzo • Serviços Jurídicos:
Montagem do Processo Penal e Imagens para provas
Justificativa
Descrição: Estão sendo desenvolvidos projetos para o atendimento aos diferentes estilos de
aprendizagem dos alunos, como meio de contextualização do ensino e com isso espera-se a
melhoria no processo de aprendizagem e formação profissional.

Meta: Aprimorar o Projeto Horário na Medida Certa até 2021
Duração (anos): 4
Resultado
Meta em andamento, pois no ano de 2019 houve uma evolução na confecção dos horários,
mas pretende-s o aprimoramento do horário de modo pedagógico com base nas avaliações
realizadas pela equipe.Percebe-se melhorias na área da gestão e do acompanhamento dos
alunos, mas se fazem necessárias adaptações.
Justificativa

Descrição: O Projeto Horário na Medida Certa se iniciou no segundo semestre de 2016, onde
os horários foram organizados pelos coordenadores antes da atribuição de aulas, procurando
manter os horários dos docentes, com ajustes quanto aos ajustes pedagógicos necessário, no
segundo momento seguiu-se o formato de 2016:
- para o 1º semestre do ano de 2017, por ocasião da atribuição de aulas, o horário foi
organizado no mesmo formato, mas percebeu-se a necessidade de acertos coletivos
especialmente no quesito utilização de laboratórios;
- para o segundo semestre de 2017, pretende-se a organização por curso, como no formato
anterior, porém uma checagem coletiva da utilização dos laboratórios e dos horários referentes
aos componentes de LTT, II e ECO, com mais afinco;
- no ano de 2018, pretende-se continuar a organização dos horários como no segundo
semestre de 2017, bem como efetuar a avaliação do andamento do Projeto e fazer a
implementação de ações dos ajustes que se fizerem necessários;
- nos anos seguintes, serão realizadas as avaliações e readaptações necessárias às etapas da
confecção dos horários, de forma que cada professor esteja com seu horário pré-definido
podendo assumir outros compromissos, e que os coordenadores iniciem o semestre dando
exclusividade ao acompanhamento do cumprimento do currículo, do processo de ensino
aprendizagem e com os cuidados necessários à contenção de evasão.
A organização dos horários dos auxiliares docentes, de haes e das coordenações de modo
pedagógico seguem os mesmos moldes, antes do início do semestre letivo e assim
aumentando a disponibilidade dos seguimentos para melhor acompanhamento das atividades,
da frequência dos alunos, para melhoria das aulas e por consequência a diminuição de perdas
da Escola.

Meta: Implantar o curso de Eletrotécnica na Escola até 2021
Duração (anos): 4
Resultado
Meta em estudo. Segundo a CP e D.S.A. Administrativa, o curso está em estudo visto que se
faz necessário um laboratório com equipamentos caros.
Justificativa
Descrição: Na Escola existe a Comissão formada pela equipe de gestão, o ATA, a Orientadora
Educacional e os Coordenadores de Curso, que estão na fase de análise do Plano de Curso,
dos Laboratórios necessários para a implantação do referido curso, bem realizando a análise
dos indicadores locais e regionais para a posterior implantação do curso.

Meta: Implantar o curso de Jogos Digitais Integrado ao Ensino Médio até 2022.
Duração (anos): 4
Resultado
Meta em estudo, pois na escola existe a Comissão que estuda a possibilidade de implantação
do Curso.
Justificativa
Descrição: Na Escola existe a Comissão formada pela Equipe de Gestão, o ATA, a
Orientadora Educacional e os Coordenadores de Curso, que farão a análise do Plano de
Curso, dos Laboratórios necessários para a implantação do referido curso, bem como
realizando a análise dos indicadores locais e regionais para a posterior implantação do curso.
Com o objetivo de diversificar a oferta de cursos para a comunidade local e regional no eixo de
Informação e Comunicação.
Meta: Aumentar em 20% o uso da Biblioteca até o ano de 2020.

Duração (anos): 2
Resultado
Meta Atingida. Percebe-se maior uso pelos alunos da Biblioteca, mas quanto ao número de
empréstimos houve uma diminuição.
Justificativa
Descrição: Durante a realização das atividades nos diferentes cursos constatou-se
dificuldades em leitura e escrita nos alunos, sabendo que a leitura é de fundamental
importância para a melhoria da interpretação e análise de dados, pretende-se o aumento do
uso da Biblioteca em 20%.
Esta meta será implementada com o desenvolvimento do Projeto Biblioteca Ativa.

Meta: Reduzir em 50% a evasão no Segundo e Terceiro Módulos de açúcar e Álcool, no
Segundo Módulo de Administração, no primeiro e Segundo Módulos de Contabilidade e no
Segundo módulo de Informática no ano de 20
Duração (anos): 1
Resultado
Meta Atingida, pois foram atingidos os seguintes índices: • no Segundo Módulo de Açúcar e
Álcool, de 35% para 17,5%, sendo que atualmente a turma e iniciou o segundo semestre com
34 alunos e terminará com 32 alunos , representando uma perda de 6%; • no segundo módulo
de Contabilidade, de 18%, para 9%, que iniciou com 26 alunos e 23 alunos foram para o
Terceiro Módulo, representando 12% de perdas no módulo, com isso a meta não foi alcançada;
no Terceiro Módulo de Contabilidade, de 21,21%, para 10,5%, sendo que a turma no primeiro
semestre iniciou com 27 alunos e concluíram 23 alunos, apresentando 15% de perdas no
módulo, e 42,5% no curso.
Justificativa
Descrição: A meta busca a redução em 50% da evasão nos cursos de Açúcar e Álcool,
Administração, Contabilidade e Informática, pois estes cursos apresentam índices superiores a
20%. A equipe realizará o acompanhamento dos cursos e dos alunos para o atendimento da
referida meta.

Meta: Atingir o índice de 350 pontos no SARESP no ano de 2018.
Duração (anos): 1
Resultado
META PARCIALMENTE ATINGIDA, pois no componente de matemática a escola obteve 368
pontos, mas em Língua Portuguesa não atingiu ficando com 346 pontos.
Justificativa
Descrição: O SARESP é utilizado pela Escola para analisar o número de alunos com
dificuldades ou abaixo do básico, pretende-se com esta meta promover melhorias na qualidade
do ensino, oferecido para o Ensino Médio e o Ensino Médio Integrado, e atingir a meta de 350
em Matemática e 350 em Língua Portuguesa.

Meta: Realizar duas capacitações sobre comunicação interpessoal no ano de 2018.
Duração (anos): 1
Resultado
Meta Atingida. Foram realizadas as capacitações nas reuniões pedagógicas, onde participaram
80% da equipe foi capacitada.
Justificativa

Descrição: Nas reuniões de Avaliação do ano de 2017 e de planejamento do ano de 2018,
foram detectados ruídos na comunicação interna da Escola, pretende-se realizar oficinas com
atividades voltadas às melhorias na comunicação.

Meta: Sistematizar registro de projetos interdisciplinares em 100% dos cursos modulares no
ano de 2018.
Duração (anos): 1
Resultado
Meta atingida, pois, os coordenadores de Curso apresentam tabelas com os resultados dos
projetos interdisciplinares, com os seguintes dados: curso/módulo, projeto, componentes
envolvidos, desenvolvimento do projeto e resultado final.Desse modo os coordenadores de
curso sistematizam os projetos interdisciplinares.
Justificativa
Descrição: No decorrer do desenvolvimento das aulas, são realizados Projetos
Interdisciplinares no interior dos cursos, mas a comunidade escolar não percebe a realização
destes projetos. Com esta meta pretende-se a sistematização e o registro dos projetos.
Meta: Minimizar 50% das reclamações oficiais no ano de 2018.
Duração (anos): 1
Resultado
O projeto foi desenvolvido e encontra-se em funcionamento. Com relação a minimizar as
ouvidorias oficiais, tal objetivo não foi alcançado em 2018, em virtude de terem havido 02
reclamações em 2017 e 02 em 2018; ou seja, foi mantido a incidência.
Justificativa
Descrição: Durante o ano de 2017 houveram reclamações oficiais (Ouvidoria), com o objetivo
de minimizar essas reclamações, pretende-se criar a Ouvidoria Interna com a finalidade
de atender às reclamações no âmbito local e assim diminuir as solucionar as demandas
evitando reclamações oficiais.
Meta: Pesquisar o clima organizacional com 100% dos integrantes da Equipe escolar e intervir
na realidade, caso necessário, no ano de 2018.
Duração (anos): 1
Resultado
Meta atingida, pois foram aplicadas pesquisas nas reuniões pedagógica e na reunião de
avaliação final foram colhidos os seguintes resultados. Nesta avaliação os docentes e
funcionários responderam as seguintes questões: O que você pediria BIS em 2018, O foi
AMARGO em 2018 e O que foi BOM em 2018, obteve-se os seguintes resultados: BOM •
melhorias infraestrutura: 4 • apoio coordenação e direção: 9 • conhecer novos alunos: 5 •
aprendizagem: 6 • desenvolvimento de projetos: 5 • amizades: 9 • convivência : 10 • união : 4 •
projeto drone: 3 • fazer parte da equipe: 2 • crescimento profissional :9 • eventos: 10 •
reconhecimento dos alunos: 9 • trabalho em equipe: 4 • relacionamento
professor/aluno/direção: 3 AMARGO • Doença: 3 • Evasão: 5 • aluno ter sempre razão: 2 •
indiferença de colegas: 4 • regras desnecessárias : 2 • perdas de aulas: 4 • falta de
comunicação e informação: 3 • falta tempo para dedicar a docência: 3 • excesso de reuniões: 3
• cobranças alunos: 2 • tarefas para cumprir em pouco tempo: 2 • muito trabalho: 2 • horário
medida certa: 2 • cobranças/ medo de ser chamado atenção: 2 BIS • fazer parte da equipe : 2 •
trabalhar em paz: 2 • melhorias da escola: 4 • união da equipe: 6 • eventos: 18 • afeto: 3 •
desenvolver novos projetos: 4 • aproximação de colegas: 2 • parcerias: 2 • aprendizagem: 4 •
novos desafios: 2 • confraternização Etec: 6 • capacitações : 2 • convivência saudável: 3
Justificativa

Descrição: Durante a reunião de Avaliação do ano de 2017, os docentes levantaram hipóteses
sobre o clima organizacional da Escola estar “pesado”. Diante disso, serão realizadas
pesquisas que identifiquem a situação atual acerca do clima organizacional, para posterior
implementação de ações.
Meta: Produzir revista que divulgue as produções docentes/discentes até 2021
Duração (anos): 3
Resultado
Meta em estudo, pois pretende-se o cumprimento com a confecção de uma revista com artigos
científicos da Etec.
Justificativa
Descrição: Durante as aulas são desenvolvidas atividades científicas, que não são divulgadas
à comunidade local e regional, pretende-se com a produção da revista oportunizar a divulgação
dessas atividades, valorizar a produção e incentivar os docentes a adquirir a cultura da
produção científica.
Meta: Buscar manter as presentes parcerias e aumentar em 10%, ou seja, 15 novas parcerias
durante o ano de 2018.
Duração (anos): 1
Resultado
Meta Atingida, pois estavam previstas 15 parcerias e o trabalho desenvolvido pelo ATA e a
direção da Escola ampliaram para 23 empresas parceiras no ano de 2018.
Justificativa
Descrição: Atualmente, na Etec Prof. Armando José Farinazzo há intercâmbio com 151
empresas e instituições públicas e privadas, sendo que dessas 48 com parcerias em que
ocorreram e/ou ocorrem estágios/aprendiz e 103 com parcerias sem estágios, porém com
fornecimento de cursos, palestras, visitas técnicas, empregabilidade, materiais e apoio
pedagógico. O que se pretende é a ampliação conforme a meta possibilitando maior colocação
do discente em estágios/projeto aprendiz paulista e no mercado de trabalho.

Indicadores

Planilha de Monitoramento do Conselho de Classe da CD de General Salgado

Acompanhamento da permanência escolar- ETIM

A tabela demonstra o aproveitamento das turmas dos ETIMs, sendo que ocorreram perdas
de 5,71% no curso de Serviços Jurídicos, por este fato o curso será monitorado na Escola
pela Coordenação Pedagógica e Orientadora de Apoio Educacional.

Acompanhamento da permanência escolar – Classes Descentralizadas
Análise

Acompanhamento da Permanência Escolar
Modalidade: Técnico Modular em Classes Descentralizadas

Classe
Descentra Cidade Curso
lizada

Evasão - 3º
Evasão - 4º
Evasão - 3º
Evasão - 4º
Evasão - 1º Evasão - 2º Evasão - 3º
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Possív para
2º para
3º para
4º
para
para
para
para
Conclui eis
Módulo (1º Módulo (1º Módulo (1º
possíveis
possíveis
concluintes
concluinte
ntes 1º Conclui
para
2º para
2º para
2º
concluinte
concluinte
N.º
N.º
N.º
N.º
N.º
N.º
N.º
N.º
(1º
s
1º
Semest ntes 2º
Semestre Semestre Semestre
s
2º
s
(2º
Alunos Alunos Alunos Alunos Alunos Alunos Alunos Alunos
Semestre
Semestre
re 2018 Semest 2018)
2018)
2018)
Semestre
Semestre
Matricul Matricul Matricul Matricul Matricul Matricul Matricul Matricul
2018)
2018
(3º ou re 2018
2018
2018)
ados 1º ados 1º ados 2º ados 2º ados 3º ados 3º ados 4º ados 4º
4º
(3º ou
Módulo Módulo Módulo Módulo Módulo Módulo Módulo Módulo
módulo 4º
1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º
,
módulo
Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr
quando ,
e 2018 e 2018 e 2018 e 2018 e 2018 e 2018 e 2018 e 2018
Índi
Índi
Índi
Índi
Índi
Índi
Índi
for
o quando Quanti
Quanti
Quanti
Quanti
Quanti
Quanti
Quanti
ce
ce
ce
ce
ce
ce
ce
caso) for
o dade
dade
dade
dade
dade
dade
dade
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
caso)

EE Carlos Fernand Contabili
Barozzi
ópolis
dade

26,00

EE Carlos Fernand Serviços
40,00
Barozzi
ópolis
Jurídicos

40,00

Recurso
EE Carlos Fernand s
Barozzi
ópolis
Humano
s

40,00

Melvin
Jones

40,00

Fernand Agroneg
ópolis
ócio

27,00

28,00

23,00

30,00

23,00

22,00

28,00

3,00

12,00

30,0
0%

Meridian
Logística 40,00
o

39,00

1,00

2,50
%

General Administ
40,00
Salgado ração

31,00

9,00

22,5
0%

Estrela Comérci
dÖeste o

37,00

34,00

34,00

3,00

11,5
4%

8,11
%

4,00

14,8
1,00
1%

2,00

6,67
%

0,00

4,3
5%

0,0
0%

A Etec Professor Armando José Farinazzo conta com cinco Classes Descentralizadas, sendo
duas na cidade de Fernandópolis, uma na cidade de Meridiano, uma na cidade de Estrela
d'Oeste e uma na cidade de General Salgado. Observa-se na Tabela que houve uma perda de
22,50% no Segundo Módulo do Curso de Administração na cidade de General Salgado e de
30% no Segundo Módulo do curso de Serviços Jurídicos, pretende-se realizar um
acompanhamento sistemático para evitar possíveis perdas em 2019. Desse modo estes cursos
serão acompanhados pela Coordenação Pedagógica, Orientadora de Apoio Educacional e o
Coordenador de Curso.

Acompanhamento da permanência escolar – Cursos Modulares
Análise
Acompanhamento da Permanência Escolar
Modalidade: Técnico Modular
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Nos cursos modulares do Período noturno, percebe-se que:
- houve uma perda de 20% no Segundo Módulo de Administração;
- 15% no Segundo Módulo de Açúcar e Álcool;
- 34,29% no Segundo Módulo do curso de Secretariado.
Portanto no ano de 2019 esses módulos serão monitorados pela Coordenação Pedagógica e
Orientação de Apoio Educacional.

Demanda
Análise

O curso de Secretariado obteve a média de 1,45 de candidatos/vaga, de Açúcar e Álcool
obteve a média de 1,7 candidato/vaga e Contabilidade obteve a média de 1,6 candidato/vaga.
Portanto será desenvolvido o projeto "Demanda mais" para chegar a 2 candidatos/vaga.

Planilha de Controle de Evasão
Análise

TURMAS 2º SEMESTRE 2018
Curso
Açúcar e Álcool

Demanda Turma

Módulo /
Série Período Inicial

Evasão /
Atual Perdas

118

24

II

Noite

34

29

14,7

23

IV

Noite

22

22

0,0

Administração - GS

56

29
30

II
I

Noite
Noite

31
40

30
37

3,2
7,5

Administração

168

28

II

Noite

35

28

20,0

135

27

III

Noite

29

25

13,8

66

4
3
2

1ºano
2ºano
3ºano

Tarde
Tarde
Tarde

40
40
39

31
38
36

22,5
5,0
7,7

1A
1C

I
III

Noite
Noite

40
34

28
33

33,3
2,9

13
18
17

III
1º ano
2º ano

Noite
Manhã
Manhã

23
40
40

22
40
40

4,3
0,0
0,0

16

3º ano

Manhã

40

40

0,0

71

19
15
14

III
I
II

Noite
Noite
Tarde

25
40
35

24
38
35

4,0
5,0
0,0

68

1
1L

3ªsérie
II

Integral
Noite

40
39

38
27

5,0
30,7

90
78

11
10
3

I
IV
1ªsérie

Noite
Noite
Integral

40
26
40

35
25
40

12,5
3,8
0,0

2ªsérie
I
III
III
I
II

Integral
Noite
Noite
Noite
Noite
Noite

40

40

0,0

101

2
2R
8
3S
12
SJ

40
23
31
40
30

29
21
30
28
23

27,5
8,7
3,2
30,0
23,3

90
69

3
2

1ªsérie
2ªsérie

Integral
Integral

40
40

41
39

-2,5
2,5

1

3ªsérie

Integral

35

33

5,7

1097

995

9,3

Administração - Ferrari
Administração - Vence
Agronegócio - MJ
Comércio
Contabilidade
Ensino Médio
Informática
Informática para Internet
Infonet Etim
Logística - M
Mecanização Agrícola
Química Etim
Recursos Humanos - CB
Secretariado
Segurança do Trabalho
Serviços Jurídicos

Serv. Jur. Etim

Totais

66
65
176
220
106

122
69
130

31

Segundo a Tabela de acompanhamento das turmas, pode-se detectar os módulos com
maiores perdas, são eles: Açúcar e Álcool Módulo 2, Administração Módulo 2, Agronegócio
Módulo 1, Logística Módulo 2 na Classe Descentralizada de Meridiano e no curso de Serviços
Jurídicos Módulos 1 e 2. Desse modo os projetos das Coordenações de Curso, Pedagógica e
da Orientadora de Apoio Educacional, contemplarão ações para a superação e contenção das
perdas/evasão.

Planilha de Monitoramento do Conselho de Classe da CD de Meridiano

Observando a planilha acima percebe-se que a Turma apresentou 27 concluintes, sendo que 2
alunos apresentaram frequência inferior a 75%, para o próximo semestre o curso será
acompanhado.

Planilha de Monitoramento do Conselho de Classe da CD EE Carlos Barozzi

Observando a planilha acima, percebe-se que:
-no Terceiro Módulo de Contabilidade, terminaram com 22 alunos, sendo que 1 aluno com
frequência inferior a 75%;
-no Primeiro Módulo de Recursos Humanos, terminaram 30 alunos, sendo que 2 alunos
apresentaram frequência inferior a 75%, 4 alunos foram promovidos com Progressão Parcial,
que serão orientados pelo Coordenador de Curso e a Orientadora de Apoio Educacional;
-no Segundo Módulo de Serviços Jurídicos, terminaram 25 alunos, sendo que 4 alunos
apresentaram frequência inferior a 75%, 11 alunos promovidos com Progressão Parcial,que
serão orientados pelo Coordenador de Curso e a Orientadora de Apoio Educacional;
- no Primeiro Módulo de Serviços Jurídicos, terminaram 29 alunos, sendo que 2 ficaram retidos
e 5 promovidos com Progressão Parcial, que que serão orientados pelo Coordenador de Curso
e a Orientadora de Apoio Educacional;

Planilha de Monitoramento do Conselho de Classe da CD Melvin Jones

Observando a Planilha acima percebe-se que o Primeiro Módulo de Agronegócio terminou com
30 alunos, sendo 1 aluno com frequência inferior e 5 alunos com Progressão parcial que serão
orientados pelo Coordenador de Curso e a Orientadora de Apoio Educacional;

Planilha de Monitoramento do
Descentralizada de Estrela d'Oeste

Conselho

de

Classe

da

Classe

Planilha de Monitoramento do Conselho de Classe - Cursos Modulares

Observa-se na Planilha de Monitoramento dos Conselhos de Classe que a Escola apresentou
um índice alunos com menções I, portanto pretende-se realizar ações para a redução dos
índices, por meio de orientações realizadas pelo Coordenador de Curso e a Orientadora de
Apoio Educacional;

Resultados Saresp - Língua Portuguesa

Observa-se nas imagens de comparação dos níveis de proficiência, que os alunos
apresentaram um avanço, pois houve a diminuição de alunos na escola no nível básico e
abaixo do básico e um aumento de alunos nos níveis adequado e avançado, para o ano de
2019, pretende-se a superação das dificuldades dos alunos.

Resultados SARESP – Matemática

Observa-se nas imagens de comparação dos níveis de proficiência que os alunos
apresentaram um avanço, pois houve a diminuição de alunos na escola do nível básico e
abaixo do básico e um aumento de alunos nos níveis adequado e avançado.

ANÁLISE SWOT - Forças

Organização
Descrição: No Websai, Indicador Processo, na Área Gestão Democrática da Escola quando os
alunos foram questionados “Nesta escola, os alunos são informados sobre os principais
acontecimentos e/ou eventos escolares (Calendário Escolar, datas de provas, datas
comemorativas etc.)?” 92,8% afirmaram sim.confirmando esta força.

Regras
Descrição: No WebSai, na Gestão Pedagógica, na Área Práticas pedagógicas, quando os
alunos foram questionados. Em sua escola, regras de convivência no ambiente escolar e os
direitos e deveres dos alunos são conhecidos por você e seus colegas? 83% dos alunos
responderam que sim

Integração dos professores
Descrição: No Websai no Indicador Processo, na Área Habilitação e formação dos
profissionais, quando questionados A gestão de sua escola permite que os professores
participem de ações/projetos desenvolvidos na Unidade? 63 docentes responderam que sim

Companheirismo
Descrição: No Websai no Indicador Resultado , na dimensão Ambiente Educativo na Área
Nivel de satisfação quanto ao clima escolar, quando os docentes forma questionados Você
sente orgulho de pertencer a esta escola?, 58 docentes responderam sempre e 6 docentes
muitas vezes.

Capacitação para os docentes
Descrição: No Websai, na Dimensão Gestão Escolar, na Área Práticas pedagógicas quando
os docentes foram questionados se “A gestão de sua escola permite que os professores
participem de ações/ projetos desenvolvidos na Unidade? 98% dos docentes afirmaram que
sim.

Divulgação do trabalho
Descrição: No Websai, Indicador Processo, na Área Gestão Democrática da Escola quando os
alunos foram questionados “Nesta escola, os alunos são informados sobre os principais
acontecimentos e/ou eventos escolares (Calendário Escolar, datas de provas, datas
comemorativas etc.)?” 92,8% afirmaram sim.

Respeito
Descrição: No Websai, na Dimensão Gestão Pedagógica, na Área Práticas pedagógicas
quando os docentes foram questionados se “Essa escola mantem uma politica de fomento e
orientação ao tratamento igualitário de todos os alunos, funcionários e professores(negros,
brancos, indígenas, pessoas com deficiência, homens ou mulheres, homossexuais ou não)?
93% responderam sempre e 3% muitas vezes e quando questionado se “Os coordenadores de
curso procuram manter um clima de respeito mútuo, atenção e trabalho produtivo com a equipe
de professores?”90% afirmaram sim, totalmente.

Infraestrutura
Descrição: No WebSai, no Indicador Insumo, dimensão Condições de Ensino, na Área
Adequação do Espaço Físico e Instalações, quando os alunos foram questionados. Você
considera, até momento, que os equipamentos dos laboratórios são adequados ao
desenvolvimento do curso? 77% responderam que sim.

Vontade de evoluir
Descrição: No Websai, na Dimensão Gestão Pedagógica, na Área Práticas pedagógicas,
quando os docentes foram questionados “ A escola oferece oportunidade para que os docentes
participem de eventos externos(palestras,cursos, visitas, etc) relacionados a sua área de
atuação? 96% responderam que sim.

Grandes Profissionais
Descrição: No WebSai no Indicador Processo, na Dimensão Gestão Pedagógica e na Área
Planejamento Pedagógico quando os alunos foram questionados “Você considera que os
professores entendem sobre os conteúdos que lecionam? 64% afirmaram que sim todos e 30%
que sim grande parte deles

Apoio e respaldo
Descrição: No Websai, na Dimensão Gestão Pedagógica, na Área Planejamento Pedagógico,
quando os docentes foram questionados se “Você conta com as orientações e apoio das
Coordenações Pedagógica e de Curso para planejar suas aulas?”73% responderam sempre e
23% muitas vezes.

Excelência do ensino
Descrição: No WebSai no indicador Resultado , na dimensão Geral quando os alunos foram
questionados sobre Entre as unidades do Centro Paula Souza, a sua escola se destaca pela
qualidade de ensino, 99% dos alunos responderam que sim.

Disciplina
Descrição: No WebSai no Indicador Processo, na Dimensão Ambiente Educativo e na Área
Clima escolar quando os docentes foram questionados “Os alunos tratam com respeito os
professores e funcionários da Escola? 81% afirmaram que sim totalmente e 19% que sim
parcialmente.

ANÁLISE SWOT - Fraquezas

Vestibulinho de alguns cursos
Descrição: Nos cursos de Secretariado obteve a média de 1,45 de candidatos/vaga, de Açúcar
e Álcool obteve a média de 1,7 candidato/vaga e Contabilidade obteve a média de 1,6
candidato/vaga. Portanto será desenvolvido um projeto para chegar a 2 candidatos/vaga.

Evasão
Descrição: Os índices de perda nos Segundos Módulos de Serviços Jurídicos, Administração,
Açúcar e Álcool, Informática para a Internet e Secretariado e no Terceiro Módulo de
Mecanização Agrícola, apresentam perdas superiores a 15%, portanto, os projetos das
Coordenações de Curso, Pedagógica e da Orientação de Apoio Educacional contemplarão tais
turmas para manutenção da turma e minimização de perdas.

Comprometimento e envolvimento dos pais
Descrição: A participação dos pais em reuniões tem sido regulares, pois percebe-se um
aumento nos eventos da Escola. Porém, nas reuniões de curso, somente 189 pais participaram
em três reuniões no ano de 2018, um número bem aquém do desejável, uma vez que, somente
no Ensino Médio a Escola tem 240 alunos.

Depredação do patrimônio público
Descrição: Percebe-se que no ano de 2018 houve um gasto de R$ 23.167,89 com danos no
ambiente escolar e no ano de 2017 R$ 25.348,98. Desse modo percebe-se uma diminuição de
gastos, mas ressalta-se que não foram realizadas as manutenções nas cadeiras dos Auditórios
e nos Laboratórios de Informática, ou seja se fossem realizadas todas as manutenções os
gastos seriam maiores.

Indisciplina
Descrição: Os alunos dos cursos de Administração (Programa Vence), Informática para
Internet, Serviços Jurídicos (Programa Vence), Administração, Mecanização Agrícola,
Recursos Humanos, Serviços Jurídicos Modulares, Contabilidade e Integrados, nas reuniões
discentes relatam que o excesso de conversa e de barulho tem provocado a desistência de
alguns alunos.

Falta de proatividade e saber trabalhar em equipe de alguns alunos
Descrição: Segundo avaliação realizada pelo ATA, detecta-se que são encaminhados alunos
para as vagas de estágio, e após participarem das seleções poucos são os candidatos
considerados aptos, muitos poderiam ficar num banco de dados para possíveis indicação,
porém não ficam por terem sido avaliados pelas empresas com características de pouca
proatividade.

Busca de vagas para aprendiz e estagiários
Descrição: Pretende-se buscar novas vagas para que os alunos possam desenvolver as
atividades como aprendizes e estagiários, visto que em 2017 foram ofertadas 39 vagas, em
2018 foram 59 vagas; haja vista que a quantidade de alunos em 2018 girou em torno de 1000,
a comunidade tem ofertado poucas oportunidades.

Diminuição da ajuda dos professores no Vestibulinho
Descrição: A aplicação do Vestibulinho na Escola ocorre por um projeto denominado parceiros
da Escola e percebe-se que no ano de 2018 sessenta e nove (69) docentes participaram do
projeto; ou seja, 69% dos possíveis parceiros abraçaram a causa, analisando que foram 1000
candidatos prestando a prova, o ideal seria ter no mínimo 90% de colaboradores. Diante disso
contamos com a participação de alunos como parceiros, portanto, pretendemos ampliar a
participação dos docentes da Escola.

Alcançar o índice do Saresp
Descrição: A escola tem alcançado a meta do SARESP em Matemática,mas se fazem
necessárias ações para a realização do alcance de 350 pontos em Língua Portuguesa.Durante
o ano de 2019 pretende-se obter 80% de alunos no nível avançado e 20% no nível adequado
de proficiência.

ANÁLISE SWOT - Oportunidades

Transporte
Descrição: Oportunidade pelo fato das prefeituras da circunvizinhança proporcionarem ônibus para
o transporte de alunos e a Prefeitura Municipal oportuniza transporte para os alunos do período
diurno e período noturno, apesar de não ser uma obrigatoriedade do Município fornecer tal
serviços, sendo que 24% dos alunos da Escola utilizam o transporte da Prefeitura Municipal.

Oportunidades de estágio oferecidos pelas empresas
Descrição: Com a realização de estágios pelos alunos, podem ser ampliadas as oportunidades de
parcerias e assim os alunos se dedicarão aos cursos e não desistirão do referido curso.

Busca pelas prefeituras de convênios para abertura de Classes Descentralizadas
Descrição: Os prefeitos das cidades vizinhas têm procurado a Direção da Escola para a
oficialização de parcerias voltadas a implantação de Classes Descentralizadas. A Escola encara
como uma oportunidade de crescimento na região.

Empresas procurando egressos para o trabalho
Descrição: As empresas buscam a Escola para trabalharem na área de trabalho, ressalta-se que o
ATA sistematizará os dados para acompanhamento da oferta de vagas.

Apoio de Universidades para cursos técnicos e áreas afins
Descrição: A Escola tem efetuado parcerias com as Universidades da região para a oferta de
bolsas aos ex-alunos que terminarem os cursos na Escola, ainda, nas semanas de palestras
técnicas as Faculdades convidam os alunos da Escola sem custos, fornecem palestras sobre as
profissões e sobre temas atuais dos cursos.

ANÁLISE SWOT - Ameaças

Bolsas do PROUNI
Descrição:Os alunos fazem cursos técnicos e ao serem selecionados com Bolsas do PROUNI,
evadem dos cursos técnicos, inclusive, muitas vezes para cursarem cursos diferentes.

Processo Seletivo Complicado
Descrição: Existe uma burocracia para a abertura do Processo Seletivo, ou seja, os docentes têm
que apresentar Currículo, e somente os 5 mais bem pontuados poderão realizar a Prova didática,
sendo que, na maioria das vezes, os mesmos não comparecem para a prova didática. Sendo que
os docentes de menor pontuação ficam impedidos de participar, o que deixa os bancos de dados
insuficientes para o período letivo, ou obriga a Escola a abrir diversos processos pela pouca
captação para cadastro.

Falta de docentes no Processo Seletivo
Descrição: A Escola realiza a divulgação dos Processos Seletivos,os docentes se inscrevem , mas
não vem participar da Aula teste. Foram inscritos 72 docentes e somente 31 vieram realizar a aula
teste.

Falta de estrutura familiar
Descrição: A Escola recebe alunos com muitas dificuldades de relacionamento, comportamento e
autoestima, sendo que tais aspectos são derivados da estrutura familiar em não conformidade com
o considerado ideal para o desenvolvimento de personalidade sadia no jovem.

Prioridades

Aprimorar a aplicação dos Simulados para o preparo dos alunos para avaliações
externas.
Descrição: Durante o ano são aplicados simulados aos alunos, para que os mesmos adquiram
fluência de leitura, para tanto neste ano se pretende intensificar o trabalho com alunos, pais (dos
alunos dos 3ºs anos) e professores, sendo que: aos alunos será realizada uma conscientização da
importância da seriedade na realização da resolução dos simulados; o mesmo será proporcionado
aos seus pais em reunião específica; e aos docentes será proporcionado treinamento para
trabalharem com as lacunas de aprendizagem detectadas nas avaliações. Com isso pretende-se
alcançar as metas delimitadas para o SARESP e o ENEM.

Baixo número de pais que participam das reuniões da Escola.
Descrição: O número de pais que participam das reuniões é reduzido, portanto pretende-se o
aumento de participações, pois se faz necessário uma maior interação para que a aprendizagem
dos alunos ocorra, com a parceria família /Escola.

Indisciplina
Descrição: Alguns cursos apresentam momentos de indisciplina que levam alunos a desistirem
das aulas, pretende-se capacitar os docentes para minimizar a indisciplina nas salas de aula.

Conter a evasão
Descrição: Cursos de segundos módulos (Açúcar e Álcool, Administração, Informática para
Internet, Secretariado e Serviços Jurídicos) e terceiro módulo (Mecanização Agrícola) se
apresentam com evasão acima de 15%, na busca para a diminuição de 50% desses índices, esta
sendo desenvolvido um trabalho coletivo entre a coordenação pedagógica, orientação de apoio
educacional e os coordenadores de curso.

Desempenho regular dos alunos nas entrevistas para estágio/aprendiz.
Descrição: Os alunos têm participado de entrevistas para vagas de estágio e de aprendizes, mas
não apresentam um bom desempenho, no quesito referente a proatividade, pretende-se oferecer
Oficinas para a capacitação dos alunos.

Monitorar os primeiros módulos dos cursos Técnicos
Descrição: Monitorar os primeiros módulos dos cursos Técnicos de Açúcar e Álcool, Contabilidade
e Informática para Internet no primeiro semestre de 2019, visando evitar perdas superiores a 14%.

Depredação do patrimônio público
Descrição: Na Escola tem sido encontradas carteiras rabiscadas, poltronas com rasgos, fatos que
tem onerado as contas da APM, pretende diminuir estes casos.

Aumentar o número de alunos estagiários
Descrição: Pretende-se aumentar o número de estagiários com a busca de parcerias voltadas para
empresas que possam ofertar alguma vaga.

Objetivo
Objetivos Gerais:

Oferecer ensino de qualidade visando a formação de cidadãos competentes, críticos,
conscientes, participativos e inovadores aptos para interagir e intervir na sociedade;

Conter perdas/evasão em todos os cursos, e

Capacitar/preparar os docentes para o enfrentamento dos problemas socioemocionais.
Objetivos Específicos:

Diminuir a evasão/perda dos cursos técnicos modulares em relação ao ano anterior;

Aumentar os índices de SARESP E ENEM na escola;

Capacitar os docentes para o uso de estratégias diferenciadas com o intuito de amenizar
os problemas de disciplina;

Capacitar os docentes para a gestão da sala de aula (aulas com começo, meio e fim);

Aumentar a participação dos pais nas reuniões;

Conscientizar os alunos para o cuidado com o patrimônio público, e

Aumentar a demanda nos Vestibulinhos para no mínimo dois candidatos por vaga nos
cursos técnicos.

Metas

Título: Aumentar a participação 20% de discentes voluntariando na Unidade Escolar e suas
Classes Descentralizadas a cada ano até 2024.
Duração (anos): 1
Descrição: Implantar projeto de voluntariado no ambiente escolar na CD EE Carlos Barozzi e na
Sede.
Justificativa
O presente projeto justifica-se em virtude de atendimento ao Projeto Político e Pedagógico da
Unidade escolar, oportunizando situações e ambiente onde os discentes possam desenvolver
competências e habilidades relacionadas ao seu crescimento pessoal e profissional.
Título: Implantar o curso de Edificações até 2022.
Duração (anos): 4
Descrição: Escola pretende continuar os estudos para a viabilidade de implantação do curso.
Justificativa
Existe possibilidade de parceria para a implantação de laboratórios, estágios e alguma projeção de
emprego; porém a instabilidade financeira momentânea demonstra a não viabilidade para o
próximo exercício.

Título: Produzir revista que divulgue as produções docentes/discentes até 2021
Duração (anos): 3
Descrição: Durante as aulas são desenvolvidas atividades científicas, que não são divulgadas à
comunidade local e regional, pretende-se com a produção da revista oportunizar a divulgação
dessas atividades, valorizar a produção e incentivar os docentes a adquirir a cultura da produção
científica.
Justificativa
A meta se justifica por oportunizar a divulgação da produção de alunos e professores para a
comunidade.
Título: Implantar curso de especialização para o Curso de Açúcar e Álcool e em Logística Reversa
até 2021
Duração (anos): 4
Descrição: Durante as aulas são desenvolvidas atividades científicas, que não são divulgadas à
comunidade local e regional, pretende-se com a produção da revista oportunizar a divulgação
dessas atividades, valorizar a produção e incentivar os docentes a adquirir a cultura da produção
científica.
Justificativa
Justifica-se por oportunizar a diversificar a oferta de cursos na Escola.
Título: Diminuir em 20% os gastos com os danos ao patrimônio da Escola até o ano de 2019.
Duração (anos): 2
Descrição: A Escola apresentou gastos com a manutenção de mobiliário e equipamentos,
pretende-se a diminuição dos gastos por meio de campanhas de conscientização, ações do Grêmio
e a implementação e continuidade do Projeto 5s. Vale ressaltar que no ano de 2015 foram gastos
R$ 81.660,66, em 2016 foram gastos R$142.687,32, demonstrando um aumento nos gastos para a
manutenção do patrimônio. Para cumprimento da meta pretende-se que haja uma diminuição de,
pelo menos, 10% do valor gasto em 2016 no ano de 2017e para o ano de 2019 a diminuição de,
pelo menos, 10% do valor gasto em 2107.
Justificativa
A meta se justifica pelo fato da Escola ter utilizado recursos da APM para a manutenção dos
mobiliários.
Título: Aprimorar o Projeto Horário na Medida Certa até 2021
Duração (anos): 4
Descrição: O Projeto Horário na Medida Certa se iniciou no segundo semestre de 2016, onde os
horários foram organizados pelos coordenadores antes da atribuição de aulas, procurando manter
os horários dos docentes, com ajustes quanto aos ajustes pedagógicos necessário, no segundo
momento seguiu-se o formato de 2016: o para o 1º semestre do ano de 2017, por ocasião da
atribuição de aulas, o horário foi organizado no mesmo formato, mas percebeu-se a necessidade
de acertos coletivos especialmente no quesito utilização de laboratórios; o para o segundo
semestre de 2017, pretende-se a organização por curso, como no formato anterior, porém uma
checagem coletiva da utilização dos laboratórios e dos horários referentes aos componentes de
LTT, II e ECO, com mais afinco; o no ano de 2018, pretende-se continuar a organização dos
horários como no segundo semestre de 2017, bem como efetuar a avaliação do andamento do
Projeto e fazer a implementação de ações dos ajustes que se fizerem necessários; o nos anos
seguintes, serão realizadas as avaliações e readaptações necessárias às etapas da confecção dos
horários, de forma que cada professor esteja com seu horário pré-definido podendo assumir outros
compromissos, e que os coordenadores iniciem o semestre dando exclusividade ao
acompanhamento do cumprimento do currículo, do processo de ensino aprendizagem e com os
cuidados necessários à contenção de evasão. o A organização dos horários dos auxiliares
docentes, de haes e das coordenações de modo pedagógico seguem os mesmos moldes, antes do
início do semestre letivo e assim aumentando a disponibilidade dos seguimentos para melhor
acompanhamento das atividades, da frequência dos alunos, para melhoria das aulas e por
consequência a diminuição de perdas da Escola.

Justificativa
A meta se justifica por dinamizar o trabalho dos coordenadores de curso e a organização das
atividades na Escola.
Título: Implantar o curso de Eletrotécnica na Escola ate 2021
Duração (anos): 4
Descrição: Na Escola existe a Comissão formada pela equipe de gestão, o ATA, a Orientadora
Educacional e os Coordenadores de Curso, que estão na fase de análise do Plano de Curso, dos
Laboratórios necessários para a implantação do referido curso, bem realizando a análise dos
indicadores locais e regionais para a posterior implantação do curso.
Justificativa
A meta justifica-se por atender a demandas da comunidade e diversificar a oferta de cursos da
Escola.
Título: Implantar o curso de Jogos Digitais Integrado ao Ensino Médio até 2022.
Duração (anos): 4
Descrição: Na Escola existe a Comissão formada pela Equipe de Gestão, o ATA, a Orientadora
Educacional e os Coordenadores de Curso, que farão a análise do Plano de Curso, dos
Laboratórios necessários para a implantação do referido curso, bem como realizando a análise dos
indicadores locais e regionais para a posterior implantação do curso. Com o objetivo de diversificar
a oferta de cursos para a comunidade local e regional no eixo de Informação e Comunicação.
Justificativa
A meta se justifica por oportunizar a diversificação de cursos ofertados pela Escola para a
comunidade local e regional.
Título: Aumentar em 20% o uso da Biblioteca até o ano de 2020.
Duração (anos): 2
Descrição: Durante a realização das atividades nos diferentes cursos constatou-se dificuldades em
leitura e escrita nos alunos, sabendo que a leitura é de fundamental importância para a melhoria da
interpretação e análise de dados, pretende-se o aumento do uso da Biblioteca em 20%. Esta meta
será implementada com o desenvolvimento do Projeto Biblioteca Ativa.
Justificativa
A meta se justifica por oportunizar melhorias no hábito de estudo dos alunos.
Título:Possibilitar a formação de 01 equipe de iniciação científica com cunho em automação e
robótica no ano de 2019.
Duração (anos): 1
Descrição: O intuito central da meta é a interação do aluno por meio de pesquisas e exercícios
práticos com peças eletrônicas como potenciômetros, led’s coloridos, placa de Arduino, resistores
entre outras disponíveis na escola, desenvolvendo projetos que possam ser utilizados em eventos
de robóticas e iniciação cientifica.
Justificativa
A meta se justifica por levar os alunos a busca constante pela inovação e conhecimentos acerca da
tecnologia atual, por meio da importância do estudo da Robótica para promover o entendimento de
como funcionam alguns objetos que estão presentes em nosso cotidiano
Título: Reduzir em 50% os índices de perda nos segundos módulos de Serviços Jurídicos,
Administração, Açúcar e Álcool, Informática para Internet e Secretariado, e no terceiro módulo de
Mecanização Agrícola no ano de 2019.
Duração (anos): 1
Descrição: Com análise dos referentes as perdas da Escola foi identificado que os módulos que
serão monitorados no ano de 2019, por apresentarem perdas iguais ou superiores a 15% são: os
Segundos Módulos de Serviços Jurídicos, Administração, Açúcar e Álcool, Informática para a
Internet e Secretariado e o Terceiro Módulo de Mecanização Agrícola, tendo como meta a redução
em 50% das perdas e os primeiros módulos de Administração com o objetivo de evitar taxas de

perdas superiores a 15%.Pretende-se que ocorra a redução de 50% das perdas nos cursos
monitorados, evite-se perdas superiores a 15% nos demais cursos e que os docentes apresentem
postura de comprometimento com o preparo das aulas e com o processo de ensino.
Justificativa
A meta se justifica por apresentar uma das prioridades de conter a evasão.
Título: Conseguir 70% da presença de pais nas reuniões do Ensino Médio e Integrados até 2020 e
80% até 2021.
Duração (anos): 1
Descrição: Pretende-se aumentar a participação em 70% dos pais nas reuniões referentes ao
aproveitamento escolar dos alunos.
Justificativa
Percebeu-se que tem aumentado a participação dos pais nos eventos de integração da
comunidade escolar, mas nas reuniões referentes ao aproveitamento escolar existe pouca
participação dos mesmos.
Título: Atingir o índice de dois candidatos/vaga no Vestibulinho dos cursos de Serviços Jurídicos,
Contabilidade, Agronegócio e Secretariado, nos anos de 2019 e 2020
Duração (anos): 2
Descrição: Pretende-se por meio de ações de divulgação, que os cursos de Serviços Jurídicos,
Contabilidade, Agronegócio e Secretariado obtenham 2 candidatos/vaga.
Justificativa
Os cursos de Serviços Jurídicos, Contabilidade, Agronegócio e Secretariado apresentaram uma
demanda de 1,45, portanto pretende-se alcançar 2 candidatos/vaga no próximo semestre.
Título: Aumentar em 10% o número de inscritos para o Vestibulinho dos cursos EAD, em cada ano,
até o ano de 2023
Duração (anos): 4
Descrição: Pretende-se aumentar em 10% as inscrições para o Vestibulinho nos cursos de EAD
até o ano de 2023.
Justificativa
O ensino a distância tem se destacado no cenário da educação e a Etec Prof. Armando José
Farinazzo com a finalidade de proporcionar as diversas modalidades de ensino estará se
esmerando na divulgação de maiores oportunidades para a comunidade.
Título: Atingir o índice de 80% dos alunos no nível avançado e 20% no adequado no Saresp no
ano de 2019
Duração (anos): 1
Descrição: Essa meta busca o aumento do nível de proficiência dos alunos do Ensino Médio,
sendo de 80 % alunos 80% no nível avançado e 20% dos alunos no nível adequado.
Justificativa
Os índices do Saresp são utilizados como indicadores para o planejamento das ações no Ensino
Médio, portanto, pretende-se que tais índices não fiquem estagnados, mas, que tenham um
aumento nos níveis de proficiência dos alunos.
Título: Reduzir em 50% a evasão do curso de Segurança do Trabalho até 2020.
Duração (anos): 2
Descrição: A coordenação do curso e a equipe criarão estratégias, além das utilizadas no módulo
inicial, para que a taxa de concluintes seja de pelo menos 35 alunos.
Justificativa
Tal meta é de suma importante, haja vista, que a taxa de concluintes da última turma foi de 75% e é
necessário que a Coordenação e equipe trabalhem de forma que a turma que se inicia tenha uma
contenção da evasão e que a taxa de concluintes seja superior a 87,5%. Reduzindo assim em 50%
a evasão do curso de Segurança do trabalho.
Título: Aumentar em 20% o número de estagiários durante o ano de 2019

Duração (anos): 1
Descrição: O programa de estágio é um conjunto de atividades desenvolvidas nas empresas, a fim
de possibilitar a formação de profissionais qualificados, sendo essa a primeira fonte de experiência
para os futuros profissionais enfrentarem com sucesso os desafios do mercado de trabalho.
Enquanto na escola o aluno, além do aprendizado teórico, também adquire o aprendizado prático, a
realidade não é a mesma de como é feito em uma empresa integralmente. Com o estágio, o ensino
é realmente prático, quebrando assim, o impacto e as dificuldades de adaptação no futuro
emprego. O estágio pode ser: Obrigatório: previsto no Plano do Curso e a carga horária é um
requisito para aprovação e obtenção do Diploma de Técnico. Não obrigatório: é uma atividade
opcional do aluno acrescida à carga horária regular e obrigatória do curso (haverá registro na
documentação final do aluno de conclusão do curso).
Justificativa
O presente projeto justifica-se pelo fato de, devido à crise econômica do país, o mercado formal
ainda apresentar uma queda por conta das demissões em massa adotadas pelas empresas e
outros setores sofrerem ascensão como, por exemplo, o estágio. Segundo o Censo de Educação
Básica do Inep/MEC 2018, atualmente o país conta com 7,7 milhões de matrículas no ensino médio
e aproximadamente 2 milhão de estudantes na educação profissional, sendo esses ávidos por
experiências profissionais que alavanquem seu aprendizado em sala de aula. E, justamente por
serem tão jovens e com perfis diferentes dos trabalhadores que estão há mais tempo no mercado,
têm conquistado cada vez mais lugares nas instituições. Amparados pela Lei de Estágio
11.788/2008, os estudantes têm sido uma opção de contrato mais benéfica às instituições que não
têm de arcar com impostos e desejam renovar o quadro de funcionários. E, também um bom meio
para que os estudantes tenham seu período de aprendizagem formalizado e incentivado por
benefícios defendidos pela legislação. Para a instituição de ensino, pode-se afirmar que a mesma
ganha mais respeito da comunidade, aumenta a motivação de seus alunos para com os estudos
(diminuindo o desinteresse, a retenção e a não permanência do aluno no curso), desenvolve uma
gestão mais democrática e eficiente, dissemina uma cultura de solidariedade e promove a inclusão
e a participação social.
Título: Realizar duas oficinas, uma em cada semestre, direcionadas aos professores da Secretaria
da Educação, no ano de 2019
Duração (anos): 1
Descrição: Pretende-se por meio da realização das oficinas oportunizar aos professores da
Secretaria da Educação uma proximidade maior com a Etec Prof. Armando José Farinazzo,
conhecendo assim suas instalações, sua metodologia e as pessoas que atuam de forma a estreitar
os laços de amizade e confiança.
Justificativa
O presente projeto se justifica em virtude de a Etec ter dificuldades em captar docentes para alguns
componentes curriculares. Acredita-se que se os mesmos tiverem contato com a realidade Etec
que eles possam se interessar em trabalhar conosco.
Título: Aumentar em 20% a participação dos professores na aplicação do Vestibulinho e em
parcerias com a Escola no ano de 2019.
Duração (anos): 1
Descrição: Realização de palestras motivacionais por ocasião das reuniões pedagógicas,
demonstrando a importância da cooperação da equipe de professores para a consecução de
resultados positivos e economia de verbas da APM.
Justificativa
Nas aplicações do Vestibulinho tem comparecido cerca de 75% do total de professores, enquanto
que o ideal seria uma participação mais efetiva, o que proporcionaria mais facilidade na
organização do evento e, consequentemente, oneraria menos os cofres da APM.
Título: Abrir uma turma do curso de Serviços Jurídicos modular na Sede, no período da tarde, até o
ano de 2020
Duração (anos): 2

Descrição: Diante de estudos existe uma equipe organizando o expediente para que o curso de
Serviços Jurídicos seja ofertado no período vespertino na Etec Sede.
Justificativa
A meta se justifica com o resultado das pesquisas aplicadas em 2016 alunos das escolas estaduais
da regional de Fernandópolis, sendo que 1576 responderam que fariam o Técnico em Serviços
Jurídicos no período da Tarde e 440 responderam que não fariam o Técnico em Serviços Jurídicos
no período da Tarde.
Título: Monitorar os primeiros módulos de Açúcar e Álcool, Contabilidade, Informática para Internet,
no primeiro semestre de 2019, para evitar perda superior a 14%, e acompanhar o primeiro módulo
de Administração, no segundo semestre de 2019, para evitar a perda superior a 14% no ano de
2019.
Duração (anos): 1
Descrição: Será realizado o monitoramento dos primeiros módulos com o objetivo de evitar
perdas.
Justificativa
Pretende-se com esta meta diminuir as perdas na Escola por meio do monitoramento dos módulos
ingressantes

Projetos
Projetos do Sistema Novo
ATENÇÃO:
* Nesta lista consta somente projetos com APROVAÇÃO no sistema de projetos;
** Para criar um novo projeto o PROFESSOR responsável deve entrar no sistema e clicar em Projeto (HAE) e criar
um projeto, deve proceder conforme manual.

Projeto

Data Inicial

Data Final

Projeto Voluntariado crescendo e acrescentando

2019-04-03
03:00:00

2019-12-12
02:00:00

Fortalecimento do Curso Técnico de Administração

2019-02-01
02:00:00

2019-12-31
02:00:00

Projeto Coordenação Curso Técnico em Logística Estrela d'Oeste

2019-02-01
02:00:00

2019-12-31
02:00:00

Estreitando relações com
Secretaria da Educação

da

2019-04-01
03:00:00

2019-11-30
02:00:00

Projeto de Coordenação de Curso Técnico em Açúcar
e Álcool

2019-02-01
02:00:00

2019-12-31
02:00:00

Aumentar em 20% o número de estagiários no ano de
2019

2019-02-01
02:00:00

2019-12-31
02:00:00

Coordenação de Curso - Técnico em Segurança do
Trabalho

2019-02-01
02:00:00

2019-12-31
02:00:00

Coordenação de Classe Descentralizada - CD
Meridiano

2019-02-01
02:00:00

2019-12-18
02:00:00

GEEaD – Professor
presencial na Etec Polo

apoio

2019-07-22
00:00:00

2019-12-31
00:00:00

Projeto de Coordenação dos Cursos Informática para
Internet, Informática para Internet integrado ao Ensino

2019-02-01
02:00:00

2019-12-31
02:00:00

os

Professores

Responsável

por

Projeto

Data Inicial

Data Final

Médio e Desenvolvimento de Sistemas
Projeto Vestibulinho 2020

2019-02-11
02:00:00

2019-12-31
02:00:00

"Um tiquinho de leitura um tantão de argumentos"

2019-02-01
02:00:00

2019-12-31
02:00:00

Plano de Trabalho do Coordenador de Projetos
Responsável por Classes Descentralizadas

2019-02-01
02:00:00

2019-12-31
02:00:00

Mais Pais

2019-05-11
03:00:00

2019-12-13
02:00:00

Plano de trabalho do coordenador de projetos
responsável pela classe descentralizada EE Carlos
Barozzi.

2019-02-01
02:00:00

2019-12-31
02:00:00

Projeto de Relações Institucionais

2019-02-01
02:00:00

2020-01-31
02:00:00

Fortalecimento do Curso Modular Noturno de Técnico
em Administração

2019-02-01
02:00:00

2019-12-31
02:00:00

DEMANDA MAIS

2019-02-01
02:00:00

2019-12-31
02:00:00

Projeto de Coordenação de Curso Técnico em
Serviços Jurídicos

2019-02-01
02:00:00

2019-12-31
02:00:00

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

2019-02-01
02:00:00

2020-01-31
02:00:00

Coordenação de Curso Secretariado

2019-02-01
02:00:00

2019-12-31
02:00:00

2019-04-09
03:00:00

2019-12-30
02:00:00

Trabalho
voluntário:
Uma
oportunidade
crescimento pessoal e profissional

de

Projeto

Data Inicial

Projeto Biblioteca Ativa

Data Final

2019-02-01
02:00:00

2019-12-31
02:00:00

2019-02-01
02:00:00

2020-01-31
02:00:00

Projeto Biblioteca Ativa

2019-02-11
02:00:00

2019-12-31
02:00:00

Projeto 5S

2019-03-11
03:00:00

2019-12-31
02:00:00

Coordenação de Orientação e Apoio Educacional da
Etec Professor Armando José Farinazzo – 2019

2019-02-01
02:00:00

2020-01-31
02:00:00

Coordenação de Orientação e Apoio Educacional da

2019-02-07

2019-03-23

Projeto de Coordenação Pedagógica
Professor Armando José Farinazzo - 2019

da

Etec

Projeto

Data Inicial

Data Final

Etec Professor Armando José Farinazzo -2019

02:00:00

03:00:00

Projeto de Robótica

2019-03-11
03:00:00

2019-12-31
02:00:00

Projeto Robótica Etec de Fernandópolis

2019-03-11
03:00:00

2019-12-30
02:00:00

Título: Projeto Voluntariado crescendo e acrescentando
Principais Dados
Cadastrado em 10-04-2019
Equipe: Eder Junio da Silva (não solicitou HAE), Leandro Bordignon Uliana (não solicitou HAE) e
Mauricio Flavio Canada (não solicitou HAE)
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 03-04-2019
Data de Término: 12-12-2019
Tipo de Projeto
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O presente projeto justifica-se em virtude de atendimento ao Projeto Político e
Pedagógico da Unidade escolar, oportunizando situações e ambiente onde os discentes possam
desenvolver competências e habilidades relacionadas ao seu crescimento pessoal e profissional.

Dados SIG
Responsável: Mauricio Flavio Canada
CPF: 22188958896
Matrícula: 41642
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular: Contabilidade Comercial
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 2.5
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 14.625

Introdução
Objetivo: Aumentar a participação 20% de discentes voluntariando na Unidade Escolar e suas
Classes Descentralizadas a cada ano até 2023.
Implantar projeto de voluntariado no ambiente escolar na CD EE Carlos Barozzi
Justificativa: O presente projeto justifica-se em virtude de atendimento ao Projeto Político e
Pedagógico da Unidade escolar, oportunizando situações e ambiente onde os discentes
possam desenvolver competências e habilidades relacionadas ao seu crescimento pessoal e
profissional.
Metodologia: Realização de palestras motivacionais aos alunos do período da tarde com
possibilidades de atuar no período das 18h30min às 22h00 na EE Carlos Barozzi, na
sequência serão aplicados testes de aptidão, entrevistas, dinâmicas de grupo e como critério
de desempate serão avaliados: frequência e aproveitamento.
Resultado Esperado: Espera-se que com a inserção de discentes nas atividades
administrativas da EE Carlos Barozzi, possamos proporcionar momentos de crescimento
pessoal e profissional aos voluntários; assim como, proporcionar o relacionamento interpessoal
dos alunos e interação em equipe. Ainda, que ao término do período o voluntário consiga

perceber que aprendeu e muito acrescentou ao ambiente escolar com a sua disponibilidade de
tempo para atividades que auxiliam a organização da Classe Descentralizada e a distribuição
de materiais e livros aos cursantes.
Observações

Metas
Metas PPG: Aumentar a participação 20% de discentes voluntariando na Unidade Escolar e
suas Classes Descentralizadas a cada ano até 2024.
Metas Cetec:

Recursos
Sem recursos financeiros

Atividades
Cronograma de Atividades: Divulgação das vagas com palestras motivacionais pelo
Coordenador da CD e pelo ATA Recebimento de inscrição de candidatos na Secretaria
Acadêmica Prova escrita de aptidão Convocação dos seis primeiros colocados na prova de
aptidão para participação em dinâmica de grupo e entrevista.
Início: 20-03-2019
Fim: 03-04-2019
Estado: Finalizado

Histórico

Processo

Título: Fortalecimento do Curso Técnico de Administração
Principais Dados
Cadastrado em 30-03-2019
Equipe: Paloma De Fatima Polizeli, Ricardo Antonio Leal Soares, Rogerio Ribeiro, GIslaine
Aparecida Lucatte Viana, Suzimara Regina Batista Rizzo, Keila Ferreira Pavaneli, Valdete
Aparecida Zanini Magalhães, Fabio Roque Amado, Felipe Rodrigues Bruzadin, Maira de Matos
Sobreira, Tatiane da Silva Madureira Pedro (nenhum solicitou HAE)
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-02-2019
Data de Término: 31-12-2019
Tipo de Projeto
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O Programa Vence Integrado oferece a oportunidade de terminar o Ensino Médio
com uma profissão ganhando competitividade para ingressar no mercado de trabalho. As aulas
da área técnica oferecida na Etec correspondem às qualificações profissionais técnicas de
nível médio estruturada em componentes curriculares, em Administração é preciso que o
profissional adote uma postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do
planejamento da produção e materiais, Recursos Humanos, financeiros e mercadológicos, que
realize atividades de controles e auxilie nos processos de direção utilizando ferramentas da
informática básica. Fomentando ideias e práticas empreendedoras, desempenhando suas
atividades observando as normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de
preservação ambiental. A falta de profissionais capacitados para o mercado de trabalho,
comprovada por pesquisas, demonstraram que o setor necessita de pessoas com
conhecimento, competências e habilidades necessários para desenvolver atividades eficientes
nestes setores. Cabe, portanto ao profissional Coordenador do Eixo Tecnológico executar
tarefas de ligação entre o setor e a Escola, Professores e Alunos, contribuindo dessa forma
para que os profissionais egressos dos referidos cursos estejam aptos a atuar no mercado de
trabalho de forma plenamente satisfatória, através da implantação de aulas práticas, deixando
as aulas mais atrativas e cumprindo o papel de formar técnicos que possam atuar no mercado
de forma satisfatória.

Dados SIG
Responsável: Fatima Peres Silva
CPF: 08237982835
Matrícula: 41636
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular: Cálculos Financeiros (5,0h) e Processos de Operações Contábeis

(2,5h)
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 7.5
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 43.875

Introdução
Objetivo Geral:

Fortalecer o curso e as turmas;
Aumentar a frequência e permanência das turmas, fazendo que o curso tenha sucesso;
Estabelecer parcerias com a comunidade;
Despertar o interesse, criatividade e autonomia dos educadores e educandos, enriquecendo o
processo de ensino e aprendizagem.




Objetivos Específicos:
Para que se faça cumprir as atribuições como Coordenadora de Eixo Tecnológico, os objetivos
específicos deste projeto de trabalho são:

Garantir que o desenvolvimento das competências, habilidades, atitudes e valores pelos docentes,
cumpra o planejado através de atividades teóricas e principalmente práticas para que se obtenha de
maneira satisfatória a inserção dos alunos no mercado de trabalho;

Introduzir novas práticas educativas que possibilitem o aperfeiçoamento do ensino e da
aprendizagem;

Incentivar a capacitação dos docentes em busca de inovações metodológicas que insiram novas
práticas, que proporcionem a diminuição da evasão escolar;

Desenvolver ações com a equipe escolar, utilizando abordagens interdisciplinares e
contextualizadas, por meio de projetos e/ou temáticas transversais que atendam demandas e interesses
do processo de ensino-aprendizagem;

Orientar e acompanhar os diários de classe;

Acompanhar e avaliar os projetos interdisciplinares;
O projeto apresenta as seguintes metas:

Manter a taxa de frequência do aluno entre 90 e 100% para o Programa Vence

Melhorar o aproveitamento escolar na parte técnica;

Diminuir a progressão Parcial em 5%;

Realizar quatro reuniões de pais com no mínimo 80 % de presença.

Justificativa: O Programa Vence Integrado oferece a oportunidade de terminar o Ensino Médio com
uma profissão ganhando competitividade para ingressar no mercado de trabalho. As aulas da área
técnica oferecida na Etec correspondem às qualificações profissionais técnicas de nível médio
estruturada em componentes curriculares, em Administração é preciso que o profissional adote uma
postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do planejamento da produção e
materiais, Recursos Humanos, financeiros e mercadológicos, que realize atividades de controles e
auxilie nos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. Fomentando ideias e
práticas empreendedoras, desempenhando suas atividades observando as normas de segurança,
saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental. A falta de profissionais
capacitados para o mercado de trabalho, comprovada por pesquisas, demonstraram que o setor
necessita de pessoas com conhecimento, competências e habilidades necessários para desenvolver
atividades eficientes nestes setores. Cabe, portanto ao profissional Coordenador do Eixo Tecnológico
executar tarefas de ligação entre o setor e a Escola, Professores e Alunos, contribuindo dessa forma
para que os profissionais egressos dos referidos cursos estejam aptos a atuar no mercado de trabalho
de forma plenamente satisfatória, através da implantação de aulas práticas, deixando as aulas mais
atrativas e cumprindo o papel de formar técnicos que possam atuar no mercado de forma satisfatória.
Metodologia: A metodologia de trabalho será baseada no diálogo e na busca de integração da equipe
docente para a realização das seguintes atividades:

participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do Plano Plurianual
de Gestão (PPG);

coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, assegurando o alinhamento entre os Planos de
Trabalho Docente com o Plano de Curso e Diário de/da Classe, sendo o último em periodicidade
semanal;

orientar e acompanhar a programação das atividades de recuperação e de progressão parcial, a
partir das diretrizes estabelecidas pelo Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio
Educacional;

coordenar as atividades vinculadas ao estágio supervisionado, garantindo o pleno
desenvolvimento da formação profissional;

orientar, acompanhar e gerenciar a atuação dos Auxiliares de Docentes, de forma a organizar,
preparar e auxiliar o desenvolvimento das aulas práticas nos ambientes didáticos;

manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de aproveitamento de estudos, bem como sobre
pedidos de reconsideração e recursos referentes aos resultados finais de avaliação discente, de acordo
com as Deliberações expedidas pelo Conselho Estadual de Educação; VII - participar das atividades
destinadas a propor e/ou promover cursos extracurriculares de curta duração, palestras e visitas
técnicas;

avaliar o desempenho dos Docentes e Auxiliares de Docentes sob sua coordenação;

assessorar a Direção em suas decisões sobre matrícula e transferência, agrupamento de alunos,
organização de horários de aulas e calendário escolar, em conjunto com o Coordenador de Projetos
Responsável pela Orientação e Apoio Educacional;

integrar bancas de processo seletivo e concurso público e certificação de competências,
realizando a avaliação técnica dos candidatos;

acompanhar o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições quando
houver, no curso que coordena, informando a Direção regularmente;

supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos trabalhos de conclusão de curso
(TCC), juntamente com os professores encarregados da orientação dos alunos;

integrar o Conselho de Escola;

propor a pesquisa, estudos e análise das tendências de mercado e inovações no campo das
ciências e tecnologias, promovendo reformulações curriculares que incorporem avanços e atendam as
demandas do mundo do trabalho;

elaborar a programação das atividades de sua área de atuação, assegurando a articulação com
as demais áreas da gestão escolar;

promover reuniões de curso, de acordo como Calendário Escolar homologado, para alinhar e
refletir sobre indicadores de desempenho, processo de ensino-aprendizagem, organização das aulas
práticas e demais estratégias de ensino do(s) curso(s).


Resultado Esperado: Bom relacionamento entre toda a comunidade escolar, inclusive com a escola
parceira;
Participação de pais e docentes nas atividades da escola e reuniões para 90% de presença;
Melhora no aproveitamento escolar, 90% Bs;
Aumento da média de frequência para 90%
Observações

Metas
Metas PPG: Aprimorar o Projeto Horário na Medida Certa até 2021;
Aumentar em 20% a participação dos professores na aplicação do Vestibulinho e em parcerias com a
Escola no ano de 2019;
Aumentar em 20% o número de estagiários durante o ano de 2019;
Conseguir 70% da presença de pais nas reuniões do Ensino Médio e Integrados até 2020 e 80% até
2021;
Monitorar os primeiros módulos de Açúcar e Álcool, Contabilidade, Informática para Internet, no primeiro
semestre de 2019, para evitar perda superior a 14%, e acompanhar o primeiro módulo de
Administração, no segundo semestre de 2019, para evitar a perda superior a 14% no ano de 2019;
Reduzir em 50% os índices de perda nos segundos módulos de Serviços Jurídicos, Administração,
Açúcar e Álcool, Informática para Internet e Secretariado, e no terceiro módulo de Mecanização Agrícola
no ano de 2019.

Metas Cetec:

Recursos
Sem recursos financeiros

Atividades
Cronograma do Projeto: Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos
com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; -Organização de horários de aulas
e calendário escolar; - Providenciar reuniões do Planejamento do eixo tecnológico de Gestão e
Negócios do Curso de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio; - Planejar junto com os
alunos e professores visitas técnicas, palestras com profissionais da área e egressos e projetos
interdisciplinares, reestruturando para a 2ª série e módulo II - Coordenar o planejamento do trabalho
docente, assegurando postagem dos PTD’S dos diversos componentes no NSA e sua conferência; Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de
desistentes;
Início:01-02-2019
Fim:15-02-2019
Estado: Finalizado

Cronograma do Projeto: Participar da elaboração do Projeto Político e Pedagógico – Plano Plurianual
de Gestão; - Verificar as solicitações de Aproveitamento do 1º Semestre; - Propor medidas que visem à
melhoria do processo ensino-aprendizagem; - Verificar periodicamente os diários das classes,
garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua alteração; - Propor e
coordenar o desenvolvimento de capacitações para professores; - Coordenar o planejamento do
trabalho docente, assegurando a articulação entre os PTD’S dos diversos componentes; - Recepcionar
e integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes;
- Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, junto com os discentes, assegurando alinhamento
entre os Planos de Trabalho Docente com o Plano de Curso.
Início: 16-02-2019
Fim: 28-02-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Providenciar reuniões de Curso do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do
Curso de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio; - Propor e coordenar o
desenvolvimento de capacitações para professores; - Coordenar o planejamento do trabalho docente,
assegurando a articulação entre os planos dos diversos componentes; - Participar das reuniões de
coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e
Acadêmica; - Organizar de eventos em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da
Etec – Calendário de Eventos – IntegraEtec 16/03; - Recepcionar e integrar os alunos, observando
criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os
diários das classes, garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua
alteração;
Início: 01-03-2019
Fim: 15-03-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Providenciar reuniões de Curso do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do
Curso de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio; - Propor e coordenar o
desenvolvimento de capacitações para professores; - Coordenar o planejamento do trabalho docente,
assegurando a articulação entre os planos dos diversos componentes; - Participar das reuniões de
coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e
Acadêmica; - Organizar de eventos em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da
Etec – Calendário de Eventos – IntegraEtec 16/03; - Recepcionar e integrar os alunos, observando
criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os
diários das classes, garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua
alteração;
Início: 01-03-2019
Fim: 15-03-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de
Administração Integrado ao Ensino Médio, visando a confecção do plano de trabalhado docente que
contemple o cumprimento do currículo e a interdisciplinaridade; - Participar de eventos em datas
especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos – IntegraEtec
16/03; - Gerenciar a atuação dos auxiliares docentes; - Promover cursos extracurriculares, se
necessário; - Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a articulação entre os PTD’S
dos diversos componentes; - Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente a
frequência e solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os diários das classes,
garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua alteração; - Coordenar o
desenvolvimento do trabalho docente, junto com os discentes, assegurando alinhamento entre os
Planos de Trabalho Docente com o Plano de Curso; - Participar da Assembleia da APM e Conselho de
Escola; - Verificar a necessidade de Processo Seletivo de docentes, para o 2º semestre de 2019
Modular;
Início: 15-03-2019
Fim: 31-03-2019
Estado: Finalizado

Cronograma do Projeto: Participar da programação das atividades de recuperação contínua e paralela
e de progressão parcial, orientando e acompanhando sua execução; - Recepcionar e integrar os alunos,
observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes; - Verificar
periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está
justificada sua alteração; - Orientar os alunos na confecção dos assuntos para reunião da Direção e
OAE; - Reunião com Direção, OAE e CP para feedback das reuniões discentes e reorientar professores
e alunos, se necessário, de acordo com as reuniões; - Orientar professores sobre as fichas de
Desempenho, planilhas de transparência e envio de menções para o Conselho de Classe do Vence em
18/04.
Início:01-04-2019
Fim:15-04-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Organizar e participar os docentes referente ao Conselho de Classe do
Vence dia 18/04; - Planejar e organizar a divulgação do Vestibulinho 2º semestre 2019, juntamente com
as demais coordenações; - Manifestar e cooperar com projetos propostos pelos docentes,
acompanhando-os e proporcionando feedbacks para retroalimentação dos mesmos; - Planejar e
organizar a Reunião de Pais e Mestres - Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente
a frequência e solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os diários das classes,
garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua alteração; - Coordenar o
desenvolvimento do trabalho docente, junto com os discentes, assegurando alinhamento entre os
Planos de Trabalho Docente com o Plano de Curso;
Início: 16-04-2019
Fim: 30-04-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto:Organizar e participar de eventos em datas especiais e pertinentes ao
cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos Workshop: - Coordenar ações para a
realização do workshop de profissões com os Coordenadores, Professores e Alunos; - Avaliar o
desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos sobre
estágios, documentos e acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de
Gestão e Negócios do Curso de Administração, proporcionando avaliação e acompanhamento das
turmas; - Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola; - Recepcionar e
integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes; Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpra o planejado
ou está justificada sua alteração; - Reunião com Direção, OAE e CP para feedback das reuniões
discentes e reorientar professores e alunos, se necessário, de acordo com as reuniões;
Início: 01-05-2019
Fim: 15-05-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto:Organizar e participar de eventos em datas especiais e pertinentes ao
cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos – Pedalando Etec. - Participar das reuniões
de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão
Pedagógica e Acadêmica; - Planejar e organizar a divulgação do Vestibulinho 2º semestre 2018,
juntamente com as demais coordenações; - Recepcionar e integrar os alunos, observando
criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os
diários das classes, garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua
alteração; - Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, junto com os discentes, assegurando
alinhamento entre os Planos de Trabalho Docente com o Plano de Curso; - Fazer horário para o 2º
semestre de 2019 modular;
Início: 16-05-2019
Fim: 31-05-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto:Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola; Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela

preservação do meio ambiente; - Coordenar ações para a realização da “Integração da Comunidade
Escolar” – Festa Caipira – Campanha do agasalho, com os Coordenadores, Professores e Alunos; Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado
ou está justificada sua alteração; - Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob
sua coordenação; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de
Administração, proporcionando avaliação e acompanhamento das turmas; - Recepcionar e integrar os
alunos, observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes; - Reunião
com Direção, OAE e CP para feedback das reuniões discentes e reorientar professores e alunos, se
necessário, de acordo com as reuniões; - Orientar professores sobre as fichas de Desempenho,
planilhas de transparência e envio de menções para o Conselho de Classe do Vence em 27/06.
Início:01-06-2019
Fim:15-06-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de
Administração viabilizando, inclusive, informações para o conselho de classe final, para a avaliação das
turmas; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a
Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Assessorar a Direção com o
fornecimento de dados e participação no Replanejamento das atividades da Unidade Escolar; Coordenar ações para a realização do Vestibulinho 2º semestre 2018 com os Coordenadores,
Professores e Alunos; - Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e
solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que
a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua alteração; - Coordenar o desenvolvimento
do trabalho docente, junto com os discentes, assegurando alinhamento entre os Planos de Trabalho
Docente com o Plano de Curso; - Organizar e participar os docentes referente ao Conselho de Classe
do Vence dia 27/06; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de
Administração viabilizando, inclusive, informações para o conselho de classe final, para a avaliação das
turmas; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a
Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Assessorar a Direção com o
fornecimento de dados e participação no Replanejamento das atividades da Unidade Escolar; Coordenar ações para a realização do Vestibulinho 2º semestre 2018 com os Coordenadores,
Professores e Alunos; - Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e
solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que
a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua alteração; - Coordenar o desenvolvimento
do trabalho docente, junto com os discentes, assegurando alinhamento entre os Planos de Trabalho
Docente com o Plano de Curso; - Organizar e participar os docentes referente ao Conselho de Classe
do Vence dia 27/06;
Início: 16-06-2019
Fim: 31-06-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto:Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de
Administração viabilizando, inclusive, informações para o conselho de classe final, para a avaliação das
turmas; - Participar da divulgação das normas da Etec e da recepção dos alunos; - Coordenar o
processo de progressão parcial em andamento; - Recepcionar e integrar os alunos, observando
criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os
diários das classes, garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua
alteração; - Reunião com Direção, OAE e CP para feedback das reuniões discentes e reorientar
professores e alunos, se necessário, de acordo com as reuniões;
Início: 01-07-2019
Fim: 15-07-2019
Estado:Não realizado
Cronograma do Projeto:Participar da divulgação das normas da Etec e da recepção dos alunos; Coordenar o processo de progressão parcial em andamento; - Assessorar a Direção em suas decisões
sobre matricula e transferência, agrupamento de alunos, organização de horários de aulas e calendário
escolar; - Participar da revisão do Projeto Político e Pedagógico – Plano Plurianual de Gestão; - Propor
medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem; - Verificar periodicamente os diários

das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; Propor e coordenar o desenvolvimento de capacitações para professores e auxiliares de instrução; Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a articulação entre os planos dos diversos
componentes; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a
Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Providenciar reuniões do eixo
tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de Administração Integrado ao Ensino Médio e Técnico
Modulara, visando o replanejamento que contemple o cumprimento do currículo e a
interdisciplinaridade; - Providenciar capacitação para professores; - Recepcionar e integrar os alunos,
observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes; - Coordenar o
desenvolvimento do trabalho docente, junto com os discentes, assegurando alinhamento entre os
Planos de Trabalho Docente com o Plano de Curso;
Início: 15-07-2019
Fim: 31-07-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto:Participar das atividades destinadas a propor e/ou promover cursos
extracurriculares, palestras e visitas técnicas; - Coordenar o planejamento do trabalho docente,
assegurando a articulação entre os planos dos diversos componentes; - Verificar periodicamente os
diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua
alteração; - Participar da programação das atividades de recuperação contínua e paralela e de
progressão parcial, orientando e acompanhando sua execução; - Manifestar e cooperar com projetos
propostos pelos docentes, acompanhando-os e proporcionando feedbacks para retroalimentação dos
mesmos; - Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e solicitando
substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática
docente cumpra o planejado ou está justificada sua alteração; - Reunião com Direção, OAE e CP para
feedback das reuniões discentes e reorientar professores e alunos, se necessário, de acordo com as
reuniões;
Início:01-08-2019
Fim:15-08-2019
Estado:Não realizado
Cronograma do Projeto:Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito
aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico
de Gestão e Negócios do Curso de Administração, proporcionando avaliação e acompanhamento das
turmas; - Fazer o acompanhamento do Plano de Trabalho Docente; - Organizar e participar de eventos
em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos –
InteractiveEtec 24/08; - Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e
solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que
a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua alteração; - Coordenar o desenvolvimento
do trabalho docente, junto com os discentes, assegurando alinhamento entre os Planos de Trabalho
Docente com o Plano de Curso;
Início: 16-08-2019
Fim: 31-08-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto:Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos
com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Avaliar o desempenho dos
docentes e auxiliares de instrução sob coordenação; - Organizar e participar de eventos em datas
especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos – Dia do
Estudante; - Planejar, juntamente com os professores em reunião do eixo tecnológico do curso de
Administração a elaboração da “Semana de Palestras Técnicas” para o modular e para o Vence; Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de
desistentes; - Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpra
o planejado ou está justificada sua alteração; - Reunião com Direção, OAE e CP para feedback das
reuniões discentes e reorientar professores e alunos, se necessário, de acordo com as reuniões;
Início: 01-09-2019
Fim: 15-09-2019
Estado:Não realizado

Cronograma do Projeto:Participar da gestão das atividades de extensão de serviços a comunidade; Fazer o acompanhamento do Plano de Trabalho Docente, verificando periodicamente os diários das
classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Propor
medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem; - Zelar pelo cumprimento de normas
de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; Planejar e organizar a divulgação do Vestibulinho 1º semestre 2019, juntamente com as demais
coordenações; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de
Administração, viabilizando o Conselho, para avaliação e acompanhamento das turmas; - Recepcionar
e integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes;
- Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, junto com os discentes, assegurando alinhamento
entre os Planos de Trabalho Docente com o Plano de Curso; - Orientar professores sobre as fichas de
Desempenho, planilhas de transparência e envio de menções para o Conselho de Classe do Vence em
04/10.
Início: 16-09-2019
Fim: 30-09-2019
Estado:Não realizado
Cronograma do Projeto:Organizar e participar os docentes referente ao Conselho de Classe do Vence
dia 04/10; - Participar da programação das atividades de recuperação contínua e paralela, orientando e
acompanhando sua execução; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos
tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Planejar e
Organizar a Reunião de Pais; - Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente a
frequência e solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os diários das classes,
garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua alteração; - Reunião com
Direção, OAE e CP para feedback das reuniões discentes e reorientar professores e alunos, se
necessário, de acordo com as reuniões; - Fazer horário para o 1º semestre de 2020 modular;
Início: 01-10-2019
Fim: 15-10-2019
Estado:Não realizado
Cronograma do Projeto:Verificar a necessidade de Processo Seletivo de docentes, para o 1º semestre
de 2020 Modular e Vence - Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola; Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado
ou está justificada sua alteração; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Cooperar com a Secretaria
Acadêmica no processo de Vagas Remanescentes para o Curso de Administração Integrado ao Ensino
Médio; - Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e solicitando
substituição de desistentes; - Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, junto com os
discentes, assegurando alinhamento entre os Planos de Trabalho Docente com o Plano de Curso;
Início: 16-10-2019
Fim: 31-10-2019
Estado:Não realizado
Cronograma do Projeto:Coordenar o fechamento do processo de progressão parcial; -Discutir as
ações para a realização do Vestibulinho 1º semestre 2019 com os Coordenadores, Professores e
Alunos; - Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de Administração,
proporcionando avaliação e acompanhamento das turmas; - Participar das reuniões de coordenadores
dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de
desistentes; - Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpra
o planejado ou está justificada sua alteração; - Reunião com Direção, OAE e CP para feedback das
reuniões discentes e reorientar professores e alunos, se necessário, de acordo com as reuniões;
Início: 01-11-2019
Fim: 15-11-2019
Estado:Não realizado

Cronograma do Projeto:Participar da gestão das atividades de extensão de serviços a comunidade; Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela
preservação do meio ambiente; - Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a
prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Avaliar o desempenho dos
docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Coordenar o desenvolvimento do trabalho
docente, junto com os discentes, assegurando alinhamento entre os Planos de Trabalho Docente com o
Plano de Curso;
Início: 16-11-2019
Fim: 30-11-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto:Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de
Administração Integrado ao Ensino Médio viabilizando, inclusive, com informações que subsidiem o
conselho de classe final, para a avaliação das turmas; - Participar das reuniões de coordenadores dos
diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; Assessorar a Direção com o fornecimento de dados e participação na Avaliação das atividades no ano
de 2019 da Unidade Escolar; - Organizar e participar das apresentações de TCC; - Verificar
periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está
justificada sua alteração; - Reunião com Direção, OAE e CP para feedback das reuniões discentes e
reorientar professores e alunos, se necessário, de acordo com as reuniões; - Orientar professores sobre
as fichas de Desempenho, planilhas de transparência e envio de menções para o Conselho de Classe
do Vence em 17/12.
Início: 01-12-2019
Fim: 15-12-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto:Participar da gestão das atividades de extensão de serviços à comunidade; Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela
preservação do meio ambiente; - Coordenar ações para a realização do “Femtec”, com os
Coordenadores, Professores e Alunos; - Organizar e participar os docentes referente ao Conselho de
Classe do Vence dia 17/12; - Verificação dos diários de classe e levantamento para avaliação do
desempenho dos docentes, para análise e discussão do processo ensino-aprendizagem – pontos fortes
e fracos para possível aprimoramento; - Orientar alunos sobre estágios, documentos e
acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do
Curso de Técnico em Administração, viabilizando, inclusive, informações que subsidiem o conselho de
classe final, para a avaliação das turmas; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos
tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Assessorar a
Direção com o fornecimento de dados e participação na Avaliação das atividades no ano de 2019 da
Unidade Escolar; - Correção e orientação dos Planos de Trabalho Docente para 2019 e organização
dos relatórios de estágio. - Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, junto com os discentes,
assegurando alinhamento entre os Planos de Trabalho Docente com o Plano de Curso;
Início: 16-12-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado

Histórico: Aprovado

Processo: Aprovado

Título: Projeto Coordenação Curso Técnico em Logística - Estrela d'Oeste
Principais Dados
Cadastrado em 05-04-2019
Equipe: Adalberto Alves Pimenta, Ricardo Antonio Leal Soares, GIslaine Aparecida Lucatte Viana,
Valdete Aparecida Zanini Magalhães, Marilia Almeida Chinet, Fabio Roque Amado, Felipe Rodrigues
Bruzadin, Vivien dos Santos Carneiro Lopes, Alexandre Aparecido Bernardes (nenhum solicitou HAE) e
Lucas Paschoalinoto (Solicitou HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-02-2019
Data de Término: 31-12-2019
Tipo de Projeto
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De Oliveira
Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O Projeto de Coordenação do Curso Técnico em Logística será escrito para embasar o
professore responsável em suas atividades diárias.

Dados SIG
Responsável: Lucas Paschoalinoto
CPF: 23032806801
Matrícula:57328
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:Análises e Projetos de Sistema (2,5h) e Programação Web I (5h)
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 7.5
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 43.875

Introdução
Objetivo Geral: Promover ações interdisciplinares no curso técnico de logística, registradas nos
Planos de Trabalho Docente e nos Diários de Classe, durante o ano letivo.
Obter 90% de permanência até no segundo módulo.
Tornar o ambiente escolar mais atrativo e acolhedor para fidelizar o aluno, fazendo com que o mesmo
frequente a escola não só no horário de aula como no período diverso.
Agir como auxiliar da Coordenação Pedagógica, no que diz respeito à articulação do Projeto Político
Pedagógico da Instituição, organizando a reflexão, a participação e os meios para a concretização do
mesmo, de tal forma que a escola atinja a sua missão de que os alunos aprendam e se desenvolvam
como cidadãos plenos.

Objetivo Específico: Objetivando cumprir o proposto ao profissional Coordenador de curso,
pretendemos exercer, no âmbito de atuação, funções pedagógico-acadêmicas, gerenciais e
institucionais, consubstanciadas nas atribuições de coordenar o planejamento do trabalho docente,
assegurando a articulação entre os planos dos diversos componentes; propor medidas que visem à
melhoria do processo ensino-aprendizagem; oportunizar aproveitamento de contextualização com o
acompanhamento do estágio supervisionado; garantir que a prática docente cumpra o planejado,
proporcionado assim aos futuros profissionais um ambiente propício ao desenvolvimento das
competências, habilidades, atitudes e valores exigidos para imediata inserção mercado de trabalho.

Metas: Instigar o aumento da participação dos pais nos eventos da escola, em aproximadamente 15%
dos atuais números que possuímos.
Incentivar a implantação de 6 projetos de utilização de novas tecnologias, visando à melhoria da
qualidade do ensino no ano de 2019.
Aumentar a utilização da sala de leitura pelos alunos em 10%, por meio do estímulo à leitura e à
pesquisa durante o ano letivo.

Justificativa: O Curso Técnico em Logística está demonstrando uma parte no mercado de trabalho
que vem assumindo lugar de destaque na gestão das organizações como uma estratégia eficaz na
distribuição de materiais n o chão da fábrica e na sua movimentação para fazer chegar produtos e
serviços aos consumidores com menores custos e no menor tempo. A automatização dos armazéns e
estoques, importante função da logística, se integra ao processo de produção como um todo.
Metodologia: Por Meio de planejamento no inicio dos semestres e reuniões mensais de curso,
juntamente com o apoio da Coordenadora Pedagógica e da Orientadora de Apoio Educacional, orientar
os professores a utilizar-se da interdisciplinaridade no decorrer do curso, utilizar também diferentes
metodologias de ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliações diversificados e realizar a
recuperação contínua, e em casos de déficit de aprendizagem aplicar o PAA – Programa de
Acompanhamento de Aprendizagem, com intuito de elevar a permanência do aluno no curso, reduzindo
assim o numero de faltas e consequentemente progressões e retenções.

Resultado Esperado: Atingir a meta de permanência do aluno em 80% no curso de Logística no ano
de 2019;
Conseguir a diminuição das progressões parciais nos módulos I e II do curso de Logística em 2019 em
10%;
Conseguir sistematizar em 100% as ações interdisciplinares desenvolvidas nos semestres letivos no
curso de Logística em 2019;
Observações

Metas
Metas PPG: Aumentar a participação 20% de discentes voluntariando na Unidade Escolar e suas
Classes Descentralizadas a cada ano até 2024;
Aumentar em 20% a participação dos professores na aplicação do Vestibulinho e em parcerias com a
Escola no ano de 2019;
Aumentar em 20% o número de estagiários durante o ano de 2019.

Metas Cetec:

Recursos
Sem recursos financeiros

Atividades
Cronograma do Projeto:Organização de Planilhas de acompanhamento da execução dos Planos de
Trabalho Docente e componente curricular; - Conferir de Plano de Trabalho Docente - PTD’s; Organizar planilha de cumprimento de prazos docente; - Auxiliar na organização e participação do
planejamento da Escola/2019; - Organizar e valorizar o planejamento do curso de logística; Disponibilizar os PTD’s no Sistema NSA; - Efetuar acompanhamento da inserção dos PTD’s no NSA; Participar de reunião da equipe de Gestão;
Início: 01-02-2019
Fim:10-02-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto:Recepcionar os alunos na 1ª semana, esclarecendo os objetivos de cada
curso; - Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente e componente curricular; Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho docente; - Divulgação e
otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro Paula Souza; - Planejar e
organizar a avaliação diagnóstica; - Promover eleição de representante e suplente de classe; Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de avaliações
adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Promover palestras
motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o Assistente Técnico Administrativo - ATA e/ou
Coordenação de Curso; - Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares
para habilitação técnica modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do
andamento do curso; - Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias
diversificadas; - Organizar a integração: aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a

Direção e OAE, por meio de reunião de bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; Reorientar professores e alunos referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora
Pedagógica; - Realizar eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras,
campeonatos, gincanas, semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes
Descentralizadas, quando houver; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; Assessorar a Direção na elaboração de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos
currículos do curso, juntamente com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; Organizar e dinamizar a comunicação na unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e
resultados das Progressões Parciais; - Realização de reuniões semanais com os coordenadores de
área, objetivando detectar problemas, dificuldades, bem como a busca de alternativas e soluções para
tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Orientar os
professores, juntamente com os coordenadores de eixo na organização de atividades referentes ao
Processo de Reclassificação; - Organizar reuniões de curso entre os docentes e coordenadores para
troca de experiências e informações sobre os alunos; - Orientar os professores na organização de
atividades referentes ao Processo de Aproveitamento de Estudos; - Organizar cronograma de
atividades extras complementares ao curso para desenvolvimento das competências previstas na
habilitação.
Início:11-02-2019
Fim: 28-02-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto:Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente e
componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a Direção e OAE,
por meio de reunião de bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; - Reorientar
professores e alunos referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora Pedagógica; - Realizar
eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras, campeonatos, gincanas,
semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes Descentralizadas, quando
houver; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na
elaboração de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente
com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a
comunicação na unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões
Parciais; - Realização de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar
problemas, dificuldades, bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; - Organizar
reuniões de curso entre os docentes e coordenadores para troca de experiências e informações sobre
os alunos; - Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar cronograma
de atividades extras complementares ao curso para desenvolvimento das competências previstas na
habilitação.
Início: 01-03-2019
Fim: 14-03-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto:Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente e
componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Promover
palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; -

Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a Direção e OAE,
por meio de reunião de bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; - Reorientar
professores e alunos referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora Pedagógica; Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na elaboração
de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente com a
coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a comunicação na
unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais; - Realização
de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades,
bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em
contato com os alunos faltantes; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso
para desenvolvimento das competências previstas na habilitação; - Organização juntamente com a
direção e coordenação de ações de divulgação do curso do Vestibulinho referentes ao segundo
semestre de 2019
Início: 15-03-2019
Fim: 29-03-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente e
componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Organização juntamente com a direção o cronograma de realização dos Conselhos de
Classe; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a Direção e OAE,
por meio de reunião de bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; - Reorientar
professores e alunos referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora Pedagógica; - Realizar
eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras, campeonatos, gincanas,
semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes Descentralizadas, quando
houver; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na
elaboração de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente
com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a
comunicação na unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões
Parciais; - Realização de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar
problemas, dificuldades, bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar reuniões de curso entre
os docentes e coordenadores para troca de experiências e informações sobre os alunos; - Organizar
cronograma de atividades extras complementares ao curso para desenvolvimento das competências
previstas na habilitação; - Organização juntamente com a direção e coordenação de ações de
divulgação dos cursos do vestibulinho referentes ao segundo semestre de 2019.
Início: 01-04-2019
Fim: 12-04-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto:Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente e
componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Promover
palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; -

Organizar a integração: aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a Direção e OAE,
por meio de reunião de bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; - Reorientar
professores e alunos referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora Pedagógica; Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na elaboração
de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente com a
coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a comunicação na
unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais; - Realização
de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades,
bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em
contato com os alunos faltantes; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso
para desenvolvimento das competências previstas na habilitação; - Organização juntamente com a
direção e coordenação de ações de divulgação dos cursos do vestibulinho referentes ao segundo
semestre de 2019.
Início: 15-04-2019
Fim: 30-04-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente e
componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a Direção e OAE,
por meio de reunião de bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; - Reorientar
professores e alunos referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora Pedagógica; - Realizar
eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras, campeonatos, gincanas,
semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes Descentralizadas, quando
houver; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na
elaboração de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente
com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a
comunicação na unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões
Parciais; - Realização de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar
problemas, dificuldades, bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar reuniões de curso entre
os docentes e coordenadores para troca de experiências e informações sobre os alunos; - Organizar
cronograma de atividades extras complementares ao curso para desenvolvimento das competências
previstas na habilitação; - Auxiliar na organização de processos de vagas remanescentes.
Início: 02-05-2019
Fim: 14-05-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente e
componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Promover
palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a Direção e OAE,
por meio de reunião de bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; - Reorientar
professores e alunos referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora Pedagógica; -

Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na elaboração
de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente com a
coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a comunicação na
unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais; - Realização
de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades,
bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em
contato com os alunos faltantes; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso
para desenvolvimento das competências previstas na habilitação; - Programar juntamente com a
Coordenadora do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e de curso a realização da Semana de
Palestras Técnicas.
Início: 15-05-2019
Fim: 31-05-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente e
componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a Direção e OAE,
por meio de reunião de bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; - Reorientar
professores e alunos referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora Pedagógica; - Realizar
eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras, campeonatos, gincanas,
semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes Descentralizadas, quando
houver; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na
elaboração de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente
com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a
comunicação na unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões
Parciais; - Realização de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar
problemas, dificuldades, bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar reuniões de curso entre
os docentes e coordenadores para troca de experiências e informações sobre os alunos; - Organizar
cronograma de atividades extras complementares ao curso para desenvolvimento das competências
previstas na habilitação.
Início: 03-06-2019
Fim: 14-06-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente e
componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Promover
palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a Direção e OAE,
por meio de reunião de bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; - Reorientar
professores e alunos referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora Pedagógica; Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na elaboração
de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente com a
coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a comunicação na

unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais - Realização
de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades,
bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; - Assessorar a Direção e os
coordenadores de eixo na elaboração do horário de aulas para o 2º semestre de 2019; - Acompanhar
as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar cronograma de atividades extras
complementares ao curso para desenvolvimento das competências previstas na habilitação.
Início: 15-06-2019
Fim: 28-06-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de
metodologias diversificadas; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de
trabalho docente; - Organização juntamente com a direção o cronograma de realização dos Conselhos
de Classe; - Orientar quanto a elaboração de avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias
de recuperação contínua; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica modular; Organizar a integração: aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a Direção e OAE,
por meio de reunião de bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; - Reorientar
professores e alunos referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora Pedagógica; Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Acompanhar o cumprimento dos
currículos do curso, juntamente com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; Organizar e dinamizar a comunicação na unidade escolar; - Realização de reuniões semanais com os
coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades, bem como a busca de
alternativas e soluções para tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes; - Organizar reuniões de curso entre os docentes e coordenadores para troca de experiências
e informações sobre os alunos; - Organizar, juntamente com os coordenadores de eixo e direção o
cronograma das reuniões por cursos;
Início: 01-07-2019
Fim: 05-07-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Organização de Planilhas de acompanhamento da execução dos Planos de
Trabalho Docente e componente curricular; - Conferir de Plano de Trabalho Docente - PTD’s; Organizar planilha de cumprimento de prazos docente; - Participar de reunião da equipe de Gestão; Auxiliar na organização do planejamento da Escola/2019; - Organizar e valorizar o planejamento do
curso de logística; - Disponibilizar os PTD’s no Sistema NSA; - Efetuar acompanhamento da inserção
dos PTD’s no NSA.
Início: 06-07-2019
Fim: 23-07-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Recepcionar os alunos na 1ª semana, esclarecendo os objetivos de cada
curso; - Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho docente; - Organização
juntamente com a direção o cronograma de realização dos Conselhos de Classe; - Orientar quanto a
elaboração de avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica modular; - Organizar a integração:
aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a Direção e OAE, por meio de reunião de
bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; - Reorientar professores e alunos
referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora Pedagógica; - Acompanhar os projetos
definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso,
juntamente com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a
comunicação na unidade escolar; - Realização de reuniões semanais com os coordenadores de área,
objetivando detectar problemas, dificuldades, bem como a busca de alternativas e soluções para tais
problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar
cronograma de atividades extras complementares ao curso para desenvolvimento das competências
previstas na habilitação; - Orientar os professores, juntamente com os coordenadores de eixo na
organização de atividades referentes ao Processo de Reclassificação.

Início: 24-07-2019
Fim: 31-07-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto:Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente e
componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a Direção e OAE,
por meio de reunião de bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; - Reorientar
professores e alunos referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora Pedagógica; - Realizar
eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras, campeonatos, gincanas,
semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes Descentralizadas, quando
houver; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na
elaboração de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente
com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a
comunicação na unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões
Parciais; - Realização de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar
problemas, dificuldades, bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar reuniões de curso entre
os docentes e coordenadores para troca de experiências e informações sobre os alunos; - Organizar
cronograma de atividades extras complementares ao curso para desenvolvimento das competências
previstas na habilitação; - Orientar os professores na organização de atividades referentes ao Processo
de Aproveitamento de Estudos.
Início: 01-08-2019
Fim: 14-08-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente e
componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Promover
palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a Direção e OAE,
por meio de reunião de bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; - Reorientar
professores e alunos referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora Pedagógica; Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na elaboração
de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente com a
coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a comunicação na
unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais; - Realização
de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades,
bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em
contato com os alunos faltantes; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso
para desenvolvimento das competências previstas na habilitação;
Início: 15-08-2019
Fim: 30-08-2019
Estado: Não realizado.

Cronograma do Projeto: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente e
componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Organização juntamente com a direção o cronograma de realização dos Conselhos de
Classe; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a Direção e OAE,
por meio de reunião de bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; - Reorientar
professores e alunos referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora Pedagógica; - Realizar
eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras, campeonatos, gincanas,
semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes Descentralizadas, quando
houver; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na
elaboração de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente
com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a
comunicação na unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões
Parciais; - Realização de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar
problemas, dificuldades, bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar reuniões de curso entre
os docentes e coordenadores para troca de experiências e informações sobre os alunos; - Organizar
cronograma de atividades extras complementares ao curso para desenvolvimento das competências
previstas na habilitação.
Início: 02-09-2019
Fim: 13-09-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente e
componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Promover
palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a Direção e OAE,
por meio de reunião de bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; - Reorientar
professores e alunos referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora Pedagógica; Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na elaboração
de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente com a
coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a comunicação na
unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais; - Realização
de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades,
bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em
contato com os alunos faltantes; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso
para desenvolvimento das competências previstas na habilitação.
Início: 16-09-2019
Fim: 30-09-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente e
componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro

Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a Direção e OAE,
por meio de reunião de bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; - Reorientar
professores e alunos referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora Pedagógica; - Realizar
eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras, campeonatos, gincanas,
semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes Descentralizadas, quando
houver; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na
elaboração de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente
com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a
comunicação na unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões
Parciais; - Realização de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar
problemas, dificuldades, bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar reuniões de curso entre
os docentes e coordenadores para troca de experiências e informações sobre os alunos; - Organizar
cronograma de atividades extras complementares ao curso para desenvolvimento das competências
previstas na habilitação; - Organização juntamente com a direção e coordenação de ações de
divulgação dos cursos do vestibulinho referentes ao primeiro semestre de 2020.
Início: 01-10-2019
Fim: 11-10-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente e
componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Promover
palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a Direção e OAE,
por meio de reunião de bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; - Reorientar
professores e alunos referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora Pedagógica; Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na elaboração
de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente com a
coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a comunicação na
unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais; - Realização
de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades,
bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em
contato com os alunos faltantes; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso
para desenvolvimento das competências previstas na habilitação; - Organização juntamente com a
direção e coordenação de ações de divulgação dos cursos do vestibulinho referentes ao primeiro
semestre de 2020.
Início: 16-10-2019
Fim: 31-10-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente e
componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Auxiliar na

promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a Direção e OAE,
por meio de reunião de bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; - Reorientar
professores e alunos referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora Pedagógica; - Realizar
eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras, campeonatos, gincanas,
semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes Descentralizadas, quando
houver; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na
elaboração de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente
com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a
comunicação na unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões
Parciais; - Realização de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar
problemas, dificuldades, bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar reuniões de curso entre
os docentes e coordenadores para troca de experiências e informações sobre os alunos; - Organizar
cronograma de atividades extras complementares ao curso para desenvolvimento das competências
previstas na habilitação; - Auxiliar na organização de processos de vagas remanescentes.
Início: 01-11-2019
Fim: 14-11-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente e
componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a Direção e OAE,
por meio de reunião de bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; - Reorientar
professores e alunos referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora Pedagógica; - Realizar
eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras, campeonatos, gincanas,
semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes Descentralizadas, quando
houver; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na
elaboração de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente
com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a
comunicação na unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões
Parciais; - Realização de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar
problemas, dificuldades, bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar reuniões de curso entre
os docentes e coordenadores para troca de experiências e informações sobre os alunos; - Organizar
cronograma de atividades extras complementares ao curso para desenvolvimento das competências
previstas na habilitação; - Auxiliar na organização de processos de vagas remanescentes.
Início: 18-11-2019
Fim: 29-11-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente e
componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica

modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e orientar os alunos para levar informação para a Direção e OAE,
por meio de reunião de bate-papos informais; - Participação de reunião de feedback; - Reorientar
professores e alunos referente as informações de OAE, Direção e Coordenadora Pedagógica; - Realizar
eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras, campeonatos, gincanas,
semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes Descentralizadas, quando
houver; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na
elaboração de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente
com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a
comunicação na unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões
Parciais; - Realização de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar
problemas, dificuldades, bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar reuniões de curso entre
os docentes e coordenadores para troca de experiências e informações sobre os alunos; - Organizar
cronograma de atividades extras complementares ao curso para desenvolvimento das competências
previstas na habilitação; - Auxiliar na organização de processos de vagas remanescentes.
Início: 02-12-2019
Fim: 13-12-2019
Estado: Não realizado.

Histórico

Processo: Aprovado

Título: Estreitando relações com os Professores da Secretaria da Educação
Principais Dados
Cadastrado em 16-04-2019
Equipe: GIslaine Aparecida Lucatte Viana, Valdete Aparecida Zanini Magalhães, Thiago Alves da Cruz
e Tiago Ribeiro Carneiro (nenhum solicitou HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-04-2019
Data de Término: 30-11-2019
Tipo de Projeto
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De Oliveira
Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O Projeto pretende oportunizar capacitações aos docentes da Secretaria da Educação e
proporcionar estreitamento das relações entre as instituições.

Dados SIG
Responsável: Gislaine Aparecida Lucatte Viana
CPF: 20271857803
Matrícula:2939
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:Geografia (BNC/ BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases)
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 4.0
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 23.400

Introdução
Objetivo

Aproximar os docentes da Secretaria da Educação da realidade da Etec de
Fernandópolis;

Ampliar as relações com os docentes das Escolas da Secretaria da Educação para que
os mesmos incentivem os alunos a frequentarem cursos técnicos na Etec;

Qualificar os professores da Secretaria da Educação em relação aos perigos
da internet quando não utilizada de maneira correta, principalmente, em relação ao uso não
consciente das redes sociais, seja para entretenimento ou para fins corporativos;

Oportunizar aos docentes da Secretaria da Educação formação em Oratória para assim
ocorrer melhorias nas aulas.
Justificativa
O projeto se justifica, pelos seguintes argumentos:

Existe certa dificuldade na captação de candidatos a processo seletivo e e concursos
público na Escola em virtude do antagonismo entre Secretaria da Educação e Centro Paula
Souza;

Os docentes da Secretaria da Educação não incentivam os alunos a fazerem cursos
técnicos por acreditarem que os cursos irão atrapalhar o desenvolvimento dos alunos;

Com a realização do projeto os professores serão orientados sobre como lidar com
tecnologias ou diferentes mídias digitais, mesmo quando inseridos no ambiente educacional, e
serão orientados sobre os impactos e os prejuízos que um post, realizado de maneira impulsiva
ou impensada, pode acarretar para a vida pessoal e profissional do referido autor;

Desenvolvimento da oratória capacitar os docentes para dinamizarem as suas
atividades docentes.

Metodologia: Palestra expositiva e dialogada, visando introduzir alguns conceitos tecnológicos
e promover a reflexão e o debate; assim como explanação com oficinas de oratória.
Resultado Esperado: Espera-se, como resultado, que os professores da rede da Secretaria
da Educação se aproximem da Etec, que possam conhecer melhor a comunidade Etequiana e
passe a ser aliados, e, até, queiram prestar os processos seletivos e concursos do Centro
Paula Souza. Também, esclarecer dúvidas referente à utilização consciente das redes sociais
e fornecer subsídios para que os professores possam lidar com situações delicadas
envolvendo os riscos do uso inadequado da internet seja no ambiente acadêmico ou pessoal.
Ainda, fornecer indicações de como falar em público e de domínio da comunicação com os
alunos.
Observações

Metas
Metas PPG: Realizar duas oficinas, uma em cada semestre, direcionadas aos professores da
Secretaria da Educação, no ano de 2019

Metas Cetec:

Recursos
Sem recursos financeiros

Atividades
Cronograma do Projeto:Palestras a serem realizadas em data previamente combinada com a diretoria
da educação de Fernandópolis.
Início: 01-02-2019
Fim: 10-02-2019
Estado:Não realizado.

Histórico

Processo: Aprovado

Título: Projeto de Coordenação de Curso Técnico em Açúcar e Álcool
Principais Dados
Cadastrado em 28-03-2019
Equipe: Diego Beleli Pereira, GIslaine Aparecida Lucatte Viana, Suzimara Regina Batista
Rizzo, Valdete Aparecida Zanini Magalhães, Ricardo Henrique del Grossi, Joel Gouveia
Baptista, Midian Nikel Alves de Souza (nenhum solicitou HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-02-2019
Data de Término: 31-12-2019
Tipo de Projeto
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: Como o coordenador da área de Produção Industrial, planejarei, controlarei,
programarei, avaliarei as atividades pedagógicas e administrativas vinculadas ao projeto
pedagógico de cada habilitação profissional ou curso e ao projeto político-pedagógico da
unidade de ensino. Também buscarei juntamente com o apoio da Direção, da Coordenação
Pedagógica, da Orientadora de Apoio Educacional e dos docentes desenvolver ações para
superação dos desafios.

Dados SIG
Responsável: Tais Batista Marino
CPF: 38919775818
Matrícula:50698
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:Análises de Processos Físico-Químicos II (3,0h), Síntese e Identificação

dos Compostos Orgânicos II (2,0h),Tecnologia de Processos Industriais (4,0h),Química dos
Alimentos (2,0h), Operação e Controle de Processos Industriais (2,5h), Operação e Controle de
Processos Industriais (2,5h), Tecnologia da Fabricação do Álcool II (5,0h) e Tecnologia de
Subprodutos (2,5h).
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 21
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 122.850

Introdução
ObjetivoGeral:
Desempenhar as funções técnicas, gerenciais e institucionais, consubstanciadas nas atribuições abaixo
descritas nos objetivos específicos, trabalhando em diversas atividades, para que desta maneira, se
consiga um profissional com as características acima citadas, conseguindo de maneira eficaz controlar
a evasão, aumentando assim a permanência do aluno no curso e buscando sempre a melhoria do
processo de ensino-aprendizagem.
Objetivos Específicos:
 Coordenar o planejamento do plano de trabalho docente, assegurando a articulação entre os PTD’s
dos diversos componentes e o alinhamento de tais com o Plano de Curso e Diário de Classe;

Aprovar os planos de trabalhos docentes de cada componente curricular, encaminhando-os à
homologação dos órgãos superiores;

Realizar reuniões com os professores e alunos de cada módulo (semestre) do curso para:
- Situar o módulo (disciplinas do semestre) no curso
- Relacionar as disciplinas do módulo com as anteriores e com a totalidade do curso.
- Motivar os alunos, especialmente, os de semestres iniciais;

Coordenar, sistematizar e encaminhar as listas de aquisições bibliográficas;

Acompanhar a execução do calendário escolar;
Incentivar a capacitação dos docentes em busca de inovações metodológicas que insiram novas
práticas, que proporcionem a diminuição da evasão escolar;

Estimular trabalhos complementares do curso, como:
- Palestras/seminários/congressos/cursos dentro e fora da instituição/ciclos de debates, etc..
- Pesquisas e/ou iniciação científica/extensão universitária, tanto para os alunos como para os
professores.

Integrar bancas de processo seletivo e concurso público, atuando sobre a avaliação técnica dos
candidatos;

Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola, em especial nos
laboratórios de química e de automação;

Oportunizar aproveitamento de contextualização com o acompanhamento do estágio
supervisionado;

Buscar a integração entre os docentes, prestando orientações aos novos professores;

Proporcionar medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem, na busca da
redução dos índices de evasão;

Fiscalizar rigorosamente as metodologias de ensino e de avaliação do processo de ensino
aprendizagem, conforme plano aprovado previamente;

Orientar os professores na programação das atividades de recuperação contínua e paralela e de
progressão parcial;

Negociar antecipadamente com o professor e reposição e troca de suas aulas quando ocorrerem
faltas

Garantir que o desenvolvimento das competências, habilidades, atitudes e valores pelos docentes
cumpra o planejado através de atividades teóricas e principalmente práticas para que se obtenha de
maneira satisfatória a inserção dos alunos no mercado de trabalho;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos planos de curso de cada disciplina através dos diários
de classe, entrevistas com professores e alunos;

Avaliar o desempenho dos docentes, auxiliares docentes sob sua coordenação;

Manifestar-se sobre projetos propostos pelos docentes, acompanhando-os e avaliando-os;

Acompanhar o processo de aproveitamento de estudos;

Promover cursos extracurriculares, palestras e visitas técnicas;

Verificar periodicamente os diários de classe, visando assim que a prática docente cumpra o
planejado ou justifique sua alteração;

Integrar os Conselhos de Classe e de Escola se for o caso, atuando no sentido do aperfeiçoamento
pedagógico dos colegiados;

Participar da gestão das atividades de extensão de serviços à comunidade;

Assessorar a Direção em suas decisões sobre matrícula e transferência, agrupamento de alunos,
organização de horários de aulas e calendário escolar;

Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos,
pela preservação do meio ambiente;

Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos Trabalhos de Conclusão de Curso –
TCC (PTCC e DTCC) juntamente com os professores orientadores;

Garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições quando houver;

Propor a pesquisa, estudos e análise das tendências de mercado e inovações no campo das
ciências e tecnologias, promovendo reformulações curriculares que incorporem avanços e atendam as
demandas do mundo do trabalho;

Elaborar a programação das atividades de sua área de atuação, assegurando a articulação com as
demais áreas da administração;

Repassar ao Coordenador Pedagógico e Direção suas observações sobre todos os aspectos que
possam contribuir para a melhoria do processo de avaliação e do próprio curso;

Manter contato constante com todas as classes e alunos em dificuldade, transmitindo-lhes
orientações para melhor estudarem determinados componentes curriculares;

Estabelecer durante todo o semestre letivo, vínculos e parcerias com os alunos visando melhoras:
tanto na sala de aula quanto fora dela;

Procurar poder dar atendimento individual conforme necessidade no decorrer das aulas, onde
possamos conversar as questões pertinentes ao desempenho escolar do aluno;

Executar o trabalho de coordenação sempre em conexão com a direção da escola durante todo o
ano letivo;



Participar efetivamente de todas as reuniões oferecidas pela oficina pedagógica e repassar aos
professores tudo o que for necessário em e em tempo hábil;

Sistematizar todas as ações interdisciplinares desenvolvidas nos semestres letivos durante todo o
semestre letivo.


META(S) DO PROJETO:

Aumentar a demanda para 02 ou mais candidatos por vaga oferecida no curso Técnico em Açúcar
e Álcool no ano de 2019;

Em relação a 22ª Turma, terminar a 24ª Turma, com no mínimo 25 alunos;

Em relação a 23ª Turma, reduzir a evasão em 50% para que o segundo módulo possa concluir com
30 alunos;

Aumentar ao menos uma parceria com empresas do setor tanto para estágios quanto para
empregos.
Justificativa: O presente projeto se justifica pela necessidade do curso Técnico em Açúcar e Álcool
possuir um coordenador. Como coordenadora, executarei ações que auxiliam na formação dos futuros
profissionais, sendo um elo entre alunos e professores, alunos e empresas, alunos e mercado de
trabalho. Como uma de minhas funções também, supervisionarei e acompanharei as aulas, para que
sejam práticas, dinâmicas e atendam as exigências do mercado atual, formando profissionais aptos à
exercerem suas funções.
A Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Açúcar e Álcool teve seu início no
segundo semestre do ano de 2007, oferecendo 40 vagas no período da tarde e 40 vagas no período da
noite. Atualmente conta com uma turma no período da noite que se iniciou no começo de 2018 e uma
turma que se iniciará no primeiro semestre de 2019 no período da tarde. Ambas as turmas, tem-se os
seguintes desafios:

realizar um excelente trabalho com o primeiro módulo que estará iniciando; fazer com que os
alunos se sintam encantados e motivados pelo curso técnico;

diminuir a evasão, em especial no 2º Módulo;

manter os alunos no terceiro módulo da noite motivados igual ao segundo módulo (realizar o
mesmo trabalho e melhorar no mesmo);

conseguir retornar alunos que trancaram o curso para aumentar a quantidade de alunos em sala de
aula, em especial alunos para o 3º módulo;

acompanhar os alunos que entrarão no terceiro módulo por meio das vagas remanescentes, fazer
com que os mesmos se sintam acolhidos pela turma e desenvolvam as competências e habilidades
necessárias ao curso;

desenvolver atividades contextualizadas e diferenciadas atendendo os diferentes níveis de
aprendizagem dos alunos;

alcançar a demanda de 2 ou mais candidatos por vaga no Vestibulinho;

formar técnicos competentes para o mercado de trabalho além de pessoas com potencial para lidar
com os desafios da vida.
Como o coordenador da área de Produção Industrial, planejarei, controlarei, programarei, avaliarei as
atividades pedagógicas e administrativas vinculadas ao projeto pedagógico de cada habilitação
profissional ou curso e ao projeto político-pedagógico da unidade de ensino. Também buscarei
juntamente com o apoio da Direção, da Coordenação Pedagógica, da Orientadora de Apoio
Educacional e dos docentes desenvolverem ações para superação dos desafios citados acima.
Metodologia: Pretendo trabalhar em conjunto com os docentes para auxiliar nas dificuldades
encontradas pelos alunos nos diferentes componentes curriculares, sugerindo atividades de pesquisa,
tanto nos livros didáticos como nos laboratórios de informática e de química com aulas práticas para
melhor compreensão do conteúdo. Orientar os professores a trabalharem com a interdisciplinaridade.
Procurarei ficar atenta à frequência dos alunos para evitar a evasão, e ao menor sinal de desistência, já
entrar em contato para tentar sanar o problema;
Pretendo entrar em contato com empresas para parcerias, tanto de vagas de emprego, quanto estágios
e também criar vínculos para visitas técnicas;
Estarei em conjunto com a Direção, Coordenação Pedagógica e Docentes, incentivando os alunos para
aprofundarem os estudos para se tornarem profissionais diferenciados;
Realizar a semana de palestras Técnicas do Curso de Açúcar e Álcool;

Pretendo promover ao menos quatro encontros de ex-alunos- bate papo com alunos- para que os
mesmos possam contar de suas experiências e qual a contribuição do curso técnico para a vida pessoal
e profissional;
Conseguir ao menos uma palestra com profissional da área nas semanas iniciais para melhor
visibilidade do curso aos alunos ingressantes;
Organizar uma visita à Fenasucro - Feira do setor sucroalcooleiro;
Escolher juntamente à equipe de docentes e entregar o Prêmio do CRQ Lavoisier para o melhor aluno
do curso para as turmas que estão formando;
Realizar ao menos duas visitas técnicas indústrias sucroalcooleiras no decorrer do ano letivo;
Realizar uma visita técnica em Estação de Tratamento de Água;
Promover duas visitas técnicas em uma indústria para visualização de processo de produção (Indústria
química, algo relacionado ao ramo de Açúcar e Álcool)- Todas estas visitas serão para melhoria na
qualidade do profissional que está sendo formado, além de contribuir para melhor visualização da teoria
ensinada em sala de aula;
Incentivar os alunos a participarem da Feira Tecnológica realizada pelo Centro Paula Souza, do
Workshop, Etec na Praça, com o objetivo de amenizar os conflitos entre docentes e discentes e que
com isso, aumente a demanda do curso e principalmente diminua a evasão;
Incentivar os professores a utilizarem os laboratórios de Química e Automação, com a função de
melhorar a qualidade de ensino;
Por meio de planejamento no início dos semestres e reuniões mensais de curso, juntamente com o
apoio da Coordenadora Pedagógica e da Orientadora de Apoio Educacional, orientar os professores a
utilizar-se da interdisciplinaridade no decorrer do curso, utilizar também diferentes metodologias de
ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliações diversificados e realizar a recuperação contínua, e
em casos de déficit de aprendizagem aplicar o PAA – Programa de Acompanhamento de
Aprendizagem, com intuito de elevar a permanência do aluno no curso, reduzindo assim o número de
faltas e consequentemente progressões e retenções.
Resultado Esperado
Em relação ao primeiro módulo da 23ª turma, reduzir a evasão em 50%;
Em relação à 22ª turma, terminar o IV módulo com no mínimo 25 alunos;
Aumentar a demanda para 02 ou mais candidatos por vaga oferecida no curso Técnico em Açúcar
e Álcool no ano de 2019;
Conseguir contato com uma empresa para novas parcerias de estágio e vagas de emprego.
Observações

Metas
Metas PPG: Aprimorar o Projeto Horário na Medida Certa até 2021;
Aumentar a participação 20% de discentes voluntariando na Unidade Escolar e suas Classes
Descentralizadas a cada ano até 2024;
Aumentar em 20% o número de estagiários durante o ano de 2019;
Aumentar em 20% o uso da Biblioteca até o ano de 2020;
Diminuir em 20% os gastos com os danos ao patrimônio da Escola até o ano de 2019;
Implantar curso de especialização para o Curso de Açúcar e Álcool e em Logística Reversa até 2021;
Monitorar os primeiros módulos de Açúcar e Álcool, Contabilidade, Informática para Internet, no primeiro
semestre de 2019, para evitar perda superior a 14%, e acompanhar o primeiro módulo de
Administração, no segundo semestre de 2019, para evitar a perda superior a 14% no ano de 2019;
Reduzir em 50% os índices de perda nos segundos módulos de Serviços Jurídicos, Administração,
Açúcar e Álcool, Informática para Internet e Secretariado, e no terceiro módulo de Mecanização Agrícola
no ano de 2019.

Metas Cetec:

Recursos
Sem recursos financeiros

Atividades

Cronograma do Projeto: Reunião com a direção Participar de planejamento de coordenação,
organizando juntamente com a direção da Unidade Escolar atividades referentes ao Planejamento
Escolar 2019 Participar de reunião pedagógica Organizar, juntamente com o Coordenador Pedagógico
e Direção o cronograma das reuniões de planejamento de área Corrigir, verificar e disponibilizar os
planos de trabalho docente no NSA de maneira que contemple o cumprimento do currículo e a
interdisciplinaridade. Organizar projetos interdisciplinares para a habilitação técnica, incluindo atividades
interdisciplinares que integrem o PTCC aos demais componentes do módulo; Organização, orientação
técnica e acolhimento dos docentes novos. Planejar e organizar a avaliação diagnóstica; Participar da
elaboração do Projeto Político e Pedagógico e Plano Plurianual de Gestão; Organizar e dinamizar a
comunicação Auxiliar a Direção da Unidade Escolar na recepção dos alunos. Recepcionar os alunos,
mostrando todos os ambientes da escola, conversando e esclarecendo dúvidas. Falar sobre as
oportunidades do curso técnico aos mesmos. Acompanhar os alunos que entrarão no terceiro módulo
por meio das vagas remanescentes, fazer com que os mesmos se sintam acolhidos pela turma e
desenvolvam as competências e habilidades necessárias ao curso. Orientar os docentes a produzirem
PAA a estes alunos. Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes. Controlar
frequência do curso através da observação das anotações no Diário de Classe, com o objetivo de
diminuir os índices de evasão. Supervisionar as atividades realizadas pelo auxiliar docente Interação
aluno/aluno, aluno/direção por meio de bate papo informais Verificar periodicamente os diários das
classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração Orientar
os alunos sobre a Solicitação de Aproveitamento de estudos para os interessados Zelar pelo
cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela
preservação do meio ambiente Avaliar o desempenho dos docentes sob sua coordenação orientando e
reorientando conforme for a necessidade.
Início: 01-02-2019
Fim: 15-02-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Eleição dos representantes de classe junto a OAE Participar das reuniões de
gestão com os coordenadores dos diversos eixos tecnológicos, CP, ATA, OAE e direção a fim de se
organizar as atividades a serem desenvolvidas e problemas a serem solucionados. Acompanhar as
faltas e entrar em contato com os alunos faltantes. Controlar frequência do curso através da observação
das anotações no Diário de Classe semanalmente, com o objetivo de diminuir os índices de evasão.
Monitorar os estudos de Progressão Parcial, envolvendo a CP, OAE e os professores. Realizar o
acompanhamento do desenvolvimento dos planos de trabalho docente, visando o cumprimento do
cronograma, competências, habilidades e bases tecnológicas. Supervisionar as atividades realizadas
pelo auxiliar docente; Interação aluno/aluno, aluno/direção por meio de bate papo informais; Propor
medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem; Organizar as planilhas de
acompanhamento dos planos de trabalho docente; Promover estratégias de recuperação contínua;
Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela
preservação do meio ambiente Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática
docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração Avaliar o desempenho dos docentes sob
sua coordenação Aplicar a avaliação diagnóstica.
Início: 16-02-2019
Fim: 28-02-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes. Controlar
frequência do curso através da observação das anotações no Diário de Classe semanalmente, com o
objetivo de diminuir os índices de evasão. Participar das reuniões de gestão com os coordenadores dos
diversos eixos tecnológicos, CP, ATA, OAE e direção a fim de se organizar as atividades a serem
desenvolvidas e problemas a serem solucionados. Monitorar os estudos de Progressão Parcial,
envolvendo a CP, OAE e os professores. Realizar o acompanhamento do desenvolvimento dos planos
de trabalho docente, visando o cumprimento do cronograma, competências, habilidades e bases
tecnológicas. Supervisionar as atividades realizadas pelo auxiliar docente Auxiliar na organização e
participar da reunião pedagógica Realizar reuniões de área para estudar a turma, seus problemas e
atividades Interação aluno/aluno, aluno/direção por meio de bate papo informais Propor medidas que
visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem Promover estratégias de recuperação contínua
Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela

preservação do meio ambiente Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática
docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração Avaliar o desempenho dos docentes sob
sua coordenação Realizar o levantamento dos resultados da avaliação diagnóstica e planejar
estratégias de nivelamento aos alunos com dificuldades Promover palestras motivacionais voltadas à
empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área Organizar visita técnica Planejar e organizar as
atividades referentes ao IntegraEtec Orientar, planejar, acompanhar e avaliar projetos interdisciplinares
Organizar bate-papo com ex-alunos para que os mesmos possam demonstrar e enfatizar a importância
do curso técnico em suas vidas.
Início: 01-03-2019
Fim: 15-03-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Planejar e organizar as atividades referentes ao IntegraEtec Participar da
Assembleia Geral e Ordinária da Associação de Pais e Mestres Acompanhar as faltas e entrar em
contato com os alunos faltantes. Controlar frequência do curso através da observação das anotações no
Diário de Classe semanalmente, com o objetivo de diminuir os índices de evasão. Participar das
reuniões de gestão com os coordenadores dos diversos eixos tecnológicos, CP, ATA, OAE e direção a
fim de se organizar as atividades a serem desenvolvidas e problemas a serem solucionados. Realizar o
acompanhamento do desenvolvimento dos planos de trabalho docente, visando o cumprimento do
cronograma, competências, habilidades e bases tecnológicas. Supervisionar as atividades realizadas
pelo auxiliar docente Interação aluno/aluno, aluno/direção por meio de bate papo informais Propor
medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem Promover estratégias de recuperação
contínua Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos
humanos, pela preservação do meio ambiente Verificar periodicamente os diários das classes,
garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração Avaliar o
desempenho dos docentes sob sua coordenação Orientar os alunos a confecção de pauta para reunião
com a direção e OAE Estudar com a CP a necessidade de processo de contratação- Processo seletivo
de docentes para o curso técnico.
Início: 16-03-2019
Fim: 31-03-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Reunião com OAE, CP e direção para feedback da reunião com
representantes discentes. Reorientar professores/ alunos de acordo com o feedback da reunião.
Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes. Controlar frequência do curso
através da observação das anotações no Diário de Classe semanalmente, com o objetivo de diminuir os
índices de evasão. Realizar reuniões de área para estudar a turma, seus problemas e atividades
Participar das reuniões de gestão com os coordenadores dos diversos eixos tecnológicos, CP, ATA,
OAE e direção a fim de se organizar as atividades a serem desenvolvidas e problemas a serem
solucionados. Monitorar os estudos de Progressão Parcial, envolvendo a CP, OAE e os professores.
Realizar o acompanhamento do desenvolvimento dos planos de trabalho docente, visando o
cumprimento do cronograma, competências, habilidades e bases tecnológicas. Orientar, planejar,
acompanhar e avaliar projetos interdisciplinares Supervisionar as atividades realizadas pelo auxiliar
docente Interação aluno/aluno, aluno/direção por meio de bate papo informais Propor medidas que
visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem Promover estratégias de recuperação contínua
Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela
preservação do meio ambiente Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática
docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração Avaliar o desempenho dos docentes sob
sua coordenação.
Início: 01-04-2019
Fim: 15-04-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes. Controlar
frequência do curso através da observação das anotações no Diário de Classe semanalmente, com o
objetivo de diminuir os índices de evasão. Participar das reuniões de gestão com os coordenadores dos
diversos eixos tecnológicos, CP, ATA, OAE e direção a fim de se organizar as atividades a serem

desenvolvidas e problemas a serem solucionados. Realizar o acompanhamento do desenvolvimento
dos planos de trabalho docente, visando o cumprimento do cronograma, competências, habilidades e
bases tecnológicas. Supervisionar as atividades realizadas pelo auxiliar docente Auxiliar na organização
e participar da reunião pedagógica Interação aluno/aluno, aluno/direção por meio de bate papo
informais Propor medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem Promover
estratégias de recuperação contínua Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança,
pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente Verificar periodicamente os
diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua
alteração Orientar os docentes para o Conselho Intermediário e preenchimento correto dos documentos
necessários.
Início: 16-04-2019
Fim: 30-04-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Auxiliar a equipe no desenvolvimento de atividades referentes a Semana
Paulo Freire Orientar professores e alunos sobre o desenvolvimento das atividades no Classroom
Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes. Controlar frequência do curso
através da observação das anotações no Diário de Classe semanalmente, com o objetivo de diminuir os
índices de evasão. Orientar, planejar, acompanhar e avaliar projetos interdisciplinares Participar das
reuniões de gestão com os coordenadores dos diversos eixos tecnológicos, CP, ATA, OAE e direção a
fim de se organizar as atividades a serem desenvolvidas e problemas a serem solucionados. Realizar o
acompanhamento do desenvolvimento dos planos de trabalho docente, visando o cumprimento do
cronograma, competências, habilidades e bases tecnológicas. Supervisionar as atividades realizadas
pelo auxiliar docente Interação aluno/aluno, aluno/direção por meio de bate papo informais Propor
medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem Promover estratégias de recuperação
contínua Participar dos Conselhos Intermediários Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de
segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente Verificar
periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está
justificada sua alteração Realizar reuniões de área para estudar a turma, seus problemas e atividades
Monitorar os estudos de Progressão Parcial, envolvendo a CP, OAE e os professores.
Início: 01-05-2019
Fim: 15-05-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Conversar, orientar e acompanhar alunos com dificuldades após o conselho
intermediário a fim de solucionar defasagens. Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes. Controlar frequência do curso através da observação das anotações no Diário de Classe
semanalmente, com o objetivo de diminuir os índices de evasão. Participar das reuniões de gestão com
os coordenadores dos diversos eixos tecnológicos, CP, ATA, OAE e direção a fim de se organizar as
atividades a serem desenvolvidas e problemas a serem solucionados. Realizar o acompanhamento do
desenvolvimento dos planos de trabalho docente, visando o cumprimento do cronograma,
competências, habilidades e bases tecnológicas. Supervisionar as atividades realizadas pelo auxiliar
docente Interação aluno/aluno, aluno/direção por meio de bate papo informais Propor medidas que
visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem Auxiliar a equipe de gestão na divulgação do
vestibulinho Promover estratégias de recuperação contínua Zelar pelo cumprimento de normas de
higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente
Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado
ou está justificada sua alteração Orientar os alunos a confecção de pauta para reunião com a direção e
OAE
Início: 16-05-2019
Fim: 31-05-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Reunião com OAE, CP e direção para feedback da reunião com
representantes discentes Reorientar professores/ alunos de acordo com o feedback da reunião
Promover palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área
Organizar visita técnica Orientar, planejar, acompanhar e avaliar projetos interdisciplinares Acompanhar
as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes Controlar frequência do curso através da

observação das anotações no Diário de Classe semanalmente, com o objetivo de diminuir os índices de
evasão. Participar das reuniões de gestão com os coordenadores dos diversos eixos tecnológicos, CP,
ATA, OAE e direção a fim de se organizar as atividades a serem desenvolvidas e problemas a serem
solucionados. Realizar o acompanhamento do desenvolvimento dos planos de trabalho docente,
visando o cumprimento do cronograma, competências, habilidades e bases tecnológicas. Supervisionar
as atividades realizadas pelo auxiliar docente Interação aluno/aluno, aluno/direção por meio de bate
papo informais Propor medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem Promover
estratégias de recuperação contínua Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança,
pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente Verificar periodicamente os
diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua
alteração Realizar reuniões de área para estudar a turma, seus problemas e atividades Finalizar os
processos de Progressão Parcial, envolvendo a CP, OAE e os professores. Assessorar a direção e a
coordenação pedagógica na elaboração do horário de aulas para o 2º semestre de 2019 Auxiliar na
organização de processos de vagas remanescentes. Auxiliar no planejamento e participar da reunião
pedagógica
Início: 01-06-2019
Fim: 15-06-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes. Controlar
frequência do curso através da observação das anotações no Diário de Classe semanalmente, com o
objetivo de diminuir os índices de evasão. Participar das reuniões de gestão com os coordenadores dos
diversos eixos tecnológicos, CP, ATA, OAE e direção a fim de se organizar as atividades a serem
desenvolvidas e problemas a serem solucionados. Realizar o acompanhamento do desenvolvimento
dos planos de trabalho docente, visando o cumprimento do cronograma, competências, habilidades e
bases tecnológicas. Supervisionar as atividades realizadas pelo auxiliar docente Interação aluno/aluno,
aluno/direção por meio de bate papo informais Propor medidas que visem à melhoria do processo
ensino-aprendizagem Promover estratégias de recuperação contínua Zelar pelo cumprimento de
normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio
ambiente Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o
planejado ou está justificada sua alteração Realizar a divulgação e comentar sobre a importância da
rematrícula nas turmas Orientar os alunos a confecção de pauta para reunião com a direção e OAE
Orientar os docentes para o Conselho Final do Semestre e preenchimento correto dos documentos
necessários.
Início: 16-06-2019
Fim: 30-06-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Reunião com OAE, CP e direção para feedback da reunião com
representantes discentes. Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes Controlar
frequência do curso através da observação das anotações no Diário de Classe semanalmente, com o
objetivo de diminuir os índices de evasão. Participar das reuniões de gestão com os coordenadores dos
diversos eixos tecnológicos, CP, ATA, OAE e direção a fim de se organizar as atividades a serem
desenvolvidas e problemas a serem solucionados. Reorientar professores/ alunos de acordo com o
feedback da reunião de representantes discentes Supervisionar as atividades realizadas pelo auxiliar
docente Participar dos Conselhos Finais do Semestre Verificar periodicamente os diários das classes,
garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração Realizar o
acompanhamento do desenvolvimento dos planos de trabalho docente, visando o cumprimento do
cronograma, competências, habilidades e bases tecnológicas. Organizar, juntamente com o
Coordenador Pedagógico e Direção o cronograma das reuniões de planejamento de área Corrigir,
verificar e disponibilizar os planos de trabalho docente no NSA de maneira que contemple o
cumprimento do currículo e a interdisciplinaridade. Reunião de planejamento Auxiliar e participar da
reunião pedagógica.
Início: 01-07-2019
Fim: 15-07-2019
Estado: Finalizado

Cronograma do Projeto: Auxiliar no processo de matrículas. Realizar reuniões de área para estudar a
turma, seus problemas e atividades Participar das reuniões de gestão com os coordenadores dos
diversos eixos tecnológicos, CP, ATA, OAE e direção a fim de se organizar as atividades a serem
desenvolvidas e problemas a serem solucionados. Recepcionar os alunos. Realizar o acompanhamento
do desenvolvimento dos planos de trabalho docente, visando o cumprimento do cronograma,
competências, habilidades e bases tecnológicas. Acompanhar as faltas e entrar em contato com os
alunos faltantes. Controlar frequência do curso através da observação das anotações no Diário de
Classe semanalmente, com o objetivo de diminuir os índices de evasão.
Início: 16-07-2019
Fim: 31-07-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Promover palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos
e profissionais da área Organizar visita técnica Organizar as planilhas de acompanhamento dos planos
de trabalho docente Orientar, planejar, acompanhar e avaliar projetos interdisciplinares Acompanhar as
faltas e entrar em contato com os alunos faltantes Controlar frequência do curso através da observação
das anotações no Diário de Classe semanalmente, com o objetivo de diminuir os índices de evasão.
Participar das reuniões de gestão com os coordenadores dos diversos eixos tecnológicos, CP, ATA,
OAE e direção a fim de se organizar as atividades a serem desenvolvidas e problemas a serem
solucionados. Realizar o acompanhamento do desenvolvimento dos planos de trabalho docente,
visando o cumprimento do cronograma, competências, habilidades e bases tecnológicas. Supervisionar
as atividades realizadas pelo auxiliar docente Interação aluno/aluno, aluno/direção por meio de bate
papo informais Propor medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem Promover
estratégias de recuperação contínua Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança,
pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente Verificar periodicamente os
diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua
alteração Realizar reuniões de área para estudar a turma, seus problemas e atividades Planejar
atividades para o IntegraEtec.
Início: 01-08-2019
Fim: 15-08-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Organizar e elaborar cronograma de atividades para o IntegraEtec Orientar
os alunos a confecção de pauta para reunião com a direção e OAE Orientar, planejar, acompanhar e
avaliar projetos interdisciplinares Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes
Controlar frequência do curso através da observação das anotações no Diário de Classe
semanalmente, com o objetivo de diminuir os índices de evasão. Participar das reuniões de gestão com
os coordenadores dos diversos eixos tecnológicos, CP, ATA, OAE e direção a fim de se organizar as
atividades a serem desenvolvidas e problemas a serem solucionados. Realizar o acompanhamento do
desenvolvimento dos planos de trabalho docente, visando o cumprimento do cronograma,
competências, habilidades e bases tecnológicas. Supervisionar as atividades realizadas pelo auxiliar
docente Organizar bate-papo com ex-alunos Interação aluno/aluno, aluno/direção por meio de bate
papo informais Propor medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem Promover
estratégias de recuperação contínua Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança,
pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente Verificar periodicamente os
diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua
alteração Orientar, planejar, acompanhar e avaliar projetos interdisciplinares.
Início: 16-08-2019
Fim: 31-08-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes Controlar
frequência do curso através da observação das anotações no Diário de Classe semanalmente, com o
objetivo de diminuir os índices de evasão. Participar das reuniões de gestão com os coordenadores dos
diversos eixos tecnológicos, CP, ATA, OAE e direção a fim de se organizar as atividades a serem
desenvolvidas e problemas a serem solucionados. Realizar o acompanhamento do desenvolvimento
dos planos de trabalho docente, visando o cumprimento do cronograma, competências, habilidades e

bases tecnológicas. Supervisionar as atividades realizadas pelo auxiliar docente Interação aluno/aluno,
aluno/direção por meio de bate papo informais Propor medidas que visem à melhoria do processo
ensino-aprendizagem Promover estratégias de recuperação contínua Zelar pelo cumprimento de
normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio
ambiente Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o
planejado ou está justificada sua alteração Reunião com OAE, CP e direção para feedback da reunião
com representantes discentes Reorientar professores/ alunos de acordo com o feedback da reunião
Realizar reuniões de área para estudar a turma, seus problemas e atividades.
Início: 01-09-2019
Fim: 15-09-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Auxiliar no planejamento e participar da reunião pedagógica Acompanhar as
faltas e entrar em contato com os alunos faltantes Controlar frequência do curso através da observação
das anotações no Diário de Classe semanalmente, com o objetivo de diminuir os índices de evasão.
Participar das reuniões de gestão com os coordenadores dos diversos eixos tecnológicos, CP, ATA,
OAE e direção a fim de se organizar as atividades a serem desenvolvidas e problemas a serem
solucionados. Realizar o acompanhamento do desenvolvimento dos planos de trabalho docente,
visando o cumprimento do cronograma, competências, habilidades e bases tecnológicas. Supervisionar
as atividades realizadas pelo auxiliar docente Interação aluno/aluno, aluno/direção por meio de bate
papo informais Propor medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem Promover
estratégias de recuperação contínua Organizar visitas técnicas Zelar pelo cumprimento de normas de
higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente
Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado
ou está justificada sua alteração.
Início: 16-09-2019
Fim: 30-09-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes Controlar
frequência do curso através da observação das anotações no Diário de Classe semanalmente, com o
objetivo de diminuir os índices de evasão. Orientar os docentes para o Conselho Intermediário e
preenchimento correto dos documentos necessários. Participar das reuniões de gestão com os
coordenadores dos diversos eixos tecnológicos, CP, ATA, OAE e direção a fim de se organizar as
atividades a serem desenvolvidas e problemas a serem solucionados. Realizar o acompanhamento do
desenvolvimento dos planos de trabalho docente, visando o cumprimento do cronograma,
competências, habilidades e bases tecnológicas. Supervisionar as atividades realizadas pelo auxiliar
docente Interação aluno/aluno, aluno/direção por meio de bate papo informais Propor medidas que
visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem Promover estratégias de recuperação contínua
Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela
preservação do meio ambiente Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática
docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração Realizar reuniões de área para estudar a
turma, seus problemas e atividades.
Início: 01-10-2019
Fim: 15-10-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes Controlar
frequência do curso através da observação das anotações no Diário de Classe semanalmente, com o
objetivo de diminuir os índices de evasão. Orientar os alunos a confecção de pauta para reunião com a
direção e OAE Participar das reuniões de gestão com os coordenadores dos diversos eixos
tecnológicos, CP, ATA, OAE e direção a fim de se organizar as atividades a serem desenvolvidas e
problemas a serem solucionados. Realizar o acompanhamento do desenvolvimento dos planos de
trabalho docente, visando o cumprimento do cronograma, competências, habilidades e bases
tecnológicas. Supervisionar as atividades realizadas pelo auxiliar docente Interação aluno/aluno,
aluno/direção por meio de bate papo informais Propor medidas que visem à melhoria do processo
ensino-aprendizagem Promover estratégias de recuperação contínua Zelar pelo cumprimento de

normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio
ambiente Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o
planejado ou está justificada sua alteração Reunião com OAE, CP e direção para feedback da reunião
com representantes discentes Assessorar a direção e a coordenação pedagógica na elaboração do
horário de aulas para o 1º semestre de 2020 Auxiliar a equipe de gestão para a divulgação do
vestibulinho Reorientar professores/ alunos de acordo com o feedback da reunião.
Início: 16-10-2019
Fim:31-10-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes Controlar
frequência do curso através da observação das anotações no Diário de Classe semanalmente, com o
objetivo de diminuir os índices de evasão. Realizar reuniões de área para estudar a turma, seus
problemas e atividades Participar das reuniões de gestão com os coordenadores dos diversos eixos
tecnológicos, CP, ATA, OAE e direção a fim de se organizar as atividades a serem desenvolvidas e
problemas a serem solucionados. Realizar o acompanhamento do desenvolvimento dos planos de
trabalho docente, visando o cumprimento do cronograma, competências, habilidades e bases
tecnológicas. Supervisionar as atividades realizadas pelo auxiliar docente Interação aluno/aluno,
aluno/direção por meio de bate papo informais Propor medidas que visem à melhoria do processo
ensino-aprendizagem Promover estratégias de recuperação contínua Zelar pelo cumprimento de
normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio
ambiente Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o
planejado ou está justificada sua alteração.
Início: 01-11-2019
Fim: 15-11-2019
Estado: Não realizado.

Cronograma do Projeto: Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes Controlar
frequência do curso através da observação das anotações no Diário de Classe semanalmente, com o
objetivo de diminuir os índices de evasão. Participar da Assembleia Geral Ordinária de Associação de
Pais e Mestres Participar das reuniões de gestão com os coordenadores dos diversos eixos
tecnológicos, CP, ATA, OAE e direção a fim de se organizar as atividades a serem desenvolvidas e
problemas a serem solucionados. Realizar o acompanhamento do desenvolvimento dos planos de
trabalho docente, visando o cumprimento do cronograma, competências, habilidades e bases
tecnológicas. Supervisionar as atividades realizadas pelo auxiliar docente Interação aluno/aluno,
aluno/direção por meio de bate papo informais Propor medidas que visem à melhoria do processo
ensino-aprendizagem Promover estratégias de recuperação contínua Zelar pelo cumprimento de
normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio
ambiente Auxiliar na organização da reunião pedagógica e participar da mesma Verificar
periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está
justificada sua alteração Orientar os alunos a confecção de pauta para reunião com a direção e OAE.
Início: 17-11-2019
Fim: 30-11-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes Controlar
frequência do curso através da observação das anotações no Diário de Classe semanalmente, com o
objetivo de diminuir os índices de evasão. Participar das reuniões de gestão com os coordenadores dos
diversos eixos tecnológicos, CP, ATA, OAE e direção a fim de se organizar as atividades a serem
desenvolvidas e problemas a serem solucionados. Realizar o acompanhamento do desenvolvimento
dos planos de trabalho docente, visando o cumprimento do cronograma, competências, habilidades e
bases tecnológicas. Supervisionar as atividades realizadas pelo auxiliar docente Interação aluno/aluno,
aluno/direção por meio de bate papo informais Propor medidas que visem à melhoria do processo
ensino-aprendizagem Promover estratégias de recuperação contínua Zelar pelo cumprimento de
normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio
ambiente Orientar os professores em relação ao Conselho Final e preenchimento de planilhas Verificar

periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está
justificada sua alteração Reunião com OAE, CP e direção para feedback da reunião com representantes
discentes Realizar reuniões de área para estudar a turma, seus problemas e atividades Reorientar
professores/ alunos de acordo com o feedback da reunião.
Início: 01-12-2019
Fim:16-12-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Participar das reuniões de gestão com os coordenadores dos diversos eixos
tecnológicos, CP, ATA, OAE e direção a fim de se organizar as atividades a serem desenvolvidas e
problemas a serem solucionados. Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente Realizar relatório final de
coordenação Participar da organização e execução das avaliações finais e planejamento Auxiliar na
organização das atividades de final de semestre.
Início: 17-12-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado.

Histórico

Processo: Aprovado

Título: Aumentar em 20% o número de estagiários no ano de 2019
Principais Dados
Cadastrado em 09-04-2019
Equipe: Leandro Bordignon Uliana (não solicitou HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-02-2019
Data de Término: 31-12-2019
Tipo de Projeto
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O programa de estágio é um conjunto de atividades desenvolvidas nas empresas, a
fim de possibilitar a formação de profissionais qualificados, sendo essa a primeira fonte de
experiência para os futuros profissionais enfrentarem com sucesso os desafios do mercado de
trabalho. Enquanto na escola o aluno, além do aprendizado teórico, também adquire o
aprendizado prático, a realidade não é a mesma de como é feito em uma empresa
integralmente. Com o estágio, o ensino é realmente prático, quebrando assim, o impacto e as
dificuldades de adaptação no futuro emprego. O estágio pode ser: Obrigatório: previsto no
Plano do Curso e a carga horária é um requisito para aprovação e obtenção do Diploma de
Técnico. Não obrigatório: é uma atividade opcional do aluno acrescida à carga horária regular e
obrigatória do curso (haverá registro na documentação final do aluno de conclusão do curso).

Dados SIG
Responsável: Leandro Bordignon Uliana
CPF: 35082502883
Matrículas:26465; 54586
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 0
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 0

Introdução
Objetivo
O programa de estágio é um conjunto de atividades desenvolvidas nas empresas, a fim de possibilitar a
formação de profissionais qualificados, sendo essa a primeira fonte de experiência para os futuros
profissionais enfrentarem com sucesso os desafios do mercado de trabalho. Enquanto na escola o
aluno, além do aprendizado teórico, também adquire o aprendizado prático, a realidade não é a mesma
de como é feito em uma empresa integralmente. Com o estágio, o ensino é realmente prático,
quebrando assim, o impacto e as dificuldades de adaptação no futuro emprego.
O estágio pode ser:

Obrigatório: previsto no Plano do Curso e a carga horária é um requisito para aprovação e
obtenção do Diploma de Técnico.

Não obrigatório: é uma atividade opcional do aluno acrescida à carga horária regular e
obrigatória do curso (haverá registro na documentação final do aluno de conclusão do curso).
Justificativa
O presente projeto justifica-se pelo fato de, devido à crise econômica do país, o mercado formal ainda
apresentar uma queda por conta das demissões em massa adotadas pelas empresas e outros setores
sofrerem ascensão como, por exemplo, o estágio. Segundo o Censo de Educação Básica do Inep/MEC
2018, atualmente o país conta com 7,7 milhões de matrículas no ensino médio e aproximadamente 2
milhão de estudantes na educação profissional, sendo esses ávidos por experiências profissionais que

alavanquem seu aprendizado em sala de aula. E, justamente por serem tão jovens e com perfis
diferentes dos trabalhadores que estão há mais tempo no mercado, têm conquistado cada vez mais
lugares nas instituições.
Amparados pela Lei de Estágio 11.788/2008, os estudantes têm sido uma opção de contrato mais
benéfica às instituições que não têm de arcar com impostos e desejam renovar o quadro de
funcionários. E, também um bom meio para que os estudantes tenham seu período de aprendizagem
formalizado e incentivado por benefícios defendidos pela legislação.
Para a instituição de ensino, pode-se afirmar que a mesma ganha mais respeito da comunidade,
aumenta a motivação de seus alunos para com os estudos (diminuindo o desinteresse, a retenção e a
não permanência do aluno no curso), desenvolve uma gestão mais democrática e eficiente, dissemina
uma cultura de solidariedade e promove a inclusão e a participação social.
Metodologia
O projeto contará com diversas atividades, sendo essas:

Elaborar e aplicar um instrumento de pesquisa para levantar as diferentes e atuais
oportunidades profissionais, bem como as respectivas e necessárias competências e habilidades;

Criar a série de indicadores que avaliem os cursos ofertados, por meio dos em relação à sua
adequação às exigências atuais das carreiras;

Elaborar os indicadores que meçam o desempenho do aluno frente as exigências atuais das
carreiras, no hodierno mundo do trabalho;

Implantar diferenciais competitivos de empregabilidade, estabelecendo parcerias com empresas,
oferecendo um link eletrônico de oferta de oportunidades laborais, dotando de significação acadêmica e
experiencial consistente os estágios, organizando um banco de dados de estudantes, e implantando
excelência na aprendizagem, pautada pela inovação e empreendedorismo.
Resultado Esperado
Analisando os resultados de Estagiários dos últimos anos, tem-se uma perspectiva aceitável com a
finalidade de cumprir tal meta, segundo dados apresentados na tabela abaixo:
Ano
2015
2016
2017
2018

Realizaram
oAumento comparativo
programa de estágio ao ano anterior
23 alunos
28%
27 alunos
17%
39 alunos
44%
59 alunos
51%

Por meio da tabela, observa-se que em 2015, 23 alunos realizaram o programa de estágio, 28% a mais
referente a 2014. Em 2016, 27 alunos realizaram o programa de estágio, 17% a mais referente a 2015.
Em 2017, 39 alunos realizaram o programa de estágio, 44% a mais referente a 2016. E em 2018, 59
alunos realizaram o programa de estágio, 51% a mais referente a 2017. Desse modo, espera-se que no
ano de 2019 o objetivo de aumentar em 20% o número de estágio seja alcançado com sucesso.
Observações

Metas
Metas PPG: Aumentar em 20% o número de estagiários durante o ano de 2019
Metas Cetec:

Recursos
Confecção de Panfletos (não possui).

Atividades
Cronograma do Projeto: Aumentar em 20% o número de estagiários no ano de 2019
Para o desenvolvimento do presente projeto serão realizadas algumas atividades específicas:
Conscientização do Programa de Estágio para todos os alunos ingressantes nas primeiras semanas de
aula; Telefonemas, e-mails e visitas nas empresas de Fernandópolis e região, para apresentação do

projeto por meio do panfleto explicativo; Divulgação das oportunidades de estágio: Mural da escola, Email institucional, e Grupo do Facebook: Estágio/Emprego – Etec de Fernandópolis
Início: 01-02-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado

Histórico

Processo: Aprovado

Título: Coordenação de Curso - Técnico em Segurança do Trabalho
Principais Dados
Cadastrado em 29-03-2019
Equipe: Luiz Henrique Balbo, Elaine Cristina Siqueira, Leticia Ferreira dos Santos, Suzimara
Regina Batista Rizzo, Valdete Aparecida Zanini Magalhães, Gislaine Aparecida Lucatte Viana,
Taiane Gisele Brock, Douglas Antonio de Morais, Tassia da Silva de Carvalho, Mariele Cogo
Pessoa de Carvalho e Thiago Alves da Cruz (nenhum solicitou HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-02-2019
Data de Término: 31-12-2019
Tipo de Projeto
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O presente projeto de coordenação se justifica uma vez que os profissionais de
Segurança do Trabalho têm formação de caráter multidisciplinar. Trata-se de um profissional
que poderá atuar em diferentes segmentos, sejam em instituições públicas ou privadas, assim
como de maneira autônoma, mercado este com grande perspectiva de crescimento. A
presença de profissionais da área de segurança é bem vista em nossa região, uma vez que em
um raio de 100 km estamos rodeados por mais de 15 usinas sucroalcooleiras, além de
empresas privadas como frigoríficos, laticínios, indústrias e empresas alimentícias que
possibilitam a inserção do técnico no mercado de trabalho. A presença de um profissional
Coordenador do respectivo Eixo Tecnológico de Segurança é de suma importância, uma vez
que o mesmo auxiliará diretamente na formação do aluno, por meio do desenvolvimento de
ações diversificadas, juntamente com a equipe docente, assim como na busca por parcerias
com empresas e profissionais para a realização de visitas e palestras técnicas, além de vagas
de estágio, atividades estas que auxiliam diretamente na formação de um profissional
completo, o que é muito exigido hoje pelo mercado de trabalho. Além disso, é de
responsabilidade do coordenador executar ações que auxiliem na formação dos futuros
profissionais, sendo um elo entre alunos e professores, alunos e empresas e alunos e mercado
de trabalho. Por fim, o coordenador também será responsável por supervisionar e acompanhar
as aulas, para que sejam práticas, dinâmicas e para que atendam as exigências do mercado
atual, formando profissionais aptos a exercerem suas funções.

Dados SIG
Responsável: Indiara Joice Tarquete de Castro
CPF: 41566848814
Matrícula: 54590
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular: Higiene e Segurança do Trabalho - para a Habilitação Segurança do
Trabalho (5,0h), Segurança nos Processos Industriais (2,5h), Planejamento do TCC em Mecanização
Agrícola (2,5h), Transporte e Carregamento Agroindustrial I (2,5h), Desenvolvimento do TCC em
Agronegócio (2,5h), Projetos e Instalações Industriais (2,5h) e Produção de Matéria-Prima II (2,5h).
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 20
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 0

Introdução
Objetivo Geral: Promover o fortalecimento e o reconhecimento do curso Técnico em Segurança do
Trabalho na cidade de Fernandópolis e região, por meio de ações que possibilitem a formação de
profissionais aptos a exercerem a função, que atendam as necessidades do mercado de trabalho.

Formar profissionais que sejam críticos, conscientes, participativos e proativos. Diminuir a evasão do
curso por meio de ações diversificadas, que atendam as necessidades do aluno.
Objetivos Específicos: Coordenar o planejamento do plano de trabalho docente, visando à articulação
entre os PTD’s dos diversos componentes e o alinhamento dos mesmos com o Plano de Curso;
- Introduzir novas práticas educativas que possibilitem o aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem;
- Incentivar a capacitação dos docentes em busca de novas metodologias de ensino visando o
aperfeiçoamento das atividades práticas, proporcionando melhor desenvolvimento do aluno, assim
como a diminuição da evasão escolar;
- Desenvolver ações junto à equipe escolar, visando à melhoria do processo de ensino- aprendizagem e
o controle de evasão;
- Garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições quando houver;
- Procurar parcerias que proporcionem a oportunidade da realização de visitas técnicas e estágios
- Recepcionar os alunos na 1° semana, esclarecendo os objetivos de cada curso;
- Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizado;
- Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes;
- Orientar quanto à elaboração de avaliações adequadas;
- Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua;
- Promover palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área;
- Auxiliar na promoção de parcerias com empresas, conexões com o ATA e/ ou Coordenador de Curso;
- Organizar e promover visitas técnicas;
- Organizar projetos interdisciplinares para habilitações técnicas modulares e integradas;
- Organizar reuniões de curso entre os docentes e coordenadores para a troca de experiência e
informações sobre alunos;
- Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback de andamento do curso;
- Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas;
- Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reuniões e bate papos informais;
- Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso para o desenvolvimento das
competências previstas na habilitação;
- Auxiliar na organização de processo de vaga remanescente;
- Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão.
Metas
- Diminuir a evasão em 50%, por meio de ações diversificadas;
- Aumentar o número de vagas de estágios em 10%, por meio de ações em conjunto com o ATA;
- Aumentar em 10% a visitação e retirada de livros pelos alunos;
- Diminuir a ocorrência de retenção e progressão parcial em 10% por meio de ações que possibilitem a
recuperação do aluno durante o semestre letivo.
- Promover ações externas para divulgação do curso na comunidade escolar (escolas estaduais,
CREAS e CRAS).

Justificativa
O presente projeto de coordenação se justifica uma vez que os profissionais de Segurança do Trabalho
têm formação de caráter multidisciplinar. Trata-se de um profissional que poderá atuar em diferentes
segmentos, sejam em instituições públicas ou privadas, assim como de maneira autônoma, mercado
este com grande perspectiva de crescimento. A presença de profissionais da área de segurança é bem
vista em nossa região, uma vez que em um raio de 100 km estamos rodeados por mais de 15 usinas
sucroalcooleiras, além de empresas privadas como frigoríficos, laticínios, indústrias e empresas
alimentícias que possibilitam a inserção do técnico no mercado de trabalho. A presença de
um profissional Coordenador do respectivo Eixo Tecnológico de Segurança é de suma importância, uma
vez que o mesmo auxiliará diretamente na formação do aluno, por meio do desenvolvimento de ações
diversificadas, juntamente com a equipe docente, assim como na busca por parcerias com empresas e
profissionais para a realização de visitas e palestras técnicas, além de vagas de estágio, atividades
estas que auxiliam diretamente na formação de um profissional completo, o que é muito exigido hoje
pelo mercado de trabalho. Além disso, é de responsabilidade do coordenador executar ações que
auxiliem na formação dos futuros profissionais, sendo um elo entre alunos e professores, alunos e
empresas e alunos e mercado de trabalho. Por fim, o coordenador também será responsável por
supervisionar e acompanhar as aulas, para que sejam práticas, dinâmicas e para que atendam as
exigências do mercado atual, formando profissionais aptos a exercerem suas funções.

Metodologia
As atividades descritas serão realizadas por meio do planejamento realizado no inicio dos semestres
letivos e reuniões de curso realizadas mensalmente, com o apoio da Coordenadora Pedagógica e da
Orientadora de Apoio Educacional. Serão realizadas orientações aos professores quanto à utilização de
ações interdisciplinares no decorrer do curso, além da utilização de diferentes metodologias de ensino e
aprendizagem visando maior aprendizado aos alunos; orientação quanto à utilização de instrumentos de
avaliações diversificados e realização de recuperação contínua durante os semestres letivos;
identificação e acompanhamento de aluno com déficit de aprendizagem, que deverão ser recuperados
por meio de ações como o Programa de Acompanhamento de Aprendizagem – PAA; visitas técnicas
em diferentes empresas e indústrias; palestras com profissionais da área técnica; palestras
motivacionais; oficinas; projetos interdisciplinares; semana de palestra técnicas e atividades extra classe
para divulgação e fortalecimento do curso.
Resultado Esperado
- Diminuir a evasão em 50%, por meio de ações diversificadas;
- Aumentar o número de vagas de estágios em 10%, por meio de ações em conjunto com o ATA;
- Aumentar em 10% a visitação e retirada de livros dos alunos;
- Diminuir a ocorrência de retenção e progressão parcial em 10% por meio de ações que possibilitem a
recuperação do aluno durante o semestre letivo.
- Promover ações externas para divulgação do curso na comunidade escolar (escolas estaduais,
CREAS e CRAS).
Observações

Metas
Metas PPG: Aprimorar o Projeto Horário na Medida Certa até 2021
Aumentar em 20% o número de estagiários durante o ano de 2019
Reduzir em 50% a evasão do curso de Segurança do Trabalho até 2020.
Metas Cetec:

Recursos
Não possui recursos financeiros.

Atividades
Cronograma do Projeto: Participação em Reunião Pedagógica e de Planejamento - Orientar, conferir,
corrigir e liberar os Planos de Trabalho Docente; - Organizar reuniões de curso entre os docentes; Recepcionar os alunos na 1° semana, esclarecendo os objetivos de cada curso; - Participar da
divulgação das normas da Etec e da recepção dos alunos; - Organizar planilhas de cumprimento de
prazos docentes; - Desenvolver, juntamente com a equipe docente, o projeto interdisciplinar que será
realizado no semestre letivo; - Orientar os alunos quanto ao aproveitamento de estudo; - Providenciar a
realização de avaliação diagnóstica; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos
tecnológicos com a Coordenação Pedagógica, OAE e Equipe de Gestão; - Acompanhar a frequência
dos alunos; - Acompanhar o desenvolvimento do PTD por meio do NSA.
Início: 01-02-2019
Fim: 15-12-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Organizar planilhas de conferência de PTD; - Avaliar os resultados da
avaliação diagnóstica, juntamente com a equipe docente; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de
aprendizado; - Promover palestras com ex-alunos; - Organizar junto a equipe docente oficinas que
serão realizadas no InteractivEtec; - Realizar o acompanhamento de frequência dos alunos; - Participar
das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação Pedagógica, OAE
e Equipe de Gestão. - Acompanhar e analisar o desenvolvimento da sala, junto a equipe de docentes,
visando otimizar o aprendizado, promovendo a recuperação de possíveis competências não adquiridas;
- Informar e explicar aos alunos quanto à realização de evento na EU; - Auxiliar na organização do

InteractivEtec e das oficinas; - Efetua o acompanhamento dos PTD’s junto ao aluno - Fomentar junto as
docentes a realização de aulas práticas e diversificadas; - Garantir o cumprimento das aulas previstas e
dadas e das reposições/substituições quando houver.
Início: 16-02-2019
Fim: 28-12-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Fazer o acompanhamento do PTD pelo NSA; - Realizar reunião de área
juntamente com a equipe docente para análise do primeiro mês de aula; - Orientar quanto à elaboração
de avaliações adequadas; - Orientar e realizar a eleição de representante de sala; - Analisar o
rendimento da sala perante as atividades realizadas; - Propor medidas que visem à melhoria do
processo ensino-aprendizagem; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança no
laboratório, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Realizar o
acompanhamento dos alunos com dificuldade e a realização dos PAA’s, caso haja necessidade; Realizar o acompanhamento da frequência dos alunos orientando-o quanto a mesma; - Avaliar o
desempenho dos docentes sob minha coordenação; - Participar das reuniões de coordenadores dos
diversos eixos tecnológicos com a Coordenação Pedagógica, OAE e Equipe de Gestão. - Auxiliar e
participar do InteractivEtec; - Garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das
reposições/substituições quando houver.
Início: 01-03-2019
Fim: 15-03-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Acompanhar a realização do projeto interdisciplinar proporcionando
feedbacks sobre os objetivos já alcançados; - Analisar, juntamente com a equipe de docentes, o
rendimento da sala e as dificuldades existentes; - Orientar quanto à importância da realização de PAA,
em caso de necessidade; - Fazer o acompanhamento do PTD juntamente com o aluno; - Acompanhar e
analisar o rendimento dos alunos; - Incentivar a equipe docente quanto à participação em capacitações
realizadas pelo CPS Cetec; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizado; - Fomentar junto à
equipe docente a importância da realização de atividades práticas e aulas diversificadas; - Realizar o
acompanhamento da frequência dos alunos orientando-o quanto a mesma; - Propor medidas que visem
à melhoria do processo ensino-aprendizagem; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos
eixos tecnológicos com a Coordenação Pedagógica, OAE e Equipe de Gestão. - Conversar com os
alunos a respeito da reunião discente e sua importância; - Garantir o cumprimento das aulas previstas e
dadas e das reposições/substituições quando houver.
Início: 16-03-2019
Fim: 31-03-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Organizar reuniões de curso entre os docentes, visando o acompanhamento
da sala; - Orientar quanto à elaboração de avaliações adequadas; - Propor medidas que visem à
melhoria do processo ensino-aprendizagem; - Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes; - Fazer o acompanhamento do Plano de Trabalho Docente pelo NSA; - Feedback com a
direção a respeito das reunião discente; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos
tecnológicos com a Coordenação Pedagógica, OAE e Equipe de Gestão; - Realizar o acompanhamento
dos alunos com dificuldade e a realização dos PAA’s, caso haja necessidade; - Fomentar junto à equipe
docente a importância da realização de atividades práticas e aulas diversificadas; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, conexões com o ATA e/ ou Coordenador de Curso; - Estudar e
organizar junto a coordenação pedagógica a necessidade de abertura de processo seletivo para o 2°
Semestre de 2019. - Garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das
reposições/substituições quando houver.
Início: 01-04-2019
Fim: 15-04-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto:Fazer o acompanhamento do Plano de Trabalho Docente junto aos alunos; Realizar a orientação dos professores, caso tenha necessidade, com base no feedback da reunião
discente; - Realizar o acompanhamento da frequência escolar e orientar quanto à importância da

mesma; - Analisar o rendimento da sala e a recuperação dos alunos, juntamente com a equipe docente;
- Orientar os docentes quanto ao Conselho Intermediário e preenchimento correto dos documentos
necessários; - Analisar o desempenho da sala junto à equipe de docente para a realização de Conselho
Intermediário; - Organizar com a equipe docente as atividades que serão realizadas no Workshop de
Profissões; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizado; - Participar das reuniões de
coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação Pedagógica, OAE e Equipe de
Gestão; - Fomentar junto à equipe docente a importância da realização de atividades práticas e aulas
diversificadas; - Planejar e organizar o workshop de profissões, juntamente com as demais
coordenações; - Informar e explicar aos alunos quanto à realização de evento na EU; - Garantir o
cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições quando houver.
Início: 16-04-2019
Fim:30-04-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Auxiliar na organização do Vestibulinho 2º semestre 2019, juntamente com
as demais coordenações; - Fazer o acompanhamento do Plano de Trabalho Docente pelo NSA Promover reunião de área, visando à análise da turma e das menções regulares e insatisfatórias no
conselho intermediário; - Avaliar o desempenho dos docentes sob minha coordenação; - Incentivar a
equipe docente quanto à participação em capacitações realizadas pelo CPS Cetec; - Auxiliar e participar
do Workshop de Profissões; - Acompanhar e analisar, juntamente com a equipe de docente, o
rendimento da sala perante as competências trabalhadas; - Acompanhar as faltas e entrar em contato
com os alunos faltantes; - Fomentar a equipe de docentes quanto à realização de atividades práticas e
aulas diversificadas; - Acompanhar o projeto interdisciplinar com feedbacks dos resultados alcançados;
- Garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições quando houver; Zelar e cobrar pelo cumprimento dos prazos docentes.
Início: 01-05-2019
Fim: 15-05-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Auxiliar na organização do Vestibulinho 2º semestre 2019, juntamente com
as demais coordenações; - Fazer o acompanhamento do Plano de Trabalho Docente pelo NSA Promover reunião de área, visando à análise da turma e das menções regulares e insatisfatórias no
conselho intermediário; - Avaliar o desempenho dos docentes sob minha coordenação; - Incentivar a
equipe docente quanto à participação em capacitações realizadas pelo CPS Cetec; - Auxiliar e participar
do Workshop de Profissões; - Acompanhar e analisar, juntamente com a equipe de docente, o
rendimento da sala perante as competências trabalhadas; - Acompanhar as faltas e entrar em contato
com os alunos faltantes; - Fomentar a equipe de docentes quanto à realização de atividades práticas e
aulas diversificadas; - Acompanhar o projeto interdisciplinar com feedbacks dos resultados alcançados;
- Garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições quando houver; Zelar e cobrar pelo cumprimento dos prazos docentes.
Início: 16-05-2019
Fim: 31-05-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Organizar reuniões de curso entre os docentes, visando à análise do
andamento do curso e da recuperação dos alunos com dificuldade; - Orientar os docentes quanto à
realização de avaliações diversificadas; - Acompanhar e orientar os alunos com dificuldade; - Trabalhar
as lacunas/dificuldades de aprendizado; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos
tecnológicos com a Coordenação Pedagógica e Acadêmica; - Realizar a reorientação dos docentes
sobre minha coordenação, com base no feedback da reunião discente; - Fazer o acompanhamento do
Plano de Trabalho Docente pelo NSA; - Realizar o acompanhamento da frequência escolar, orientado
quanto à importância da mesma; - Fomentar junto à equipe docente a importância da realização de
atividades práticas e aulas diversificadas; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de
segurança no laboratório, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; Avaliar o desempenho dos docentes sob minha coordenação; - Promover palestras motivacionais
voltadas à empregabilidade, com profissionais da área; - Organizar Visita Técnica; - Participar de
reunião pedagógica; - Organizar, juntamente com a coordenação pedagógica e os demais

coordenadores o horário para o 2° semestre de 2019; - Garantir o cumprimento das aulas previstas e
dadas e das reposições/substituições quando houver.
Início: 01-06-2019
Fim: 15-06-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Orientar os docentes quanto ao Conselho Final e o preenchimento correto
dos documentos necessários; - Acompanhar os alunos com dificuldade e sua recuperação; - Realizar o
acerto dos mínimos legais; - Auxiliar na organização de processo de vaga remanescente; - Realizar o
acompanhamento do PTD juntamente com os alunos; - Acompanhar o fechamento do projeto
interdisciplinar; - Realizar o acompanhamento da frequência escolar, orientado quanto à importância da
mesma; - Orientar quanto à elaboração de avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias
de recuperação contínua; - Promover visita técnica; - Orientar os alunos a respeito da reunião discente;
- Propor medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem; - Participar das reuniões de
coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação Pedagógica, OAE e Equipe de
Gestão. - Garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições quando
houver; - Orientar os alunos quanto à realização das rematrículas.
Início: 16-06-2019
Fim: 30-06-2019
Estado: Finalizado
Cronograma do Projeto: Realizar o acompanhamento do PTD pelo NSA; - Participar das reuniões de
coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação Pedagógica, OAE e Equipe de
Gestão. - Promover reunião de área; - Orientar os alunos quanto à realização das rematrículas. Acompanhar os alunos faltantes; - Orientar os docentes a respeito de progressão parcial; - Participar da
reunião de planejamento do 2° semestre de 2019; - Organizar reuniões de curso para planejamento das
atividades a serem realizadas no 2° Semestre de 2019; - Organizar projetos interdisciplinares para o 2°
semestre de 2019; - Elaborar as fichas para acompanhamento de PTD.
Início: 01-07-2019
Fim: 15-07-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Recepcionar os alunos na 1° semana; - Recepcionar os alunos de vagas
remanescentes; - Participar da divulgação das normas da Etec e da recepção dos alunos; - Orientar os
alunos a respeito de progressão parcial; - Realizar o acompanhamento da frequência escolar, orientado
quanto à importância da mesma; - Conferir, corrigir e liberar os PTD’s; - Auxiliar na promoção de
parcerias com empresas, conexões com o ATA e/ ou Coordenador de Curso; - Realizar reunião de
representante de sala; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com
a Coordenação Pedagógica, OAE e Equipe de Gestão. - Garantir o cumprimento das aulas previstas e
dadas e das reposições/substituições quando houver.
Início: 16-07-2019
Fim:31-07-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Promover reunião de área entre os docentes; - Orientar quanto à realização
de atividades diversificadas; - Fazer o acompanhamento do Plano de Trabalho Docente pelo NSA; Realizar o acompanhamento da frequência escolar, orientado quanto à importância da mesma; Promover palestras motivacionais voltadas à empregabilidade com ex-alunos - Acompanhar e orientar
os alunos com progressão parcial; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Acompanhar e analisar o
desenvolvimento da sala, junto a equipe de docentes, visando otimizar o aprendizado, promovendo a
recuperação de possíveis competências não adquiridas; - Organizar formação continuada dos docentes
para a utilização de metodologias diversificadas; - Auxiliar e organizar as atividades do InteractivEtec; Informar os alunos sobre o InteractivEtec; - Fomentar junto as docentes a realização de aulas práticas e
diversificadas; - Acompanhar os alunos com progressão parcial; - Garantir o cumprimento das aulas
previstas e dadas e das reposições/substituições quando houver.
Início: 01-08-2019

Fim: 15-08-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Fazer o acompanhamento do Plano de Trabalho Docente juntamente com os
alunos; - Realizar o acompanhamento da frequência escolar, orientado quanto à importância da mesma;
- Orientar os representantes quanto à realização da reunião discente com a direção; - Participar do
InteractivEtec; - Propor medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem; - Orientar
quanto à elaboração de avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação
contínua; - Fomentar junto as docentes a realização de aulas práticas e diversificadas; - Organizar e
participar de eventos em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec conforme
nosso Calendário de Eventos; - Garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das
reposições/substituições quando houver.
Início: 16-08-2019
Fim: 31-08-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos
com a Coordenação Pedagógica, OAE e Equipe de Gestão. - Promover reunião de área, para
discussão e acompanhamento do andamento do curso e dificuldade dos alunos; - Fazer o
acompanhamento do Plano de Trabalho Docente pelo NSA; - Feedback da reunião discente com a
direção e coordenação pedagógica; - Orientação dos docentes, caso haja necessidade, de acordo com
as informações da reunião discente; - Realizar o acompanhamento da frequência escolar, orientado
quanto à importância da mesma; - Orientar os docentes quanto ao Conselho Intermediário e
preenchimento correto dos documentos necessários; - Acompanhar a realização do projeto
interdisciplinar proporcionando feedbacks sobre os objetivos a serem alcançados; - Auxiliar no
planejamento para a realização do “Festival da Primavera” com alunos e professores; - Organizar
palestra técnica com profissional da área; - Acompanhar os alunos com progressão parcial e com
dificuldade; - Zelar e cobrar pelo cumprimento dos prazos docentes. - Garantir o cumprimento das aulas
previstas e dadas e das reposições/substituições quando houver; - Fomentar junto as docentes a
realização de aulas práticas e diversificadas; - Garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e
das reposições/substituições quando houver.
Início: 01-09-2019
Fim: 15-09-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos
com a Coordenação Pedagógica, OAE e Equipe de Gestão. - Auxiliar no planejamento para a
realização do “Festival da Primavera” com alunos e professores; - Fazer o acompanhamento de
frequência, orientando quanto à importância da mesma. - Acompanhar e orientar os alunos com
progressão parcial; - Propor medidas de recuperação contínua, juntamente com a equipe docente; Orientar os docentes quanto o conselho intermediário; - Informar os alunos a respeito do evento a ser
realizado; - Acompanhar a frequência dos alunos, realizando orientação quando necessário; - Fazer o
acompanhamento dos PTD juntamente com os alunos; - Garantir o cumprimento das aulas previstas e
dadas e das reposições/substituições quando houver.
Início: 16-09-2019
Fim: 30-09-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Acompanhar o PTD pelo NSA; - Auxiliar no planejamento e divulgação do
Vestibulinho para o 1° Semestre de 2020; - Fazer o acompanhamento de frequência, orientando quanto
à importância da mesma. - Promover palestras técnicas - Organizar junto à equipe docente visita
técnica; - Acompanhar o desenvolvimento do projeto interdisciplinar; - Promover reunião juntamente
com a equipe docente, visando o acompanhamento da sala, dos alunos com dificuldades, assim como
as formas de recuperação do aluno; - Auxiliar no planejamento e divulgação do Vestibulinho para o 1°
Semestre de 2020; - Acompanhar os alunos com menções R e I, visando a sua recuperação; Acompanhar e orientar os alunos com progressão parcial; - Fomentar junto aos professores a

importância da realização de atividades práticas; - Incentivar a equipe docente a realizar capacitações; Garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições quando houver.
Início: 01-10-2019
Fim: 15-10-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Acompanhar o PTD juntamente com os alunos; - Orientar os alunos a
respeito da reunião discente com a direção; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos
eixos tecnológicos com a Coordenação Pedagógica, OAE e Equipe de Gestão. - Fazer o
acompanhamento de frequência, orientando quando necessário; - Promover semana de palestra técnica
com profissionais da área; - Zelar pelo cumprimento dos prazos docentes; - Auxiliar na divulgação do
Vestibulinho para o 1° Semestre de 2020; - Acompanhar a finalização do projeto interdisciplinar; Auxiliar na organização do Festival de Música – “FEMTEC”; - Fomentar, juntamente a equipe docente a
realização de aulas práticas e diversificadas; - Acompanhar e orientar os alunos com menções
regulares e insatisfatórias, visando à recuperação de seu desempenho; - Acompanhar e orientar os
alunos com progressão parcial; - Estudar e organizar, juntamente com a coordenação pedagógica a
necessidade da realização de processo seletivo para o 1° semestre de 2020; - Garantir o cumprimento
das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições quando houver.
Início: 16-10-2019
Fim: 31-10-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Acompanhar os PTD’s pelo NSA; - Promover reunião de área, para
acompanhamento das atividades e levantamento das dificuldades; - Feedback com a direção a respeito
da reunião discente; - Reorientação dos docentes, caso haja necessidade, com base nos dados da
reunião discente; - Promover visita técnica; - Zelar pelo cumprimento dos prazos docentes; Acompanhar e orientar os alunos com menções regulares e insatisfatórias, visando à recuperação de
seu desempenho; - Fazer o acompanhamento da frequência dos alunos, orientando quando necessário;
- Acompanhar os alunos com menções R e I, visando a sua recuperação; - Acompanhar os alunos com
progressão parcial; - Acompanhar a finalização do projeto interdisciplinar; - Organizar, juntamente com a
equipe de coordenação e coordenadora pedagógica o horário para o 1° semestre de 2020; - Garantir o
cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições quando houver.
Início: 01-11-2019
Fim: 15-11-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Acompanhar o PTD juntamente com os alunos; - Acompanhar e orientar os
alunos com menções regulares e insatisfatórias, visando à recuperação de seu desempenho; Participar das reuniões de gestão; - Acompanhar a frequência dos alunos, orientando quando
necessário; - Analisar o desenvolvimento das salas, junto à equipe de docente, visando os resultados
alcançados para o Conselho Final; - Finalizar as progressões parciais; - Acompanhar a finalização do
projeto interdisciplinar; - Promover palestra com profissional da área; - Orientar os docentes quanto ao
Conselho Final e preenchimento correto dos documentos necessários; - Orientar os alunos quanto à
realização das rematrículas; - Orientar os alunos quanto à reunião discente com a direção; - Realizar o
fechamento para a realização de conselho final; - Garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e
das reposições/substituições quando houver.
Início: 16-11-2019
Fim: 07-12-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Realizar o acompanhamento do PTD pelo NSA; - Participar das reuniões de
coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação Pedagógica, OAE e Equipe de
Gestão. - Promover reunião de área e realizar orientação quanto ao conselho final; - Providenciar a
documentação para o conselho final; - Acompanhar a frequência dos alunos, orientando quando
necessário; - Orientar os alunos quanto à realização das rematrículas; - Garantir o cumprimento das
aulas previstas e dadas e das reposições/substituições quando houver.
Início: 01-12-2019
Fim: 15-12-2019

Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Analisar os resultados finais do ano letivo; - Analisar as metas alcançadas e
justificar as que não foram; - Orientar aos professores quanto à realização do Plano de Trabalho
Docente para o 1° Semestre de 2020; - Auxiliar a Direção em suas decisões sobre matricula e
transferência, agrupamento de alunos, organização de horários de aulas e calendário escolar; Participar de reunião de fechamento.
Início: 16-12-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado

Histórico
Aprovado

Processo: Aprovado

Título: Coordenação de Classe Descentralizada - CD Meridiano
Principais Dados
Cadastrado em 01-04-2019
Equipe: Indiara Joice Tarquete de Castro, Valdete Aparecida Zanini Magalhães, Joice Fanti
Silva das Dores, Keila Ferreira Pavaneli, Abraim Beluci Neto, Rafael Mariano, Marcia Cezar de
Oliveira Zanele, Suzimara Regina Batista Rizzo, Luis Antonio Soares e Gislaine Aparecida
Lucatte Viana (não solicitaram HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-02-2019
Data de Término: 16-12-2019
Tipo de Projeto
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: Nos últimos anos grandes transformações de ordem econômica aconteceram em
âmbito mundial, culminando em inovações no setor logístico. Dessa forma, a área logística vem
se vem se tornando cada vez mais significativa nas organizações, sendo uma ferramenta de
extrema relevância na construção de vantagens competitivas. Sob esse prisma, o curso
proposto procura desenvolver habilidades e competências que permitam aos alunos executar
as tarefas logísticas das organizações, com intuito de proporcionar-lhes uma visão holística das
operações, evidenciando a importância de cada etapa nos processos adotados pelas
empresas, quer seja no âmbito produtivo ou na prestação de serviços. A partir de uma
avaliação local, identificou-se um déficit de profissionais que atendam tais requisitos e,
portanto, a região apresenta uma carência muito grande de mão de obra qualificada para suprir
esse novo mercado. Dessa forma promover ações que propicie uma formação adequada e de
qualidade aos alunos, é fator fundamental para alcançar a formação necessária e adequada ao
mercado de trabalho atual, conduzindo a primeira turma de Técnico em Logística ao sucesso
escolar.

Dados SIG
Responsável: Josilene Franco Pacheco
CPF: 21788116801
Matrículas: 17483
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 15
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 87.750

Introdução
Objetivo
Objetivo Geral: Coordenar a equipe docente a fim de garantir o cumprimento do currículo profissional
especificado no Plano de Curso de forma integral e contextualizada, visando a formação de
profissionais com competências e habilidades pertinentes a formação de técnicos em Logística e
Técnico em Administração e por consequência garantir o sucesso da turma e atuação dos mesmos no
mercado de trabalho.
Objetivos Específicos: Para tanto terei que:
- Realizar o planejamento junto a equipe para orientação e discussão quanto a elaboração do Plano de
Trabalho Docente, garantindo um alinhamento coerente entre os diversos componentes curriculares;
- Incentivar e possibilitar meios para novas práticas em sala de aula;
- Incentivar o aperfeiçoamento dos docentes, por meios de cursos de capacitação e atualização
profissional;

- Promover ações junto à comunidade escolar a fim de melhor o processo de aprendizagem e reduzir o
índice de evasão no curso;
- Acompanhar e garantir o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições;
- Buscar parcerias para proporcionar oportunidades de estágios/empregos aos discentes;
- Promover palestras e visitas técnicas;
- Supervisionar o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso;
- Orientar os professores quanto a importância da avaliação a fim de identificar alunos com dificuldades
e promover a recuperação;
- Acompanhar o desenvolvimento dos discentes, a fim de diagnosticar possíveis problemas a serem
discutidos e solucionados junto a equipe;
- Orientar e acompanhar o desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares;
- Estimular a participação e o envolvimento da equipe nas diversas atividades relacionadas ao curso;
- Acompanhar a frequência a fim de diagnosticar problemas que possam comprometer a aprendizagem
do aluno e consequentemente buscar estratégias junto a equipe pra saná-los;
- Acompanhar o andamento das progressões parciais;
- Realizar reuniões mensais com os discentes.
Justificativa
Nos últimos anos grandes transformações de ordem econômica aconteceram em âmbito mundial,
culminando em inovações no setor logístico. Dessa forma, a área logística vem se vem se tornando
vez mais significativa nas organizações, sendo uma ferramenta de extrema relevância na construção
de vantagens competitivas. Destacam-se a gestão dos processos de suprimentos e insumos, a
distribuição de produtos acabados e a necessidade de integração da cadeia de suprimentos,
percorrendo desde a origem da matéria-prima até o consumidor final e quando possível, a reintegração
do produto de pós-consumo e/ou de pós-venda ao ciclo produtivo, consistindo na Logística Reversa prática que ganhou relevância nos últimos anos dada a atenção voltada aos aspectos socioambientais
por parte das empresas e dos atores sociais. Partindo desse pressuposto, percebe-se que as
organizações precisam de colaboradores preparados e capacitados para conviver com tais desafios,
torna-se fundamental formar profissionais de logística que compreendam a interdependência dos
processos ao longo de toda cadeia produtiva. É necessário prepará-los para buscar formas de otimizar
os recursos disponíveis e agregar valor aos produtos e serviços ofertados pelas organizações. Sob esse
prisma, o curso proposto procura desenvolver habilidades e competências que permitam ao aluno
executar as tarefas logísticas das organizações, com intuito de proporcionar-lhes uma visão holística
das operações, evidenciando a importância de cada etapa nos processos adotados pelas empresas,
quer seja no âmbito produtivo ou na prestação de serviços.
A partir dessas considerações e de uma avaliação local identificou-se um déficit de profissionais que
atendam tais requisitos e, portanto, a região apresenta uma carência muito grande de mão de obra
qualificada para suprir esse novo mercado. Sendo assim, pretendo promover ações que propicie uma
formação adequada e de qualidade aos alunos, por meio principalmente da integração entre a equipe
docente para que as aulas aconteçam de forma contextualizada, a integração entre professor-aluno,
aluno-coordenação, aluno-mercado de trabalho e comunidade escolar; da supervisão e
acompanhamento das aulas para garantir o desenvolvimento das competências e habilidades dos
discentes, avalizando uma formação adequado ao mercado de trabalho; e garantindo o funcionamento
da turma em andamento, conduzindo a primeira turma de Técnico em Logística ao sucesso escolar
proporcionando atividades complementares.
Metodologia
A atividade será iniciada pela reunião de planejamento no início do semestre, onde faz parte da pauta,
o Plano de Curso e o trabalho a ser desenvolvido em cada componente curricular, a definição de
possíveis projetos interdisciplinares a serem desenvolvido no decorrer do semestre, orientações quanto
ao cumprimento de prazos e entregas de documentações, avaliações diagnósticas e recuperação
contínua, metodologias de ensino-aprendizagem, aulas contextualizadas e outros, a reunião conta com
a participação da Coordenação Pedagógica e Orientação de Apoio Educacional. Durante o semestre
ocorre mensalmente as reuniões de cursos para troca de informações sobre o andamento do curso,
esclarecimentos e orientações que visam a melhoria do processo de aprendizagem, experiências
positivas e negativas e a situação dos alunos; ocorre também reuniões de Gestão semanais
que objetivam a resolução de possíveis problemas e dificuldades, bem como definir estratégias e
mecanismos que contribuam para o melhor andamento e funcionamento dos cursos; além das reuniões

pedagógicas com a equipe, reuniões com a Direção e a Orientadora Educacional após as reuniões
discentes e conselho de classe. No dia a dia a coordenação está em constante contato com os
docentes e discentes, no intuito de apoiar o desenvolvimento das atividades planejadas, a fim de que as
mesmas possam alcançar resultados satisfatórios promovendo uma aprendizagem mais significativa e
contextualizada.
Resultado Esperado
Com o cumprimento integral das atividades desenvolvidas ao longo do ano, espero que o maior número
possível de alunos, possam ter grandes benefícios na vida profissional e pessoal com a formação
técnica, benefícios como, o pleno desenvolvimento das competências e habilidades previstas no perfil
profissional do curso, atitudes que condizem com a realidade e necessidade do mercado de trabalho, e
consequentemente ser um diferencial para estes no momento de concorrerem a uma vaga de emprego.
Espero também que os cursos técnicos oferecidos no munícipio possam ser um instrumento que
contribua para o desenvolvimento local e dessa forma a escola também possa se consolidar na cidade.
Observações

Metas
Metas PPG: Aprimorar o Projeto Horário na Medida Certa até 2021; Aumentar a participação 20% de
discentes voluntariando na Unidade Escolar e suas Classes Descentralizadas a cada ano até 2024;
Aumentar em 20% a participação dos professores na aplicação do Vestibulinho e em parcerias com a
Escola no ano de 2019; Aumentar em 20% o número de estagiários durante o ano de 2019
Metas Cetec:

Recursos
Não possui recursos financeiros.

Atividades
Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 1ª Quinzena: Elaborar os horários de aula de
acordo com os critérios pedagógicos; - Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações
de cursos, coordenação pedagógica, orientação de apoio educacional, Assistente Técnico
Administrativo, diretorias de serviço administrativa e acadêmica, para discussões de assuntos relativos
ao andamento dos cursos, objetivando a resolução de possíveis problemas e dificuldades, bem como
definir estratégias e mecanismos que contribuam para o melhor andamento e funcionamento dos
cursos; - Assessorar a direção na elaboração de cadastro de docentes; - Reunião de planejamento de
coordenação e geral; - Elaborar e realizar planejamento de curso; - Entrega, conferência e
acompanhamento dos Planos de Trabalho Docente; - Acompanhar de frequência - Recepção e
apresentação do módulo final do curso aos alunos.
Início: 01-02-2019
Fim: 15-02-2019
Estado: Finalizado
Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 2ª Quinzena: Acompanhar frequência
semanalmente; - Acompanhar semanalmente o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano
de Trabalho Docente via sistema NSA; - Orientar o corpo docente para identificar lacunas e dificuldades
de aprendizagem dos alunos para promover ações de recuperação; - Orientar o corpo docente quanto a
elaboração de avaliações; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Organizar
junto ao corpo docente palestras motivacionais com profissionais da área votadas à empregabilidade; Auxiliar o Assistente Técnico Administrativo (ATA) na promoção de parcerias com empresas para
dinamizar a oferta de oportunidade de estágios e empregos; - Planejar e organizar junto ao corpo
docente visitas técnicas para contextualização do currículo; - Planejar e organizar junto ao corpo
docente projetos interdisciplinares; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; Realizar reuniões com alunos para obter feedback do andamento do curso. - Participar de reuniões
semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.
Início: 16-02-2019
Fim: 28-02-2019

Estado: Finalizado
Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 3ª Quinzena: Acompanhar frequência
semanalmente; - Acompanhar semanalmente o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano
de Trabalho Docente via sistema NSA; - Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações
de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Participar de reunião pedagógica com a equipe; Reunião de Curso; - Divulgação e organização da atividade ‘Dia da Escola-Família’ IntegraEtec; Divulgar e otimizar a participação docente nos cursos de capacitações oferecidos pelo Centro Paula
Souza; - Organizar junto a direção ações para divulgação dos cursos do Vestibulinho referente ao
próximo semestre.
Início: 01-03-2019
Fim: 15-03-2019
Estado: Finalizado
Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 4ª Quinzena: Participar de reuniões semanais
com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência
semanalmente; - Acompanhar semanalmente o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano
de Trabalho Docente via sistema NSA; - Acompanhar o cumprimento do currículo do curso por meio do
PTD em conjunto com a Coordenação Pedagógica e alunos. - Organizar junto a Direção o cronograma
para realização do Conselho de Classes - Acompanhar o corpo docente no desenvolvimento de projetos
interdisciplinares; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Realizar
reuniões com alunos para obter feedback do andamento do curso; - Monitorar estratégias de
recuperação contínua; - Monitorar e acompanhar andamento do Trabalho de Conclusão de Curso; Participar conselho de escola.
Início: 16-03-2019
Fim: 31-03-2019
Estado: Finalizado
Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 5ª Quinzena: Acompanhar frequência
semanalmente; - Acompanhar semanalmente o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano
de Trabalho Docente via sistema NSA; - Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações
de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad. - Reuniões com a Direção e a Orientadora Educacional
pós reunião discente; - Divulgar e otimizar a participação docente nos cursos de capacitações
oferecidos pelo Centro Paula Souza; - Definir junto a equipe docente ações e atividades relacionadas a
participação discente no Workshop de profissões.
Início: 01-04-2019
Fim: 15-04-2019
Estado: Finalizado
Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 6ª Quinzena: Acompanhar frequência
semanalmente; - Acompanhar semanalmente o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano
de Trabalho Docente via sistema NSA; - Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações
de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad. - Acompanhar o cumprimento do currículo do curso por
meio do PTD em conjunto com a Coordenação Pedagógica e alunos. - Acompanhar o corpo docente no
desenvolvimento de projetos interdisciplinares; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual
de Gestão; - Realizar reuniões com alunos para obter feedback do andamento do curso; - Monitorar
estratégias de recuperação contínua; - Monitorar e acompanhar andamento do Trabalho de Conclusão
de Curso; - Promover ações locais para divulgação de nova habilitação para o 2º semestre 2019.
Início: 16-04-2019
Fim: 30-04-2019
Estado: Finalizado
Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 7ª Quinzena: Acompanhar frequência
semanalmente; - Acompanhar semanalmente o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano
de Trabalho Docente via sistema NSA; - Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações
de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Participar do conselho de classe; - Reunião de Curso; Programar e organizar juntamente com a Coordenação Pedagógica e o corpo docente realização da
Semana de Palestras Técnicas (06 de junho dia da logística); - Divulgar e otimizar a participação

docente nos cursos de capacitações oferecidos pelo Centro Paula Souza; - Divulgação do Vestibulinho
para o 2º semestre 2019.
Início: 01-05-2019
Fim: 15-05-2019
Estado: Finalizado
Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 8ª Quinzena: Participar de reuniões semanais
com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência
semanalmente; - Acompanhar semanalmente o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano
de Trabalho Docente via sistema NSA; - Reuniões com a Direção e a Orientadora Educacional pós
reunião discente; - Acompanhar o cumprimento do currículo do curso por meio do PTD em conjunto
com a Coordenação Pedagógica e alunos. - Promover Semana de Palestra Técnica; - Acompanhar o
corpo docente no desenvolvimento de projetos interdisciplinares; - Acompanhar os projetos definidos no
Plano Plurianual de Gestão; - Realizar reuniões com alunos para obter feedback do andamento do
curso; - Monitorar estratégias de recuperação contínua. - Avaliar junto ao docente o desenvolvimento do
Trabalho de Conclusão de Curso; - Divulgação do Vestibulinho para o 2º semestre 2019.
Início: 16-05-2019
Fim: 31-05-2019
Estado: Finalizado
Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 9ª Quinzena: Acompanhar frequência
semanalmente; - Acompanhar semanalmente o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano
de Trabalho Docente via sistema NSA; - Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações
de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad. - Participar de reunião pedagógica com a equipe; Reunião de Curso; - Divulgar e otimizar a participação docente nos cursos de capacitações oferecidos
pelo Centro Paula Souza; - Organizar semana de palestras técnicas; - Organizar junto ao docente as
apresentações do Trabalho de Conclusão de Curso; - Elaborar os horários de aula do 2º semestre de
acordo com os critérios pedagógicos; - Aplicação da prova ‘Vestibulinho 2º semestre 2019.
Início: 01-06-2019
Fim: 15-06-2019
Estado: Finalizado
Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 10ª Quinzena: Participar de reuniões semanais
com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência
semanalmente; - Acompanhar semanalmente o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano
de Trabalho Docente via sistema NSA; - Acompanhar o cumprimento do currículo do curso por meio do
PTD em conjunto com a Coordenação Pedagógica e alunos. - Organizar junto a Direção o cronograma
para realização do Conselho de Classes - Acompanhar o corpo docente no desenvolvimento de projetos
interdisciplinares; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Realizar
reuniões com alunos para obter feedback do andamento do curso; - Monitorar estratégias de
recuperação contínua.
Início: 16-06-2019
Fim: 30-06-2019
Estado: Finalizado
Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 11ª Quinzena: Acompanhar frequência
semanalmente; - Acompanhar semanalmente o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano
de Trabalho Docente via sistema NSA; - Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações
de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad. - Participar do conselho de classe; - Participar de reunião
pedagógica com a equipe; - Reunião de Curso; - Divulgar e otimizar a participação docente nos cursos
de capacitações oferecidos pelo Centro Paula Souza; - Realizar reuniões com alunos para obter
feedback do andamento do curso; - Organizar documentos a serem entregues junto a Secretaria
Acadêmica.
Início: 01-07-2019
Fim: 15-07-2019
Estado: Finalizado

Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 12ª Quinzena: Realizar matrículas para nova
habilitação; - Recepção e apresentação do curso aos alunos ingressantes; - Recepção e apresentação
do curso aos alunos ingressantes; - Acompanhar frequência diariamente; - Acompanhar semanalmente
o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano de Trabalho Docente via sistema NSA; Orientar corpo docente na organização de atividades relativas ao Processo de Aproveitamento de
Estudo; - Orientar o corpo docente para identificar lacunas e dificuldades de aprendizagem dos alunos
ingressantes para promover ações de recuperação; - Orientar o corpo docente quanto a elaboração de
avaliações; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Organizar junto ao corpo
docente palestras motivacionais com profissionais da área votadas à empregabilidade; - Auxiliar o
Assistente Técnico Administrativo (ATA) na promoção de parcerias com empresas para dinamizar a
oferta de oportunidade de estágios e empregos; - Planejar e organizar junto ao corpo docente visitas
técnicas para contextualização do currículo; - Planejar e organizar junto ao corpo docente projetos
interdisciplinares; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Realizar
reuniões com alunos para obter feedback do andamento do curso. - Participar de reuniões semanais
com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad; - Aplicar avaliação
diagnóstica e planejar ações junto a equipe.
Início: 16-07-2019
Fim: 31-07-2019
Estado: Não realizado
Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 13ª Quinzena: Participar de reuniões semanais
com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência
diariamente; - Acompanhar semanalmente o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano de
Trabalho Docente via sistema NSA; - Reunião de Curso; - Divulgação e organização da atividade ‘Dia
da Escola-Família’ IntegraEtec; - Divulgar e otimizar a participação docente nos cursos de capacitações
oferecidos pelo Centro Paula Souza.
Início: 01-08-2019
Fim: 15-08-2019
Estado: Não realizado
Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 14ª Quinzena: Participar de reuniões semanais
com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência
diariamente; - Acompanhar semanalmente o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano de
Trabalho Docente via sistema NSA; - Reunião de Curso; - Divulgação e organização da atividade ‘Dia
da Escola-Família’ IntegraEtec; - Divulgar e otimizar a participação docente nos cursos de capacitações
oferecidos pelo Centro Paula Souza.
Início: 16-08-2019
Fim: 31-08-2019
Estado: Não realizado
Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 15ª Quinzena: Participar de reuniões semanais
com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência
semanalmente; - Acompanhar semanalmente o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano
de Trabalho Docente via sistema NSA; - Reunião de Curso; - Divulgar e otimizar a participação docente
nos cursos de capacitações oferecidos pelo Centro Paula Souza.
Início: 01-09-2019
Fim: 15-09-2019
Estado: Não realizado
Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 16ª Quinzena: Participar de reuniões semanais
com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência
semanalmente; - Acompanhar semanalmente o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano
de Trabalho Docente via sistema NSA; - Reuniões com a Direção e a Orientadora Educacional pós
reunião discente; - Participar de reunião pedagógica com a equipe; - Acompanhar o cumprimento do
currículo do curso por meio do PTD em conjunto com a Coordenação Pedagógica e alunos. Acompanhar o corpo docente no desenvolvimento de projetos interdisciplinares; - Acompanhar os
projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Realizar reuniões com alunos para obter feedback
do andamento do curso; - Monitorar estratégias de recuperação contínua.

Início: 16-09-2019
Fim: 30-09-2019
Estado: Não realizado

Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 17ª Quinzena: Participar de reuniões semanais
com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência
semanalmente; - Acompanhar semanalmente o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano
de Trabalho Docente via sistema NSA; - Participar do conselho de classe; - Reunião de Curso; Divulgar e otimizar a participação docente nos cursos de capacitações oferecidos pelo Centro Paula
Souza.
Início: 01-10-2019
Fim: 15-10-2019
Estado: Não realizado
Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 18ª Quinzena: Participar de reuniões semanais
com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência
semanalmente; - Acompanhar semanalmente o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano
de Trabalho Docente via sistema NSA; - Reuniões com a Direção e a Orientadora Educacional pós
reunião discente; - Acompanhar o cumprimento do currículo do curso por meio do PTD em conjunto
com a Coordenação Pedagógica e alunos. - Acompanhar o corpo docente no desenvolvimento de
projetos interdisciplinares; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Realizar
reuniões com alunos para obter feedback do andamento do curso; - Monitorar estratégias de
recuperação contínua.
Início: 16-10-2019
Fim: 31-10-2019
Estado: Não realizado
Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 19ª Quinzena: Participar de reuniões semanais
com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência
semanalmente; - Acompanhar semanalmente o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano
de Trabalho Docente via sistema NSA; - Reunião de Curso; - Divulgar e otimizar a participação docente
nos cursos de capacitações oferecidos pelo Centro Paula Souza.
Início: 01-11-2019
Fim: 15-11-2019
Estado: Não realizado
Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 20ª Quinzena: Participar de reuniões semanais
com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência
semanalmente; - Acompanhar semanalmente o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano
de Trabalho Docente via sistema NSA; - Participar de reunião pedagógica com a equipe; - Acompanhar
o cumprimento do currículo do curso por meio do PTD em conjunto com a Coordenação Pedagógica e
alunos. - Organizar junto a Direção o cronograma para realização do Conselho de Classes Acompanhar o corpo docente no desenvolvimento de projetos interdisciplinares; - Acompanhar os
projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Realizar reuniões com alunos para obter feedback
do andamento do curso; - Mobilização dos discentes para participação da atividade de integração da
comunidade escolar ‘Festival de Música’; - Monitorar estratégias de recuperação contínua.
Início: 16-11-2019
Fim: 30-11-2019
Estado: Não realizado
Cronograma de Atividades Coordenação Logística - 21ª Quinzena: Participar de reuniões semanais
com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência
semanalmente; - Acompanhar semanalmente o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano
de Trabalho Docente via sistema NSA; - Participar do conselho de classe; - Reunião de Curso; Divulgar e otimizar a participação docente nos cursos de capacitações oferecidos pelo Centro Paula
Souza; - Elaborar os horários de aula do 2º semestre de acordo com os critérios pedagógicos; - Realizar

reuniões com alunos para obter feedback do andamento do curso; - Organizar documentos a serem
entregues junto a Secretaria Acadêmica.
Início: 01-12-2019
Fim: 18-12-2019
Estado: Não realizado

Histórico

Processo: Aprovado

Título: GEEaD – Professor Responsável por apoio presencial na Etec Polo
Principais Dados
Cadastrado em 24-07-2019
Equipe: Paloma de Fatima Polizeli
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 22-07-2019
Data de Término: 31-12-2019
Tipo de Projeto: HAEO (sem gratificação) - Outros projetos
Horas: Solicitou HAE para 2 horas
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O Grupo de Estudo de Educação a Distância – GEEaD, vinculado à Unidade do
Ensino Médio e Técnico do Centro Paula Souza, oferece, na modalidade on-line, os cursos
técnicos em Administração, Comércio, Secretariado e Guia de Turismo, cursos de qualificação
profissional e formação técnica, cujo objetivo é capacitar jovens e adultos para o mercado de
trabalho. Também proporciona exames presenciais de Certificação de Competências, voltados
a validar competências profissionais adquiridas fora do sistema formal de ensino e do curso
EJA/EaD. Este projeto refere-se ao atendimento do professor responsável por oferecer apoio
presencial para a modalidade on-line na Etec polo, como também para a aplicação de
possíveis exames de certificação de competências e do curso EJA/EaD que possam ocorrer no
polo. Na modalidade on-line os alunos participam dos cursos cumprindo todo o conteúdo do
programa a distância, sob orientação do professor mediador de aprendizagem, devendo
desenvolver, ao longo da semana, todas as atividades, pesquisas e demais estudos utilizandose do ambiente virtual de aprendizagem. O professor responsável por apoio presencial na Etec
Polo dará apoio aos professores mediadores de aprendizagem no processo de ambientação do
aluno ao ambiente virtual, atendimento aos alunos em regime de plantão de dúvidas, aplicação,
correção dos exames presenciais (regulares e dos alunos adventistas), aplicação de prova de
reclassificação e de Certificação de Competências e do Curso EJA/EaD, envio da planilha das
notas por e-mail e envio das folhas de respostas e listas de presença, originais, ao GEEaD.
Para o desenvolvimento das atividades, ao professor responsável por apoio presencial na Etec
Polo serão atribuídas 02 HAEs semanais nas quarta-feiras das 15h00 as 17h00. Paloma de
Fátima Polizeli Celular: ( 17 ) 99724- 7185 email: paloma.polizeli01@etec.sp.gov.br Etec Prof°
Armando José Farinazzo.

Dados SIG
Responsável: Paloma de Fatima Polizeli
CPF: 45054468838
Matrículas: 62402
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 19,5
Total de horas solicitadas para o projeto: 2
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 123.075

Introdução
Objetivo
Ambientar e dar acolhimento aos alunos nas Etecs. Orientar os alunos para o uso do Ambiente Virtual.
Dar plantão semanal conforme disponibilidade para atendimento aos alunos para sanar dúvidas
técnicas. Acompanhar a aplicação dos exames presenciais dos alunos (regulares e adventistas) na Etec
e das provas de Certificação de Competências e do Curso EJA/EaD. Realizar a correção dos exames

presenciais e o devido encaminhamento dos documentos ao GEEaD, conforme prazos estabelecidos
em calendário. Trabalhar em sintonia com o professor mediador de aprendizagem e Coordenadores do
GEEaD
Justificativa
Na modalidade on-line, os alunos cumprem todo o conteúdo programático dos cursos,
atividades e estudos propostos pelo professor mediador de aprendizagem, por meio do
ambiente virtual.
Para colaborar na ambientação do aluno no AVA, dar orientações técnicas e pedagógicas e
aplicar e corrigir os exames presenciais nos locais de origem desses alunos, faz-se necessário a
presença de um professor de apoio local na ETEC polo que contribuirá no apoio ao professor
mediador de aprendizagem e na plena formação profissional dos alunos.
O professor responsável por apoio presencial na Etec Polo desenvolverá suas atividades na ETEC
polo, mantendo contato com as coordenações do GEEaD. O professor responsável por apoio presencial
na Etec Polo fará a ambientação e acolhimento dos alunos dos Cursos Técnicos em Administração
Comércio, Guia de Turismo e Secretariado no dia 27.07.2019, sábado, conforme orientação da
coordenação, e estará disponível para a aplicação dos exames presenciais que ocorrerão no final do
semestre letivo em dois sábados, dos exames presenciais dos cursistas adventistas, que ocorrerão na
semana imediatamente após os exames oficiais, aplicação das provas de reclassificação, conforme
calendário do curso e aplicação de possíveis provas de Certificação de Competências e do Curso
EJA/EaD. Caso haja desistência de todos os alunos matriculados na modalidade on-line, vinculados à
Etec, ficará caracterizada a ausência do motivo e da finalidade que justifica a continuidade deste Projeto
de HAE. Neste caso, o Projeto HAE poderá ser encerrado, mesmo sendo em data anterior ao término
do período de aprovação.
O professor responsável por apoio presencial na Etec Polo deverá utilizar o Ambiente Virtual
de Aprendizagem para consulta e pesquisa de informações que possam auxiliar no
desenvolvimento do trabalho on-line, trocando ideias e informações com a coordenação dos
cursos.
Metodologia
O trabalho será realizado em regime de plantão em horário estabelecido com a equipe do
GEEaD e em consonância com a Direção da Etec polo.
O professor responsável pela modalidade on-line na Etec polo receberá das coordenações dos
cursos, os subsídios necessários para desenvolver um bom trabalho no esclarecimento de
dúvidas, na aplicação dos exames, no encaminhamento de materiais e no atendimento
técnico aos alunos.
Para o desenvolvimento deste projeto, é importante que o professor responsável por apoio
presencial na Etec Polo disponha de computador ligado à internet, espaço físico para
atendimento aos alunos, material de escritório (papel sulfite, caneta e etc) e pastas suspensas
para arquivo de documentos pertinentes ao curso.
Resultado Esperado
Espera-se, como resultado deste projeto de HAE, o cumprimento de todas as etapas de atendimento
aos alunos estabelecidas no plano de trabalho e o bom aproveitamento dos alunos no curso,
esclarecendo suas dúvidas em relação ao ambiente virtual e possibilitando a realização dos exames
presenciais previstos em calendário e de Certificação de Competências e do Curso EJA/EaD, correção
dos exames e envio dos materiais relativos aos exames ao GEEaD.
Observações

Metas
Metas PPG: Aumentar em 10% o número de inscritos para o Vestibulinho dos cursos EAD, em cada
ano, até o ano de 2023.
Metas Cetec: Administrar o Ambiente Virtual de Aprendizagem de modo a garantir 100% de acesso aos
interessados/selecionados para os cursos oferecidos pelo GEEaD, respondendo a 100% das demandas
de dúvidas e sugestões recebidas pelo canal institucional.

Recursos
Player de DVD-Vídeo; Laboratório de informática com acesso a internet; Televisão; Sala de aula com
projetor multimídia; Lousa / Giz; Materiais pedagógicos dos docentes.

Atividades
Cronograma do Projeto: Elaboração do Projeto e Análise do Tutorial para o encontro presencial de
ambientação com os alunos.
Início: 22-07-2019
Fim: 26-07-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Aplicação do exame de reclassificação e acolhimento dos alunos na Etec
Polo.
Início: 27-07-2019
Fim: 27-07-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Semana de Ambientação e Revisão.
Início: 29-07-2019
Fim: 02-08-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Capítulo/Agenda - Plantão de dúvidas.
Início: 05-08-2019
Fim: 09-08-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Capítulo/Agenda - Plantão de dúvidas.
Início: 12-08-2019
Fim: 16-08-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Capítulo/Agenda - Plantão de dúvidas.
Início: 19-08-2019
Fim: 23-08-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Capítulo/Agenda - Plantão de dúvidas.
Início: 26-08-2019
Fim: 30-08-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Capítulo/Agenda - Plantão de dúvidas.
Início: 02-09-2019
Fim: 06-09-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Capítulo/Agenda - Plantão de dúvidas.
Início: 09-09-2019
Fim: 13-09-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Capítulo/Agenda - Plantão de dúvidas.
Início: 16-09-2019

Fim: 20-09-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Capítulo/Agenda - Plantão de dúvidas.
Início: 23-09-2019
Fim: 27-09-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Capítulo/Agenda - Plantão de dúvidas.
Início: 30-09-2019
Fim: 04-10-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Capítulo/Agenda - Plantão de dúvidas.
Início: 07-10-2019
Fim: 11-10-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Capítulo/Agenda - Plantão de dúvidas.
Início: 14-10-2019
Fim: 18-10-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Capítulo/Agenda - Plantão de dúvidas.
Início: 21-10-2019
Fim: 25-10-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Semana de Revisão.
Início: 28-10-2019
Fim: 01-11-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Capítulo/Agenda - Plantão de dúvidas.
Início: 04-11-2019
Fim: 08-11-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Capítulo/Agenda - Plantão de dúvidas.
Início: 11-11-2019
Fim: 14-11-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Capítulo/Agenda - Plantão de dúvidas.
Início: 18-11-2019
Fim: 22-11-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Conferência do Material para Exame presencial.
Início: 25-11-2019
Fim: 29-11-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Aplicação do 1º Exame presencial unificado.
Início: 30-11-2019
Fim: 30-11-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Aplicação do 1º Exame presencial para Adventistas.

Início: 02-12-2019
Fim: 04-12-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Correção do primeiro exame após divulgação do gabarito oficial, e envio das
notas para a coordenação.
Início: 03-12-2019
Fim: 04-12-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Levantamento do número de ausentes e retidos para o 2º exame presencial.
Reprodução das provas.
Início: 04-12-2019
Fim: 12-12-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: 2º Exame presencial.
Início: 14-12-2019
Fim: 14-12-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Envio das folhas de respostas e listas de presença via malote para o GEEaD.
Início: 16-12-2019
Fim: 20-12-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Aplicação 2 exame presencial para os adventistas.
Início: 16-12-2019
Fim: 18-12-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Correção do segundo exame após divulgação do gabarito oficial e envio das
notas para a coordenação.
Início: 17-12-2019
Fim: 19-12-2019
Estado: Não realizado
Cronograma do Projeto: Elaboração do relatório final.
Início: 20-12-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado

Histórico: Aprovado

Processo: Aprovado

Título: Projeto de Coordenação dos Cursos Informática para Internet,
Informática para Internet integrado ao Ensino Médio e Desenvolvimento de
Sistemas
Principais Dados
Cadastrado em 02-04-2019
Equipe: Fellipe Ricardo de Paula, Luiz Henrique Balbo, Marcelo Tadeu Boer, Josilene Franco
Pacheco, Suzimara Regina Batista Rizzo, Tassia da Silva de Carvalho, Alison Armelin da Silva,
Lucas Paschoalinoto, Caroline Dalbon Reis, Valdete Aparecida Zanini Magalhaes, Keysa
Katiere Garcia Secatti, Gislaine Aparecida Lucatte Viana, Tiago Ribeiro Carneiro e Andre
Zagato Gomes (Ninguém solicitou HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-02-2019
Data de Término: 31-12-2019
Tipo de Projeto:
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O presente projeto se justifica pela necessidade dos cursos Técnico em Informática
para Internet, Técnico em Informática para Internet integrado ao Ensino Médio e Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas possuir um coordenador. Como coordenador, executarei ações
que auxiliam na formação dos futuros profissionais, sendo um elo entre alunos e professores,
alunos e empresas, alunos e mercado de trabalho. Como uma de minhas funções também,
supervisionarei e acompanharei as aulas, para que sejam práticas, dinâmicas e atendam as
exigências do mercado atual, formando profissionais aptos à exercerem suas funções.

Dados SIG
Responsável: Antonio Fiamenghi Neto
CPF: 22471479847
Matrículas: 47779
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 10
Total de horas solicitadas para o projeto: 20
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 58.500

Introdução
Objetivo
Objetivo Geral
Objetivando cumprir o proposto ao profissional coordenador de curso, pretendemos exercer, no âmbito
de atuação, funções pedagógico-acadêmicas, gerenciais e institucionais, consubstanciadas nas
atribuições de coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a articulação entre os
planos dos diversos componentes; propor medidas que visem à melhoria do processo ensinoaprendizagem; oportunizar aproveitamento de contextualização com o acompanhamento do estágio
supervisionado; garantir que a prática docente cumpra o planejado, proporcionado assim aos futuros
profissionais um ambiente propício ao desenvolvimento das competências, habilidades, atitudes e
valores exigidos para imediata inserção no mercado de trabalho.
Objetivo Específico
 Incentivar a implantação de projetos de utilização de novas tecnologias, visando à melhoria da
qualidade do ensino no ano de 2019.
 Continuar melhorando a comunidade colaborativa de aprendizagem entre os docentes durante o
ano de 2019.




Oferecer oportunidades de recuperação da aprendizagem para todos os alunos com dificuldades
de aprendizagem, durante o ano letivo.
Promover ações interdisciplinares nas turmas do curso técnico de Informática para Internet,
registradas nos Planos de Trabalho Docente e nos Diários de Classe, durante o ano letivo de
2019.

Justificativa
Como coordenador, executarei ações que auxiliam na formação dos futuros profissionais, sendo um elo
entre alunos e professores, alunos e mercado de trabalho. Como uma de minhas funções também,
supervisionarei e acompanharei as aulas, para que sejam práticas, dinâmicas e atendam as exigências
do mercado atual, formando profissionais aptos à exercerem suas funções. Como coordenador da área
de Informação e Comunicação, planejarei, controlarei, programarei, avaliarei as atividades pedagógicas
e administrativas vinculadas ao projeto pedagógico de cada habilitação profissional ou curso e ao
projeto político-pedagógico da unidade de ensino. Também buscarei juntamente com o apoio da
Direção, da Coordenação Pedagógica, da Orientadora de Apoio Educacional e dos docentes
desenvolver ações para superação dos desafios citados acima.
Metodologia
Por meio de planejamento no início dos semestres e reuniões mensais de curso, juntamente com o
apoio da Coordenadora Pedagógica e da Orientadora de Apoio Educacional, orientar os professores a
utilizar-se da interdisciplinaridade no decorrer do curso, utilizar também diferentes metodologias de
ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliações diversificados e realizar a recuperação contínua, e
em casos de déficit de aprendizagem aplicar o PAA – Programa de Acompanhamento de
Aprendizagem, com intuito de elevar a permanência do aluno no curso, reduzindo assim o numero de
faltas e consequentemente progressões e retenções.
Resultado Esperado
Atingir a meta de permanência do aluno em 90% no módulo I do curso de Informática para Internet.
Atingir a meta de permanência do aluno em 80% no módulo II do curso de Informática para Internet.
Atingir a meta de permanência do aluno em 100% no módulo III do curso de Informática para Internet.
Sistematizar em 100% as ações interdisciplinares desenvolvidas nos semestres letivos no curso de
Informática para Internet em 2019.
Diminuir as progressões parciais nos módulos I e II do curso de Informática para Internet em 2019 em
10%.
Atingir a meta de 02 candidatos por vaga oferecida no curso de Informática para Internet no ano de
2019.
Observações

Metas
Metas PPG: Aprimorar o Projeto Horário na Medida Certa até 2021; Aumentar em 20% a participação
dos professores na aplicação do Vestibulinho e em parcerias com a Escola no ano de 2019; Aumentar
em 20% o uso da Biblioteca até o ano de 2020; Conseguir 70% da presença de pais nas reuniões do
Ensino Médio e Integrados até 2020 e 80% até 2021; Monitorar os primeiros módulos de Açúcar e
Álcool, Contabilidade, Informática para Internet, no primeiro semestre de 2019, para evitar perda
superior a 14%, e acompanhar o primeiro módulo de Administração, no segundo semestre de 2019,
para evitar a perda superior a 14% no ano de 2019; Reduzir em 50% os índices de perda nos segundos
módulos de Serviços Jurídicos, Administração, Açúcar e Álcool, Informática para Internet e
Secretariado, e no terceiro módulo de Mecanização Agrícola no ano de 2019.
Metas Cetec:

Recursos
Não possui recursos financeiros.

Atividades
Cronograma de Atividades: Participar da elaboração do Projeto Político e Pedagógico – Plano
Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção em suas decisões sobre matricula e transferência,
agrupamento de alunos, organização de horários de aulas e calendário escolar; - Participar da
divulgação das normas da Etec e da recepção dos alunos; - Recepcionar e integrar os Alunos dos
cursos de Informática para Internet, observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição
de desistentes; - Propor medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem; - Verificar
diariamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está
justificada sua alteração; - Propor e coordenar o desenvolvimento de capacitações para professores e
auxiliares de instrução; - Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a articulação
entre os planos dos diversos componentes; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos
eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Providenciar
planejamento do eixo tecnológico de Informação e Comunicação do Curso de Informática para Internet,
visando à confecção do plano de trabalhado docente que contemple o cumprimento do currículo e a
interdisciplinaridade;
Início: 01-02-2019
Fim: 15-02-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Assessorar a Direção em suas decisões sobre matricula e transferência,
agrupamento de alunos, organização de horários de aulas e calendário escolar; - Recepcionar e integrar
os Alunos dos cursos de Informática e Informática para Internet, observando criteriosamente a
frequência e solicitando substituição de desistentes; - Propor medidas que visem à melhoria do
processo ensino-aprendizagem; - Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a
prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Propor e coordenar o
desenvolvimento de capacitações para professores e auxiliares de instrução; - Participar das reuniões
de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão
Pedagógica e Acadêmica; - Providenciar capacitação para professores; - Organizar e participar de
eventos em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos;
Início: 16-02-2019
Fim: 28-02-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a
articulação entre os planos dos diversos componentes; - Verificar diariamente os diários das classes,
garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Participar da
programação das atividades de recuperação contínua e de progressão parcial, orientando e
acompanhando sua execução; - Manifestar e cooperar com projetos propostos pelos docentes,
acompanhando-os e proporcionando feedbacks para retroalimentação dos mesmos; - Zelar pelo
cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela
preservação do meio ambiente; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Informação e
Comunicação dos Cursos de Informática para Internet, proporcionando avaliação e acompanhamento
das turmas; - Fazer o acompanhamento do Plano de Trabalho Docente; - Participar das reuniões de
coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e
Acadêmica; - Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob coordenação; - Orientar
alunos em estágios, documentos e acompanhamento de estágios; - Organizar e participar de eventos
em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos.
Início: 01-03-2019
Fim: 15-03-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a
articulação entre os planos dos diversos componentes; - Verificar diariamente os diários das classes,
garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Participar da
programação das atividades de recuperação contínua e de progressão parcial, orientando e
acompanhando sua execução; - Manifestar e cooperar com projetos propostos pelos docentes,
acompanhando-os e proporcionando feedbacks para retroalimentação dos mesmos; - Zelar pelo

cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela
preservação do meio ambiente; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Informação e
Comunicação dos Cursos de Informática para Internet, proporcionando avaliação e acompanhamento
das turmas; - Fazer o acompanhamento do Plano de Trabalho Docente; - Participar das reuniões de
coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e
Acadêmica; - Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob coordenação; - Orientar
alunos em estágios, documentos e acompanhamento de estágios; - Organizar e participar de eventos
em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos.
Início: 16-03-2019
Fim: 31-03-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola;
- Verificar diariamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou
está justificada sua alteração; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Coordenar ações para a
realização do workshop de profissões com os Coordenadores, Professores e Alunos; - Avaliar o
desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos sobre
estágios, documentos e acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de
Informação e Comunicação dos Cursos de Informática para Internet, proporcionando avaliação e
acompanhamento das turmas; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos
tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e
participar de eventos em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec –
Calendário de Eventos – Workshop de Profissões;
Início: 01-04-2019
Fim: 15-04-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola;
- Verificar diariamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou
está justificada sua alteração; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Coordenar ações para a
realização da divulgação do Vestibulinho 2º semestre 2019 com os Coordenadores, Professores e
Alunos; - Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar
alunos sobre estágios, documentos e acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do eixo
tecnológico de Informação e Comunicação dos Cursos de Informática para Internet, proporcionando
avaliação e acompanhamento das turmas; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos
eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e
participar de eventos em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec –
Calendário de Eventos;
Início: 16-04-2019
Fim: 30-04-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola;
- Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos,
pela preservação do meio ambiente; - Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a
prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Avaliar o desempenho dos
docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos sobre estágios, documentos
e acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Informação e
Comunicação do Curso de Informática para Internet. - Participar das reuniões de coordenadores dos
diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica;
Início: 01-05-2019
Fim: 15-05-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola;
- Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos,

pela preservação do meio ambiente; - Verificar diariamente os diários das classes, garantindo que a
prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Avaliar o desempenho dos
docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos sobre estágios, documentos
e acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Informação e
Comunicação do Curso de Informática para Internet; - Participar das reuniões de coordenadores dos
diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica;
Início: 16-05-2019
Fim: 31-05-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola;
- Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos,
pela preservação do meio ambiente; - Verificar diariamente os diários das classes, garantindo que a
prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Avaliar o desempenho dos
docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos sobre estágios, documentos
e acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Informação e
Comunicação do Curso de Informática para Internet; - Participar das reuniões de coordenadores dos
diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica;
Início: 01-06-2019
Fim: 15-06-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola;
- Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos,
pela preservação do meio ambiente; - Verificar diariamente os diários das classes, garantindo que a
prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Avaliar o desempenho dos
docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos sobre estágios, documentos
e acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Informação e
Comunicação do Curso de Informática para Internet viabilizando, inclusive, informações para o conselho
de classe final, para a avaliação das turmas; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos
eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica;
Início: 16-06-2019
Fim: 30-06-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Assessorar a Direção em suas decisões sobre matricula e transferência,
agrupamento de alunos, organização de horários de aulas e calendário escolar; - Participar da
divulgação das normas da Etec e da recepção dos alunos; - Recepcionar e integrar os Alunos dos
cursos de Informática para Internet, observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição
de desistentes; - Propor medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem; - Verificar
diariamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está
justificada sua alteração; - Propor e coordenar o desenvolvimento de capacitações para professores e
auxiliares de instrução; - Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a articulação
entre os planos dos diversos componentes; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos
eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Providenciar
planejamento do eixo tecnológico de Informação e Comunicação dos Cursos de Informática para
Internet, visando à confecção do plano de trabalhado docente que contemple o cumprimento do
currículo e a interdisciplinaridade; - Providenciar capacitação para professores; - Organizar e participar
de eventos em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec – Calendário de
Eventos;
Início: 01-07-2019
Fim: 15-07-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Propor medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem;
- Verificar diariamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou
está justificada sua alteração; - Propor e coordenar o desenvolvimento de capacitações para
professores e auxiliares de instrução; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos

tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Providenciar
capacitação para professores; - Organizar e participar de eventos em datas especiais e pertinentes ao
cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos;
Início: 16-07-2019
Fim: 31-07-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a
articulação entre os planos dos diversos componentes; - Verificar diariamente os diários das classes,
garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Participar da
programação das atividades de recuperação contínua e de progressão parcial, orientando e
acompanhando sua execução; - Manifestar e cooperar com projetos propostos pelos docentes,
acompanhando-os e proporcionando feedbacks para retroalimentação dos mesmos; - Zelar pelo
cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela
preservação do meio ambiente; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Informação e
Comunicação dos Cursos de Informática para Internet, proporcionando avaliação e acompanhamento
das turmas; - Fazer o acompanhamento do Plano de Trabalho Docente; - Participar das reuniões de
coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e
Acadêmica; - Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob coordenação; - Orientar
alunos em estágios, documentos e acompanhamento de estágios; - Organizar e participar de eventos
em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos.
Início: 01-08-2019
Fim: 15-08-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Verificar diariamente os diários das classes, garantindo que a prática
docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Participar da programação das
atividades de recuperação contínua e de progressão parcial, orientando e acompanhando sua
execução; - Manifestar e cooperar com projetos propostos pelos docentes, acompanhando-os e
proporcionando feedbacks para retroalimentação dos mesmos; - Zelar pelo cumprimento de normas de
higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; Fazer o acompanhamento do Plano de Trabalho Docente; - Participar das reuniões de coordenadores
dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob coordenação; - Orientar alunos em
estágios, documentos e acompanhamento de estágios; - Organizar e participar de eventos em datas
especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos.
Início: 16-08-2019
Fim: 31-08-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola;
- Verificar diariamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou
está justificada sua alteração; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Avaliar o desempenho dos
docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos sobre estágios, documentos
e acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Informação e
Comunicação dos Cursos de tecnologia, proporcionando avaliação e acompanhamento das turmas; Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e participar de eventos em datas especiais e
pertinentes ao cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos.
Início: 01-09-2019
Fim: 15-09-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola;
- Verificar diariamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou
está justificada sua alteração; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Avaliar o desempenho dos

docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos sobre estágios, documentos
e acompanhamento de estágios; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos
tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e
participar de eventos em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec –
Calendário de Eventos.
Início: 16-09-2019
Fim: 30-09-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola;
- Verificar diariamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou
está justificada sua alteração; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Avaliar o desempenho dos
docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos sobre estágios, documentos
e acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Informação e
Comunicação dos Cursos de Informática para Internet, proporcionando avaliação e acompanhamento
das turmas; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a
Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e participar de eventos em
datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos.
Início: 01-10-2019
Fim: 15-10-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola;
- Verificar diariamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou
está justificada sua alteração; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Avaliar o desempenho dos
docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos sobre estágios, documentos
e acompanhamento de estágios; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos
tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e
participar de eventos em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec –
Calendário de Eventos.
Início: 16-10-2019
Fim: 31-10-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Verificar diariamente os diários
das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos
sobre estágios, documentos e acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do eixo
tecnológico de Informação e Comunicação dos Cursos de Informática para Internet; - Participar das
reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão
Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e participar de eventos em datas especiais e pertinentes ao
cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos.
Início: 01-11-2019
Fim: 15-11-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Participar da gestão das atividades de extensão de serviços à
comunidade; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos
humanos, pela preservação do meio ambiente; - Verificar diariamente os diários das classes, garantindo
que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Avaliar o desempenho dos
docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos sobre estágios, documentos
e acompanhamento de estágios; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos
tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e
participar de eventos em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec –
Calendário de Eventos.

Início: 16-11-2019
Fim: 30-11-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Verificar diariamente os diários
das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos
sobre estágios, documentos e acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do eixo
tecnológico de Informação e Comunicação dos Cursos de Tecnologia viabilizando, inclusive, com
informações que subsidiem o conselho de classe final, para a avaliação das turmas; - Participar das
reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão
Pedagógica e Acadêmica; - Assessorar a Direção com o fornecimento de dados e participação na
Avaliação das atividades no ano de 2019 da Unidade Escolar; - Organizar e participar de eventos em
datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos.
Início: 01-12-2019
Fim: 15-12-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Avaliar o desempenho dos
docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Participar das reuniões de coordenadores
dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; Assessorar a Direção com o fornecimento de dados e participação na Avaliação das atividades no ano
de 2019 da Unidade Escolar.
Início: 16-12-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado.

Histórico: Aprovado

Processo: Aprovado

Título: Projeto Vestibulinho 2020
Principais Dados
Cadastrado em 09-04-2019
Equipe: Luiz Henrique Balbo, Gustavo Tadeu Moretti de Souza, Suzimara Regina Batista
Rizzo, Tatiane da Silva Madureira Pedro, Mariele Cogo Pessoa de Carvalho, Valdete Aparecida
Zanini Magalhaes, Keysa Katiere Garcia Secatti, Gislaine Aparecida Lucatte Viana, Marcia
Cezar de Oliveira Zanele e Vivien dos Santos Carneiro Lopes (Ninguém solicitou HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 11-02-2019
Data de Término: 31-12-2019
Tipo de Projeto:
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: Atingir a meta de dois candidatos por vaga no vestibular de 2020, com a utilização
dos recursos e estratégias de divulgação junto com a equipe docente e gestão da escola.

Dados SIG
Responsável: Paloma de Fatima Polizeli
CPF: 45054468838
Matrículas: 62402
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 19,5
Total de horas solicitadas para o projeto: 2
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 123.075

Introdução
Objetivo
O projeto tem o objetivo de atingir a quantidade adequada de candidatos/ vaga Vestibulinho para atingir
os índices desejados para dar continuidade no curso.
Meta: Atingir o índice de dois candidatos vagas.
Justificativa
O profissional de secretariado, na maioria das empresas, seja qual for o seu porte ou sua área de
atuação, ocupa funções e atribuições estratégicas e atividades como atendimento ao cliente;
negociações com fornecedores e gerenciamento de informações, tornaram-se cada vez mais comuns
no seu dia-a-dia. Considerando o perfil do profissional de Secretariado e atendendo a demanda do
mercado de trabalho a busca por estagiários se justifica o projeto de divulgação para atingir a
quantidade adequada de candidatos.
Metodologia
Uma das estratégias que serão utilizadas é conseguir parcerias de estágios para empregar o maior
número de alunos cursistas. Durante as visitas as escolas e empresas divulgar a grade curricular do
curso discutir sobre o mercado de trabalho, as oportunidades oferecidas, o diferencial do curso em
poder solicitar o título de secretário executivo.
Ser visto e divulgado através das redes sociais todas as atividades extraclasse, oficinas, atividades
práticas entre outras.

Resultado Esperado
Atingir a meta de dois candidatos/ vaga Vestibulinho, empregar a maior quantidade de alunos na área.
Observações

Metas
Metas PPG: Atingir o índice de dois candidatos/vaga no Vestibulinho dos cursos de Serviços Jurídicos,
Contabilidade, Agronegócio e Secretariado, nos anos de 2019 e 2020; Aumentar em 20% o número de
estagiários durante o ano de 2019; Aumentar em 20% o uso da Biblioteca até o ano de 2020.
Metas Cetec:

Recursos
Ferramentas digitais e panfletos.

Atividades
Projeto Vestibulinho 2020
Início: 11-03-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado.

Histórico

Processo: Aprovado

Título: "Um tiquinho de leitura um tantão de argumentos"
Principais Dados
Cadastrado em 02-04-2019
Equipe: Noele Carla de Caires da Silva, Luana Menezes, Suzimara Regina Batista Rizzo,
Valdete Aparecida Zanini Magalhaes, Gislaine Aparecida Lucatte Viana, Josilene Pacheco
Franco, Jessica Laira de Araujo Esgoti Uliana, Samuel Gonçalves Trindade, João Antonio
Lucatto, Leticia Ferreira dos Santos, Flavia Meira Cotrim, Vincenzo Jose Cavenagui, Tais
Batista Marino, Adriana Cristina Tomya Borges Torelli, Midian Nikel Alves de Souza e Joel
Gouveia Baptista (Ninguém solicitou HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-02-2019
Data de Término: 31-12-2019
Tipo de Projeto:
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O presente projeto se justifica, porque o Ensino Médio regular, com ênfase em
Ciências Exatas e Engenharias ou integrado é o momento decisivo na vida do educando. Está
chegando a hora de decidir que caminho tomar, qual a profissão escolher, qual universidade
prestar. E este tem o objetivo de levá-los a buscarem as alternativas necessárias para serem
protagonistas de suas ações. Incentivando-os na busca do conhecimento utilizando todas as
ferramentas necessárias para isso, tais como: projetos de leitura em parceria com a Biblioteca
Ativa, projetos interdisciplinares como Enamorados da Literatura e Festival da Primavera e
simulados Enem e Saresp entre outros.

Dados SIG
Responsável: Angela Aparecida Battaglia Nogueira
CPF: 02973554810
Matrículas: 39857
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 10
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes:

Introdução
Objetivo
Objetivo Geral: - Integrar todos os componentes curriculares num único objetivo: incentivo à leitura
diária de todos os tipos de textos para facilitar a interpretação e argumentação nas provas do ENEM e
SARESP.
Objetivos Específicos:
- Proporcionar ao aluno oportunidade de ampliar seu horizonte de conhecimentos, através da prática da
leitura
-Desenvolver o gosto e hábito da leitura, bem como embasamento para interpretação e produção de
textos.

- Incentivar e promover ações inclusivas na escola buscando o respeito às diferenças
- Buscar a melhoria da qualidade de ensino gerenciando e coordenando as atividades relacionadas com
o processo de ensino-aprendizagem.
- Coordenar com a direção e a coordenação Pedagógica a (re) construção do Projeto Político
Pedagógico.
- Orientar e acompanhar os docentes na definição de instrumentos diversificados de avaliação, visando
à melhoria do processo ensino-aprendizagem.
- Acompanhar quinzenalmente o Plano de Trabalho Docente
- Otimizar recursos físicos e didáticos para facilitar a construção do conhecimento tanto para o corpo
docente quanto para o corpo discente. Pois, a escola conta com laboratórios de informática e química.
- Planejar ações escolares destinadas ao planejamento do ensino e metas a serem atingidas pela
escola.
- Supervisionar e controlar as atividades docentes em relação às diretrizes didáticas pedagógicos e
administrativas.
- Incentivar o grupo de docentes a estarem sempre buscando o aperfeiçoamento profissional
- Orientar e planejar avaliação diagnóstica
- Fazer acompanhamento de frequência
- Orientar e acompanhar recuperação continua e progressão parcial.
Levar 20% dos alunos para o nível avançado e 80% para o nível adequado no ano de 2019
Alcançar índice de 585 no ENEM no ano de 2019
Realizar três reuniões de pais com no mínimo 70 % de presença
Realizar dois eventos reunindo toda comunidade escolar
Realizar uma Feira de Ciências
Proporcionar cinco simulados sendo três Enem para todos os alunos e mais dois simulados Saresp
somente para os terceiros anos
Garantir 100% de presença dos alunos no SARESP e ENEM
Participar de pelo menos cinco olimpíadas: Robótica, Astronomia, OBMEP, OBFEP, Biologia e
Português.
Justificativa
O presente projeto se justifica, porque o Ensino Médio regular, com ênfase em Ciências Exatas e
Engenharias ou integrado é o momento decisivo na vida do educando, pois está chegando a hora de
decidir que caminho tomar, qual a profissão escolher, qual universidade prestar. E para isso sabemos
que a leitura tem um papel fundamental na vida do aluno e, a falta dela no dia a dia, acaba sendo
prejudicial para seu desenvolvimento escolar, uma vez que não se adquire os subsídios necessários
para desenvolver a oralidade, a escrita e a interpretação, recursos tão importantes e necessários para o
crescimento intelectual de cada um. O projeto a ser desenvolvido está pautado na interdisciplinaridade
pois, todas as áreas do conhecimento são responsáveis por incentivar este hábito diário. E, para que
esse este se torne uma realidade frequente, teremos um parceiro de muita relevância, o Projeto
Biblioteca Ativa. Pois, sabemos que a biblioteca nada mais é que um centro cultural de incentivo à
leitura, o que influenciará positivamente e favorecerá o jovem a participar mais na sociedade, através do
desenvolvimento das aptidões adquiridas relacionadas a este estímulo, abrindo assim um espaço para
a aprendizagem em todos os setores. Desta forma, mensalmente os responsáveis pelo Projeto
Biblioteca Ativa junto com o coordenador de curso selecionarão textos e disponibilizarão para os
professores de todas as áreas do conhecimento. Estes textos serão levados até a sala de aula pelos
professores, pois os mesmos saberão o momento exato de trabalha-los e incentivar o debate sobre o
assunto que serão registrados no NSA e comprovados por lista de presença. A participação dos
professores de todos os componentes curriculares é fundamental para incentivar seus alunos a
ampliarem seus conhecimentos através de um tiquinho de leitura, para que eles possam adquirir um
tanto de argumentos. Com este projeto no ano de 2019 esperamos com toda a equipe do Ensino Médio
e Química Integrado ao Ensino Médio conduzam os alunos dos terceiros anos ficarem 80% no nível
adequado e 20 % no avançado na prova do SARESP e que alcancem a nota de 585 no ENEM.
Metodologia
Mensalmente o coordenador de curso junto com os professores responsáveis pelo projeto Biblioteca
Ativa farão a seleção de textos a serem lidos e discutidos em todos os anos dos cursos: Ensino Médio
Regular, Ensino Médio com ênfase em Ciências Exatas e Engenharias, Química e Infonet Integrado ao
Ensino Médio. Estes textos serão entregues aos professores na reunião mensal de curso para que os

mesmos em suas aulas façam a leitura e fomentem o debate dos mesmos. O professor de cada
componente curricular de cada ano/série/curso escolherá o momento propicio para fazer a leitura e o
debate dos textos, porém cada componente terá um texto específico para ele. Esta atividade será
registrada no NSA e comprovada por lista de presença. O resultado esperado para este projeto é que
com um “Tiquinho de leitura”, os alunos possam adquirir um tanto de argumentos. E que assim,
possamos levar 80% dos alunos dos terceiros anos para o nível adequado e 20% para o nível avançado
na prova do SARESP/2019 e alcançarmos a nota de 585 no Enem/2019.
Resultado Esperado
Aulas de leitura em todos os componentes curriculares 90%
Bom relacionamento entre toda comunidade escolar 80%
Bom índice de presença durante o ano letivo 90% de presença
Bom aproveitamento durante o ano letivo. 90% Bs
Comparecimento de pelo menos 70% de pais nas reuniões de pais e mestres
20% de alunos no nível avançado e 80% no adequado no SARESP/2019
585 no ENEM no ano de 2019
Observações

Metas
Metas PPG: Atingir o índice de 80% dos alunos no nível avançado e 20% no adequado no Saresp no
ano de 2019; Conseguir 70% da presença de pais nas reuniões do Ensino Médio e Integrados até 2020
e 80% até 2021.
Metas Cetec:

Recursos
Não possui recursos.

Atividades
Cronograma de Atividades: Participar do Planejamento da Coordenação - Participar do Planejamento
da escola. - Planejar, organizar e executar reunião de curso para planejar o ano letivo com os
professores. - Aplicar o horário das aulas. - Planejar e executar a recepção aos alunos no primeiro dia
de aula. - Organizar os armários dos alunos por salas e grupos. - Participar junto com a direção da
reunião de apresentação das normas de convivência da escola para os pais dos alunos novos. Promover a integração dos alunos novos com os demais alunos da escola. - Acompanhar os alunos
novos nas possíveis dificuldades de adaptação a nova escola - Entregar as chaves dos armários aos
alunos responsáveis de cada grupo - Acompanhar frequência dos alunos - Acompanhar entrega dos
PTDs - Efetuar conferência e acompanhar PTDs - Estudar com os professores avaliação diagnóstica Participar da reunião de gestão.
Início: 01-02-2019
Fim: 15-02-2019
Estado: Finalizado
Cronograma de Atividades: Acompanhar os alunos novos nas possíveis dificuldades de adaptação a
nova escola - Promover palestras com alunos egressos - Aplicar avaliações diagnósticas nas turmas
ingressantes - Organizar cronograma Projeto “Um tiquinho de leitura, um tanto de argumentos - Fazer
Planilha de Monitoramento de PTD - Acompanhar PTD no NSA - Organizar junto a direção reunião com
os pais dos alunos dos terceiros anos para informações sobre as provas do SARESP, Enem,
Vestibulares e Politicas Publicas da Educação que farão parte da realidade dos educandos no ultimo ao
no Ensino Médio - Verificar diariamente mínimos legais no NSA assim como, verificar a frequência dos
alunos. - Organizar a eleição de representante de sala - Realizar e planejar com os professores ações
para resolver as lacunas de aprendizagem dos alunos - Organizar o Momento Cívico do ano letivo
juntamente com os alunos representantes do Grêmio Estudantil - Participar da reunião de gestão.

Início: 16-02-2019
Fim: 28-02-2019
Estado: Finalizado

Cronograma de Atividades: Fazer acompanhamento do Plano de Trabalho Docente junto aos alunos
para poder detectar possíveis dificuldades com o intuito de sanar - Planejar as atividades referentes ao
carnaval e aniversário da escola. - Verificar diariamente mínimos legais no NSA assim como, verificar a
presença dos alunos. - Acompanhar aproveitamento dos alunos ingressantes e promover palestras
técnicas e visitas técnicas - Planejar, organizar e preparar junto com professores o Interactivetec Acompanhar PTD no NSA - Organizar e Incentivar Projeto: Um tiquinho de leitura, um tanto de
argumentos junto com os responsáveis pelo projeto “Biblioteca Ativa” - Organizar e participar do
Momento Cívico Mensal - Participar da reunião de gestão.
Início: 01-03-2019
Fim: 15-03-2019
Estado: Finalizado
Cronograma de Atividades: Fazer acompanhamento do Plano de Trabalho Docente junto aos alunos
para poder detectar possíveis dificuldades com o intuito de sanar - Verificar diariamente mínimos legais
no NSA assim como, verificar a presença dos alunos. - Incentivar Projeto: Um tiquinho de leitura, um
tanto de argumentos - Aplicar as atividades referente ao aniversário da escola - Participar da reunião de
gestão - Planejar e executar reunião de curso com os docentes. - Participar e incentivar alunos e
professores a participarem do Interactivetec - Reunião com Coordenadora Pedagógica, referente ao
quadro de docentes e abertura de processo seletivo.
Início: 16-03-2019
Fim: 29-03-2019
Estado: Finalizado
Cronograma de Atividades: Planejar e executar reunião de curso com os docentes. . - Acompanhar
PTD no NSA - Participar do Conselho de Classe - Verificar diariamente mínimos legais no NSA assim
como, verificar a frequência dos alunos. - Incentivar Projeto: Um tiquinho de leitura, um tanto de
argumentos - Participar da reunião de gestão - Organizar e participar do Momento Cívico Mensal Planejar e preparar simulado Enem.
Início: 01-04-2019
Fim: 15-04-2019
Estado: Finalizado
Cronograma de Atividades: Planejar e executar reunião de curso com os docentes. . - Acompanhar
PTD no NSA - Participar do Conselho de Classe - Verificar diariamente mínimos legais no NSA assim
como, verificar a frequência dos alunos. - Incentivar Projeto: Um tiquinho de leitura, um tanto de
argumentos - Participar da reunião de gestão - Organizar e participar do Momento Cívico Mensal Planejar e preparar simulado Enem.
Início: 01-04-2019
Fim: 15-04-2019
Estado: Finalizado
Cronograma de Atividades: Fazer acompanhamento do Plano de Trabalho Docente junto aos alunos
para poder detectar possíveis dificuldades com o intuito de saná-las. - Organizar palestras com
Egressos - Planejar visitas técnicas - Verificar aproveitamento dos alunos - Verificar diariamente
mínimos legais no NSA assim como, verificar a frequência dos alunos. - Formar turmas de plantões Participar da reunião de gestão - Fazer Planilha de Monitoramento - Programar e aplicar simulados para
os 1ºs, 2ºs e 3ºs anos para enriquecimento dos conteúdos preparatórios para o ENEM, SARESP e
possíveis vestibulares - Planejar junto com Artes, LPL, Inglês, Espanhol e PPA – Projeto Interdisciplinar
“Enamorados da Literatura”.
Início: 16-04-2019
Fim: 30-04-2019
Estado: Finalizado

Cronograma de Atividades: Planejar e executar reunião de curso com os docentes. - Acompanhar
PTD no NSA - Fazer divulgação do Vestibulinho. - Incentivar alunos do Ensino Médio a prestarem
Vestibulinho para cursarem os cursos técnicos oferecidos pela escola. - Fazer acompanhamento dos
grupos de plantões para auxilio dos alunos com dificuldades na construção do conhecimento Colaborar com a organização e participação da Semana Paulo Freire - Incentivar Projeto: Um tiquinho
de leitura, um tanto de argumentos - Verificar diariamente mínimos legais no NSA assim como, verificar
a frequência dos alunos. - Participar da reunião de gestão - Organizar e participar do Momento Cívico
Mensal - Participar do conselho de classe -Planejar e executar reunião de pais para conversarmos
sobre o rendimento dos discentes no 1º bimestre. - Iniciar junto com Artes, LPL, Inglês, Espanhol e PPA
– Projeto Interdisciplinar “Enamorados da Literatura”.
Início: 02-05-2019
Fim: 17-05-2019
Estado: Finalizado
Cronograma de Atividades: Preparar a exposição do Projeto Interdisciplinar “Enamorados da
Literatura” no Shopping de Fernandópolis. - Verificar diariamente mínimos legais no NSA assim como,
verificar a frequência dos alunos. - Fazer acompanhamento do Plano de Trabalho Docente junto aos
alunos para poder detectar possíveis dificuldades com o intuito de saná-las. - Participar da reunião de
gestão.
Início: 20-05-2019
Fim: 31-05-2019
Estado: Finalizado
Cronograma de Atividades: Fazer acompanhamento dos plantões - Verificar diariamente mínimos
legais no NSA assim como, verificar a frequência dos alunos. - Organizar visita Técnica para Brodoski
“Projeto Portinari” - Executar a exposição do projeto “Enamorados da Literatura” no shopping de
Fernandópolis - Acompanhar PTD no NSA - Incentivar Projeto: Um tiquinho de leitura, um tanto de
argumentos - Participar da reunião de gestão - Organizar e participar do Momento Cívico Mensal Planejar e preparar simulado Enem - Planejar junto com a OAE semana de palestras para os terceiros
anos do Ensino Médio Regular e Integrados.
Início: 03-06-2019
Fim: 17-06-2019
Estado: Finalizado
Cronograma de Atividades:
Início: 18-06-2019
Fim: 28-06-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Participar do Conselho de Classe - Participar do replanejamento. Planejar a acolhida aos alunos nas voltas às aulas. - Fazer Planilha de Monitoramento - Participar de
Recesso Escolar de 05 a 23/07 - Acompanhar PTD no NSA - Participar da reunião de gestão Incentivar Projeto: Um tiquinho de leitura, um tanto de argumentos - Verificar diariamente mínimos
legais no NSA assim como, verificar a frequência dos alunos. - Organizar e participar do Momento
Cívico Mensal - Reunião com docentes e discentes sobre Feira de Ciências
Início: 01-07-2019
Fim: 05-07-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Verificar diariamente mínimos legais no NSA assim como, verificar a
frequência dos alunos. - Acompanhar PTD no NSA - Fazer acompanhamento do Plano de Trabalho
Docente junto aos alunos para poder detectar possíveis dificuldades com o intuito de saná-las - Planejar
e executar reunião de pais para conversarmos sobre o rendimento dos discentes do 2º bimestre. Organizar Festival da Primavera - Participar da reunião de gestão - Planejar, organizar e executar
reunião de curso para planejar o segundo semestre do ano letivo com os professores. - Reunião com
docentes e discentes sobre Feira de Ciências - Planejar junto com OAE e professores de Artes, Inglês,
Espanhol, LPL, Ed, Física e PPA Festival da Primavera.

Início: 22-07-2019
Fim: 31-07-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Fazer acompanhamento dos plantões. - Acompanhar PTD no NSA Ensaiar junto com OAE e professores de Artes, Inglês, Espanhol, LPL, Ed, Física e PPA Festival da
Primavera - Incentivar Projeto: Um tiquinho de leitura, um tanto de argumentos - Participar da reunião
de gestão - Organizar e participar do Momento Cívico Mensal - Organização e execução da Feira de
Ciências - Planejar e preparar simulado Enem
Início: 01-08-2019
Fim: 15-08-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Programar e aplicar simulados para os 1ºs, 2ºs e 3ºs anos para
enriquecimento dos conteúdos preparatórios para o ENEM, SARESP e possíveis vestibulares - Ensaiar
junto com OAE e professores de Artes, Inglês, Espanhol, LPL, Ed, Física e PPA Festival da Primavera Planejar e mediar atividades para o Festival da Primavera que acontece no mês de setembro. - Verificar
diariamente mínimos legais no NSA assim como, verificar a frequência dos alunos. - Fazer
acompanhamento do Plano de Trabalho Docente junto aos alunos para poder detectar possíveis
dificuldades com o intuito de saná-las - Participar da reunião de gestão - Programar e aplicar simulados
para os 1ºs, 2ºs e 3ºs anos para enriquecimento dos conteúdos preparatórios para o ENEM, SARESP e
possíveis vestibulares - Planejar e executar reunião de curso com os docentes.
Início: 16-08-2019
Fim: 30-08-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Planejar e executar reunião de curso com os docentes. - Fazer
acompanhamento dos grupos de plantões para auxilio dos alunos com dificuldades na construção do
conhecimento. - Programar e aplicar simulados para os 1ºs, 2ºs e 3ºs anos para enriquecimento dos
conteúdos preparatórios para o ENEM e possíveis vestibulares - Colaborar com as atividades
construídas para o Festival da primavera. - Verificar diariamente mínimos legais no NSA assim como,
verificar a frequência dos alunos. - Acompanhar PTD no NSA - Preparar visitas técnicas - Incentivar
Projeto: Um tiquinho de leitura, um tanto de argumentos - Participar da reunião de gestão - Organizar e
participar do Momento Cívico Mensal - Ensaiar junto com OAE e professores de Artes, Inglês, Espanhol,
LPL, Ed, Física e PPA Festival da Primavera.
Início: 02-09-2019
Fim: 16-09-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Fazer acompanhamento do Plano de Trabalho Docente junto aos alunos
para poder detectar possíveis dificuldades com o intuito de saná-las. - Verificar diariamente mínimos
legais no NSA assim como, verificar a frequência dos alunos. - Acompanhar PTD no NSA - Participar da
reunião de gestão - Executar junto com OAE e professores de Artes, Inglês, Espanhol, LPL, Ed, Física e
PPA Festival da Primavera.
Início: 17-09-2019
Fim: 30-09-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Planejar e executar reunião de pais para conversarmos sobre a
importância das provas do ENEM e SARESP para os alunos dos 3ºs anos do Ensino Médio, assim
como uma homenagem de despedida. - Fazer Planilha de Monitoramento - Participar da reunião de
gestão - Divulgar Vestibulinho. - Incentivar os alunos a prestarem o Vestibulinho para cursarem os
cursos técnicos oferecidos pela escola. - Acompanhar PTD no NSA - Fazer acompanhamento dos
grupos de plantões para auxilio dos alunos com dificuldades na construção do conhecimento. Acompanhar e executar Festival da Primavera - Reunião com Coordenadora Pedagógica, referente ao
quadro de docentes e abertura de processo seletivo. - Verificar diariamente mínimos legais no NSA
assim como, verificar a frequência dos alunos. - Programar e aplicar simulados para os 1ºs, 2ºs e 3ºs
anos para enriquecimento dos conteúdos preparatórios para o ENEM e possíveis vestibulares -

Incentivar Projeto: Um tiquinho de leitura, um tanto de argumentos - Organizar e participar do Momento
Cívico Mensal - Participar do Conselho de Classe. -Planejar e executar reunião de pais para
conversarmos sobre o rendimento dos discentes no 3º bimestre.
Início: 01-10-2019
Fim: 15-10-2019
Estado: Não realizado.

Cronograma de Atividades: Fazer acompanhamento do Plano de Trabalho Docente junto aos alunos
para poder detectar possíveis dificuldades com o intuito de saná-las. - Organizar visita técnica às
Universidades Públicas - Verificar diariamente mínimos legais no NSA assim como, verificar a
frequência dos alunos. - Participar da reunião de gestão - Planejar e executar reunião de curso com os
docentes.
Início: 16-10-2019
Fim: 31-10-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Planejar e executar reunião de curso com os docentes. - Divulgar
Vestibulinho. - Incentivar os alunos a prestarem o Vestibulinho para cursarem os cursos técnicos
oferecidos pela escola. - Acompanhar PTD no NSA - Verificar diariamente mínimos legais no NSA
assim como, verificar a frequência dos alunos. - Incentivar Projeto: Um tiquinho de leitura, um tanto de
argumentos - Participar da reunião de gestão - Organizar e participar do Momento Cívico Mensal.
Início: 01-11-2019
Fim: 11-11-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Verificar diariamente mínimos legais no NSA assim como, verificar a
frequência dos alunos. - Acompanhar PTD no NSA - Coordenar aplicação do SARESP/2019 Programar junto ao corpo docente e discente as atividades de encerramento do ano letivo. - Fazer
acompanhamento do Plano de Trabalho Docente junto aos alunos para poder detectar possíveis
dificuldades com o intuito de saná-las. - Participar da reunião de gestão.
Início: 18-11-2019
Fim: 29-11-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Planejar e executar reunião de curso com os docentes para fazer
levantamento dos pontos positivos e negativos do ano letivo. - Verificar diariamente mínimos legais no
NSA assim como, verificar a frequência dos alunos. - Fazer acompanhamento do Plano de Trabalho
Docente junto aos alunos para poder detectar possíveis dificuldades com o intuito de saná-las Participar do Conselho de Classe. - Participar da solenidade de colação de grau. - Participar da
avaliação do ano letivo juntamente com a direção da escola - Organizar e executar confraternização
entre pais, responsáveis, alunos dos terceiros anos, coordenação, professores, direção e funcionários Participar do encerramento do ano letivo. - Participar da reunião de gestão.
Início: 02-12-2019
Fim: 12-12-2019
Estado: Não realizado.

Histórico

Processo: Aprovado

Título: Plano de Trabalho do Coordenador de Projetos Responsável por
Classes Descentralizadas
Principais Dados
Cadastrado em 01-04-2019
Equipe: Danubia Aparecida Bordignoni (Ninguém solicitou HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-02-2019
Data de Término: 31-12-2019
Tipo de Projeto: HAEO (sem gratificação) - Outros projetos
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O presente Plano de Trabalho do Coordenador de Projetos Responsável por Classes
Descentralizadas traz as principais funções e atividades a serem executadas pelo Coordenador
para que se possa ter um curso e uma classe descentralizada de qualidade.

Dados SIG
Responsável: Danubia Aparecida Bordignoni
CPF: 39008717875
Matrículas: 63286
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 5
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 29.250

Introdução
Objetivo








Orientação adequada e apoio aos professores;
Redução da taxa de evasão do curso;
Elaboração de projetos interdisciplinares;
Planejamento de aulas práticas e novas metodologias para avaliação;
Demonstração da importância do curso para inserção dos alunos no mercado de trabalho;
Criar ações de forma dinâmica que atraia alunos para a nova turma aumentando o índice de
inscrições.
Alcançar um índice satisfatório de permanência do aluno.

Metas:





Realizar dois eventos externos com atividades interdisciplinares no 1º semestre.
Finalizar a turma em andamento com no mínimo 70% do número inicial.
Conseguir dois candidatos por vaga no vestibulinho para o 2º semestre.
Concluir o módulo I do 2º semestre com no mínimo 90% de promovidos.

Justificativa
O projeto justifica-se a partir da importância do coordenador para o curso, pois o mesmo que será
responsável por todo o bom andamento do curso, visando o trabalho com os alunos, professores e
gestão. Por meio das análises dos Planos de Trabalho Docente, conseguir tomar ciência de como esta
o andamento e rendimento das aulas, podendo assim, orientar o professor quanto a uma metodologia
diferente, se for necessário, bem como, detectar as possíveis dificuldades de aprendizagem do aluno e
como recuperá-lo. Pela coordenação do curso, é elaborado visitas técnicas, aulas práticas e dinâmicas
e também é um intermédio do aluno com a Direção Acadêmica quando se fala em documentos. O
coordenador busca parcerias de estágios, pesquisa o mercado para abrir novos cursos, busca
feedbacks e estar preparado para resolver os possíveis problemas que poderão aparecer no decorrer
do período de aula e também do semestre/ano letivo. A atuação, resulta em organização, controle e
planejamento para que o curso seja um sucesso e ofereça ao mercado de trabalho, os melhores
profissionais de nível técnico.
Metodologia
Serão executadas ações destinadas ao planejamento, o acompanhamento e a avaliação como o
acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente e componente curricular, orientação e
acompanhamento do desenvolvimento didático dos planos de trabalho docente, promover palestras
motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área, promoção de
parcerias com empresas, em conexão com o Assistente Técnico Administrativo - ATA e/ou
Coordenação de Curso, organização de visitas técnicas, organização de projetos interdisciplinares para
habilitação técnica modular, realização de constantes reuniões com alunos buscando feedback do
andamento do curso, realização de eventos internos e externos com a participação de alunos, como
feiras, campeonatos, gincanas, semanas tecnológicas, fóruns e debates, acompanhamento do
cumprimento dos currículos do curso, juntamente com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e
Acadêmica, acompanhamento das faltas e contato com os alunos faltantes, organização de reuniões de
curso entre os docentes e coordenadores para troca de experiências e informações sobre os alunos.
Resultado Esperado
 Crescimento da visão de importância dos cursos na Classe Descentralizada;
 Novas parcerias com empresas da cidade e região;
 Fortalecimento da equipe de professores;
 Execução de novas metodologias de ensino (aulas práticas);
 Redução de evasão.
Observações

Metas
Metas PPG: Atingir o índice de 80% dos alunos no nível avançado e 20% no adequado no Saresp no
ano de 2019; Aumentar a participação 20% de discentes voluntariando na Unidade Escolar e suas
Classes Descentralizadas a cada ano até 2024; Aumentar em 20% a participação dos professores na
aplicação do Vestibulinho e em parcerias com a Escola no ano de 2019; Monitorar os primeiros módulos
de Açúcar e Álcool, Contabilidade, Informática para Internet, no primeiro semestre de 2019, para evitar
perda superior a 14%, e acompanhar o primeiro módulo de Administração, no segundo semestre de
2019, para evitar a perda superior a 14% no ano de 2019; Reduzir em 50% os índices de perda nos
segundos módulos de Serviços Jurídicos, Administração, Açúcar e Álcool, Informática para Internet e
Secretariado, e no terceiro módulo de Mecanização Agrícola no ano de 2019.
Metas Cetec:

Recursos
Não possui recursos.

Atividades

Plano de Trabalho do Coordenador: Auxiliar na organização do planejamento da Escola/2019; Organizar o planejamento do 3º Módulo de Administração; - Disponibilizar os PTD’s no Sistema NSA; Efetuar acompanhamento da inserção dos PTD’s no NSA.
Início: 01-02-2019
Fim: 10-02-2019
Estado: Finalizado.
Plano de Trabalho do Coordenador:
Início: 11-02-2019
Fim: 28-02-2019
Estado: Finalizado.
Plano de Trabalho do Coordenador: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente
e componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reunião de bate-papos informais; Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Acompanhar o cumprimento dos
currículos do curso, juntamente com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; Organizar e dinamizar a comunicação na unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e
resultados das Progressões Parciais; - Realização de reuniões semanais com os coordenadores de
área, objetivando detectar problemas, dificuldades, bem como a busca de alternativas e soluções para
tais problemas; - Organizar reuniões de curso entre os docentes e coordenadores para troca de
experiências e informações sobre os alunos; - Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso para desenvolvimento
das competências previstas na habilitação.
Início: 01-03-2019
Fim: 14-03-2019
Estado: Finalizado.
Plano de Trabalho do Coordenador: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente
e componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Promover
palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reunião de bate-papos informais; Planejar ações para o IntegraEtec. - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente com a coordenadora Núcleo de
Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a comunicação na unidade escolar; Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais; - Realização de reuniões
semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades, bem como a
busca de alternativas e soluções para tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em contato com
os alunos faltantes; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso para
desenvolvimento das competências previstas na habilitação; - Organização juntamente com a direção e
coordenação de ações de divulgação do curso do vestibulinho referentes ao segundo semestre de
2019.
Início: 15-03-2019
Fim: 29-03-2019
Estado: Finalizado.

Plano de Trabalho do Coordenador: Orientar os representantes discentes quanto a elaboração de
pauta para reunião com a Direção e OAE. - Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho
Docente e componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de
trabalho docente; - Organização juntamente com a direção o cronograma de realização dos Conselhos
de Classe; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na elaboração
de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente com a
coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a comunicação na
unidade escolar; - Reunião com OAE e direção para feedback sobre reunião das mesmas com os
discentes. - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais; - Realização de
reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades, bem
como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em
contato com os alunos faltantes; - Organizar reuniões de curso entre os docentes e coordenadores para
troca de experiências e informações sobre os alunos; - Organizar cronograma de atividades extras
complementares ao curso para desenvolvimento das competências previstas na habilitação; Organização juntamente com a direção e coordenação de ações de divulgação dos cursos do
vestibulinho referentes ao segundo semestre de 2019.
Início: 01-04-2019
Fim: 12-04-2019
Estado: Finalizado.
Plano de Trabalho do Coordenador: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente
e componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Promover
palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reunião de bate-papos informais; Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na elaboração
de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente com a
coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a comunicação na
unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais; - Realização
de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades,
bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em
contato com os alunos faltantes; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso
para desenvolvimento das competências previstas na habilitação; - Organização juntamente com a
direção e coordenação de ações de divulgação dos cursos do vestibulinho referentes ao segundo
semestre de 2019.
Início: 15-04-2019
Fim: 30-04-2019
Estado: Finalizado.
Plano de Trabalho do Coordenador: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente
e componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Auxiliar na

promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reunião de bate-papos informais; Realizar eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras, campeonatos,
gincanas, semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes
Descentralizadas, quando houver; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; Assessorar a Direção na elaboração de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos
currículos do curso, juntamente com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; Organizar e dinamizar a comunicação na unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e
resultados das Progressões Parciais; - Realização de reuniões semanais com os coordenadores de
área, objetivando detectar problemas, dificuldades, bem como a busca de alternativas e soluções para
tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar
reuniões de curso entre os docentes e coordenadores para troca de experiências e informações sobre
os alunos; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso para
desenvolvimento das competências previstas na habilitação; - Auxiliar na organização de processos de
vagas remanescentes.
Início: 02-05-2019
Fim: 14-05-2019
Estado: Finalizado.
Plano de Trabalho do Coordenador: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente
e componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Promover
palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reunião de bate-papos informais; Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na elaboração
de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente com a
coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a comunicação na
unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais; - Realização
de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades,
bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em
contato com os alunos faltantes; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso
para desenvolvimento das competências previstas na habilitação; - Programar juntamente com a
Coordenadora do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e de curso a realização da Semana de
Palestras Técnicas.
Início: 15-05-2019
Fim: 31-05-2019
Estado: Finalizado.
Plano de Trabalho do Coordenador: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente
e componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reunião de bate-papos informais; Realizar eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras, campeonatos,

gincanas, semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes
Descentralizadas, quando houver; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; Assessorar a Direção na elaboração de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos
currículos do curso, juntamente com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; Organizar e dinamizar a comunicação na unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e
resultados das Progressões Parciais; - Realização de reuniões semanais com os coordenadores de
área, objetivando detectar problemas, dificuldades, bem como a busca de alternativas e soluções para
tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar
reuniões de curso entre os docentes e coordenadores para troca de experiências e informações sobre
os alunos; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso para
desenvolvimento das competências previstas na habilitação.
Início: 03-06-2019
Fim: 14-06-2019
Estado: Finalizado.
Plano de Trabalho do Coordenador: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente
e componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Promover
palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reunião de bate-papos informais; Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na elaboração
de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente com a
coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a comunicação na
unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais - Realização
de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades,
bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; - Assessorar a Direção e os
coordenadores de eixo na elaboração do horário de aulas para o 2º semestre de 2019; - Acompanhar
as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar cronograma de atividades extras
complementares ao curso para desenvolvimento das competências previstas na habilitação.
Início: 15-06-2019
Fim: 28-06-2019
Estado: Finalizado.
Plano de Trabalho do Coordenador: Organizar formação continuada dos docentes para a utilização
de metodologias diversificadas; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de
trabalho docente; - Organização juntamente com a direção o cronograma de realização dos Conselhos
de Classe; - Orientar quanto a elaboração de avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias
de recuperação contínua; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica modular; Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reunião de bate-papos informais; Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Acompanhar o cumprimento dos
currículos do curso, juntamente com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; Organizar e dinamizar a comunicação na unidade escolar; - Realização de reuniões semanais com os
coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades, bem como a busca de
alternativas e soluções para tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes; - Organizar reuniões de curso entre os docentes e coordenadores para troca de experiências
e informações sobre os alunos; - Organizar, juntamente com os coordenadores de eixo e direção o
cronograma das reuniões por cursos;
Início: 01-07-2019
Fim: 05-07-2019
Estado: Finalizado.
Plano de Trabalho do Coordenador: Organização de Planilhas de acompanhamento da execução dos
Planos de Trabalho Docente e componente curricular; - Conferir de Plano de Trabalho Docente - PTD’s;

- Organizar planilha de cumprimento de prazos docente; - Participar de reunião da equipe de Gestão; Auxiliar na organização do planejamento da Escola/2019; - Organizar o planejamento do curso; Disponibilizar os PTD’s no Sistema NSA; - Efetuar acompanhamento da inserção dos PTD’s no NSA.
Início: 06-07-2019
Fim: 23-07-2019
Estado: Não realizado.
Plano de Trabalho do Coordenador: Recepcionar os alunos na 1ª semana, esclarecendo os objetivos
do curso; - Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias
diversificadas; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho docente; Organização juntamente com a direção o cronograma de realização dos Conselhos de Classe; Orientar quanto a elaboração de avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de
recuperação contínua; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica modular; Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reunião de bate-papos informais; Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Acompanhar o cumprimento dos
currículos do curso, juntamente com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; Organizar e dinamizar a comunicação na unidade escolar; - Realização de reuniões semanais com os
coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades, bem como a busca de
alternativas e soluções para tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso para desenvolvimento
das competências previstas na habilitação; - Orientar os professores, juntamente com os coordenadores
de eixo na organização de atividades referentes ao Processo de Reclassificação.
Início: 24-07-2019
Fim: 31-07-2019
Estado: Não realizado.
Plano de Trabalho do Coordenador: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente
e componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reunião de bate-papos informais; Realizar eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras, campeonatos,
gincanas, semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes
Descentralizadas, quando houver; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; Assessorar a Direção na elaboração de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos
currículos do curso, juntamente com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; Organizar e dinamizar a comunicação na unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e
resultados das Progressões Parciais; - Realização de reuniões semanais com os coordenadores de
área, objetivando detectar problemas, dificuldades, bem como a busca de alternativas e soluções para
tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar
reuniões de curso entre os docentes e coordenadores para troca de experiências e informações sobre
os alunos; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso para
desenvolvimento das competências previstas na habilitação; - Orientar os professores na organização
de atividades referentes ao Processo de Aproveitamento de Estudos.
Início: 01-08-2019
Fim: 14-08-2019
Estado: Não realizado.
Plano de Trabalho do Coordenador: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente
e componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Promover

palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reunião de bate-papos informais; Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na elaboração
de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente com a
coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a comunicação na
unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais; - Realização
de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades,
bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em
contato com os alunos faltantes; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso
para desenvolvimento das competências previstas na habilitação;
Início: 15-08-2019
Fim: 30-08-2019
Estado: Não realizado.
Plano de Trabalho do Coordenador: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente
e componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Organização juntamente com a direção o cronograma de realização dos Conselhos de
Classe; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reunião de bate-papos informais; Realizar eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras, campeonatos,
gincanas, semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes
Descentralizadas, quando houver; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; Assessorar a Direção na elaboração de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos
currículos do curso, juntamente com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; Organizar e dinamizar a comunicação na unidade escolar; - Realização de reuniões semanais com os
coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades, bem como a busca de
alternativas e soluções para tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes; - Organizar reuniões de curso entre os docentes e coordenadores para troca de experiências
e informações sobre os alunos; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso
para desenvolvimento das competências previstas na habilitação.
Início: 02-09-2019
Fim: 13-09-2019
Estado: Não realizado.
Plano de Trabalho do Coordenador: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente
e componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Promover
palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reunião de bate-papos informais; Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na elaboração
de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente com a
coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a comunicação na

unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais; - Realização
de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades,
bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em
contato com os alunos faltantes; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso
para desenvolvimento das competências previstas na habilitação.
Início: 16-09-2019
Fim: 30-09-2019
Estado: Não realizado.
Plano de Trabalho do Coordenador: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente
e componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reunião de bate-papos informais; Realizar eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras, campeonatos,
gincanas, semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes
Descentralizadas, quando houver; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; Assessorar a Direção na elaboração de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos
currículos do curso, juntamente com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; Organizar e dinamizar a comunicação na unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e
resultados das Progressões Parciais; - Realização de reuniões semanais com os coordenadores de
área, objetivando detectar problemas, dificuldades, bem como a busca de alternativas e soluções para
tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar
reuniões de curso entre os docentes e coordenadores para troca de experiências e informações sobre
os alunos; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso para
desenvolvimento das competências previstas na habilitação; - Organização juntamente com a direção e
coordenação de ações de divulgação dos cursos do vestibulinho referentes ao primeiro semestre de
2020.
Início: 01-10-2019
Fim: 11-10-2019
Estado: Não realizado.
Plano de Trabalho do Coordenador: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente
e componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho
docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Promover
palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reunião de bate-papos informais; Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na elaboração
de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente com a
coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a comunicação na
unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais; - Realização
de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades,
bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em
contato com os alunos faltantes; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso
para desenvolvimento das competências previstas na habilitação; - Organização juntamente com a
direção e coordenação de ações de divulgação dos cursos do vestibulinho referentes ao primeiro
semestre de 2020.

Início: 16-10-2019
Fim: 31-10-2019
Estado: Não realizado.
Plano de Trabalho do Coordenador: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho
Docente e componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de
trabalho docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo
Centro Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a
elaboração de avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; Auxiliar na promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso;
- Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reunião de bate-papos informais; Realizar eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras, campeonatos,
gincanas, semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes
Descentralizadas, quando houver; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; Assessorar a Direção na elaboração de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos
currículos do curso, juntamente com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; Organizar e dinamizar a comunicação na unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e
resultados das Progressões Parciais; - Realização de reuniões semanais com os coordenadores de
área, objetivando detectar problemas, dificuldades, bem como a busca de alternativas e soluções para
tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar
reuniões de curso entre os docentes e coordenadores para troca de experiências e informações sobre
os alunos; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso para
desenvolvimento das competências previstas na habilitação; - Auxiliar na organização de processos de
vagas remanescentes.
Início: 01-11-2019
Fim: 14-11-2019
Estado: Não realizado.
Plano de Trabalho do Coordenador: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho
Docente e componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de
trabalho docente; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo
Centro Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a
elaboração de avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; Promover palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área; Auxiliar na promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso;
- Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reunião de bate-papos informais; Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Assessorar a Direção na elaboração
de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos currículos do curso, juntamente com a
coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar e dinamizar a comunicação na
unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais; - Realização
de reuniões semanais com os coordenadores de área, objetivando detectar problemas, dificuldades,
bem como a busca de alternativas e soluções para tais problemas; - Assessorar a Direção e os
coordenadores de eixo na elaboração do horário de aulas para o primeiro semestre de 2020; Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar cronograma de
atividades extras complementares ao curso para desenvolvimento das competências previstas na
habilitação.
Início: 18-11-2019
Fim: 29-11-2019
Estado: Não realizado.
Plano de Trabalho do Coordenador: Acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho Docente
e componente curricular; - Orientar e acompanhar o desenvolvimento didático dos planos de trabalho

docente; - Organização juntamente com a direção o cronograma de realização dos Conselhos de
Classe; - Divulgação e otimização da participação dos docentes nos cursos oferecidos pelo Centro
Paula Souza; - Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem; - Orientar quanto a elaboração de
avaliações adequadas; - Promover e monitorar estratégias de recuperação contínua; - Auxiliar na
promoção de parcerias com empresas, em conexão com o ATA e/ou Coordenação de Curso; Organizar e promover visitas técnicas; - Organizar projetos interdisciplinares para habilitação técnica
modular; - Realizar constantes reuniões com alunos buscando feedback do andamento do curso; Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de metodologias diversificadas; Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por meio de reunião de bate-papos informais; Realizar eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras, campeonatos,
gincanas, semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes
Descentralizadas, quando houver; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; Assessorar a Direção na elaboração de cadastro de docentes; - Acompanhar o cumprimento dos
currículos do curso, juntamente com a coordenadora Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; Organizar e dinamizar a comunicação na unidade escolar; - Acompanhar o desenvolvimento e
resultados das Progressões Parciais; - Realização de reuniões semanais com os coordenadores de
área, objetivando detectar problemas, dificuldades, bem como a busca de alternativas e soluções para
tais problemas; - Acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos faltantes; - Organizar
reuniões de curso entre os docentes e coordenadores para troca de experiências e informações sobre
os alunos; - Organizar cronograma de atividades extras complementares ao curso para
desenvolvimento das competências previstas na habilitação; - Organizar, juntamente com os
coordenadores de eixo e direção o cronograma das reuniões por cursos; - Coordenar a avaliação final
da classe descentralizada;
Início: 01-12-2019
Fim: 13-12-2019
Estado: Não realizado.

Histórico

Processo: Aprovado

Título: Mais Pais
Principais Dados
Cadastrado em 09-04-2019
Equipe: Antonio Fiamenghi Neto, Suzimara Regina Batista Rizzo, Adalberto Alves Pimenta,
Ricardo Antonio Leal Soares, Fatima Peres Silva, Elaine Cristina Siqueira, Gislaine Aparecida
Lucatte Viana, Eder Junio da Silva, Flavio Henrique Garcia, Angela Aparecida Battaglia
Nogueira e Valdete Aparecida Zanini Magalhaes (Ninguém solicitou HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 11-05-2019
Data de Término: 13-12-2019
Tipo de Projeto:
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O presente projeto tem por objetivo trazer " Mais Pais" para os eventos da escola.
Tais como: Reuniões de Pais. IntegrEtec, Festival da Primavera, Festival de Música e outros
eventos abertos ao público.

Dados SIG
Responsável: Angela Aparecida Battaglia Nogueira
CPF: 02973554810
Matrículas: 39857
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 10
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 58.500

Introdução
Objetivo
Trazer "Mais Pais" para as reuniões bimestrais e eventos abertos da escola .
Meta: 70% de pais nas reuniões de curso e eventos abertos.
Justificativa

O presente projeto se justifica porque sentimos a necessidade da presença dos pais nas reuniões após
o conselho de classe, uma vez que a parceria entre escola/pais/responsáveis contribuirá para o
crescimento intelectual e cognitivo do educando. A escola de um lado proporcionando a mediação da
construção do conhecimento e os pais de outro lado incentivando o aluno na busca do conhecimento.
Além da presença deles em todos os eventos abertos da escola tais como: Festival da Primavera,
IntegrEtec, Festival de Musicas e outros.
Metodologia
Os professores de LPL, Ética e LTT orientarão os alunos a construir um texto convidando os pais a
participarem das reuniões de pais para tomarem conhecimento do seu desempenho na escola. Esta
reunião será de cunho pedagógico porém, serão momentos de integração entre pais/responsáveis
com toda comunidade escolar e ao mesmo tempo descontração, pois os alunos de todos estes cursos
vão preparar atividades, apresentações e lembrancinhas para envolverem os pais fazendo-os sentiremse parte do todo.
Atividades:
 Construção do convite
 Construção de vídeos
 Ensaios de músicas
 Confecção de lembranças para datas comemorativas
Resultado Esperado
Com o presente projeto esperamos alcançar o índice de 70% dos pais/responsáveis dos alunos do
Ensino Médio Regular, Ensino Médio com Itinerário em Ciências Exatas e Engenharias, Informática
para Internet Integrado ao Ensino Médio e Programa Vence em Administração e Serviços Jurídicos,
nas reuniões após os conselhos de classe e também nos eventos abertos da escola
Observações

Metas
Metas PPG: Conseguir 70% da presença de pais nas reuniões do Ensino Médio e Integrados até 2020
e 80% até 2021.
Metas Cetec:

Recursos
Não possui recursos.

Atividades
Cronograma de Atividades: Construção dos textos para incentivar os pais a participarem da reunião
de pais após o primeiro conselho de classe.
Início: 13-05-2019
Fim: 16-05-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Construção dos textos para incentivar os pais a participarem da reunião
de pais após o segundo conselho de classe.
Início: 22-07-2019
Fim: 26-07-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Construção do convite para os pais do "Festival da Primavera".
Início: 02-09-2019
Fim: 23-09-2019
Estado: Não realizado.

Cronograma de Atividades: Construção dos textos para incentivar os pais a participarem da reunião
de pais após o terceiro conselho de classe.
Início: 07-10-2019
Fim: 11-10-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Construção do convite para os pais do "Festival de Música" e desfile de
roupas recicláveis confeccionada pelos próprios alunos.
Início: 04-11-2019
Fim: 22-11-2019
Estado: Não realizado.

Histórico

Processo: Aprovado

Título: Plano de trabalho do coordenador de projetos responsável por
classes descentralizadas – CD EE Carlos Barozzi.
Principais Dados
Cadastrado em 02-04-2019
Equipe: Geici Mara Gianini Ribeiro, Vivien dos Santos Carneiro Lopes, Gislaine Aparecida
Lucatte Viana, Keila Ferreira Pavaneli, Mauricio Flavio Canada, Marcia Cezar de Oliveira
Zanele, Janaina Maria Beluci, Tatiane da Silva Madureira Pedro, Leonardo Covre Sanches,
Marilia Almeida Chinet, Alison Armelin da Silva, Gustavo Tadeu Moretti de Souza, Suzimara
Regina Batista Rizzo, Thiago Alves da Cruz e Valdete Aparecida Zanini Magalhaes (Ninguém
solicitou HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-02-2019
Data de Término: 31-12-2019
Tipo de Projeto:
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: Justifica-se o presente projeto haja vista que os profissionais de Recursos Humanos
têm formação de caráter multidisciplinar. Cabe, portanto ao profissional Coordenador executar
tarefas de ligação entre o setor e a Escola, Professores e Alunos, contribuindo dessa forma
para que os profissionais egressos do referido curso estejam aptos a atuar no mercado de
trabalho de forma plenamente satisfatória.

Dados SIG
Responsável: Mauricio Flavio Canada
CPF: 22188958896
Matrículas: 41642
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 2,5
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0

Total de horas no mês com 30% dos componentes: 14.625

Introdução
Objetivo
Com o objetivo de cumprir as atribuições de Coordenador de curso, pretende-se exercer, no âmbito de
atuação, funções pedagógico-acadêmicas, gerenciais e institucionais, e coordenar o planejamento do
trabalho docente, assegurando a articulação entre os planos dos diversos componentes; propor
medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem; oportunizar aproveitamento de
contextualização; garantir que a prática docente cumpra o planejado, proporcionado assim aos futuros
profissionais um ambiente propício ao desenvolvimento das competências, habilidades, atitudes e
valores exigidos para imediata inserção mercado de trabalho.
- Atingir um índice de concluintes no 2° módulo de 28 alunos, ou seja, um percentual de 70% de
concluintes no curso de Recursos Humanos.
- Atingir um índice de concluintes no 3° módulo de 26 alunos, ou seja, um percentual de 65% de
concluintes no curso de Recursos Humanos.
- Atingir um índice de 85% de concluintes no 1° módulo, no curso de contabilidade.
- Atingir um índice de 75% de concluintes no 2° módulo, no curso de contabilidade.
Justificativa
Justifica-se o presente projeto haja vista que os profissionais de Recursos Humanos têm formação de
caráter multidisciplinar. Cabe, portanto ao profissional Coordenador executar tarefas de ligação entre o
setor e a Escola, Professores e Alunos, contribuindo dessa forma para que os profissionais egressos do
referido curso estejam aptos a atuar no mercado de trabalho de forma plenamente satisfatória.
Metodologia
Por meio de planejamento no inicio dos semestres e reuniões mensais de curso, juntamente com o
apoio da Coordenadora Pedagógica e da Orientadora de Apoio Educacional, orientar os professores a
utilizar-se da interdisciplinaridade no decorrer do curso, utilizar também diferentes metodologias de
ensino e aprendizagem e instrumentos de avaliações diversificados e realizar a recuperação contínua, e
em casos de déficit de aprendizagem aplicar o PAA – Programa de Acompanhamento de
Aprendizagem, com intuito de elevar a permanência do aluno no curso, reduzindo assim o numero de
faltas e consequentemente progressões e retenções.
Resultado Esperado
Atingir as seguintes metas:
- Atingir um índice de concluintes no 2° módulo de 28 alunos, ou seja, um percentual de 70% de
concluintes.
- Atingir um índice de concluintes no 3° módulo de 26 alunos, ou seja, um percentual de 65% de
concluintes.
- Atingir um índice de 85% de concluintes no 1° módulo.
- Atingir um índice de 75% de concluintes no 2° módulo.
Observações

Metas
Metas PPG: Atingir o índice de dois candidatos/vaga no Vestibulinho dos cursos de Serviços Jurídicos,
Contabilidade, Agronegócio e Secretariado, nos anos de 2019 e 2020; Aumentar a participação 20% de
discentes voluntariando na Unidade Escolar e suas Classes Descentralizadas a cada ano até 2024;
Monitorar os primeiros módulos de Açúcar e Álcool, Contabilidade, Informática para Internet, no primeiro
semestre de 2019, para evitar perda superior a 14%, e acompanhar o primeiro módulo de
Administração, no segundo semestre de 2019, para evitar a perda superior a 14% no ano de 2019.
Metas Cetec:

Recursos

Não possui recursos.

Atividades
Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
coordenação pedagógica, orientação de apoio educacional, Assistente Técnico Administrativo, diretorias
de serviço administrativo e acadêmica, para discussões de assuntos relativos ao andamento dos
cursos, objetivando a resolução de possíveis problemas e dificuldades, bem como definir estratégias e
mecanismos que contribuam para o melhor andamento e funcionamento dos cursos; - Assessorar a
direção na elaboração de cadastro de docentes. - Realizar reuniões de planejamento para o 1º
Semestre de 2019. - Trazer ex-alunos para fazerem depoimentos sobre a área de cada curso e
empregabilidade. - Recepção e apresentação do curso aos alunos ingressantes; - Participar da Reunião
Pedagógica.
Início: 01-02-2019
Fim: 15-02-2019
Estado: Finalizado.

Cronograma de Atividades: Acompanhar frequência diariamente; - Orientar corpo docente na
organização de atividades relativas ao Processo de Aproveitamento de Estudo; - Orientar o corpo
docente para identificar lacunas e dificuldades de aprendizagem dos alunos ingressantes para promover
ações de recuperação; - Orientar o corpo docente quanto à elaboração de avaliações; - Promover e
monitorar estratégias de recuperação contínua; - Organizar junto ao corpo docente palestras
motivacionais com profissionais da área votadas à empregabilidade; - Auxiliar o Assistente Técnico
Administrativo (ATA) na promoção de parcerias com empresas para dinamizar a oferta de oportunidade
de estágios e empregos; - Planejar e organizar junto ao corpo docente visitas técnicas para
contextualização do currículo; - Planejar e organizar junto ao corpo docente projetos interdisciplinares; Auxiliar direção acadêmica na organização de processos de vagas remanescente; - Acompanhar os
projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Realizar reuniões com alunos para obter feedback
do andamento do curso; - Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP,
OAE, ATA, DS. Adm. e Acad. - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das progressões parciais. Promover visitas técnicas; - Auxiliar na solicitação de Aproveitamentos de Estudo.
Início: 16-02-2019
Fim: 28-02-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Divulgar e otimizar a participação docente nos cursos de
capacitações oferecidos pelo Centro Paula Souza; - Acompanhar frequência diariamente; - Acompanhar
o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano de Trabalho Docente por meio do NSA; Participar da Reunião Pedagógica. - Verificar a necessidade de abertura de processo seletivo.
Início: 01-03-2019
Fim: 15-03-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Divulgar e otimizar a participação docente nos cursos de
capacitações oferecidos pelo Centro Paula Souza; - Acompanhar frequência diariamente; - Acompanhar
o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano de Trabalho Docente por meio do NSA; Participar da Reunião Pedagógica. - Verificar a necessidade de abertura de processo seletivo.
Início: 16-03-2019
Fim: 31-03-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência semanalmente; - Acompanhar o

cumprimento do currículo do curso por meio do PTD em conjunto com a Coordenação Pedagógica e
alunos; - Acompanhar o corpo docente no desenvolvimento de projetos interdisciplinares; - Acompanhar
os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Organizar junto a Direção o cronograma para
realização do Conselho de Classes; - Realizar reuniões com alunos para obter feedback do andamento
do curso; - Monitorar estratégias de recuperação contínua. - Definir junto à equipe docente ações e
atividades relacionadas à participação discente no Workshop de profissões.
Início: 01-04-2019
Fim: 15-04-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Realizar reunião de curso com a equipe; - Divulgar e otimizar a
participação docente nos cursos de capacitações oferecidos pelo Centro Paula Souza; - Acompanhar
frequência semanalmente; - Acompanhar o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano de
Trabalho Docente por meio do NSA. - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das progressões
parciais. - Organizar junto à direção e aos docentes, ações para divulgação dos cursos do Vestibulinho
referente ao próximo semestre.
Início: 16-04-2019
Fim: 30-04-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência semanalmente; - Acompanhar o
cumprimento do currículo do curso por meio do PTD em conjunto com a Coordenação Pedagógica e
alunos; - Acompanhar o corpo docente no desenvolvimento de projetos interdisciplinares; - Acompanhar
os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Realizar reuniões com alunos para obter
feedback do andamento do curso; - Participar do Conselho de Classe Intermediário - Monitorar
estratégias de recuperação contínua. - Envolver os professores na divulgação do Vestibulinho; Realizar atividades para o Workshop de profissões.
Início: 02-05-2019
Fim: 15-05-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Realizar reunião de curso com a equipe; - Divulgar e otimizar a
participação docente nos cursos de capacitações oferecidos pelo Centro Paula Souza; - Acompanhar
frequência semanalmente; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das progressões parciais. Acompanhar o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano de Trabalho Docente por meio do
NSA.
Início: 16-05-2019
Fim: 31-05-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência semanalmente; - Acompanhar o
cumprimento do currículo do curso por meio do PTD em conjunto com a Coordenação Pedagógica e
alunos; - Acompanhar o corpo docente no desenvolvimento de projetos interdisciplinares; - Acompanhar
os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Realizar reuniões com alunos para obter
feedback do andamento do curso; - Monitorar estratégias de recuperação contínua. - Elaborar os
horários de aula do 2º semestre de acordo com os critérios pedagógicos; - Acompanhar os alunos da
visita técnica; - Promover visitas técnicas; - Participar da Reunião Pedagógica.
Início: 01-06-2019
Fim: 16-06-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Realizar reunião de curso com a equipe; - Organizar junto a
Direção o cronograma para realização do Conselho de Classes; - Divulgar e otimizar a participação

docente nos cursos de capacitações oferecidos pelo Centro Paula Souza; - Acompanhar frequência
semanalmente; - Acompanhar o desenvolvimento e resultados das progressões parciais. - Acompanhar
o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano de Trabalho Docente por meio do NSA.
Início: 16-06-2019
Fim: 30-06-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência semanalmente; - Acompanhar os alunos
da visita técnica - Promover visitas técnicas - Acompanhar o cumprimento do currículo do curso por
meio do PTD em conjunto com a Coordenação Pedagógica e alunos; - Acompanhar os projetos
definidos no Plano Plurianual de Gestão. - Participar do Conselho de Classe Final; - Participar da
Reunião Pedagógica.
Início: 01-07-2019
Fim: 15-07-2019
Estado: Finalizado.

Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Realizar reunião de curso com a equipe; - Divulgar e otimizar a
participação docente nos cursos de capacitações oferecidos pelo Centro Paula Souza; - Acompanhar
frequência semanalmente; - Realizar reuniões com alunos para obter feedback do andamento do curso;
- Acompanhar o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano de Trabalho Docente por meio do
NSA; - Organizar junto à direção ações para divulgação dos cursos do Vestibulinho referente ao
próximo semestre; - Acompanhar o desenvolvimento e resultado das Progressões Parciais; - Monitorar
estratégias de recuperação contínua. - Recepção e apresentação do curso aos alunos ingressantes; Trazer ex-alunos para fazerem depoimentos sobre a área de cada curso e empregabilidade. - Realizar
reuniões de planejamento para o 2º Semestre de 2019. - Auxiliar na solicitação de Aproveitamentos 2°
semestre (semestral).
Início: 16-07-2019
Fim: 31-07-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência semanalmente; - Acompanhar o
desenvolvimento e resultados das progressões parciais. - Acompanhar o cumprimento do currículo do
curso por meio do PTD em conjunto com a Coordenação Pedagógica e alunos; - Acompanhar os
projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão.
Início: 01-08-2019
Fim: 15-08-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Realizar reunião de curso com a equipe; - Divulgar e otimizar a
participação docente nos cursos de capacitações oferecidos pelo Centro Paula Souza; - Acompanhar
frequência semanalmente; - Realizar reuniões com alunos para obter feedback do andamento do curso;
- Acompanhar o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano de Trabalho Docente por meio do
NSA; - Acompanhar o desenvolvimento e resultado das Progressões Parciais; - Monitorar estratégias de
recuperação contínua. - Incentivar a participação dos alunos no IntegraEtec.
Início: 16-08-2019
Fim: 31-08-2019
Estado: Finalizado.

Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência semanalmente; - Acompanhar o
desenvolvimento e resultados das progressões parciais. - Organizar junto a Direção o cronograma para
realização do Conselho de Classes; - Acompanhar o cumprimento do currículo do curso por meio do
PTD em conjunto com a Coordenação Pedagógica e alunos; - Acompanhar os projetos definidos no
Plano Plurianual de Gestão. - Realizar semana de palestras técnicas.
Início: 01-09-2019
Fim: 15-09-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Realizar reunião de curso com a equipe; - Divulgar e otimizar a
participação docente nos cursos de capacitações oferecidos pelo Centro Paula Souza; - Acompanhar
frequência semanalmente; - Realizar reuniões com alunos para obter feedback do andamento do curso;
- Acompanhar o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano de Trabalho Docente por meio do
NSA; - Acompanhar o desenvolvimento e resultado das Progressões Parciais; - Monitorar estratégias de
recuperação contínua; - Realizar trabalho de divulgação do Vestibulinho; - Participar de Reunião
Pedagógica.
Início: 16-09-2019
Fim: 30-09-2019
Estado: Não realizado.

Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência semanalmente; - Acompanhar o
desenvolvimento e resultados das progressões parciais. - Acompanhar o cumprimento do currículo do
curso por meio do PTD em conjunto com a Coordenação Pedagógica e alunos; - Acompanhar os
projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Participar do Conselho de Classe Intermediário. Verificar a necessidade de abertura de processo seletivo.
Início: 01-10-2019
Fim: 15-10-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Realizar reunião de curso com a equipe; - Divulgar e otimizar a
participação docente nos cursos de capacitações oferecidos pelo Centro Paula Souza; - Acompanhar
frequência semanalmente; - Realizar reuniões com alunos para obter feedback do andamento do curso;
- Acompanhar o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano de Trabalho Docente por meio do
NSA; - Acompanhar o desenvolvimento e resultado das Progressões Parciais; - Monitorar estratégias de
recuperação contínua. - Realizar atividades para a Etec na Praça.
Início: 16-10-2019
Fim: 31-10-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Acompanhar frequência semanalmente; - Acompanhar o
desenvolvimento e resultados das progressões parciais. - Acompanhar o cumprimento do currículo do
curso por meio do PTD em conjunto com a Coordenação Pedagógica e alunos; - Organizar junto a
Direção o cronograma para realização do Conselho de Classes; - Acompanhar os projetos definidos no
Plano Plurianual de Gestão. - Elaborar os horários de aula do 1º semestre 2020 de acordo com os
critérios pedagógicos.
Início: 01-11-2019
Fim: 15-11-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Realizar reunião de curso com a equipe; - Acompanhar frequência

semanalmente; - Realizar reuniões com alunos para obter feedback do andamento do curso; Acompanhar o cumprimento do currículo do curso por meio do PTD em conjunto com a Coordenação
Pedagógica e alunos; - Acompanhar os projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Participar de
Reunião Pedagógica.
Início: 16-11-2019
Fim: 30-11-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades: Participar de reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos,
CP, OAE, ATA, DS. Adm. e Acad.; - Realizar reunião de curso com a equipe; - Divulgar e otimizar a
participação docente nos cursos de capacitações oferecidos pelo Centro Paula Souza; - Acompanhar
frequência semanalmente; - Realizar reuniões com alunos para obter feedback do andamento do curso;
- Acompanhar o cumprimento do currículo do curso por meio do Plano de Trabalho Docente por meio do
NSA; - Acompanhar o desenvolvimento e resultado das Progressões Parciais; - Monitorar estratégias de
recuperação contínua; - Participar do Conselho de Classe Final; - Coordenar a avaliação final da classe
descentralizada EE Carlos Barozzi.
Início: 01-12-2019
Fim: 20-12-2019
Estado: Não realizado.

Histórico

Processo: Aprovado

Título: Projeto de Relações Institucionais
Principais Dados
Cadastrado em 01-04-2019
Equipe: Leandro Bordignon Uliana, Lucas Paschoalinoto, Fatima Peres Silva, Eder Junio da
Silva, Gislaine Aparecida Lucatte Viana, Mauricio Flavio Canada, Marilia Almeida Chinet,
Angela Aparecida Battaglia Nogueira, Tais Batista Marino, Danubia Aparecida Bordignoni
Ferreira, Indiara Joice Tarquete de Castro,Paloma de Fatima Polizeli, Glaucia Luciane Cham
Menezes Candido de Paula, Suzimara Regina Batista Rizzo, Fellipe Ricardo de Paula Antonio
Fiamenghi Neto, Fabio Rodrigo dos Santos, Josilene Franco Pacheco e Valdete Aparecida
Zanini Magalhaes (Ninguém solicitou HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-02-2019
Data de Término: 31-01-2020
Tipo de Projeto:
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: Tal projeto visa elencar as principais atividades e ações que serão desenvolvidas
pelo Assistente Técnico Administrativo da Etec Professor Armando José Farinazzo de
Fernandópolis no ano de 2019 prestando assistência em assuntos relativos à área de sua
atuação, elaborando e propondo programas de trabalho, desenvolvendo atividades de
planejamento, organização, avaliação, controle e orientação, conforme detalhado abaixo: a)
assistir tecnicamente o dirigente da unidade, representando-o junto a colegiados e outras
autoridades; b) elaborar e propor programas de trabalho, desenvolvendo atividades de
planejamento e organização, de acordo com a legislação em vigor e necessidades da sua área
de atuação; c) realizar estudos e pesquisas para elaboração de normas, regulamentos,
manuais de procedimentos, instruções e outros, visando orientar os usuários e facilitar o fluxo
do trabalho; d) acompanhar, orientar e controlar a implantação e o desenvolvimento de

atividades pertinentes a sua área de atuação, avaliando os resultados alcançados; e) analisar
processos e expedientes, elaborando informações, pareceres, ofícios, portarias e
outros,necessários à instrução e a tramitação dos mesmos; f) manter o dirigente da unidade
informado sobre o desenvolvimento dos trabalhos e resultados alcançados, a fim de possibilitar
a avaliação das políticas aplicadas; g) orientar outros profissionais em assuntos de sua
especialidade; h) manter intercâmbio com outros órgãos e profissionais especializados, a fim
de obter subsídios para implantação ou melhoria dos serviços pertinentes a sua área de
atuação; i) realizar, quando for o caso, visitas técnicas com objetivo de cumprir atribuições
gerais e específicas da unidade; j) realizar levantamento, no âmbito das unidades de ensino,
das necessidades de qualificação de mão de obra para vários setores produtivos, com objetivo
de identificar aqueles cursos considerados oportunos para supri-las, segundo as demandas
regionais das empresas e outras instituições; k) propor ao dirigente das unidades de ensino,
adoção de parcerias com as empresas e instituições locais, nas áreas de qualificação de mão
de obra e outras, de acordo com as políticas e diretrizes estabelecidas pela Administração
Central; l) zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos e materiais peculiares ao
trabalho,bem como dos locais; m) desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Dados SIG
Responsável: Leandro Bordignon Uliana
CPF: 35082502883
Matrículas: 54586
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 0
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 0

Introdução
Objetivo
Meta 1 - buscar parcerias junto às empresas e instituições públicas e privadas de acordo com as
diretrizes estabelecidas pela Administração Central.
Meta 2 - analisar o mercado e levantar os indicadores visando à proposição de novos cursos ou
atualizações dos existentes.
Meta 3 - manter intercâmbio com empresas e instituições públicas e privadas visando integrar a Etec ao
contexto socioeconômico da região.
Meta 4 - realizar levantamento, no âmbito da unidade de ensino, das necessidades de qualificação de
mão de obra para vários setores produtivos, com objetivo de identificar aqueles cursos oportunos para
supri-las.
Justificativa
A elaboração do presente projeto justifica-se pela necessidade de padronizar e nortear as ações
realizadas pelo Assistente Técnico Administrativo com o objetivo de se quantificar e avaliar as ações
desenvolvidas durante o ano. Tal realização poderá melhorar o trabalho já exercido como também
influenciar positivamente o caminhar administrativo e pedagógico da Instituição.
Metodologia
Meta 1 - buscar parcerias junto às empresas e instituições públicas e privadas de acordo com as
diretrizes estabelecidas pela Administração Central.
Até o momento temos parceria, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Administração Central,
com:
Prefeitura Municipal de Estrela D’Oeste;
População: 8.208 habitantes

Possui uma única Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Classe descentralizada em funcionamento com uma turma do curso Técnico em Logística;
No momento 13 alunos realizam o programa Aprendiz Paulista no frigorífico da cidade;
Secretaria da Educação – Classe Descentralizada Carlos Barozzi.
Classe descentralizada localizada no bairro da Brasilândia no município de Fernandópolis/SP;
Em funcionamento com os cursos Técnico em Contabilidade, Recursos Humanos e Serviços Jurídicos;
No momento 6 alunos realizam estágio nos escritórios contábeis e escritórios de advocacia.
Prefeitura Municipal de Meridiano;
População: 3.855 habitantes
Em processo de Vestibulinho para abertura do curso Técnico em Administração;
Possui uma única Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio.
Prefeitura Municipal de General Salgado;
População: 10.669 habitantes
Abertura da 2ª Turma de Técnico em Administração;
Possui uma única Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio.
Prefeitura Municipal de Fernandópolis - Escola Agrícola;
Classe descentralizada localizada no bairro Vila São Fernando no município de Fernandópolis/SP;
Em funcionamento com o curso Técnico em Agronegócio;
No momento 1 aluno realiza estágio na área.
Prefeitura Municipal de Fernandópolis - Funcionários na Etec;
2 (dois) funcionários sendo um do setor administrativo e um de serviços gerais cedidos pelo município
desde a implantação desta unidade
Sendo assim, temos 6 parcerias junto a instituições públicas com diretrizes estabelecidas pela
Administração Central. Busca-se manter tais parcerias e ampliar em 20% com empresas e instituições
privadas.
Atualmente nossa unidade sede conta com os cursos: Ensino Médio, Química Integrado ao Ensino
Médio, Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio, Açúcar e Álcool, Administração,
Informática, Informática para Internet, Mecanização Agrícola, Secretariado e Segurança do Trabalho.
Desses referidos cursos, no momento 32 alunos realizam o programa de estágio e duas alunas o
programa Aprendiz Paulista.
Meta 2 - analisar o mercado e levantar os indicadores visando à proposição de novos cursos ou
atualizações dos existentes.
Visando a proposição de novos cursos e/ou atualização dos existentes, serão realizadas diversas
pesquisas durante o ano/semestre:
 Enquete no site da Etec;
 Pesquisa Interna visando a empregabilidade dos alunos – Se atuam na área do curso, se são
autônomos, desempregados, estudantes, etc.
 Pesquisa de campo com alunos do Ensino Fundamental das escolas da cidade e região;
 Café com empresários da cidade e região tanto na escola quanto nas empresas.
Busca-se dar sequência durante o ano de 2019 no trabalho já iniciado no 2º Semestre de 2017, por
meio de pesquisas e análises do mercado com o intuito de abertura de 2 novos cursos Técnicos:
Farmácia e Manutenção de Máquinas Pesadas.
Em relação a atualização, busca-se em 2019 a atualização do curso Técnico em Açúcar e Álcool.
Meta 3 - manter intercâmbio com empresas e instituições públicas e privadas visando integrar a Etec ao
contexto socioeconômico da região.
Atualmente, há intercâmbio com 160 empresas e instituições públicas e privadas, sendo essas com
parcerias em que ocorreram e/ou ocorrem estágios/aprendiz e também parcerias sem estágios, porém
com fornecimento de cursos, palestras, visitas técnicas, empregabilidade, materiais e apoio
pedagógico.

Meta 4 - realizar levantamento, no âmbito da unidade de ensino, das necessidades de qualificação de
mão de obra para vários setores produtivos, com objetivo de identificar aqueles cursos oportunos para
supri-las.
Busca-se para o ano de 2019 a realização de pesquisas por meio de formulários online para a
verificação das necessidades de qualificação de mão de obra para vários setores produtivos. Além
disso, continuaremos com reuniões mensais com empresas parcerias e possíveis parceiras a fim de
conhecer as necessidades de profissionais. Tal verificação tem como intuito o futuro oferecimento de no
mínimo 4 qualificações por semestre, mediante os programas QBFIC e Via Rápida.

Resultado Esperado
janeiro/fevereiro:
1 – Realizar uma parceria junto à empresa e/ou instituição pública e privada de acordo com as diretrizes
estabelecidas pela Administração Central.
2 – Realizar visitas em duas prefeituras já parceiras e duas possíveis prefeituras parceiras.
março/abril
1 – Realizar uma pesquisa por meio de formulários online para a verificação das necessidades de
qualificação de mão de obra para vários setores produtivos.
2- Realizar visitas em duas empresas já parceiras e duas possíveis empresas parceiras.
maio/junho
1 – Realizar uma parceria junto à empresa e/ou instituição pública e privada de acordo com as diretrizes
estabelecidas pela Administração Central.
2 – Realizar visitas em duas prefeituras já parceiras e duas possíveis prefeituras parceiras.
julho/agosto
1 – Realizar uma pesquisa por meio de formulários online para a verificação das necessidades de
qualificação de mão de obra para vários setores produtivos.
2- Realizar visitas em duas empresas já parceiras e duas possíveis empresas parceiras.
setembro/outubro
1 – Realizar uma parceria junto à empresa e/ou instituição pública e privada de acordo com as diretrizes
estabelecidas pela Administração Central.
2 – Realizar visitas em duas prefeituras já parceiras e duas possíveis prefeituras parceiras.
novembro/dezembro
1 – Realizar uma pesquisa por meio de formulários online para a verificação das necessidades de
qualificação de mão de obra para vários setores produtivos.
2- Realizar visitas em duas empresas já parceiras e duas possíveis empresas parceiras.
Observações

Metas
Metas PPG: Abrir uma turma do curso de Serviços Jurídicos modular na Sede, no período da tarde, até
o ano de 2020; Aumentar em 10% o número de inscritos para o Vestibulinho dos cursos EAD, em cada
ano, até o ano de 2023; Aumentar em 20% o número de estagiários durante o ano de 2019; Diminuir em
20% os gastos com os danos ao patrimônio da Escola até o ano de 2019; Implantar curso de
especialização para o Curso de Açúcar e Álcool e em Logística Reversa até 2021; Implantar o curso de
Edificações até 2022; Implantar o curso de Eletrotécnica na Escola ate 2021; Implantar o curso de
Jogos Digitais Integrado ao Ensino Médio até 2022; Realizar duas oficinas, uma em cada semestre,
direcionadas aos professores da Secretaria da Educação, no ano de 2019.
Metas Cetec:

Recursos
Não possui recursos.

Atividades

Projeto de Relações Institucionais: Analisar o mercado e levantar os indicadores visando à
proposição de novos cursos ou atualizações dos existentes. - Visitar as possíveis prefeituras parceiras
da região. - Auxílio nos reparos necessários da unidade; - Indicação de alunos para Vagas de
Trabalho/Estágio/Aprendiz; - Confecção de Termos de Compromisso de Estagiários; - Confecção e
protocolo de ofícios no PoupaTempo; - Serviços externos (Bancos, Supermercados, orçamento e
compra de equipamentos); - Elaboração/Envio de notícias para publicações em Jornais; - Auxílio na
manutenção e reparos de Datashow, Ar condicionado, câmeras de segurança e equipamentos de Som
da unidade; - Agendamento de empréstimo da Quadra poliesportiva da unidade; - Divulgação contínua
(Vestibulinho) da Unidade Escolar.
Início: 01-02-2019
Fim: 29-02-2019
Estado: Finalizado.
Projeto de Relações Institucionais: Realizar pesquisas por meio de formulários online para a
verificação das necessidades de qualificação de mão de obra para vários setores produtivos. - Visitar
Tribunal de Justiça do estado de São Paulo e empresas parceiras. - Auxílio nos reparos necessários da
unidade; - Indicação de alunos para Vagas de Trabalho/Estágio/Aprendiz; - Confecção de Termos de
Compromisso de Estagiários; - Confecção e protocolo de ofícios no PoupaTempo; - Serviços externos
(Bancos, Supermercados, orçamento e compra de equipamentos); - Elaboração/Envio de notícias para
publicações em Jornais; - Auxílio na manutenção e reparos de Datashow, Ar condicionado, câmeras de
segurança e equipamentos de Som da unidade; - Agendamento de empréstimo da Quadra poliesportiva
da unidade; - Divulgação contínua (Vestibulinho) da Unidade Escolar.
Início: 01-03-2019
Fim: 31-03-2019
Estado: Finalizado.

Projeto de Relações Institucionais: Manter intercâmbio com empresas e instituições públicas e
privadas visando integrar a Etec ao contexto socioeconômico da região. - Visitar possíveis empresas
parceiras do município e região. - Divulgações do Vestibulinho nas rádios, escolas, eventos. etc. Auxílio nos reparos necessários da unidade; - Indicação de alunos para Vagas de
Trabalho/Estágio/Aprendiz; - Confecção de Termos de Compromisso de Estagiários; - Confecção e
protocolo de ofícios no PoupaTempo; - Serviços externos (Bancos, Supermercados, orçamento e
compra de equipamentos); - Elaboração/Envio de notícias para publicações em Jornais; - Auxílio na
manutenção e reparos de Datashow, Ar condicionado, câmeras de segurança e equipamentos de Som
da unidade; - Agendamento de empréstimo da Quadra poliesportiva da unidade; - Divulgação contínua
(Vestibulinho) da Unidade Escolar.
Início: 01-04-2019
Fim: 30-04-2019
Estado: Finalizado.
Projeto de Relações Institucionais: Colaborar com parcerias junto às empresas e instituições públicas
e privadas de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Administração Central - Visitar as prefeituras
parceiras - Divulgações do Vestibulinho nas rádios, escolas, eventos. etc. - Auxílio nos reparos
necessários da unidade; - Indicação de alunos para Vagas de Trabalho/Estágio/Aprendiz; - Confecção
de Termos de Compromisso de Estagiários; - Confecção e protocolo de ofícios no PoupaTempo; Serviços externos (Bancos, Supermercados, orçamento e compra de equipamentos); Elaboração/Envio de notícias para publicações em Jornais; - Auxílio na manutenção e reparos de
Datashow, Ar condicionado, câmeras de segurança e equipamentos de Som da unidade; Agendamento de empréstimo da Quadra poliesportiva da unidade; - Divulgação contínua (Vestibulinho)
da Unidade Escolar.
Início: 01-05-2019
Fim: 31-05-2019
Estado: Não realizado.

Projeto de Relações Institucionais: Analisar o mercado e levantar os indicadores visando à
proposição de novos cursos ou atualizações dos existentes. - Visitar as possíveis prefeituras parceiras
da região. - Auxílio nas Rematrículas. - Auxílio nos reparos necessários da unidade; - Indicação de
alunos para Vagas de Trabalho/Estágio/Aprendiz; - Confecção de Termos de Compromisso de
Estagiários; - Confecção e protocolo de ofícios no PoupaTempo; - Serviços externos (Bancos,
Supermercados, orçamento e compra de equipamentos); - Elaboração/Envio de notícias para
publicações em Jornais; - Auxílio na manutenção e reparos de Datashow, Ar condicionado, câmeras de
segurança e equipamentos de Som da unidade; - Agendamento de empréstimo da Quadra poliesportiva
da unidade; - Divulgação contínua (Vestibulinho) da Unidade Escolar.
Início: 01-06-2019
Fim: 30-06-2019
Estado: Não realizado.
Projeto de Relações Institucionais: Realizar pesquisas por meio de formulários online para a
verificação das necessidades de qualificação de mão de obra para vários setores produtivos. - Visitar as
empresas parceiras. - Auxílio nos reparos necessários da unidade; - Indicação de alunos para Vagas de
Trabalho/Estágio/Aprendiz; - Confecção de Termos de Compromisso de Estagiários; - Confecção e
protocolo de ofícios no PoupaTempo; - Serviços externos (Bancos, Supermercados, orçamento e
compra de equipamentos); - Elaboração/Envio de notícias para publicações em Jornais; - Auxílio na
manutenção e reparos de Datashow, Ar condicionado, câmeras de segurança e equipamentos de Som
da unidade; - Agendamento de empréstimo da Quadra poliesportiva da unidade; - Divulgação contínua
(Vestibulinho) da Unidade Escolar.
Início: 01-07-2019
Fim: 31-07-2019
Estado: Não realizado.

Projeto de Relações Institucionais: Manter intercâmbio com empresas e instituições públicas e
privadas visando integrar a Etec ao contexto socioeconômico da região. - Visitar possíveis empresas
parceiras do município e região. - Auxílio nos reparos necessários da unidade; - Indicação de alunos
para Vagas de Trabalho/Estágio/Aprendiz; - Confecção de Termos de Compromisso de Estagiários; Confecção e protocolo de ofícios no PoupaTempo; - Serviços externos (Bancos, Supermercados,
orçamento e compra de equipamentos); - Elaboração/Envio de notícias para publicações em Jornais; Auxílio na manutenção e reparos de Datashow, Ar condicionado, câmeras de segurança e
equipamentos de Som da unidade; - Agendamento de empréstimo da Quadra poliesportiva da unidade;
- Divulgação contínua (Vestibulinho) da Unidade Escolar.
Início: 01-08-2019
Fim: 31-08-2019
Estado: Não realizado.
Projeto de Relações Institucionais: Colaborar com parcerias junto às empresas e instituições públicas
e privadas de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Administração Central - Visitar prefeituras
parceiras. - Auxílio nos reparos necessários da unidade; - Indicação de alunos para Vagas de
Trabalho/Estágio/Aprendiz; - Confecção de Termos de Compromisso de Estagiários; - Confecção e
protocolo de ofícios no PoupaTempo; - Serviços externos (Bancos, Supermercados, orçamento e
compra de equipamentos); - Elaboração/Envio de notícias para publicações em Jornais; - Auxílio na
manutenção e reparos de Datashow, Ar condicionado, câmeras de segurança e equipamentos de Som
da unidade; - Agendamento de empréstimo da Quadra poliesportiva da unidade; - Divulgação contínua
(Vestibulinho) da Unidade Escolar.
Início: 01-09-2019
Fim: 30-09-2019
Estado: Não realizado.
Projeto de Relações Institucionais: Analisar o mercado e levantar os indicadores visando à
proposição de novos cursos ou atualizações dos existentes. - Visitar as possíveis prefeituras parceiras

da região. - Auxílio nos reparos necessários da unidade; - Divulgações do Vestibulinho nas rádios,
escolas, eventos. etc. - Indicação de alunos para Vagas de Trabalho/Estágio/Aprendiz; - Confecção de
Termos de Compromisso de Estagiários; - Confecção e protocolo de ofícios no PoupaTempo; - Serviços
externos (Bancos, Supermercados, orçamento e compra de equipamentos); - Elaboração/Envio de
notícias para publicações em Jornais; - Auxílio na manutenção e reparos de Datashow, Ar
condicionado, câmeras de segurança e equipamentos de Som da unidade; - Agendamento de
empréstimo da Quadra poliesportiva da unidade; - Divulgação contínua (Vestibulinho) da Unidade
Escolar.
Início: 01-10-2019
Fim: 31-10-2019
Estado: Não realizado.
Projeto de Relações Institucionais: Realizar pesquisas por meio de formulários online para a
verificação das necessidades de qualificação de mão de obra para vários setores produtivos. - Visitar as
empresas parceiras. - Auxílio nos reparos necessários da unidade; - Divulgações do Vestibulinho nas
rádios, escolas, eventos. etc. - Indicação de alunos para Vagas de Trabalho/Estágio/Aprendiz; Confecção de Termos de Compromisso de Estagiários; - Confecção e protocolo de ofícios no
PoupaTempo; - Serviços externos (Bancos, Supermercados, orçamento e compra de equipamentos); Elaboração/Envio de notícias para publicações em Jornais; - Auxílio na manutenção e reparos de
Datashow, Ar condicionado, câmeras de segurança e equipamentos de Som da unidade; Agendamento de empréstimo da Quadra poliesportiva da unidade; - Divulgação contínua (Vestibulinho)
da Unidade Escolar.
Início: 01-11-2019
Fim: 30-11-2019
Estado: Não realizado.
Projeto de Relações Institucionais: Manter intercâmbio com empresas e instituições públicas e
privadas visando integrar a Etec ao contexto socioeconômico da região. - Visitar possíveis empresas
parceiras do município e região. - Auxílio nas Rematrículas. - Auxílio nos reparos necessários da
unidade; - Indicação de alunos para Vagas de Trabalho/Estágio/Aprendiz; - Confecção de Termos de
Compromisso de Estagiários; - Confecção e protocolo de ofícios no PoupaTempo; - Serviços externos
(Bancos, Supermercados, orçamento e compra de equipamentos); - Elaboração/Envio de notícias para
publicações em Jornais; - Auxílio na manutenção e reparos de Datashow, Ar condicionado, câmeras de
segurança e equipamentos de Som da unidade; - Agendamento de empréstimo da Quadra poliesportiva
da unidade; - Divulgação contínua (Vestibulinho) da Unidade Escolar.
Início: 01-12-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado.
Projeto de Relações Institucionais: Manter intercâmbio com empresas e instituições públicas e
privadas visando integrar a Etec ao contexto socioeconômico da região. - Visitar possíveis empresas
parceiras do município e região. - Auxílio nas Matrículas dos novos alunos. - Auxílio nos reparos
necessários da unidade; - Indicação de alunos para Vagas de Trabalho/Estágio/Aprendiz; - Confecção
de Termos de Compromisso de Estagiários; - Confecção e protocolo de ofícios no PoupaTempo; Serviços externos (Bancos, Supermercados, orçamento e compra de equipamentos); Elaboração/Envio de notícias para publicações em Jornais; - Auxílio na manutenção e reparos de
Datashow, Ar condicionado, câmeras de segurança e equipamentos de Som da unidade; Agendamento de empréstimo da Quadra poliesportiva da unidade; - Divulgação contínua (Vestibulinho)
da Unidade Escolar.
Início: 01-01-2020
Fim: 31-01-2020
Estado: Não realizado.

Histórico

Processo: Aprovado

Título: Fortalecimento do Curso Modular Noturno de Técnico em
Administração
Principais Dados
Cadastrado em 06-04-2019
Equipe: Fatima Peres Silva, Fabio Roque Amado, Gislaine Aparecida Lucatte Viana, Ricardo
Antonio Leal Soares, Tatiane da Silva Madureira Pedro, Paloma de Fatima Polizeli, Marcia
Cezar de Oliveira Zanele, Suzimara Regina Batista Rizzo, Geici Mara Gianini Ribeiro, Vivien
dos Santos Carneiro Lopes, Keila Ferreira Pavaneli, Thiago Alves da Cruz, João Donizeti
Pascui Junior e Valdete Aparecida Zanini Magalhaes (Ninguém solicitou HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-02-2019
Data de Término: 31-12-2019
Tipo de Projeto:
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O Curso de Técnico em Administração proporciona a formação dos profissionais em
Administração com caráter multidisciplinar que fortalece e justifica o presente projeto. Oferece
a oportunidade dos alunos de se formarem profissionais competitivos para o mercado de

trabalho. Com o desenvolvimento das aulas com atividades contextualizadas de aplicação da
teoria na prática. O educando se tornará um profissional capaz de: • adotar uma postura ética
na execução da rotina administrativa, • elaborar o planejamento da produção e materiais,
Recursos Humanos, financeiros e mercadológicos, • realizar atividades de controles e auxiliar
nos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica • fomentar ideias e
práticas empreendedoras, • desempenhar as atividades observando as normas de segurança,
saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental. No momento atual o
mercado de trabalho, carece de profissionais competentes comprovada por pesquisas,
demonstraram que o setor necessita de pessoas com conhecimento, competências e
habilidades necessários para desenvolver atividades eficientes nestes setores. Cabe, portanto
ao profissional Coordenador do Eixo Tecnológico executar tarefas de ligação entre o setor e a
Escola, Professores e Alunos, contribuindo dessa forma para que os profissionais egressos dos
referidos cursos estejam aptos a atuar no mercado de trabalho de forma plenamente
satisfatória, através da implantação de aulas práticas, deixando as aulas mais atrativas e
cumprindo o papel de formar técnicos que possam atuar no mercado de forma satisfatória.

Dados SIG
Responsável: Fatima Peres Silva
CPF: 08237982835
Matrículas: 41636
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 7.5
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 43.875

Introdução
Objetivo



Redução em 50% na taxa de evasão do modular.
Diminuir a progressão Parcial em 5%;

Objetivo Geral:
 Fortalecer o curso e as turmas;
 Aumentar a frequência e permanência das turmas, fazendo que o curso tenha sucesso;
 Estabelecer parcerias com a comunidade;
 Despertar o interesse, criatividade e autonomia dos educadores e educandos, enriquecendo o
processo de ensino e aprendizagem.
Objetivos Específicos:
Para que se faça cumprir as atribuições como Coordenadora de Eixo Tecnológico, os objetivos
específicos deste projeto de trabalho são:
 Garantir que o desenvolvimento das competências, habilidades, atitudes e valores pelos
docentes, cumpra o planejado através de atividades teóricas e principalmente práticas para que
se obtenha de maneira satisfatória a inserção dos alunos no mercado de trabalho;
 Introduzir novas práticas educativas que possibilitem o aperfeiçoamento do ensino e da
aprendizagem;
 Incentivar a capacitação dos docentes em busca de inovações metodológicas que insiram novas
práticas, que proporcionem a diminuição da evasão escolar;
 Desenvolver ações com a equipe escolar, utilizando abordagens interdisciplinares e
contextualizadas, por meio de projetos e/ou temáticas transversais que atendam demandas e
interesses do processo de ensino-aprendizagem;
 Orientar e acompanhar os diários de classe;
 Acompanhar e avaliar os projetos interdisciplinares;

Justificativa
O Curso de Técnico em Administração proporciona a formação dos profissionais em Administração com
caráter multidisciplinar que fortalece e justifica o presente projeto. Oferece a oportunidade dos alunos de
se formarem profissionais competitivos para o mercado de trabalho. Com o desenvolvimento das aulas
com atividades contextualizadas de aplicação da teoria na prática. O educando se tornará um
profissional capaz de:
 adotar uma postura ética na execução da rotina administrativa,
 elaborar o planejamento da produção e materiais, Recursos Humanos, financeiros e
mercadológicos,
 realizar atividades de controles e auxiliar nos processos de direção utilizando ferramentas da
informática básica
 fomentar ideias e práticas empreendedoras,
 desempenhar as atividades observando as normas de segurança, saúde e higiene do trabalho,
bem como as de preservação ambiental.
No momento atual o mercado de trabalho, carece de profissionais competentes comprovada por
pesquisas, demonstraram que o setor necessita de pessoas com conhecimento, competências e
habilidades necessários para desenvolver atividades eficientes nestes setores. Cabe, portanto ao
profissional Coordenador do Eixo Tecnológico executar tarefas de ligação entre o setor e a Escola,
Professores e Alunos, contribuindo dessa forma para que os profissionais egressos dos referidos cursos
estejam aptos a atuar no mercado de trabalho de forma plenamente satisfatória, através da implantação
de aulas práticas, deixando as aulas mais atrativas e cumprindo o papel de formar técnicos que possam
atuar no mercado de forma satisfatória.
Metodologia
A metodologia de trabalho será baseada no diálogo e na busca de integração da equipe docente para a
realização das seguintes atividades:
 participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do Plano Plurianual
de Gestão (PPG);
 coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, assegurando o alinhamento entre os Planos
de Trabalho Docente com o Plano de Curso e Diário de/da Classe, sendo o último em
periodicidade semanal;
 orientar e acompanhar a programação das atividades de recuperação e de progressão parcial, a
partir das diretrizes estabelecidas pelo Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e
Apoio Educacional;
 coordenar as atividades vinculadas ao estágio supervisionado, garantindo o pleno
desenvolvimento da formação profissional;
 orientar, acompanhar e gerenciar a atuação dos Auxiliares de Docentes, de forma a organizar,
preparar e auxiliar o desenvolvimento das aulas práticas nos ambientes didáticos;
 manifestar-se, quando convocado, sobre pedidos de aproveitamento de estudos, bem como
sobre pedidos de reconsideração e recursos referentes aos resultados finais de avaliação
discente, de acordo com as Deliberações expedidas pelo Conselho Estadual de Educação; VII participar das atividades destinadas a propor e/ou promover cursos extracurriculares de curta
duração, palestras e visitas técnicas;
 avaliar o desempenho dos Docentes e Auxiliares de Docentes sob sua coordenação;
 assessorar a Direção em suas decisões sobre matrícula e transferência, agrupamento de
alunos, organização de horários de aulas e calendário escolar, em conjunto com o Coordenador
de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional;
 integrar bancas de processo seletivo e concurso público e certificação de competências,
realizando a avaliação técnica dos candidatos;
 acompanhar o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituições quando
houver, no curso que coordena, informando a Direção regularmente;
 supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos trabalhos de conclusão de curso
(TCC), juntamente com os professores encarregados da orientação dos alunos;
 integrar o Conselho de Escola;
 propor a pesquisa, estudos e análise das tendências de mercado e inovações no campo das
ciências e tecnologias, promovendo reformulações curriculares que incorporem avanços e
atendam as demandas do mundo do trabalho;




elaborar a programação das atividades de sua área de atuação, assegurando a articulação com
as demais áreas da gestão escolar;
promover reuniões de curso, de acordo como Calendário Escolar homologado, para alinhar e
refletir sobre indicadores de desempenho, processo de ensino-aprendizagem, organização das
aulas práticas e demais estratégias de ensino do(s) curso(s).

Resultado Esperado
 Redução em 50% na taxa de evasão do modular.
 Diminuir a progressão Parcial em 5%;
Observações

Metas
Metas PPG: Aprimorar o Projeto Horário na Medida Certa até 2021; Aumentar em 20% o número de
estagiários durante o ano de 2019; Monitorar os primeiros módulos de Açúcar e Álcool, Contabilidade,
Informática para Internet, no primeiro semestre de 2019, para evitar perda superior a 14%, e
acompanhar o primeiro módulo de Administração, no segundo semestre de 2019, para evitar a perda
superior a 14% no ano de 2019.
Metas Cetec:

Recursos
Não possui recursos.

Atividades
Cronograma do Projeto: Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos
com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; -Organização de horários de aulas
e calendário escolar; - Providenciar reuniões do Planejamento do eixo tecnológico de Gestão e
Negócios do Curso de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio; - Planejar junto com os
alunos e professores visitas técnicas, palestras com profissionais da área e egressos e projetos
interdisciplinares, reestruturando para a 2ª série e módulo II - Coordenar o planejamento do trabalho
docente, assegurando postagem dos PTD’S dos diversos componentes no NSA e sua conferência; Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de
desistentes.
Início: 01-02-2019
Fim: 16-02-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Participar da elaboração do Projeto Político e Pedagógico – Plano Plurianual
de Gestão; - Verificar as solicitações de Aproveitamento do 1º Semestre; - Propor medidas que visem à
melhoria do processo ensino-aprendizagem; - Verificar periodicamente os diários das classes,
garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua alteração; - Propor e
coordenar o desenvolvimento de capacitações para professores; - Coordenar o planejamento do
trabalho docente, assegurando a articulação entre os PTD’S dos diversos componentes; - Recepcionar
e integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes;
- Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, junto com os discentes, assegurando alinhamento
entre os Planos de Trabalho Docente com o Plano de Curso.
Início: 16-02-2019
Fim: 28-02-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Providenciar reuniões de Curso do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do
Curso de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio; - Propor e coordenar o
desenvolvimento de capacitações para professores; - Coordenar o planejamento do trabalho docente,

assegurando a articulação entre os planos dos diversos componentes; - Participar das reuniões de
coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e
Acadêmica; - Organizar de eventos em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da
Etec – Calendário de Eventos – IntegraEtec 16/03; - Recepcionar e integrar os alunos, observando
criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os
diários das classes, garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua
alteração.
Início: 01-03-2019
Fim: 15-03-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de
Administração Integrado ao Ensino Médio, visando a confecção do plano de trabalhado docente que
contemple o cumprimento do currículo e a interdisciplinaridade; - Participar de eventos em datas
especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos – IntegraEtec
16/03; - Gerenciar a atuação dos auxiliares docentes; - Promover cursos extracurriculares, se
necessário; - Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a articulação entre os PTD’S
dos diversos componentes; - Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente a
frequência e solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os diários das classes,
garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua alteração; - Coordenar o
desenvolvimento do trabalho docente, junto com os discentes, assegurando alinhamento entre os
Planos de Trabalho Docente com o Plano de Curso; - Participar da Assembleia da APM e Conselho de
Escola; - Verificar a necessidade de Processo Seletivo de docentes, para o 2º semestre de 2019
Modular.
Início: 16-03-2019
Fim: 31-03-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Participar da programação das atividades de recuperação contínua e paralela
e de progressão parcial, orientando e acompanhando sua execução; - Recepcionar e integrar os alunos,
observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes; - Verificar
periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está
justificada sua alteração; - Orientar os alunos na confecção dos assuntos para reunião da Direção e
OAE; - Reunião com Direção, OAE e CP para feedback das reuniões discentes e reorientar professores
e alunos, se necessário, de acordo com as reuniões; - Orientar professores sobre as fichas de
Desempenho, planilhas de transparência e envio de menções para o Conselho de Classe do Vence em
18/04.
Início: 01-04-2019
Fim: 15-04-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Organizar e participar os docentes referente ao Conselho de Classe do
Vence dia 18/04; - Planejar e organizar a divulgação do Vestibulinho 2º semestre 2019, juntamente com
as demais coordenações; - Manifestar e cooperar com projetos propostos pelos docentes,
acompanhando-os e proporcionando feedbacks para retroalimentação dos mesmos; - Planejar e
organizar a Reunião de Pais e Mestres - Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente
a frequência e solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os diários das classes,
garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua alteração; - Coordenar o
desenvolvimento do trabalho docente, junto com os discentes, assegurando alinhamento entre os
Planos de Trabalho Docente com o Plano de Curso.
Início: 16-04-2019
Fim: 30-04-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Organizar e participar de eventos em datas especiais e pertinentes ao
cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos Workshop: - Coordenar ações para a
realização do workshop de profissões com os Coordenadores, Professores e Alunos; - Avaliar o
desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos sobre

estágios, documentos e acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de
Gestão e Negócios do Curso de Administração, proporcionando avaliação e acompanhamento das
turmas; - Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola; - Recepcionar e
integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes; Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpra o planejado
ou está justificada sua alteração; - Reunião com Direção, OAE e CP para feedback das reuniões
discentes e reorientar professores e alunos, se necessário, de acordo com as reuniões;
Início: 01-05-2019
Fim: 15-05-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Organizar e participar de eventos em datas especiais e pertinentes ao
cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos – Pedalando Etec. - Participar das reuniões
de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão
Pedagógica e Acadêmica; - Planejar e organizar a divulgação do Vestibulinho 2º semestre 2018,
juntamente com as demais coordenações; - Recepcionar e integrar os alunos, observando
criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os
diários das classes, garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua
alteração; - Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, junto com os discentes, assegurando
alinhamento entre os Planos de Trabalho Docente com o Plano de Curso; - Fazer horário para o 2º
semestre de 2019 modular.
Início: 16-05-2019
Fim: 31-05-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola; Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela
preservação do meio ambiente; - Coordenar ações para a realização da “Integração da Comunidade
Escolar” – Festa Caipira – Campanha do agasalho, com os Coordenadores, Professores e Alunos; Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado
ou está justificada sua alteração; - Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob
sua coordenação; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de
Administração, proporcionando avaliação e acompanhamento das turmas; - Recepcionar e integrar os
alunos, observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes; - Reunião
com Direção, OAE e CP para feedback das reuniões discentes e reorientar professores e alunos, se
necessário, de acordo com as reuniões; - Orientar professores sobre as fichas de Desempenho,
planilhas de transparência e envio de menções para o Conselho de Classe do Vence em 27/06.
Início: 01-06-2019
Fim: 15-06-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de
Administração viabilizando, inclusive, informações para o conselho de classe final, para a avaliação das
turmas; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a
Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Assessorar a Direção com o
fornecimento de dados e participação no Replanejamento das atividades da Unidade Escolar; Coordenar ações para a realização do Vestibulinho 2º semestre 2018 com os Coordenadores,
Professores e Alunos; - Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e
solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que
a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua alteração; - Coordenar o desenvolvimento
do trabalho docente, junto com os discentes, assegurando alinhamento entre os Planos de Trabalho
Docente com o Plano de Curso; - Organizar e participar os docentes referente ao Conselho de Classe
do Vence dia 27/06.
Início: 16-06-2019
Fim: 30-06-2019
Estado: Finalizado.

Cronograma do Projeto: Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de
Administração viabilizando, inclusive, informações para o conselho de classe final, para a avaliação das
turmas; - Participar da divulgação das normas da Etec e da recepção dos alunos; - Coordenar o
processo de progressão parcial em andamento; - Recepcionar e integrar os alunos, observando
criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os
diários das classes, garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua
alteração; - Reunião com Direção, OAE e CP para feedback das reuniões discentes e reorientar
professores e alunos, se necessário, de acordo com as reuniões.
Início: 01-07-2019
Fim: 15-07-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Participar da divulgação das normas da Etec e da recepção dos alunos; Coordenar o processo de progressão parcial em andamento; - Assessorar a Direção em suas decisões
sobre matricula e transferência, agrupamento de alunos, organização de horários de aulas e calendário
escolar; - Participar da revisão do Projeto Político e Pedagógico – Plano Plurianual de Gestão; - Propor
medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem; - Verificar periodicamente os diários
das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; Propor e coordenar o desenvolvimento de capacitações para professores e auxiliares de instrução; Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a articulação entre os planos dos diversos
componentes; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a
Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Providenciar reuniões do eixo
tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de Administração Integrado ao Ensino Médio e Técnico
Modulara, visando o replanejamento que contemple o cumprimento do currículo e a
interdisciplinaridade; - Providenciar capacitação para professores; - Recepcionar e integrar os alunos,
observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes; - Coordenar o
desenvolvimento do trabalho docente, junto com os discentes, assegurando alinhamento entre os
Planos de Trabalho Docente com o Plano de Curso.
Início: 16-07-2019
Fim: 31-07-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Participar das atividades destinadas a propor e/ou promover cursos
extracurriculares, palestras e visitas técnicas; - Coordenar o planejamento do trabalho docente,
assegurando a articulação entre os planos dos diversos componentes; - Verificar periodicamente os
diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua
alteração; - Participar da programação das atividades de recuperação contínua e paralela e de
progressão parcial, orientando e acompanhando sua execução; - Manifestar e cooperar com projetos
propostos pelos docentes, acompanhando-os e proporcionando feedbacks para retroalimentação dos
mesmos; - Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e solicitando
substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática
docente cumpra o planejado ou está justificada sua alteração; - Reunião com Direção, OAE e CP para
feedback das reuniões discentes e reorientar professores e alunos, se necessário, de acordo com as
reuniões.
Início: 01-08-2019
Fim: 15-08-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito
aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico
de Gestão e Negócios do Curso de Administração, proporcionando avaliação e acompanhamento das
turmas; - Fazer o acompanhamento do Plano de Trabalho Docente; - Organizar e participar de eventos
em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos –
InteractiveEtec 24/08; - Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e
solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que
a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua alteração; - Coordenar o desenvolvimento
do trabalho docente, junto com os discentes, assegurando alinhamento entre os Planos de Trabalho
Docente com o Plano de Curso.
Início: 16-08-2019

Fim: 31-08-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos
com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Avaliar o desempenho dos
docentes e auxiliares de instrução sob coordenação; - Organizar e participar de eventos em datas
especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos – Dia do
Estudante; - Planejar, juntamente com os professores em reunião do eixo tecnológico do curso de
Administração a elaboração da “Semana de Palestras Técnicas” para o modular e para o Vence; Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de
desistentes; - Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpra
o planejado ou está justificada sua alteração; - Reunião com Direção, OAE e CP para feedback das
reuniões discentes e reorientar professores e alunos, se necessário, de acordo com as reuniões.
Início: 01-09-2019
Fim: 15-09-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Participar da gestão das atividades de extensão de serviços a comunidade; Fazer o acompanhamento do Plano de Trabalho Docente, verificando periodicamente os diários das
classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Propor
medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem; - Zelar pelo cumprimento de normas
de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; Planejar e organizar a divulgação do Vestibulinho 1º semestre 2019, juntamente com as demais
coordenações; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de
Administração, viabilizando o Conselho, para avaliação e acompanhamento das turmas; - Recepcionar
e integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes;
- Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, junto com os discentes, assegurando alinhamento
entre os Planos de Trabalho Docente com o Plano de Curso; - Orientar professores sobre as fichas de
Desempenho, planilhas de transparência e envio de menções para o Conselho de Classe do Vence em
04/10.
Início: 16-09-2019
Fim: 30-09-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Organizar e participar os docentes referente ao Conselho de Classe do
Vence dia 04/10; - Participar da programação das atividades de recuperação contínua e paralela,
orientando e acompanhando sua execução; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos
eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Planejar e
Organizar a Reunião de Pais; - Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente a
frequência e solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os diários das classes,
garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está justificada sua alteração; - Reunião com
Direção, OAE e CP para feedback das reuniões discentes e reorientar professores e alunos, se
necessário, de acordo com as reuniões; - Fazer horário para o 1º semestre de 2020 modular.
Início: 01-10-2019
Fim: 15-10-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Verificar a necessidade de Processo Seletivo de docentes, para o 1º
semestre de 2020 Modular e Vence - Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da
escola; - Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o
planejado ou está justificada sua alteração; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de
segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Cooperar com a
Secretaria Acadêmica no processo de Vagas Remanescentes para o Curso de Administração Integrado
ao Ensino Médio; - Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e
solicitando substituição de desistentes; - Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, junto com
os discentes, assegurando alinhamento entre os Planos de Trabalho Docente com o Plano de Curso.
Início: 16-10-2019
Fim: 31-10-2019

Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Coordenar o fechamento do processo de progressão parcial; -Discutir as
ações para a realização do Vestibulinho 1º semestre 2019 com os Coordenadores, Professores e
Alunos; - Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de Administração,
proporcionando avaliação e acompanhamento das turmas; - Participar das reuniões de coordenadores
dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; Recepcionar e integrar os alunos, observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de
desistentes; - Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpra
o planejado ou está justificada sua alteração; - Reunião com Direção, OAE e CP para feedback das
reuniões discentes e reorientar professores e alunos, se necessário, de acordo com as reuniões.
Início: 01-11-2019
Fim: 15-11-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Participar da gestão das atividades de extensão de serviços a comunidade; Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela
preservação do meio ambiente; - Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a
prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Avaliar o desempenho dos
docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Coordenar o desenvolvimento do trabalho
docente, junto com os discentes, assegurando alinhamento entre os Planos de Trabalho Docente com o
Plano de Curso.
Início: 16-11-2019
Fim: 30-11-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso
de Administração Integrado ao Ensino Médio viabilizando, inclusive, com informações que subsidiem o
conselho de classe final, para a avaliação das turmas; - Participar das reuniões de coordenadores dos
diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; Assessorar a Direção com o fornecimento de dados e participação na Avaliação das atividades no ano
de 2019 da Unidade Escolar; - Organizar e participar das apresentações de TCC; - Verificar
periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está
justificada sua alteração; - Reunião com Direção, OAE e CP para feedback das reuniões discentes e
reorientar professores e alunos, se necessário, de acordo com as reuniões; - Orientar professores sobre
as fichas de Desempenho, planilhas de transparência e envio de menções para o Conselho de Classe
do Vence em 17/12.
Início: 01-12-2019
Fim: 15-12-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Participar da gestão das atividades de extensão de serviços à comunidade;
- Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos,
pela preservação do meio ambiente; - Coordenar ações para a realização do “Femtec”, com os
Coordenadores, Professores e Alunos; - Organizar e participar os docentes referente ao Conselho de
Classe do Vence dia 17/12; - Verificação dos diários de classe e levantamento para avaliação do
desempenho dos docentes, para análise e discussão do processo ensino-aprendizagem – pontos
fortes e fracos para possível aprimoramento; - Orientar alunos sobre estágios, documentos e
acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do
Curso de Técnico em Administração, viabilizando, inclusive, informações que subsidiem o conselho
de classe final, para a avaliação das turmas; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos
eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Assessorar
a Direção com o fornecimento de dados e participação na Avaliação das atividades no ano de 2019
da Unidade Escolar; - Correção e orientação dos Planos de Trabalho Docente para 2019 e
organização dos relatórios de estágio. - Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, junto

com os discentes, assegurando alinhamento entre os Planos de Trabalho Docente com o Plano de
Curso.
Início: 16-12-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado.

Histórico

Processo: Aprovado

Título: Demanda Mais
Principais Dados
Cadastrado em: 11-04-2019
Equipe: Eder Junio da Silva, Giselma Cristina Piva, João Otavio Furtado da Silva, Gislaine
Aparecida Lucatte Viana, Alex Lopes Appoloni, Debora Jaqueline Gimenez Fernandes
Fortunato, Mauricio Flavio Canada, Maira de Matos Sobreira, Elaine Siqueira Marques, Marilia
Almeida Chinet, Tatiane da Silva Madureira Pedro, Paloma de Fatima Polizeli, Marcia Cezar de
Oliveira Zanele, Suzimara Regina Batista Rizzo, Thiago Alves da Cruz, e Valdete Aparecida
Zanini Magalhaes (Ninguém solicitou HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-02-2019

Data de Término: 31-12-2019
Tipo de Projeto:
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O presente projeto se justifica na necessidade de formação cidadã dos nossos
munícipes/alunos da Cidade de Fernandópolis e Região, tendo em vista, que o curso técnico
na atualidade abre as portas para o mercado de trabalho, através de uma qualificação
profissional rápida, eficiente e eficaz.

Dados SIG
Responsável: Eder Junio da Silva
CPF: 21711271802
Matrículas: 44841
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 6.5
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes:

Introdução
Objetivo
Aumentar nos cursos técnicos de serviços jurídicos, os índices de candidatos por vagas, para 2
candidatos vagas nos vestibulinhos do 1º e 2º semestres de 2019, nos cursos do programa
vence na sede e modulares da CD EE Carlos Barozzi, e simultaneamente evitar a evasão
escolar fidelizando o aluno em sala de aula.
Justificativa
O presente projeto se justifica na necessidade de formação cidadã dos nossos
munícipes/alunos da Cidade de Fernandópolis e Região, tendo em vista, que o curso técnico
na atualidade abre as portas para o mercado de trabalho, através de uma qualificação
profissional rápida, eficiente e eficaz.
Metodologia
Os docentes dos componentes (IDT, IDP, IDC, IDA, IDE, ECO, PPA, PPC, PPT, PDTCC, PPP,
PPT, STN), estarão incentivando os alunos com a divulgação do Vestibulinho no seu círculo
familiar, círculo de amigos, nas cidades onde moram e trabalham, mídias digitais (redes
sociais), e também, através da divulgação boca a boca na captação de alunos.
Resultado Esperado
Espera-se do presente projeto, elevar a meta dos vestibulinhos 2019 para 02 candidatos por
vagas, oferecidas nos cursos de técnicos em serviços jurídicos no ano de 2019. Em 2018 a
demanda do curso foi 1.45 candidatos por vagas. Devido a necessidade desse profissional no
mercado de trabalho e tendo em vista a demanda de oportunidades, isso incentivará os alunos
a fazer o curso de serviços jurídicos na nossa unidade escolar.
Observações

Metas

Metas PPG: Abrir uma turma do curso de Serviços Jurídicos modular na Sede, no período da tarde, até
o ano de 2020; Atingir o índice de dois candidatos/vaga no Vestibulinho dos cursos de Serviços
Jurídicos, Contabilidade, Agronegócio e Secretariado, nos anos de 2019 e 2020; Aumentar a
participação 20% de discentes voluntariando na Unidade Escolar e suas Classes Descentralizadas a
cada ano até 2024; Aumentar em 20% o número de estagiários durante o ano de 2019
Metas Cetec:

Recursos
Não possui recursos.

Atividades
Cronograma de atividades: Realização de Oficinas Práticas para contextualizar o curso no dia a dia
dos alunos; visitas de divulgação nas escolas da cidade de Fernandópolis e Região com a presença de
alunos matriculados no curso para incentivar os demais; divulgação em programas de rádio local,
publicidades em jornais da região, e divulgação de palestras técnicas e eventos relacionados ao curso
em redes sociais, ressaltando os casos de sucesso.
Início: 01-02-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado.

Histórico

Processo: Aprovado

Título: Projeto de Coordenação de Curso Técnico em Serviços Jurídicos
Principais Dados
Cadastrado em: 01-04-2019
Equipe: Eder Junio da Silva, Giselma Cristina Piva, João Otavio Furtado da Silva, Gislaine
Aparecida Lucatte Viana, Alex Lopes Appoloni, Debora Jaqueline Gimenez Fernandes
Fortunato, Maira de Matos Sobreira, Marilia Almeida Chinet, Tatiane da Silva Madureira Pedro,
Paloma de Fatima Polizeli, Suzimara Regina Batista Rizzo e Valdete Aparecida Zanini
Magalhaes (Ninguém solicitou HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-02-2019
Data de Término: 31-12-2019
Tipo de Projeto:
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar

Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: Esse projeto de coordenação de curso se justifica pela necessidade do coordenador
de curso ser um líder que incentiva sua equipe, um mediador que favoreça a implantação de
mudanças no processo de ensino e aprendizado na busca da excelência de ensino, sempre
estimulando a criatividade, o compartilhamento de ideias, o trabalho em equipe de seus
coordenados, alunos e comunidade escolar. O coordenador de curso precisa ser um
profissional pro-ativo apresentando oportunidades para seus coordenados. A importância do
coordenador numa instituição de ensino é que esse profissional deve ser uma pessoa de amplo
relacionamento no meio acadêmico como no meio profissional. É um profissional que inspira
confiança, credibilidade, com seus professores e alunos. Sendo assim, o coordenador de curso
será o mediador entre aluno, escola, direção e comunidade escolar, com intuito de motivar sua
equipe de professores, discutir, planejar e executar ações e metas a serem cumpridas, para
que a escola possa alcançar os resultados esperados, e assim, capacitar nossos alunos para
que tenham destaque no mercado de trabalho.

Dados SIG
Responsável: Eder Junio da Silva
CPF: 21711271802
Matrículas: 44841
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 6.5
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes:

Introdução
Objetivo
Objetivo Geral:
Alcançar nos cursos de técnicos de serviços jurídicos, os índices mínimos de 25 formandos por tuma,
para que o curso se mantenha na classe descentralizada EE Carlos Barozzi. E simultaneamente evitar
a evasão escolar fidelizando o aluno em sala de aula.
Objetivo Específico:
Nosso objetivo é cumprir a legislação pertinente ao curso e a escola, além disso, planejar e acompanhar
avaliações diárias e programadas pelos professores. Supervisionar o registro de atividades pedagógicas
e acadêmicas baseadas no projeto político pedagógico da unidade escolar.
Ademais, trabalhar as defasagens e dificuldades de aprendizagem de nossos alunos, proporcionando
uma recuperação contínua e diária. Como também acompanhar a frequência dos alunos em sala de
aula, mantendo contato com aqueles que estão faltando, para que não haja evasão escolar.
O coordenador juntamente com sua equipe de professores deverá promover palestras motivacionais
relacionadas a área de atuação do profissional técnico em serviços jurídicos. E ainda, promover a
interdisciplinaridade dos componentes curriculares, onde ambos devem se complementar, sem
distinção de preferência de um ou de outro, pois todos os componentes são de extrema importância
para o ciclo de aprendizado do aluno. Assim, formaremos excelentes profissionais que terão destaque
no mercado de trabalho atual.
Objetivo Geral:
Alcançar nos cursos de técnicos de serviços jurídicos, os índices mínimos de 25 formandos por tuma,
para que o curso se mantenha na classe descentralizada EE Carlos Barozzi. E simultaneamente evitar
a evasão escolar fidelizando o aluno em sala de aula.
Objetivo Específico:
Nosso objetivo é cumprir a legislação pertinente ao curso e a escola, além disso, planejar e acompanhar
avaliações diárias e programadas pelos professores. Supervisionar o registro de atividades pedagógicas
e acadêmicas baseadas no projeto político pedagógico da unidade escolar.

Ademais, trabalhar as defasagens e dificuldades de aprendizagem de nossos alunos, proporcionando
uma recuperação contínua e diária. Como também acompanhar a frequência dos alunos em sala de
aula, mantendo contato com aqueles que estão faltando, para que não haja evasão escolar.
O coordenador juntamente com sua equipe de professores deverá promover palestras motivacionais
relacionadas a área de atuação do profissional técnico em serviços jurídicos. E ainda, promover a
interdisciplinaridade dos componentes curriculares, onde ambos devem se complementar, sem
distinção de preferência de um ou de outro, pois todos os componentes são de extrema importância
para o ciclo de aprendizado do aluno. Assim, formaremos excelentes profissionais que terão destaque
no mercado de trabalho atual.
A meta para o Curso Técnico de Serviços Jurídicos Modular é reduzir a evasão escolar:
A turma 12 que está no módulo II no 1º Semestre de 2019, atualmente está com 30 alunos em sala de
aula. Nossa meta é chegar no 2º semestre de 2019 com pelo menos 27 alunos matriculados no módulo
III, e finalizar o curso dentro dos índices legais exigidos para manutenção do curso.
A Tuma 11 que está no módulo III no 1º Semestre de 2019, atualmente está com 25 alunos em sala de
aula. Nossa meta é manter 100% dos aulos em sala de aula, e finalizar o curso dentro dos índices
legais exigidos para manutenção do curso.
Com relação ao Curso de Serviços Jurídicos Integrado ao Ensino Médio, a meta para o módulo II do
vence que atualmente tem 41 alunos em sala, é chegar no 2º semestre de 2019 com pelo menos 39
alunos matriculados no módulo III. E para o atual módulo III do vence que está com 39 alunos em sala
de aula, a meta é finalizar o curso com pelo menos 37 alunos formados.
Tornar o ambiente escolar mais atrativo, participativo e acolhedor para fidelizar o aluno, fazendo com
que o mesmo frequente a escola não só nos horários de aulas, como também em períodos diversos e
atividades disponibilizadas.
Justificativa
Esse projeto de coordenação de curso se justifica pela necessidade do coordenador de curso ser um
líder que incentiva sua equipe, um mediador que favoreça a implantação de mudanças no processo de
ensino e aprendizado na busca da excelência de ensino, sempre estimulando a criatidade, o
compartilhamento de ideias, o trabalho em equipe de seus coordenados, alunos e comunidade escolar.
O coordenador de curso precisa ser um profissional pro-ativo apresentando oportunidades para seus
coordenados. A importância do coordenador numa instuiçao de ensino é que esse profissional deve ser
uma pessoa de amplo relacionamento no meio acadêmico como no meio profissional. É um profissional
que inspira confiança, credibilidade, com seus professores e alunos.
Sendo assim, o coordenador de curso será o mediador entre aluno, escola, direção e comunidade
escolar, com intuito de motivar sua equipe de professores, discutir, planejar e executar ações e metas a
serem cumpridas, para que a escola possa alcançar os resultados esperados, e assim, capacitar
nossos alunos para que tenham destaque no mercado de trabalho.
Metodologia
Por meio do planejamento no inicio dos semestres, reuniões mensais de curso, juntamente com o apoio
da Coordenadora Pedagógica e da Orientadora de Apoio Educacional, orientaremos os professores a
utilizar-se da interdisciplinaridade no decorrer do curso, utilizando diferentes metodologias de ensino e
aprendizagem, instrumentos de avaliações diversificados, recuperação contínua, e em casos de déficit
de aprendizagem aplicar o PAA – Programa de Acompanhamento de Aprendizagem, com intuito de
elevar a permanência do aluno no curso, reduzindo assim o número de faltas e consequentemente
progressões e retenções.
Resultado Esperado
Atingir a meta de redução da evasão de alunos para o técnico em serviços jurídicos modular da turma
12 (módulo II – 1º Semestre 2019) que atualmente está com 30 alunos em sala de aula, nossa meta é
chegar no 2º semestre de 2019 com pelo menos 27 alunos matriculados no módulo III. Para turma 11
(módulo III – 1º Semestre 2019), que atualmente está com 25 alunos em sala de aula, nossa meta é
manter 100% dos alunos em sala, e finalizar o curso dentro dos índices legais exigidos para sua
manutenção na Classe Descentralizada EE Carlos Barozzi.
Com relação ao Curso Técnico de Serviços Jurídicos Integrado ao Ensino Médio (Programa VENCE), a
meta para o módulo II (1º Semestre 2019) que atualmente tem 41 alunos em sala, é chegar no 2º
semestre de 2019 com pelo menos 39 alunos matriculados no módulo III. E para o atual módulo III (1º

Semestre 2019) que está com 39 alunos em sala de aula, a meta é finalizar o curso com pelo menos 37
alunos formados.
Elevar a meta do vestibulinho para 02 candidatos por vagas, oferecidas nos cursos de técnicos em
serviços jurídicos no ano de 2019. Em 2018 a demanda do curso foi 1.45 candidatos por vagas.
Observações

Metas
Metas PPG: Abrir uma turma do curso de Serviços Jurídicos modular na Sede, no período da tarde, até
o ano de 2020; Atingir o índice de dois candidatos/vaga no Vestibulinho dos cursos de Serviços
Jurídicos, Contabilidade, Agronegócio e Secretariado, nos anos de 2019 e 2020; Aumentar a
participação 20% de discentes voluntariando na Unidade Escolar e suas Classes Descentralizadas a
cada ano até 2024; Diminuir em 20% os gastos com os danos ao patrimônio da Escola até o ano de
2019; Aumentar em 20% o número de estagiários durante o ano de 2019.
Metas Cetec:

Recursos
Não possui recursos.

Atividades
Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, coordenação
pedagógica, orientação de apoio educacional, assistente técnico administrativo, diretorias de serviço
administrativo e acadêmico, para discussões de assuntos relativos ao andamento dos cursos,
objetivando a resolução de possíveis problemas e dificuldades, bem como definir estratégias e
mecanismos que contribuam para o melhor andamento e funcionamento dos cursos; - Assessorar a
Direção em suas decisões sobre matricula e transferência, agrupamento de alunos, organização de
horários de aulas e calendário escolar; - Participar da divulgação das normas da Etec e da recepção
dos alunos; - Realizar reuniões de planejamento para o 1º semestre de 2019 com os docentes; Recepcionar e integrar os Alunos dos cursos de Serviços Jurídicos Modular e Vence, observando
criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os
diários das classes pelo NSA, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada
sua alteração; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de gestão e negócios dos Cursos Técnicos
em Serviços Jurídicos; - Disponibilizar PTD´s no NSA para os docentes. - Conferência dos PTD`s do 1º
Semestre de 2019; - Planejar e organizar avaliação diagnóstica; - Acompanhar orientação aos
docentes; - Acompanhar alunos de vagas remanescentes; - Acompanhar os pedidos de aproveitamento
de estudos; - Participar da Reunião Pedagógica e do Planejamento de Curso com a Coordenação
Pedagógica e Direção; - Eleição do representante de sala.
Início: 01-02-2019
Fim: 15-02-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS.
Adm. e Acad.; - Aplicar avaliação diagnóstica; - Acompanhar frequência dos alunos diariamente pelo
NSA. Solicitando a substituição dos alunos desistentes; - Orientar dos professores na organização das
atividades relativas ao processo de aproveitamento de estudos; - Propor medidas que visem à melhoria
do processo ensino-aprendizagem; - Propor e coordenar o desenvolvimento de capacitações para
professores e auxiliares de instrução; - Orientar o corpo docente quanto à elaboração de avaliações; Auxiliar o Assistente Técnico Administrativo (ATA) na prospecção de parcerias ofertando oportunidades

de estágios e empregos; - Planejar e organizar junto ao corpo docente projetos interdisciplinares; Realizar reunião com os alunos para que eles façam um levantamento das pendências, sugestões e
críticas para reunião mensal dos representantes de salas com a Direção da Escola; - Promover visitas
técnicas.
Início: 16-02-2019
Fim: 28-02-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS.
Adm. e Acad.; - Reunião com a Direção para apontamento das pendências, sugestões, críticas e
elogios da reunião mensal com os representantes discentes; - Orientar os docentes para o fim da
entrega do PTD; - Reunião com as turmas para discutir oficinas e ideias para o evento “Dia da EscolaFamília (e IntegraEtec)”; - Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a articulação
entre os planos dos diversos componentes; - Verificar periodicamente os diários das classes pelo NSA,
garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Participar da
programação das atividades de recuperação contínua e de progressão parcial, orientando e
acompanhando sua execução; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Fazer o acompanhamento do
Plano de Trabalho Docente pelo NSA; - Orientar alunos em estágios, documentos e acompanhamento
de estágios.
Início: 01-03-2019
Fim: 15-03-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS.
Adm. e Acad.; - Reorientar docentes e alunos, de acordo com o feedbach da direção, sobre a reunião
com os discentes; - Reunir com alunos e professores para organizar as oficinas e ajustes na
participação do “Dia da Escola-Família (e IntegraEtec)”; - Informar aos Participantes da APM que haverá
assembleia geral ordinária da associação de pais e mestre no dia 19/03/19; - Participar das Reuniões
do Conselho de Escola; - Reuniões de Curso do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios, nos Cursos de
Serviços Jurídicos; - Verificar periodicamente os diários das classes através do NSA, garantindo que a
prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Participar da programação das
atividades de recuperação contínua e de progressão parcial, orientando e acompanhando sua
execução; - Fazer o acompanhamento do Plano de Trabalho Docente pelo NSA; - Avaliar o
desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob coordenação; - Realizar reunião com os alunos
para que eles façam um levantamento das pendências, sugestões e críticas para reunião mensal dos
representantes de salas com a Direção da Escola; - Estudar a necessidade da realização de abertura
de processo seletivo para docentes do curso, para o semestre sequinte (2º Semestre de 2019).
Início: 16-03-2019
Fim: 31-03-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS.
Adm. e Acad.; - Reunião com a Direção para apontamento das pendências, sugestões, críticas e
elogios da reunião mensal com os representantes discentes; - Reorientar docentes e alunos, de acordo
com o feedbach da direção, sobre a reunião com os discentes; - Supervisionar as atividades realizadas
nos ambientes didáticos da escola; - Verificar periodicamente os diários das classes pelo NSA,
garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Zelar pelo
cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela
preservação do meio ambiente; - Coordenar ações para a realização do workshop de profissões com os
Coordenadores, Professores e Alunos; - Coordenar ações para a realização da divulgação do
Vestibulinho 2º semestre 2019 com os Coordenadores, Professores e Alunos; - Avaliar o desempenho
dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos sobre estágios,
documentos e acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de gestão e
negócios dos Cursos de Serviços Jurídicos, proporcionando avaliação e acompanhamento das turmas; -

Organizar e participar de eventos em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec
– Calendário de Eventos – Workshop de Profissões e Pedalando Etec; - Nos dias 04/04 e 11/04
disponibilizar atividade do conselho de classe (Classroom).
Início: 01-04-2019
Fim: 15-04-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS.
Adm. e Acad.; - Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola; - Verificar
periodicamente os diários das classes pelo NSA, garantindo que a prática docente cumpre o planejado
ou está justificada sua alteração; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Coordenar ações para a
realização do workshop de profissões com os Coordenadores, Professores e Alunos; - Coordenar ações
para a realização da divulgação do Vestibulinho 2º semestre 2019 com os Coordenadores, Professores
e Alunos; - Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; Orientar alunos sobre estágios, documentos e acompanhamento de estágios; - Organizar e participar de
eventos em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos
– Workshop de Profissões e Pedalando Etec; - Acompanhar frequência no NSA semanalmente
Início: 16-04-2019
Fim: 30-04-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS.
Adm. e Acad.; - Semana Paulo Freire, fazer divulgação com todas as turmas; - Participar do Conselho
de Classe Intermediário; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito
aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Verificar periodicamente os diários das
classes pelo NSA, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua
alteração; - Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; Orientar alunos sobre estágios, documentos e acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do
eixo tecnológico de gestão e negócios do Curso de Serviços Jurídicos, viabilizando, inclusive,
informações para o conselho de classe final, para a avaliação das turmas; - Assessorar a Direção com o
fornecimento de dados e participação no replanejamento das atividades da Unidade Escolar; - Realizar
atividades para o Workshop de profissões; - Realizar reunião com os alunos para que eles façam um
levantamento das pendências, sugestões e críticas para reunião mensal dos representantes de salas
com a Direção da Escola; - Acompanhar frequência no NSA semanalmente; - Orientar dos dicentes a
levantar as pendências, pontos positivos e negativos, críticas, sugestões e elogios, para reunião com a
direção da escola.
Início: 01-05-2019
Fim: 15-05-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS.
Adm. e Acad.; - Reunião com a Direção para apontamento das pendências, sugestões, críticas e
elogios da reunião mensal com os representantes discentes; - Reorientar docentes e alunos, de acordo
com o feedback da direção, sobre a reunião com os discentes; - Participar do Conselho de Classe
Intermediário; - Reunião com a Direção para apontamento das pendências, sugestões, críticas e elogios
da reunião mensal com os representantes discentes; - Verificar periodicamente os diários das classes
pelo NSA, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos
sobre estágios, documentos e acompanhamento de estágios; - Acompanhar o corpo docente no
desenvolvimento de projetos interdisciplinares; - Organizar visitas técnicas; - Acompanhar frequência no
NSA semanalmente.
Início: 16-05-2019
Fim: 31-05-2019
Estado: Finalizado.

Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS.
Adm. e Acad.; - Participar das reuniões do conselho de escola; - Comunicar aos alunos membros da
APM que no dia 19/06/19 haverá assembleia geral ordinária da associação de pais e mestre; - Verificar
periodicamente os diários das classes pelo NSA, garantindo que a prática docente cumpre o planejado
ou está justificada sua alteração; - Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob
sua coordenação; - Orientar alunos sobre estágios, documentos e acompanhamento de estágios; Assessorar a Direção com o fornecimento de dados e participação no replanejamento das atividades da
Unidade Escolar; - Divulgar e incentivar a participação docente nos cursos de capacitações oferecidos
pelo Centro Paula Souza; - Acompanhar frequência no NSA semanalmente; - Promover visitas técnicas;
- Elaborar juntamente com a Coordenação Pedagógica o horário de aulas para o 2º semestre letivo.
Início: 01-06-2019
Fim: 15-06-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS.
Adm. e Acad.; - Participar das reuniões do conselho de escola; - Verificar periodicamente os diários das
classes pelo NSA, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua
alteração; - Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; Orientar alunos sobre estágios, documentos e acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do
eixo tecnológico de gestão e negócios do Curso de Serviços Jurídicos, inclusive, informações para o
conselho de classe final, para a avaliação das turmas; - Verificar periodicamente os diários das classes
pelo NSA, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; Realizar reunião com os alunos para que eles façam um levantamento das pendências, sugestões e
críticas para reunião mensal dos representantes de salas com a Direção da Escola; - Acompanhar
frequência no NSA semanalmente.
Início: 16-06-2019
Fim: 30-06-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS.
Adm. e Acad.; - Reunião com a Direção para apontamento das pendências, sugestões, críticas e
elogios da reunião mensal com os representantes discentes; - Reorientar docentes e alunos, de acordo
com o feedback da direção, sobre a reunião com os discentes; - Assessorar a Direção em suas
decisões sobre matricula e transferência, agrupamento de alunos, organização de horários de aulas e
calendário escolar; - Participar da divulgação das normas da Etec e da recepção dos alunos; Recepcionar e integrar os Alunos dos cursos de Serviços Jurídicos, observando criteriosamente a
frequência e solicitando substituição de alunos desistentes; - Participar da elaboração do Projeto
Político e Pedagógico – Plano Plurianual de Gestão; - Propor medidas que visem à melhoria do
processo ensino-aprendizagem; - Verificar periodicamente os diários das classes no NSA, garantindo
que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Propor e coordenar o
desenvolvimento de capacitações para professores e auxiliares de instrução; - Coordenar o
planejamento do trabalho docente, assegurando a articulação entre os planos dos diversos
componentes através do NSA; - Providenciar capacitação para professores; - Acompanhar frequência
no NSA semanalmente; - Acompanhar os alunos em visitas técnicas; - Participar do conselho de classe
final.
Início: 01-07-2019
Fim: 15-07-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS.
Adm. e Acad.; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de gestão e negócios dos Cursos de Serviços
Jurídicos, visando à confecção do plano de trabalho docente que contemple o cumprimento do currículo
e a interdisciplinaridade; - Assessorar a Direção em suas decisões sobre matricula e transferência,

agrupamento de alunos, organização de horários de aulas e calendário escolar; - Participar da
divulgação das normas da Etec e da recepção dos alunos; - Recepcionar e integrar os Alunos dos
cursos de Serviços Jurídicos, observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de
alunos desistentes; - Participar da elaboração do Projeto Político e Pedagógico – Plano Plurianual de
Gestão; - Propor medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem; - Verificar
periodicamente os diários das classes pelo NSA, garantindo que a prática docente cumpre o planejado
ou está justificada sua alteração; - Propor e coordenar o desenvolvimento de capacitações para
professores e auxiliares de instrução; - Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a
articulação entre os planos dos diversos componentes através do NSA; - Providenciar capacitação para
professores; - Acompanhar frequência no NSA semanalmente.
Início: 16-07-2019
Fim: 31-07-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, coordenação
pedagógica, orientação de apoio educacional, assistente técnico administrativo, diretorias de serviço
administrativo e acadêmico, para discussões de assuntos relativos ao andamento dos cursos,
objetivando a resolução de possíveis problemas e dificuldades, bem como definir estratégias e
mecanismos que contribuam para o melhor andamento e funcionamento dos cursos; - Assessorar a
Direção em suas decisões sobre matricula e transferência, agrupamento de alunos, organização de
horários de aulas e calendário escolar; - Participar da divulgação das normas da Etec e da recepção
dos alunos; - Realizar reuniões de planejamento para o 2º semestre de 2019; - Recepcionar e integrar
os Alunos dos cursos de Serviços Jurídicos Modular e Vence, observando criteriosamente a frequência
e solicitando substituição de desistentes; - Verificar periodicamente os diários das classes pelo NSA,
garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Conferência
dos PTD`s do 2º Semestre de 2019; - Participar da Reunião Pedagógica e do Planejamento; Acompanhar frequência no NSA semanalmente; - Manifestar e cooperar com projetos propostos pelos
docentes, acompanhando-os e proporcionando feedbacks para dos mesmos; - Realizar reunião com os
alunos para que eles façam um levantamento das pendências, sugestões e críticas para reunião mensal
dos representantes de salas com a Direção da Escola; - Eleição de Representante de Sala dos Cursos
Modulares.
Início: 01-08-2019
Fim: 15-08-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA,
DS. Adm. e Acad.; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de gestão e negócios dos Cursos
Técnicos em Serviços Jurídicos; - Reunião com a Direção para apontamento das pendências,
sugestões, críticas e elogios da reunião mensal com os representantes discentes; - Reorientar docentes
e alunos, de acordo com o feedbach da direção, sobre a reunião com os discentes; - Relembrar o corpo
docente do início da entrega dos PTD´s do 2º Semestre de 2019; - Participar e incentivar a participação
de alunos e da comunidade escolar do “Evento Dia da Escola-família e Integraetec”; - Participar da
reunião de conselho de escola; - Informar aos participantes da APM que no dia 29/08/19 haverá
assembleia geral ordinária da associação de pais e mestre; - Coordenar o planejamento do trabalho
docente, assegurando a articulação entre os planos dos diversos componentes; - Verificar
periodicamente os diários das classes pelo NSA, garantindo que a prática docente cumpre o planejado
ou está justificada sua alteração; - Participar da programação das atividades de recuperação contínua e
de progressão parcial, orientando e acompanhando sua execução; - Manifestar e cooperar com projetos
propostos pelos docentes, acompanhando-os e proporcionando feedbacks dos mesmos; - Zelar pelo
cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela
preservação do meio ambiente; - Fazer o acompanhamento do Plano de Trabalho Docente pelo NSA; Acompanhar frequência no NSA semanalmente.
Início: 16-08-2019
Fim: 31-08-2019
Estado: Finalizado.

Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS.
Adm. e Acad.; - Realizar reunião com os alunos para que eles façam um levantamento das pendências,
sugestões e críticas para reunião mensal dos representantes de salas com a Direção da Escola; Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola; - Verificar periodicamente os
diários das classes pelo NSA, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada
sua alteração; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos
direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Coordenar ações para a realização do “Etec na
Praça” com os Coordenadores, Professores e Alunos; - Coordenar ações para a realização da
divulgação do Vestibulinho 1º semestre 2020 com os Coordenadores, Professores e Alunos; - Avaliar o
desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos sobre
estágios, documentos e acompanhamento de estágios; - Planejar e organizar, juntamente com os
professores dos cursos de Serviços Jurídicos, a formação das equipes para participação do “Etec na
Praça”; - Acompanhar frequência no NSA semanalmente; - Acompanhar os projetos definidos no Plano
Plurianual de Gestão.
Início: 01-09-2019
Fim: 15-09-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS.
Adm. e Acad.; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de gestão e negócios dos Cursos de Serviços
Jurídicos, proporcionando avaliação e acompanhamento das turmas; - Reunião com a Direção para
apontamento das pendências, sugestões, críticas e elogios da reunião mensal com os representantes
discentes; - Reorientar docentes e alunos, de acordo com o feedbach da direção, sobre a reunião com
os discentes; - Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola; - Verificar
periodicamente os diários das classes pelo NSA, garantindo que a prática docente cumpre o planejado
ou está justificada sua alteração; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Coordenar ações para a
realização do “Etec na Praça” com os Coordenadores, Professores e Alunos; - Coordenar ações para a
realização da divulgação do Vestibulinho 1º semestre 2020 com os Coordenadores, Professores e
Alunos; - Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar
alunos sobre estágios, documentos e acompanhamento de estágios; - Acompanhar frequência no NSA
semanalmente.
Início: 16-09-2019
Fim: 30-09-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA,
DS. Adm. e Acad.; - Participar do Conselho de Classe; - Coordenar o fechamento do processo de
progressão parcial; - Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola; Verificar periodicamente os diários das classes pelo NSA, garantindo que a prática docente cumpre o
planejado ou está justificada sua alteração; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de
segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Avaliar o
desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos sobre
estágios, documentos e acompanhamento de estágios; - Acompanhar frequência no NSA
semanalmente; - Realizar reunião com os alunos para que eles façam um levantamento das
pendências, sugestões e críticas para reunião mensal dos representantes de salas com a Direção da
Escola.
Início: 01-10-2019
Fim: 15-10-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS.
Adm. e Acad.; - Reunião com a Direção para apontamento das pendências, sugestões, críticas e
elogios da reunião mensal com os representantes discentes; - Reorientar docentes e alunos, de acordo

com o feedbach da direção, sobre a reunião com os discentes; - Coordenar o fechamento do processo
de progressão parcial; - Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola; Verificar periodicamente os diários das classes pelo NSA, garantindo que a prática docente cumpre o
planejado ou está justificada sua alteração; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de
segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Avaliar o
desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos sobre
estágios, documentos e acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de
gestão e negócios dos Cursos de Serviços Jurídicos, proporcionando avaliação e acompanhamento das
turmas; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a
Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Organizar atividades e participar do
evento Etec na Praça; - Acompanhar frequência no NSA semanalmente; - Acompanhar os projetos
definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Estudar a necessidade da realização de processo seletivo
para docentes do curso, para o próximo semestre letivo.
Início: 16-10-2019
Fim: 31-10-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS.
Adm. e Acad.; - Participar da gestão das atividades de extensão de serviços à comunidade; - Zelar pelo
cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela
preservação do meio ambiente; - Verificar periodicamente os diários das classes pelo NSA, garantindo
que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Avaliar o desempenho dos
docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos sobre estágios, documentos
e acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de gestão e negócios dos
Cursos de Serviços Jurídicos, inclusive, com informações que subsidiem o conselho de classe final,
para a avaliação das turmas; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos
tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Assessorar a
Direção com o fornecimento de dados e participação na Avaliação das atividades no ano de 2019 da
Unidade Escolar; - Acompanhar frequência no NSA semanalmente; - Submeter projeto de coordenação
de curso para direção da escola. - Elaborar juntamente com a Coordenadora Pedagógica o horário de
aulas para o 1º semestre de 2020.
Início: 01-11-2019
Fim: 15-11-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS.
Adm. e Acad.; - Informar aos participantes da APM que no dia 25/11/19, haverá assembleia geral
ordinária da associação de pais e mestre; - Participar das reuniões do conselho de escola; - Participar
da gestão das atividades de extensão de serviços à comunidade; - Zelar pelo cumprimento de normas
de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; Verificar periodicamente os diários das classes pelo NSA, garantindo que a prática docente cumpre o
planejado ou está justificada sua alteração; - Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de
instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos sobre estágios, documentos e acompanhamento de
estágios; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de gestão e negócios dos Cursos de Serviços
Jurídicos, inclusive, com informações que subsidiem o conselho de classe final, para a avaliação das
turmas; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a
Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Assessorar a Direção com o
fornecimento de dados e participação na Avaliação das atividades no ano de 2019 da Unidade Escolar;
- Organizar e participar de eventos em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da
Etec – Calendário de Eventos; - Acompanhar frequência no NSA semanalmente; - Acompanhar os
projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão; - Realizar reunião com os alunos para que eles façam
um levantamento das pendências, sugestões e críticas para reunião mensal dos representantes de
salas com a Direção da Escola.
Início: 16-11-2019
Fim: 30-11-2019
Estado: Não realizado.

Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS.
Adm. e Acad.; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de gestão e negócios dos Cursos de Serviços
Jurídicos, inclusive, com informações que subsidiem o conselho de classe final, para a avaliação das
turmas; - Reunião com a Direção para apontamento das pendências, sugestões, críticas e elogios da
reunião mensal com os representantes discentes; - Participar do conselho de classe final; - Participar da
gestão das atividades de extensão de serviços à comunidade; - Verificar periodicamente os diários das
classes pelo NSA, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua
alteração; - Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; Participar das reuniões Pedagógicas; - Acompanhar frequência no NSA semanalmente; - Coordenar a
avaliação final da classe descentralizada EE Carlos Barozzi.
Início: 01-12-2019
Fim: 15-12-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma de Atividades Coordenação de Curso - Serviços Jurídicos Modular e Programa
VENCE: Participar das reuniões semanais com a direção, coordenações de cursos, CP, OAE, ATA, DS.
Adm. e Acad.; - Participar da gestão das atividades de extensão de serviços à comunidade; - Zelar pelo
cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela
preservação do meio ambiente; - Verificar periodicamente os diários das classes pelo NSA, garantindo
que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Avaliar o desempenho dos
docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos sobre estágios, documentos
e acompanhamento de estágios; - Assessorar a Direção com o fornecimento de dados e participação na
Avaliação das atividades no ano de 2019 da Unidade Escolar; - Participar da formatura/colação de grau;
- Acompanhar frequência no NSA semanalmente; - Assessorar a Direção em suas decisões sobre
matricula e transferência, agrupamento de alunos, organização de horários de aulas e calendário
escolar.
Início: 16-12-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado.

Histórico

Processo: Aprovado

Título: Juntos Somos Mais Fortes
Principais Dados
Cadastrado em: 09-04-2019
Equipe: Fabio Rodrigo dos Santos e Marilia Almeida Chinet (Ninguém solicitou HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-02-2019
Data de Término: 31-01-2020
Tipo de Projeto:
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: Nas aplicações do Vestibulinho tem comparecido cerca de 75% do total de
professores, enquanto que o ideal seria uma participação mais efetiva, o que proporcionaria
mais facilidade na organização do evento e, consequentemente, oneraria menos os cofres da
APM.

Dados SIG
Responsável: Fabio Rodrigo dos Santos
CPF: 22502024862
Matrículas: 23130, 26464
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 0
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes:

Introdução
Objetivo
Aumentar em 20% a participação dos professores na aplicação do Vestibulinho e em parcerias com a
Escola.
Justificativa
Nas aplicações do Vestibulinho tem comparecido cerca de 75% do total de professores, enquanto que o
ideal seria uma participação mais efetiva, o que proporcionaria mais facilidade na organização do
evento e, consequentemente, oneraria menos os cofres da APM.
Metodologia
Realização de palestras motivacionais por ocasião das reuniões pedagógicas, demonstrando a
importância da cooperação da equipe de professores para a consecução de resultados positivos e
economia de verbas da APM.
Resultado Esperado
Participação efetiva, pelo menos de 95%, dos professores da Escola nos Vestibulinhos e em eventos da
Escola.
Observações

Metas
Metas PPG: Aumentar em 20% a participação dos professores na aplicação do Vestibulinho e em
parcerias com a Escola no ano de 2019.

Metas Cetec:

Recursos
Não possui recursos.

Atividades
Envolvimento da Equipe: por ocasião das reuniões pedagógicas, as Diretorias de Serviços
Administrativa e Acadêmica proporcionarão momentos de reflexão e importância das atividades e
participação de toda a equipe nos Vestibulinhos.
Início: 01-06-2019
Fim: 21-09-2019
Estado: Não realizado.

Histórico

Processo: Aprovado

Título: Coordenação de Curso Secretariado
Principais Dados
Cadastrado em: 29-03-2019
Equipe: Paloma de Fatima Polizeli, Mariele Cogo Pessoa de Carvalho Keysa KatiereGarcia
Secatti, Vivien dos Santos Carneiro Lopes, Marica Cezar de Oliveira Zanele, Luiz Henrique
Balbo, Gustavo Tadeu Moretti de Souza, Tatiane da Silva Madureira Pedro, Suzimara Regina
Batista Rizzo, Gislaine Aparecida Lucatte Viana e Valdete Aparecida Zanini Magalhaes
(Ninguém solicitou HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-02-2019
Data de Término: 31-12-2019
Tipo de Projeto:
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O projeto se justificasse a partir da importância do profissional coordenador do curso
de Secretariado que cabe as ações destinadas ao planejamento, o acompanhamento, a
avaliação e o registro das atividades técnicas e pedagógicas, orientar, acompanhar e gerenciar
a atuação dos docentes e alunos do curso, construir junto com toda a equipe o conteúdo
ministrado. Através da coordenação do curso, é elaborado junto com a equipe docente visitas
técnicas, aulas práticas e dinâmicas, realização de parcerias de estágios, divulgação do curso
e pesquisas de mercado, elaboração de estratégias para controle da evasão, promovendo a
formação técnica correspondente as competências e habilidades dos profissionais técnicos em
secretariado atingindo os índices desejados

Dados SIG
Responsável: Paloma de Fatima Polizeli
CPF: 45054468838
Matrículas: 62402
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 19.5
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes:

Introdução
Objetivo
Objetivo Geral:
Promover a formação técnica dos alunos para prepará-los como cidadãos atuantes na comunidade.
Objetivos Específicos:
Os objetivos específicos deste projeto de trabalho são:
 Promover que o desenvolvimento das competências, habilidades, atitudes e valores pelos
docentes, por meio de atividades teóricas e principalmente práticas para que se obtenha de
maneira satisfatória a inserção dos alunos no mercado de trabalho;
 Introduzir novas práticas educativas que possibilitem o aperfeiçoamento do ensino e da
aprendizagem;




Incentivar a capacitação dos docentes em busca de inovações metodológicas que insiram novas
práticas, que proporcionem a diminuição da evasão escolar;
Desenvolver ações com a equipe escolar, utilizando abordagens interdisciplinares e
contextualizadas, por meio de projetos.

C. META(S) DO PROJETO (associada à meta do Projeto de Coordenação Pedagógica)
 Incentivar hábito de estudo, em 20 % no ano de 2019.
 Redução em 50% na taxa de evasão durante o ano de 2019
 Terminar o segundo semestre com 32 alunos.
Justificativa
O projeto se justifica pois cabe ao coordenador do curso de Secretariado desenvolver ações
destinadas ao planejamento, o acompanhamento, a avaliação e o registro das atividades técnicas e
pedagógicas, orientar, acompanhar e gerenciar a atuação dos docentes e alunos do curso, construir
junto com toda a equipe o conteúdo ministrado.
Com a realização de parcerias envolvendo a coordenação do curso e os docentes, serão
elaboradas visitas técnicas, aulas práticas e dinâmicas, realização de parcerias de estágios, divulgação
do curso e pesquisas de mercado, elaboração de estratégias para controle da evasão, promovendo a
formação técnica correspondente as competências e habilidades dos profissionais técnicos em
secretariado atingindo os índices desejados.
Metodologia
Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, entre os Planos de Trabalho docente com o plano
de curso.
Acompanhar o cumprimento das aulas previstas e dadas e das reposições/substituição quando houver.
Supervisionar e acompanhar o planejamento e execução dos trabalhos de conclusão de curso.
Promover reuniões de curso, de acordo com o calendário escolar.
Acompanhar a frequência dos alunos, e estar à disposição para resolução de problemas
Trabalhar de maneira preventiva ações contra o bullying.
Resultado Esperado
Melhora no aproveitamento escolar, 90%
Aumento da média de frequência para 90%
Terminar o curso com 85 % dos alunos, 32
Observações

Metas
Metas PPG: Aprimorar o Projeto Horário na Medida Certa até 2021; Atingir o índice de dois
candidatos/vaga no Vestibulinho dos cursos de Serviços Jurídicos, Contabilidade, Agronegócio e
Secretariado, nos anos de 2019 e 2020; Aumentar em 20% o número de estagiários durante o ano de
2019; Aumentar em 20% o uso da Biblioteca até o ano de 2020; Reduzir em 50% os índices de perda
nos segundos módulos de Serviços Jurídicos, Administração, Açúcar e Álcool, Informática para Internet
e Secretariado, e no terceiro módulo de Mecanização Agrícola no ano de 2019.
Metas Cetec:

Recursos
Não possui recursos.

Atividades
Cronograma do Projeto: Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos
com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; -Organização de horários de aulas

e calendário escolar; - Administração e organização do grupo de WhatsApp. - Providenciar reuniões do
Planejamento do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de Técnico em Secretariado. Recepcionar os alunos na 1° semana, esclarecendo o objetivo de cada curso e as regras da escola. Planejar junto com os alunos e professores visitas técnicas, palestras com profissionais da área e
egressos e projetos interdisciplinares. - Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando
postagem dos PTD’S dos diversos componentes no NSA e sua conferência; - Recepcionar e integrar os
alunos, observando criteriosamente a frequência e solicitando substituição de desistentes; - Orientar
quanto a elaboração de avaliação diagnostica.
Início: 01-02-2019
Fim: 15-02-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Participar da elaboração do Projeto Político e Pedagógico – Plano Plurianual
de Gestão; - Verificar as solicitações de Aproveitamento do 1º Semestre; - Propor medidas que visem à
melhoria do processo ensino-aprendizagem; - Trabalhar as lacunas dificuldade/aprendizagem. - Aplicar
quanto a elaboração de avaliação diagnostica. - Orientar os alunos sobre a confecção do uniforme
social do curso, e a criação do grupo no WhatsApp para comunicados e recados - Verificar
periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpra o planejado ou está
justificada sua alteração; - Propor e coordenar o desenvolvimento de capacitações para professores; Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a articulação entre os PTD’S dos diversos
componentes.
Início: 18-02-2019
Fim: 01-03-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Providenciar reuniões de Curso do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do
Curso de Técnico em Secretariado - Promover palestras motivacionais voltadas a empregabilidade, com
ex-alunos e profissionais da área. - Organizar projetos interdisciplinares, - Estudar os componentes
curriculares junto com a coordenação pedagógica para verificar a necessidade ou não da abertura de
processo seletivo. -Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente
cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Propor e coordenar o desenvolvimento de
capacitações para professores; - Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a
articulação entre os planos dos diversos componentes; - Participar das reuniões de coordenadores dos
diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; Comunicar e organizar os alunos sobre o atividade da Etec – Calendário de Eventos – Interactive16/03;
organizar as oficinas - Orientar sobre reunião dos representantes discente com a direção da escola.
Início: 04-03-2019
Fim: 22-03-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de
Secretariado, visando a confecção do plano de trabalhado docente que contemple o cumprimento do
currículo e a interdisciplinaridade; - Gerenciar a atuação dos auxiliares docentes; - Promover cursos
extracurriculares; - Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a articulação entre os
PTD’S dos diversos componentes; - Feedback da reunião com os discentes reorientar os professores e
alunos - Participar da assembleia da escola.
Início: 25-03-2019
Fim: 05-04-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática
docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Participar da programação das
atividades de recuperação contínua e paralela e, orientando e acompanhando sua execução.
Início: 08-04-2019
Fim: 22-04-2019
Estado: Finalizado.

Cronograma do Projeto: Organizar e orientar os docentes referente ao Conselho de Classe, e sobre a
utilização da plataforma dreamshaper. - Planejar e organizar a divulgação do Vestibulinho 2º semestre
2019, juntamente com as demais coordenações; - Manifestar e cooperar com projetos propostos pelos
docentes, acompanhando-os e proporcionando feedbacks para retroalimentação dos mesmos.
Início: 22-04-2019
Fim: 03-05-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Organizar e participar de eventos em datas especiais e pertinentes ao
cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos Workshop: - Coordenar ações para a
realização do workshop de profissões - Planejar junto com os alunos e professores a elaboração do
Workshop, disponibilizando um tempo de um componente relacionado para a elaboração do projeto.
Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - Orientar alunos
sobre estágios, documentos e acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do eixo
tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de Secretariado, proporcionando avaliação e
acompanhamento das turmas; - Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da
escola; - Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o
planejado ou está justificada sua alteração.
Início: 06-05-2019
Fim: 17-05-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Organizar e participar de eventos em datas especiais e pertinentes ao
cronograma de atividade da Etec – Calendário de Eventos – Pedalando Etec. - Comunicar e incentivar
os alunos sobre o evento pedalando etec - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos
tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Planejar e organizar
a divulgação do Vestibulinho 2º semestre 2018, juntamente com as demais coordenações.
Início: 20-05-2019
Fim: 31-05-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola; Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela
preservação do meio ambiente; - ações para a realização da “Integração da Comunidade Escolar” –
Festa Caipira – Abordar na reunião de curso sobre a Campanha do agasalho, com os Coordenadores,
Professores, comunicar os alunos sobre o evento e incentivar a sua participação. - Verificar
periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está
justificada sua alteração; - Avaliar o desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua
coordenação; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de
Secretariado, proporcionando avaliação e acompanhamento das turmas; - Elaborar com a coordenação
pedagógica os horários das aulas do 2° semestre.
Início: 03-06-2019
Fim: 14-06-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de
Secretariado viabilizando, inclusive, informações para o conselho de classe final, para a avaliação das
turmas; - Comunicar as alunos a suspensão das atividades e o início da renovação das matriculas
semestrais - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a
Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Assessorar a Direção com o
fornecimento de dados e participação no Replanejamento das atividades da Unidade Escolar; Coordenar ações para a realização do Vestibulinho 2º semestre 2018 com os Coordenadores,
Professores e Alunos.
Início: 17-06-2019
Fim: 28-06-2019
Estado: Finalizado.

Cronograma do Projeto: Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de
Secretariado, viabilizando, inclusive, informações para o conselho de classe final, para a avaliação das
turmas; - Orientar os docentes para o Conselho Final do Semestre e preenchimento correto dos
documentos necessários; - Coordenar o processo de progressão parcial em andamento.
Início: 01-07-2019
Fim: 12-07-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma do Projeto: Participar da divulgação das normas da Etec e da recepção dos alunos; Coordenar o processo de progressão parcial em andamento; - Assessorar a Direção em suas decisões
sobre matricula e transferência, agrupamento de alunos, organização de horários de aulas e calendário
escolar; - Participar da revisão do Projeto Político e Pedagógico – Plano Plurianual de Gestão; - Propor
medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem; - Verificar periodicamente os diários
das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; Propor e coordenar o desenvolvimento de capacitações para professores e auxiliares de instrução; Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a articulação entre os planos dos diversos
componentes; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a
Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Providenciar reuniões do eixo
tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de Secretariado - Providenciar capacitação para
professores.
Início: 15-07-2019
Fim: 26-07-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Manifestar e cooperar com projetos propostos pelos docentes,
acompanhando-os e proporcionando feedbacks para retroalimentação dos mesmos; - Participar das
atividades destinadas a propor e/ou promover cursos extracurriculares, palestras e visitas técnicas; Coordenar o planejamento do trabalho docente, assegurando a articulação entre os planos dos diversos
componentes; - Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente
cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Participar da programação das atividades de
recuperação contínua e paralela e de progressão parcial, orientando e acompanhando sua execução.
Início: 29-07-2019
Fim: 10-08-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Fazer o acompanhamento do Plano de Trabalho Docente; - Zelar pelo
cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela
preservação do meio ambiente; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do
Curso de Secretariado, proporcionando avaliação e acompanhamento das turmas; - Organizar e
participar de eventos em datas especiais e pertinentes ao cronograma de atividade da Etec – comunicar
os alunos e incentivar a sua participação Calendário de Eventos – InteractiveEtec 24/08; -Orientar sobre
reunião dos representantes discente com a direção da escola.
Início: 12-08-2019
Fim: 24-08-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Organizar e participar de eventos em datas especiais e pertinentes ao
cronograma de atividade da Etec,– Calendário de Eventos – Dia do Estudante; promovendo algo
especial a este dia. - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a
Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Avaliar o desempenho dos docentes e
auxiliares de instrução sob coordenação; - Feedback da reunião docente. - Comunicar e orientar sobre
o conselho intermediário de classe.
Início: 26-08-2019
Fim: 06-09-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Propor medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem; Participar da gestão das atividades de extensão de serviços a comunidade; - Orientar sobre reunião dos

representantes discente com a direção da escola - Fazer o acompanhamento do Plano de Trabalho
Docente, verificando periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o
planejado ou está justificada sua alteração; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de
segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Planejar e
organizar a divulgação do Vestibulinho 1º semestre 2020, juntamente com as demais coordenações; Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de Secretariado, viabilizando
o Conselho, para avaliação e acompanhamento das turmas; - Planejar com a equipe docente um evento
para a comemoração do dia do profissional em secretariado e a semana de palestras.
Início: 09-09-2019
Fim: 21-09-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Feedback da reunião docente. Participar da programação das atividades de
recuperação contínua e paralela, orientando e acompanhando sua execução; - Participar das reuniões
de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a - Coordenação do Núcleo de Gestão
Pedagógica e Acadêmica; - Estudar os componentes curriculares junto com a coordenação pedagógica
para verificar a necessidade ou não da abertura de processo seletivo.
Início: 23-09-2019
Fim: 05-10-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Supervisionar as atividades realizadas nos ambientes didáticos da escola; Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática docente cumpre o planejado
ou está justificada sua alteração; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo
respeito aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente.
Início: 07-10-2019
Fim: 18-10-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de
Secretariado, proporcionando avaliação e acompanhamento das turmas; -Discutir as ações para a
realização do Vestibulinho 1º semestre 2019 com os Coordenadores, Professores e Alunos; - Avaliar o
desempenho dos docentes e auxiliares de instrução sob sua coordenação; - - Participar das reuniões de
coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e
Acadêmica.
Início: 21-10-2019
Fim: 01-11-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Verificar periodicamente os diários das classes, garantindo que a prática
docente cumpre o planejado ou está justificada sua alteração; - Avaliar o desempenho dos docentes e
auxiliares de instrução sob sua coordenação; Participar da gestão das atividades de extensão de
serviços a comunidade; - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito
aos direitos humanos, pela preservação do meio ambiente; - Submeter o projeto de coordenação de
curso.
Início: 04-11-2019
Fim: 14-11-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do Curso de
Secretariado - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos tecnológicos com a
Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; - Assessorar a Direção com o
fornecimento de dados e participação na Avaliação das atividades no ano de 2019 da Unidade Escolar.
Início: 18-11-2019
Fim: 29-11-2019
Estado: Não realizado.

Cronograma do Projeto: Participar da gestão das atividades de extensão de serviços à comunidade; Zelar pelo cumprimento de normas de higiene e de segurança, pelo respeito aos direitos humanos, pela
preservação do meio ambiente; - Verificação dos diários de classe e levantamento para avaliação do
desempenho dos docentes, para análise e discussão do processo ensino-aprendizagem – pontos fortes
e fracos para possível aprimoramento; - Orientar alunos sobre estágios, documentos e
acompanhamento de estágios; - Providenciar reuniões do eixo tecnológico de Gestão e Negócios do
Curso de Técnico em Secretariado, viabilizando, inclusive, informações que subsidiem o conselho de
classe final, para a avaliação das turmas; - Participar das reuniões de coordenadores dos diversos eixos
tecnológicos com a Coordenação do Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica.
Início: 02-12-2019
Fim: 14-12-2019
Estado: Não realizado.
Cronograma do Projeto: Assessorar a Direção com o fornecimento de dados e participação na
Avaliação das atividades no ano de 2019 da Unidade Escolar; - Correção e orientação dos Planos de
Trabalho Docente para 2019 e organização dos relatórios de estágio.
Início: 16-12-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado.

Histórico

Processo: Aprovado

Título: Trabalho voluntário: Uma oportunidade de crescimento pessoal

e profissional
Principais Dados
Cadastrado em: 09-04-2019
Equipe: Tais Batista Marino e Flavia Meira Cotrim(Ninguém solicitou HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 09-04-2019
Data de Término: 30-12-2019
Tipo de Projeto:
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O voluntariado, realizado através do trabalho voluntário, é o conjunto de ações de
interesse social e comunitário em que toda a atividade desempenhada reverte-se a favor do
serviço e do trabalho com objetivos de escolaridade, civíca, cientificos, recreativos, culturais
dentre outros.

Dados SIG
Responsável: Tais Batista Marino
CPF: 38919775818
Matrículas: 50698
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 21.0
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 122.850

Introdução
Objetivo
Aumentar a participação em 20% de discentes voluntariando na Unidade Escolar e suas Classes
Descentralizadas a cada ano até 2023.
Dar continuidade ao projeto de voluntariado no Laboratório de Química.
Justificativa
O presente projeto justifica-se em virtude de atendimento ao Projeto Político e Pedagógico da Unidade
escolar, oportunizando situações e ambiente onde os discentes possam desenvolver competências e
habilidades relacionadas ao seu crescimento pessoal e profissional.
Metodologia

Realização de palestras motivacionais aos alunos do período da tarde e noite com possibilidades de
atuar no período das 13h00 às 17h00 e das 19h00 às 22h00, na sequência serão aplicados testes de
aptidão, entrevistas, dinâmicas de grupo e como critério de desempate serão avaliados: frequência e
aproveitamento.
Resultado Esperado
Espera-se que com a inserção de discentes nas atividades no Laboratório de Química, possamos
proporcionar momentos de crescimento pessoal e profissional aos voluntários, oportunizando a
aplicação das teorias na prática, assim como, proporcionar o relacionamento interpessoal dos alunos e
interação em equipe. Ainda, que ao término do período o voluntário consiga perceber que aprendeu e
muito acrescentou ao ambiente escolar com a sua disponibilidade de tempo para atividades que
auxiliam a organização do Laboratório e no auxílio aos professores durante as aulas práticas.
Observações

Metas
Metas PPG: Aumentar a participação 20% de discentes voluntariando na Unidade Escolar e suas
Classes Descentralizadas a cada ano até 2024.
Metas Cetec:

Recursos
Não possui recursos.

Atividades
Cronograma de Atividades: Divulgação das vagas com palestras motivacionais pela Responsável pelo
Laboratório de Química.
Início: 25-02-2019
Fim: 27-02-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Recebimento de inscrição de candidatos na Biblioteca.
Início: 27-02-2019
Fim: 08-03-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Prova escrita de aptidão.
Início: 19-03-2019
Fim: 19-03-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Convocação dos seis primeiros colocados na prova de aptidão para
participação em dinâmica de grupo e entrevista.
Início: 02-04-2019
Fim: 02-04-2019
Estado: Finalizado.
Cronograma de Atividades: Divulgação dos resultados da seleção do candidato a exercer o trabalho
voluntário.
Início: 04-04-2019
Fim: 04-04-2019
Estado: Finalizado.

Cronograma de Atividades: Orientações aos responsáveis do aluno menor que irá desempenhar a
função de voluntariado, coleta de assinaturas e preenchimentos de planilhas.
Início: 09-04-2019
Fim: 10-07-2019
Estado: Finalizado.

Histórico

Processo: Aprovado

Título: Biblioteca Ativa
Principais Dados
Cadastrado em: 16-01-2019
Equipe: Estela Aparecida Merino Zanon (Solicitou HAE), Angela Aparecida Battaglia Nogueira,
Vivien dos Santos Carneiro Lopes, Kaysa Katiere Garcia Secatti e Jessica Laira de Araujo
Egosti Uliana (Não solicitaram HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-02-2019
Data de Término: 31-12-2019
Tipo de Projeto:
Horas: Solicitou HAE para 20 horas
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O Projeto Biblioteca Ativa mostra a importância no processo de ensinoaprendizagem do uso da biblioteca escolar como estimuladora da prática da pesquisa e leitura,
a partir da Pedagogia de Projetos e buscará o envolvimento no campo da pesquisa de alunos,
professores, funcionários e assim a maior utilização deste ambiente na Escola. O referido
projeto desenvolverá conhecimentos aos alunos, por meio da leitura coletiva, leitura individual,
produção de textos e poesias e interlocução entre os participantes. Incentiva alunos novos e
veteranos em nossa escola sobre a importância e o enriquecimento da leitura possibilitando a
construção e aperfeiçoamento da leitura e escrita como algo fundamental para formação da
cidadania. Os professores também, por meio do projeto, incentivam os alunos ao uso do
acervo e utilizam da biblioteca para estudos e projetos relacionados às disciplinas aplicadas,
também utilizando em seus planos de trabalho o acervo disponível.

Dados SIG
Responsável: Estela Aparecida Merino Zanon
CPF: 34025930846
Matrículas: 53664
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 10.0
Total de horas solicitadas para o projeto: 20
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 148.500

Introdução
Objetivo
Disponibilizar e adaptar espaços para o uso da biblioteca;

Apoiar a todos os estudantes para aumentar o aprendizado tendo foco nas avaliações, trabalhos e
simulados;
Auxiliar e apoiar na escolha do melhor livro;
Organizar atividades que estimulem a sensibilidade, consciência cultural e inclusão social;
Trabalhar com os estudantes e professores para atingir a missão da escola de acordo com o plano
pedagógico;
Promover a leitura, recursos e serviços da Biblioteca a toda a comunidade escolar;
Ensinar e apoiar o uso constante da leitura;
Estimular o interesse em livros e revistas; fazendo da leitura um hábito.
Justificativa
O projeto se justifica por incentivar e resgatar o conhecimento por meio da leitura de livros ou do uso
das mídias presentes na Bilbioteca, visto que com a facilidade ao rápido acesso às informações pela
internet, deixa- se de ter o hábito da leitura em bibliotecas. Sendo assim, os alunos acabam apenas
focando em informatização, celulares ou conversas informais. Desta forma, o projeto justifica-se pela
necessidade de encurtar ou estreitar o relacionamento da comunidade escolar com a leitura, levando ao
mercado alunos preparados, informatizados e cultos. A leitura nesse contexto é uma fonte de
conhecimento rica de informações e valores de grande valia para o ambiente escolar, uma vez que
auxilia as atividades dentro e fora da sala de aula. Consequentemente, a promoção da leitura
aperfeiçoará a produção e análise de textos diversos, a interpretação de imagens e gráficos e propiciará
uma ampla visão de mundo.
Metodologia
A metodologia utilizada terá como objetivo a interação entre os usuários e a biblioteca, contando com
diversas atividades sendo-as:
Atendimento ao usuário: auxílio no empréstimo de livros, pesquisas, visita monitorada com a
apresentação do espaço físico e do informativo aos usuários;
Organização do espaço físico: readequação do acervo para facilitação da pesquisa e organização
sistemática para facilitação do acesso aos usuários;
Promoção à cultura e a leitura: projetos de atualidades, troca de livros, campanha de doação de leitura,
concursos de poema e desenho; incentivando os alunos à prática da leitura;
Disponibilização Trabalhos interdisciplinares, como o Enamorados da Literatura.
Atividades relacionadas à cultura: utilizarão dos livros o acervo para desenhos de personagens
literários, fotografias relacionadas a poemas ou histórias dos livros literários. Assim como a criação de
poemas a partir do acervo e apresentações aos professores.
Emissão de dados da biblioteca no Sistema de Informações Gerenciais (SIG Biblioteca).
Horários:
Professora Estela: segunda:10:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00; terça: 18:00 às 21:00; quarta: 14:00 às
17:00 e 18:00 às 21:00; quinta: 14:00 às 17:00; sexta: 14:00 às 17:00 hs.
Resultado Esperado
Aumentar a leitura em 20% por parte de alunos, professores e funcionários;
Aumentar a frequência de alunos, professores e funcionários em 20%;
Aumentar a utilização do acervo da biblioteca em 20% por alunos e professores.
Observações

Metas
Metas PPG: Aumentar em 20% o uso da Biblioteca até o ano de 2020.
Metas Cetec: Pesquisar, organizar e/ou produzir materiais didáticos ou de apoio pedagógico para
Educação Profissional, contemplando a Formação Geral, para ambiente virtual e/ou impresso, como as
publicações do GFAC, do GSE, do Centro de Capacitações e do GEEaD.

Recursos

Não possui recursos.

Atividades
Adequação do espaço para disposição dos livros e apresentação para os novos alunos:
Adequar o espaço físico da biblioteca, quanto aos livros e mobiliários, para assim tornar um ambiente
agradável para estudos e leitura, e apresentar o local aos alunos.
Início: 01-02-2019
Fim: 14-02-2019
Estado: Finalizado.
Apresentação do Projeto e Socialização: Apresentação do Projeto para a comunidade escolar e
socialização do mesmo.
Início: 15-02-2019
Fim: 28-02-2019
Estado: Finalizado.
Apresentação do Projeto e Socialização: Apresentação do Projeto para a comunidade escolar e
socialização do mesmo.
Início: 01-03-2019
Fim: 14-03-2019
Estado: Finalizado.
Leitura com Enquete: Os alunos irão até a biblioteca, farão a leitura de um pequeno texto e
responderão algumas questões sobre o assunto abordado no texto.
Início: 15-03-2019
Fim: 28-03-2019
Estado: Finalizado.
Concurso de Frases: Os alunos irão até a biblioteca, farão a leitura de um pequeno texto e irão
produzir uma frase sobre o assunto abordado no texto. As frases serão votadas pelos alunos da escola,
sendo a mais votada premiada.
Início: 29-03-2019
Fim: 11-04-2019
Estado: Finalizado.
Troca de Livro: A troca de livros tem como intuito auxiliar os alunos, professores e funcionários na
conservação dos seus livros, para trocar com outros.
Início: 12-04-2019
Fim: 25-04-2019
Estado: Finalizado.
Concurso de Poema: Os alunos irão até a biblioteca, farão a leitura de um pequeno texto e produzirão
um poema sobre o assunto abordado no texto. Os poemas serão votados pelos alunos da escola,
sendo o mais votado premiado.
Início: 26-04-2019
Fim: 09-05-2019
Estado: Finalizado.
Desafio de Leitura: Os alunos irão até a biblioteca, farão a leitura de um texto a seu gosto. O aluno
mais leitor ganhará um mimo.
Início: 10-05-2019
Fim: 23-05-2019
Estado: Não realizado.
Concurso de Desenho: Os alunos irão até a biblioteca, farão a leitura de um pequeno texto e
produzirão um desenho sobre o assunto abordado no texto. Os desenhos serão votados pelos alunos
da escola, sendo o mais votado premiado.

Início: 24-05-2019
Fim: 06-06-2019
Estado: Finalizado.
Caixa de Leitura e Atitudes: Na biblioteca ficará disponível uma caixa com alguns textos, na qual o
aluno realizará a leitura e deixará escrito qual atitude teria diante do fato lido.
Início: 07-06-2019
Fim: 20-06-2019
Estado: Finalizado.

Leitura Dirigida: Os alunos farão a releitura de fotografias.
Início: 21-06-2019
Fim: 04-07-2019
Estado: Finalizado.
Readequação do Espaço Físico: Readequar o espaço físico da biblioteca, quanto aos livros e
mobiliários, para assim tornar um ambiente agradável para estudos e leitura.
Início: 05-07-2019
Fim: 18-07-2019
Estado: Finalizado.
Apresentação do Projeto e Socialização: Apresentação do Projeto para a comunidade escolar e
socialização do mesmo.
Início: 19-07-2019
Fim: 01-08-2019
Estado: Não realizado.
Integração no Acervo Literário: Auxiliar os alunos quanto a disposição dos livros na biblioteca.
Início: 02-08-2019
Fim: 15-08-2019
Estado: Não realizado.
Concurso de Paródia: Os alunos irão até a biblioteca, farão a leitura de um pequeno texto e irão
produzir uma paródia sobre o assunto abordado no texto. As paródias serão votadas pelos alunos da
escola, sendo a mais votada premiada.
Início: 16-08-2019
Fim: 29-08-2019
Estado: Não realizado.
Leitura com Enquete: Os alunos irão até a biblioteca, farão a leitura de um pequeno texto e
responderão algumas questões sobre o assunto abordado no texto.
Início: 30-08-2019
Fim: 12-09-2019
Estado: Não realizado.
Navegando na Leitura: Os alunos poderão fazer a leitura de livros em outros ambientes da escola (por
exemplo: pátio).
Início: 13-09-2019
Fim: 26-09-2019
Estado: Não realizado.
Leitura Dirigida: Os alunos farão a releitura de fotografias.
Início: 27-09-2019
Fim: 10-10-2019
Estado: Não realizado.

Caixinha da Amizade: Será disponibilizado na biblioteca uma caixa, para que os alunos deixem
mensagens aos seus professores mais queridos.
Início: 11-10-2019
Fim: 24-10-2019
Estado: Não realizado.
Troca de Livros: A troca de livros tem como intuito auxiliar os alunos, professores e funcionários na
conservação dos seus livros, para trocar com outros.
Início: 25-10-2019
Fim: 07-11-2019
Estado: Não realizado.
Doação de Leitura: Será solicitado a doação de pelo menos 5 minutos de leitura por dia/aula.
Início: 08-11-2019
Fim: 21-11-2019
Estado: Não realizado.
Organização do Espaço Físico: Organizar o espaço físico da biblioteca, quanto aos livros e
mobiliários, para assim findar o ano com o ambiente organizado.
Início: 22-11-2019
Fim: 05-12-2019
Estado: Não realizado.
Elaboração de Relatório: Elaboração do relatório final das atividades da biblioteca.
Início: 06-12-2019
Fim: 19-12-2019
Estado: Não realizado.
Finalização do projeto e análise para adaptações: Finalização do projeto e verificação de futuras
melhorias.
Início: 20-12-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado.

Histórico

Processo: Aprovado

Título: Projeto de Coordenação Pedagógica da Etec Professor

Armando José Farinazzo - 2019
Principais Dados
Cadastrado em: 01-01-2019
Equipe: Gislaine Aparecida Lucatte Viana (Solicitou HAE)
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-02-2019
Data de Término: 31-01-2020
Tipo de Projeto: HAEC (com gratificação) - Coordenação Pedagógica
Horas: Solicitou HAE para 36 horas
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O Projeto para a Coordenação Pedagógica no ano de 2019, estará voltado para a
orientação docente sobre a importância do planejamento das aulas, com início, meio e fim, de
modo a reduzir em 50% os índices de perda nos Segundos Módulos de Serviços Jurídicos,
Administração, Açúcar e Álcool, Informática para a Internet e Secretariado e no Terceiro
Módulo de Mecanização Agrícola no ano de 2019, bem como o monitoramento dos primeiros
módulos de Açúcar e Álcool e Administração no segundo semestre de 2019 na busca de evitar
perdas superiores a 14%. O referido projeto será desenvolvido de modo coletivo com a Direção
da Escola, Orientação de Apoio Educacional, Coordenadores de Curso e Docentes, com a
intenção de superar os problemas detectados no WebSai e no Observatório Escolar. As ações
definidas para o presente projeto articulam-se às atividades pedagógicas de rotina, previstas
nas atribuições da Coordenação Pedagógica, constante na deliberação CEETEPS 20, de
16/07/2015, sem desconsiderar o acompanhamento de todas as turmas oferecidas pela
Unidade Escolar.

Dados SIG
Responsável: Gislaine Aparecida Lucatte Viana
CPF: 20271857803
Matrículas: 2939
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 4.0
Total de horas solicitadas para o projeto: 36
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 185.400

Introdução
Metas
Reduzir em 50% os índices de perda nos Segundos Módulos de Serviços Jurídicos, Administração,
Açúcar e Álcool, Informática para a Internet e Secretariado e no Terceiro Módulo de Mecanização
Agrícola, monitorar os Primeiros Módulos de Açúcar e Álcool, Contabilidade, Informática para Internet
no primeiro semestre de 2019 para evitar superior a 14% e acompanhar o Primeiro Módulo de
Administração no segundo semestre de 2019 para evitar perda superior a 14%.
Objetivos do Projeto
O Objetivo Geral é:
Orientar, monitorar e gerenciar o trabalho docente quanto ao conhecimento e uso de recursos e
estratégias didáticas, visando a qualidade da aprendizagem e redução de perdas nos Segundos
Módulos de Serviços Jurídicos, Administração, Açúcar e Álcool, Informática para a Internet e
Secretariado e no Terceiro Módulo de Mecanização Agrícola no ano letivo de 2019.
Os Objetivos Específicos do projeto são:
Promover a implementação de estudos das práticas na sala de aula, assim como seus registros nos
Planos de Trabalho Docentes e nos registros de aulas no NSA;
 Organizar formação continuada para os docentes com foco na definição e utilização de métodos,
técnicas, estratégias e recursos de ensino, avaliação por competências, recuperação contínua e
reflexão sobre suas práticas e trabalho diário por meio da realização de reuniões de curso, de
planejamento e pedagógicas;
 Analisar as causas decorrentes de conflitos e não aproveitamento escolar, na relação
professor/aluno nos Segundos Módulos de Serviços Jurídicos, Administração, Açúcar e Álcool,
Informática para a Internet e Secretariado e no Terceiro Módulo de Mecanização Agrícola no ano
de 2019;
 Trabalhar, junto aos docentes para detectar as lacunas/ de aprendizagem e na busca de
alternativas para a superação de dificuldades;
 Orientar juntamente com os coordenadores de cursos os docentes na elaboração de avaliações
adequadas às etapas de aprendizagem dos alunos;
 Capacitar os docentes com estratégias de recuperação contínua para serem aplicadas em sala
de aula;
 Acompanhar, juntamente com o ATA as atividades desenvolvidas em parcerias com empresas:
 Organizar, em conjunto com os demais membros da equipe pedagógica: visitas técnicas,
palestras com profissionais especializados, workshops, fóruns, encontros, seminários, e outras
ações que contribuam para o fortalecimento dessas relações entre escola e empresa, trazendo
novas e significantes concepções de como entender educação profissional;
 Orientar, acompanhar e avaliar resultados de projetos interdisciplinares desenvolvidos nas
habilitações técnicas modulares e integradas, que incentivem a participação ativa dos alunos, o
trabalho em equipe, a pesquisa e o desenvolvimento de habilidades sociais e profissionais, por
meio da observação de registros em planilhas;
 Auxiliar na organização de reuniões de curso entre os docentes e coordenadores para troca de
experiências;
 Monitorar e interpretar os resultados de formações continuadas de docentes;
 Promover, em conjunto com a equipe escolar, o gerenciamento e análise de resultados dos
projetos pedagógicos previstos no Plano Plurianual de Gestão;
 Implementar mecanismos que favoreçam a preparação docente quanto ao desenvolvimento das
práticas pedagógicas e interpretação dos resultados de aprendizagem dos alunos, por meio de
ações que viabilizem a formação e qualificação continuada dos educadores;
 Analisar os indicadores de desempenho de gestão pedagógica.
Justificativa
O Projeto de Coordenação Pedagógica da Etec Professor Armando José Farinazzo, se justifica pelo
fato da referida coordenação, auxiliar o professor no desenvolvimento das práticas em sala de aula e
segundo Franco (2005, p.3) apud Guimarães (2007) “o trabalho do coordenador pedagógico é uma
atividade voltada essencialmente a organização, compreensão e transformação de práxis docente, para
fins coletivamente organizados e eticamente justificáveis”. Portanto, pretende-se intensificar o
planejamento e a aplicação de práticas desenvolvidas pelos docentes na Escola, assim como

oportunizar o estudo e a implantação de ações integradoras nos cursos, com a intenção de superar os
problemas detectados no WebSai e no Observatório Escolar, citados abaixo:
WebSai de 2017
 cerca de 64% dos alunos afirmaram que os professores apresentam “Dificuldades para manter
a ordem necessária em classe para adequada condução as aulas”;
 cerca de 14% dos alunos afirmaram ter dificuldades por faltar clareza na exposição dos
professores;
 cerca de 23% dos alunos afirmaram ter dificuldades nos componentes por não gostarem da
disciplina.
Percebe-se com isso a necessidade do planejamento docente e a adoção de estratégias diversificadas
referentes suas práticas para que ocorra maior clareza nas explicações e a contextualização para que
os alunos superem o não gostar da disciplina, por identificar sua aplicabilidade na vida.
O trabalho desenvolvido pelos docentes, sistematizado nos Planos de Trabalho Docente, será
acompanhada sua aplicabilidade em sala de aula pela Coordenação Pedagógica e pelos coordenadores
de curso.
Como diz Rios (2003, p. 107) “[...] o trabalho docente competente é um trabalho que faz bem. É aquele
em que o docente utiliza todos os recursos de que dispõe - recursos que estão presentes ou que se
constroem nele mesmo e no entorno - e o faz de maneira crítica, consciente e comprometida com as
necessidades concretas do contexto social em que vive e desenvolve seu ofício. ”. Portanto no ano de
2019, pretendo trabalhar com os docentes para que ocorra uma docência eficiente, por meio do auxílio
aos professores na organização de sua rotina de trabalho, subsidiando–os no preparo de aulas com
começo, meio e fim.
As atividades educativas com começo, meio e fim, tendem a auxiliar os docentes a superarem as
dificuldades relacionadas à disciplina e a falta de contextualização citadas no WebSai. Ressalto que
ocorrerá implementação do trabalho, haja vista dados do Observatório Escolar 2018, no item referente
a Gestão Pedagógica:
 são utilizados instrumentos diversificados de avaliação com critérios explícitos e adequados às
competências previstas nos planos de curso/proposta de currículo por competências do ensino
médio;
 no ano de 2017 no geral foi 99,35 e no ano de 2018, foi de 98, sendo que se percebe que os
docentes registram em seus PTDs procedimentos específicos para recuperar alunos com
dificuldades de aprendizagem, conforme legislações vigentes das Escolas Técnicas Estaduais
do Centro Paula Souza.
Com a análise dos dados do Observatório Escolar de 2018, percebe-se que os docentes apresentam
em seus Planos de Trabalho Docentes, o uso de instrumentos diversificados, mas no cotidiano das
aulas, nem sempre cumprem o que está escrito.
A coordenação pedagógica oportunizará aos docentes a necessidade do planejamento consciente,
visando a organização de informações de modo significativo por meio da elaboração dos Planos de
Trabalho Docente que identifiquem as estratégias voltadas para a superação das dificuldades do
processo de ensino.
Diante dos dados apresentados acima pretende-se que ocorra no ano de 2019 que os docentes
apresentem mudanças nas práticas pedagógicas, para que os mesmos modifiquem seus métodos com
atividades conscientes rumo ao sucesso escolar dos educandos e a superação das lacunas no
processo de ensino que os tem levado a desistir dos cursos.
Os módulos/cursos que serão monitorados no ano de 2019 estão representados nas tabelas abaixo.

2º Módulo
(1º Semestre
Noite)

Curso de Açúcar e Álcool
Entrada
Entrada
no
2018- 1o Módulo
Módulo
1o Semestre /
2o Semestre /
2018
2018
40 Matriculados
34 Matriculados

Curso de Administração

2o

Perda no
2º Módulo
15%

2º Módulo
Entrada 2º módulo Entrada 3º módulo Perda no
(1º Semestre 20182º Semestre/ 2018
1o Semestre /2019 2º Módulo
Noite)
40 Matriculados
32 Matriculados
20%
Curso Contabilidade
3º Módulo
(2º Semestre 2017- Noite )

2º Módulo
(1º
Semestre
Tarde)

Entrada 2º Módulo
1º Semestre/ 2018
26 Matriculados

Saída de 3º Módulo Perda no
22 Matriculados
3º Módulo
15%

Curso de Informática para Internet
Entrada 1º módulo Entrada 2º módulo Perda no
2018- 1º Semestre/ 2018 2º Semestre/ 2018
2º Módulo
40 matriculados 34 matriculados
15%

Curso Mecanização Agrícola
4º Módulo
Entrada
3ºEntrada
4º Perda no
(1º Semestre 2017- Noite) módulo
módulo
4º Módulo
1º Semestre/2018 2º Semestre/2018 22%
32 Matriculados 26 Matriculados

3º Módulo
(2º Semestre
2017 noite)

Curso de Secretariado
Entrada 2º módulo
Saída 3º módulo
1º Semestre/2018
2º Semestre/2018
35 matriculados
22 Matriculados

Perda no
3º Módulo
37%

Curso de Serviços Jurídicos
2º módulo
Entrada 1º módulo
1º Semestre/2018 1º Semestre/2018
40 Matriculados

Saída 2º módulo
2º Semestre/2018
32 Matriculados

Perda no
2º Módulo
20

Com análise dos dados acima, foi identificado que os módulos que serão monitorados no ano de 2019,
por apresentarem perdas iguais ou superiores a 15% são: os Segundos Módulos de Serviços Jurídicos,
Administração, Açúcar e Álcool, Informática para a Internet e Secretariado e o Terceiro Módulo de
Mecanização Agrícola, tendo como meta a redução em 50% das perdas e os primeiros módulos de
Administração com o objetivo de evitar taxas de perdas superiores a 15%.
Com a análise dos dados citados, percebe-se a importância da realização das aulas, onde os docentes
representam o elo de ligação entre o conhecimento e a permanência dos alunos na Escola, para tanto
as estratégias utilizadas são decisivas no processo de ensino, portanto no ano de 2019, trabalharei
como suporte didático-pedagógico e o foco principal será a formação continuada dos professores, por
meio de reuniões pedagógicas, de curso, das reflexões nos Conselhos de Classe, em orientações
individualizadas e no acompanhamento do desenvolvimento das aulas.
As orientações aos docentes ocorrerão para que os mesmos compreendam que, cabe ao docente a
organização dos passos que devem ser seguidos em sala de aula, e aos meios e ferramentas
necessários para que o aluno se aproprie do conhecimento, de modo a buscar no planejamento a
mediação teórico-metodológica necessária para uma ação consciente e intencional.
Ressalta-se que o trabalho será realizado de modo coletivo com os Coordenadores de Curso, a Direção
da Escola objetivando, assim, se necessário a (re) construção, implementação, execução,
acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, tendo como objetivo
final a redução das perdas na Escola nos cursos monitorados, assim como o acompanhamento da
demais turmas para evitar que novas perdas ocorram.

Metodologia
O trabalho será desenvolvido baseado em três dimensões na Escola, a primeira será para articular as
ações dos docentes, a seguinte será formar os educadores por meio de teorias e práticas que são
essenciais para o seu exercício e finalizando será de transformar a Escola com o apoio dos demais
sujeitos do processo de ensino.
Os procedimentos para o desenvolvimento das três dimensões citadas, será baseado no diálogo entre
Direção, Docentes, Coordenadores de Curso, Orientação de Apoio Educacional e Discentes, por meio
de reuniões nos cursos monitorados, reuniões pedagógicas com o objetivo da implantação de
mecanismos que favoreçam a preparação docente quanto ao desenvolvimento das práticas
pedagógicas, reuniões da Direção com Discentes e Orientação Educacional e interpretação dos
resultados de aprendizagem dos alunos, por meio de ações que viabilizem a orientação e a formação
continuada dos educadores.
O ponto de partida para o desenvolvimento do projeto de 2019, será a realização de oficinas com os
Coordenadores dos Cursos de Administração, Açúcar e Álcool, Informática para Internet, Mecanização
Agrícola, Secretariado e Serviços Jurídicos e a Direção para que, os mesmos tenham como meta a
redução de 50% das perdas nos cursos.
Durante o ano letivo, o monitoramento ocorrerá constantemente e a organização das reuniões de curso,
ocorrerá por meio da elaboração de pautas que apresentem os problemas detectados, assim como
estratégias para a superação das dificuldades norteadas com a reflexão e posterior tomada de decisões
que levem a o sucesso dos alunos
Logo em seguida serão realizadas orientações primordialmente aos docentes das turmas dos Segundos
Módulos de Serviços Jurídicos, Administração, Açúcar e Álcool, Informática para a Internet e
Secretariado e o Terceiro Módulo de Mecanização Agrícola, e nos primeiros Módulos de Administração
para o atendimento da meta prevista para o Projeto, com o monitoramento dos outros cursos da Escola,
juntamente com os Coordenadores de Curso.
As atividades desenvolvidas para a concretização do trabalho, ocorrerão objetivando a organização da
formação continuada para os docentes com foco na definição e utilização de métodos, técnicas,
estratégias e recursos de ensino, avaliação por competências, recuperação contínua e reflexão sobre
suas práticas e trabalho diário, por meio da realização de reuniões de planejamento e replanejamento
voltadas a superação das dificuldades enfrentadas no cotidiano das aulas. Pretendo organizar as
seguintes oficinas no ano de 2019, que ocorrerão nas reuniões pedagógicas, com os seguintes temas:
 A importância do planejamento das aulas com começo, meio e fim;
 O uso de metodologias de ensino aprendizagem e suas consequências;
 Realização de oficinas com metodologias ativa do ensino, e
 Dez importantes questões a considerar ... variáveis que interferem nos resultados do trabalho
pedagógico.
O monitoramento dos resultados referentes a formação continuada ocorrerá em três momentos:
 o primeiro com o acompanhamento realizado nas reuniões de curso, juntamente com os
coordenadores do curso com a realização de acompanhamento do desenvolvimento das
estratégias registradas nos Planos de Trabalho Docente;
 o segundo momento com realização de reuniões com a Direção e a Orientação de Apoio
Educacional sobre os aspectos detectados nas reuniões com os representantes discentes e logo
em seguida orientações aos docentes;
 o terceiro momento em entrevistas individuais com os docentes para om levantamento das
dificuldades encontradas, assim como o estudo de possíveis estratégias para a superação das
dificuldades.
Para que ocorra um ensino contextualizado se fazem necessários ações voltadas a organização de
atividades como visitas técnicas, palestras com profissionais especializados, workshops, fóruns,
encontros, seminários, e outras ações que contribuam para o fortalecimento dessas relações entre
escola e empresa, trazendo novas e significantes concepções de como entender educação profissional.
O Projeto apresentará como mecanismo de monitoramento planilhas que serão preenchidas juntamente
com os Coordenadores de Curso, referentes ao aproveitamento dos alunos no decorrer do
desenvolvimento das aulas.
Será organizada uma planilha comparativa de frequência para o acompanhamento mensal nas reuniões
de gestão, juntamente com a equipe de gestão com dados da frequência dos alunos, do andamento dos
projetos interdisciplinares e das estratégias de recuperação.

Pretende-se que com o desenvolvimento da metodologia alterem-se as ações dos professores pelas
quais se organizam as atividades de ensino e levem os alunos ao sucesso escolar, visto que o suporte
didático pedagógico e a formação continuada representam atribuições da Coordenação Pedagógica.
Resultado Esperado
Com a realização do Projeto no ano de 2019, pretende-se que ocorra a redução de 50% das perdas nos
cursos monitorados, evite-se perdas superiores a 15% nos demais cursos e que os docentes
apresentem postura de comprometimento com o preparo das aulas e com o processo de ensino.
Para que os resultados sejam alcançados pretende-se que 100 % dos docentes dos cursos monitorados
participem efetivamente das capacitações e como consequência planejem as aulas com começo, meio
e fim, assim como apliquem as estratégias registradas em seus PTDs, realizem projetos
interdisciplinares e a contextualização das aulas para que ocorra a redução em 50% de perdas nos
cursos monitorados.
Com a efetivação do Projeto pretende-se conforme quadro abaixo a redução de 50% das perdas, pois
com a reflexão e implementação das práxis docentes espera-se melhorias no processo de ensino que
contribuirão para a diminuição das perdas.
Curso/
Módulo
Primeiro Módulo de Açúcar e Álcool
(Primeiro semestre de 2018)
Segundo Módulo de Açúcar e
Álcool
(Segundo Semestre de 2018)
Segundo Módulo de Administração
(Segundo semestre de 2018)
Segundo Módulo de Informática
para Internet
(Segundo semestre de 2018)
Segundo Módulo de Secretariado
(Primeiro semestre de 2018)
Terceiro Módulo de Mecanização
Agrícola
(Primeiro semestre de 2018)
Segundo Módulo de Serviços
Jurídicos
(Segundo semestre de 2018)
Primeiro Módulo de Contabilidade
(Segundo semestre de 2017)

Matrículas
iniciais
40

Alunos
Concluintes
34

Perdas
%
15

Previsão
para 2019 %
7,5

34

30

22

11

32

28

12,5

6

40

34

15

7,5

35

24

31

15,5

32

27

16

8

32

26

18

9

40

26

35

17,5

O monitoramento dos Primeiros Módulos de Açúcar e Álcool, Contabilidade, Informática para Internet no
primeiro semestre de 2019 ocorrerá para evitar perdas superiores a 15%, e com o trabalho no Primeiro
Módulo de Administração no segundo semestre de 2019 evitar as perdas e assim implementar na
Escola a cultura de análise e acompanhamento constante dos cursos.
Para alcançar os resultados citados se faz necessário acompanhamento constante e análise
comparativa de dados que envolvam a Coordenação Pedagógica, Direção, Orientação de Apoio
Educacional, Coordenadores de Curso e Docentes, por meio da sistematização de planilhas de
acompanhamento de frequência, de perdas mensais e dos projetos interdisciplinares nos cursos
monitorados da Escola. Com o desenvolvimento das planilhas e a discussão mensal conforme
cronograma de atividades espera-se que a equipe da Escola esteja atenta aos possíveis problemas e
busquem soluções para os problemas detectados.
O resultado concreto esperado será que os alunos nas reuniões com a Direção e a OEA, demonstrem
por meio de depoimentos que percebem o comprometimento de 100% dos docentes com o processo de
ensino, que será acompanhado conforme cronograma de atividades.
Com o desenvolvimento do Projeto no ano de 2019 pretendo que os docentes planejem as aulas com
começo, meio e fim, de modo a valorizar o percurso do educando, levando em consideração as
peculiaridades metodológicas das matérias de aprendizagem com execuções concretas nas pratica
educativas.

Observações

Metas
Metas PPG: Atingir o índice de 350 pontos no SARESP no ano de 2018; Aumentar em 20% o uso da
Biblioteca até o ano de 2020; Implantar em todos os cursos da Etec de Fernandópolis projetos
interdisciplinares permanentes que contextualizem os conhecimentos até 2018; Utilizar metodologias
ativas para o aprendizado e formação profissional, respeitando estilos de aprendizagem, em 100% dos
componentes curriculares dos cursos da Escola no ano letivo de 2018.
Metas Cetec: Acompanhar, orientar e avaliar as unidades que apresentam perda igual ou maior que
15% nos módulos dos cursos noturnos das classes descentralizadas; Acompanhar, orientar e avaliar as
unidades que apresentam perda igual ou maior que 5% nas séries dos cursos do Ensino Técnico
Integrado ao Ensino Médio; Oferecer capacitação, na modalidade totalmente a distância, 240
profissionais entre coordenadores pedagógicos e coordenadores de curso sobre metodologias de
ensino para alunos com transtornos e distúrbios de aprendizagem no 1º semestre de 2019.

Recursos
Não possui recursos.

Atividades
Realização da reunião pedagógica referente a importância do planejamento do Plano de Trabalho
Docente e planejamento das aulas.
Início: 01-02-2019
Fim: 02-02-2019
Estado: Finalizado.
Organização juntamente com a Direção das reuniões de planejamento, buscando orientar
Coordenadores e Docentes sobre a importância e a prática do Planejamento Escolar,
Planejamento dos Cursos e Planejamento das Aulas: Durante o período serão organizadas as
atividades referentes ao planejamento escolar juntamente com a Direção da Escola.
Início: 01-02-2019
Fim: 10-02-2019
Estado: Finalizado.
Organização juntamente com os coordenadores de curso das pautas das reuniões de curso:
Orientações aos Coordenadores de Curso sobre as pautas e assuntos pertinentes as reuniões.
Início: 07-02-2019
Fim: 09-02-2019
Estado: Finalizado.
Orientação juntamente com os coordenadores de curso aos docentes sobre a elaboração dos
Planos de Trabalho Docente: Acompanhamento da elaboração e postagem dos PTDs no NSA, assim
como a orientação sobre as dúvidas apresentadas pelos docentes.
Início: 11-02-2019
Fim: 13-03-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento e orientação aos docentes, juntamente com os Coordenadores de Curso dos
procedimentos de aproveitamento de estudo e acompanhamento de frequência: Orientação aos
docentes acerca da análise de documentos para o aproveitamento de estudos e se necessário a
elaboração de avaliações de competências.
Início: 11-02-2019
Fim: 25-02-2019
Estado: Finalizado.

Recepção, em conjunto com os Coordenadores de Curso, os alunos na 1ª semana, esclarecendo
os objetivos e proposta curricular de cada habilitação, procedimentos didáticos utilizados para o
desenvolvimento de competências e habilidades, sistema de avaliação: Organização da pauta da
reunião, do ambiente e orientações aos alunos e familiares sobre a importância do curso. Continuidade
das orientações aos alunos que ingressarem no curso no decorrer do período.
Início: 11-02-2019
Fim: 22-02-2019
Estado: Finalizado.
Reunião com os docentes juntamente com os Coordenadores de Curso na elaboração de
Avaliações Diagnósticas: Orientação aos docentes com sugestões de modelos de avaliações
diagnósticas.
Início: 19-02-2019
Fim: 08-03-2019
Estado: Finalizado.
Orientação juntamente com os coordenadores de curso aos docentes para a elaboração de
avaliações adequadas durante o processo de ensino: Orientação aos docentes de modo
individualizado acerca da elaboração de avaliações sobre as competências trabalhadas.
Início: 25-02-2019
Fim: 25-02-2019
Estado: Finalizado.
Recepcionar, em conjunto com os Coordenadores de Curso, os alunos que foram matriculados
posteriormente devido a desistências dos primeiros 10 dias, esclarecendo os objetivos e
proposta curricular de cada habilitação, procedimentos didáticos utilizados: Recepcionar os
alunos apresentando aos mesmos e seus responsáveis o Manual Informativo dos alunos.
Início: 25-02-2019
Fim: 11-03-2019
Estado: Finalizado.
Oficinas, junto aos docentes, sobre as lacunas/ dificuldades de aprendizagem dos alunos,
juntamente com os coordenadores de curso e com a observação dos resultados apresentados
nos componentes curriculares: Orientar os docentes após a aplicação e com os resultados das
avaliações diagnósticas a utilização de estratégias de recuperação contínua.
Início: 26-02-2019
Fim: 14-03-2019
Estado: Finalizado.
Realização da reunião pedagógica: Na realização desta reunião pedagógica os docentes serão
orientados acerca do uso de metodologias ativas.
Início: 06-03-2019
Fim: 06-03-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento por meio de observação de registros no dos Coordenadores de Curso em
planilhas referentes a observação no NSA do cumprimento dos PTDs pelos docentes e posterior
orientação aos docentes, caso necessário: Observação dos registros no NSA do cumprimento do
cronograma do PTD
Início: 11-03-2019
Fim: 22-03-2019
Estado: Finalizado.
Organização juntamente com os Coordenadores de Curso das Reuniões de Curso e orientação
para a organização do IntegraEtec: Observação dos registros no NSA do cumprimento do
cronograma do PTD.
Início: 11-03-2019
Fim: 15-03-2019

Estado: Finalizado.
Reunião com os docentes juntamente com os Coordenadores de Curso na elaboração de
Avaliações Diagnósticas: Orientar os coordenadores de curso sobre pautas de reuniões e estratégias
de recuperação contínua para discussão com os docentes.
Início: 15-03-2019
Fim: 30-03-2019
Estado: Finalizado.
Realização juntamente com a Direção, Coordenadores de Curso e Docentes do IntegraEtec e Dia
da Escola-Família: Realização do evento IntegraEtec.
Início: 16-03-2019
Fim: 16-03-2019
Estado: Finalizado.
Realização de reunião de gestão, juntamente com a Direção, Coordenação de Curso e das
Classes Descentralizadas, ATA, Diretorias Acadêmica e Administrativa da frequência geral dos
alunos dos cursos da Escola por meio da observação de planilhas: Nesta reunião a Coordenação
Pedagógica juntamente com a OAE apresentarão dados referentes à frequência dos alunos para que os
coordenadores de curso apresentem justificativas para as ausências, assim como a equipe estude
alternativas para a superação dos problemas.
Início: 25-03-2019
Fim: 25-03-2019
Estado: Finalizado.
Receber feedbacks e fazer orientações/reorientações aos docentes com dados apurados nas
reuniões da Direção e OAE com discentes: A Direção e a OAE, após a realização de reuniões com
os discentes, realiza um feedbacks para a Coordenação Pedagógica e Coordenação de Curso acerca
dos itens detectados e logo em seguida serão realizadas orientações aos docentes sobre as praticas
em sala de aula.
Início: 26-03-2019
Fim: 05-04-2019
Estado: Finalizado.
Mapear, sistematizar, instruir e avaliar o desenvolvimento das Progressões Parciais, se
necessário, e suas contribuições para o desenvolvimento de competências nos alunos:
Acompanhamento juntamente com os coordenadores de curso e docentes do desenvolvimento das
progressões parciais.
Início: 01-04-2019
Fim: 12-04-2019
Estado: Finalizado.
Organização juntamente com os Coordenadores de Curso das Reuniões de Curso: Orientar os
coordenadores de curso sobre pautas de reuniões e estratégias de recuperação contínua para
discussão com os docentes.
Início: 06-04-2019
Fim: 12-04-2019
Estado: Finalizado.
Promover reflexões nas reuniões de Curso sobre as estratégias de recuperação contínua.
Início: 13-04-2019
Fim: 30-04-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento por meio de observação de registros no dos Coordenadores de Curso em
planilhas referentes a observação no NSA do cumprimento dos PTDs pelos docentes e posterior
orientação aos docentes, caso necessário: Acompanhamento por meio da observação dos registros
dos docentes no NSA.

Início: 15-04-2019
Fim: 30-04-2019
Estado: Finalizado.
Realização de reunião de gestão, juntamente com a Direção, Coordenação de Curso e das
Classes Descentralizadas, ATA, Diretorias Acadêmica e Administrativa da frequência geral dos
alunos dos cursos da Escola por meio da observação de planilhas: Nesta reunião a Coordenação
Pedagógica juntamente com a OAE apresentarão dados referentes a frequência dos alunos para que os
coordenadores de curso apresentem justificativas para as ausências, assim como a equipe estude
alternativas para a superação dos problemas.
Início: 29-04-2019
Fim: 29-04-2019
Estado: Finalizado.
Participação no Conselho de Classe, para orientação e monitoramento do aproveitamento,
frequência e permanência dos alunos.
Início: 04-05-2019
Fim: 11-05-2019
Estado: Finalizado.
Organização juntamente com os Coordenadores de Curso das Reuniões de Curso: Orientação
aos coordenadores de curso para que na reunião sejam analisados os rendimentos dos alunos nos
diferentes módulos, assim como elaboração de estratégias de recuperação.
Início: 07-05-2019
Fim: 10-05-2019
Estado: Finalizado.
Mapear, sistematizar, instruir e avaliar o desenvolvimento das Progressões Parciais e suas
contribuições para o desenvolvimento de competências nos alunos: Acompanhamento juntamente
com os coordenadores de curso e docentes do desenvolvimento das progressões parciais.
Início: 12-05-2019
Fim: 20-05-2019
Estado: Finalizado.
Elaboração e análise de planilhas juntamente com os Coordenadores de Curso e a OAE,
referentes aos resultados do aproveitamento dos alunos, assim como estratégias para a
recuperação das dificuldades detectadas e encaminhamento a Supervisão Regional: Elaboração
de planilhas para encaminhamentos referentes as lacunas detectadas.
Início: 15-05-2019
Fim: 26-05-2019
Estado: Finalizado.
Realização de reunião de gestão, juntamente com a Direção, Coordenação de Curso e das
Classes Descentralizadas, ATA, Diretorias Acadêmica e Administrativa da frequência geral dos
alunos dos cursos da Escola por meio da observação de planilhas: Nesta reunião a Coordenação
Pedagógica juntamente com a OAE apresentarão dados referentes a frequência dos alunos para que os
coordenadores de curso apresentem justificativas para as ausências, assim como a equipe estude
alternativas para a superação dos problemas.
Início: 27-05-2019
Fim: 27-05-2019
Estado: Finalizado.
Receber feedbacks e fazer orientações/reorientações aos docentes com dados apurados nas
reuniões da Direção e OAE com discentes: A Direção e a OAE, após a realização de reuniões com
os discentes, realiza um feedbacks para a Coordenação Pedagógica e Coordenação de Curso acerca
dos itens detectados e logo em seguida serão realizadas orientações aos docentes sobre as práticas
em sala de aula.
Início: 28-05-2019

Fim: 31-05-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento por meio de observação de registros no dos Coordenadores de Curso em
planilhas referentes a observação no NSA do cumprimento dos PTDs pelos docentes e posterior
orientação aos docentes, caso necessário: Acompanhamento por meio da observação dos registros
dos docentes no NSA.
Início: 01-06-2019
Fim: 16-06-2019
Estado: Finalizado.
Realização da reunião pedagógica
Início: 08-06-2019
Fim: 08-06-2019
Estado: Finalizado.
Organização juntamente com os Coordenadores de Curso das Reuniões de Curso: Orientação
aos docentes para organização de pauta com análise parcial das perdas dos cursos/módulos.
Início: 10-06-2019
Fim: 18-06-2019
Estado: Finalizado.
Mapear, sistematizar, instruir e avaliar o desenvolvimento das Progressões Parciais e suas
contribuições para o desenvolvimento de competências nos alunos: Analisar o resultado das
Progressões parciais por meio da observação das planilhas referentes à Progressão Parcial.
Início: 19-06-2019
Fim: 30-06-2019
Estado: Finalizado.
Realização de reunião de gestão, juntamente com a Direção, Coordenação de Curso e das
Classes Descentralizadas, ATA, Diretorias Acadêmica e Administrativa da frequência geral dos
alunos dos cursos da Escola por meio da observação de planilhas: Nesta reunião a Coordenação
Pedagógica juntamente com a OAE apresentarão dados referentes a frequência dos alunos para que os
coordenadores de curso apresentem justificativas para as ausências, assim como a equipe estude
alternativas para a superação dos problemas.
Início: 24-06-2019
Fim: 24-06-2019
Estado: Finalizado.
Organização de planilhas com dados referentes ao monitoramento dos projetos do Primeiro
Semestre.
Início: 01-07-2019
Fim: 06-07-2019
Estado: Finalizado.
Participação no Conselho de Classe, para orientação e monitoramento do aproveitamento,
frequência e permanência dos alunos.
Início: 05-07-2019
Fim: 06-07-2019
Estado: Finalizado.
Elaboração e análise de planilhas juntamente com os Coordenadores de Curso e
referentes aos resultados do aproveitamento dos alunos, assim como estratégias
recuperação das dificuldades detectadas e encaminhamento a Supervisão Regional:
individualizada com os Coordenadores de Curso para análise dos resultados finais do
semestre.
Início: 08-07-2019
Fim: 14-07-2019

a OAE,
para a
Reunião
primeiro

Estado: Finalizado.
Promover, em conjunto com a equipe escolar, o gerenciamento e análise de resultados dos
projetos pedagógicos previstos no Plano Plurianual de Gestão na reunião pedagógica: na reunião
pedagógica/ planejamento avaliar os dados referentes aos projetos.
Início: 12-07-2019
Fim: 12-07-2019
Estado: Finalizado.
Participação das reuniões de planejamento de cursos para o segundo semestre.
Início: 15-07-2019
Fim: 23-07-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento e orientação aos docentes, juntamente com os Coordenadores de Curso dos
procedimentos de aproveitamento de estudo.
Início: 24-07-2019
Fim: 23-08-2019
Estado: Finalizado.
Recepção, em conjunto com os Coordenadores de Curso, os alunos na 1ª semana, das turmas
ingressantes no Segundo semestre de 2019, esclarecendo os objetivos e proposta curricular de
cada habilitação, procedimentos didáticos utilizados para o desenvolvimento: Auxiliar a Direção,
OAE e os Coordenadores de Curso na organização e realização da recepção dos alunos durante o
período citado.
Início: 24-07-2019
Fim: 31-07-2019
Estado: Finalizado.
Orientação juntamente com os coordenadores de curso aos docentes para a elaboração e
aplicação de avaliações adequadas durante o processo de ensino: Orientação aos docentes de
modo individualizado acerca da elaboração de avaliações sobre as competências trabalhadas.
Início: 01-08-2019
Fim: 16-08-2019
Estado: Finalizado.
Organização juntamente com os Coordenadores de Curso das Reuniões de Curso: Orientar os
coordenadores de curso sobre pautas de reuniões e estratégias de recuperação contínua para
discussão com os docentes.
Início: 12-08-2019
Fim: 19-08-2019
Estado: Finalizado.
Elaboração de planilhas comparativas com o número de ingressantes nos cursos do segundo
semestre.
Início: 19-08-2019
Fim: 23-08-2019
Estado: Finalizado.
Mapear, sistematizar, instruir e avaliar o desenvolvimento das Progressões Parciais e suas
contribuições para o desenvolvimento de competências nos alunos: Acompanhamento juntamente
com os coordenadores de curso e docentes do desenvolvimento das progressões parciais.
Início: 19-08-2019
Fim: 24-08-2019
Estado: Finalizado.

Acompanhamento e orientação juntamente com os coordenadores de curso aos docentes sobre
a elaboração dos Planos de Trabalho Docente: orientações aos coordenadores de curso e docentes
sobre a importância da elaboração dos PTDs.
Início: 21-08-2019
Fim: 25-08-2019
Estado: Finalizado.
Realização juntamente com a Direção, Coordenadores de Curso e Docentes do IntegraEtec e Dia
da Escola-Família: Realização de Oficinas de atividades de integração da Comunidade Escolar.
Início: 24-08-2019
Fim: 24-08-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhar os resultados das avaliações diagnósticas e orientar os docentes sobre possíveis
estratégias de recuperação.
Início: 26-08-2019
Fim: 31-08-2019
Estado: Finalizado.
Realização de reunião de gestão, juntamente com a Direção, Coordenação de Curso e das
Classes Descentralizadas, ATA, Diretorias Acadêmica e Administrativa da frequência geral dos
alunos dos cursos da Escola por meio da observação de planilhas: Nesta reunião a Coordenação
Pedagógica juntamente com a OAE apresentarão dados referentes a frequência dos alunos para que os
coordenadores de curso apresentem justificativas para as ausências, assim como a equipe estude
alternativas para a superação dos problemas.
Início: 26-08-2019
Fim: 26-08-2019
Estado: Finalizado.
Receber feedbacks e fazer orientações/reorientações aos docentes com dados apurados nas
reuniões da Direção e OAE com discentes: A Direção e a OAE, após a realização de reuniões com
os discentes, realiza um feedbacks para a Coordenação Pedagógica e Coordenação de Curso acerca
dos itens detectados e logo em seguida serão realizadas orientações aos docentes sobre as práticas
em sala de aula.
Início: 01-09-2019
Fim: 15-09-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento por meio de observação de registros no dos Coordenadores de Curso em
planilhas referentes a observação no NSA do cumprimento dos PTDs pelos docentes e posterior
orientação aos docentes, caso necessário: Acompanhamento por meio da observação dos registros
dos docentes no NSA.
Início: 16-09-2019
Fim: 30-09-2019
Estado: Finalizado.
Realização da reunião pedagógica: Realização de Oficinas sobre metodologias em sala de aula.
Início: 21-09-2019
Fim: 21-09-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento na reunião de gestão, juntamente com a Direção, Coordenação de Curso e
das Classes Descentralizadas, ATA, Diretorias Acadêmica e Administrativa da frequência geral
dos alunos dos cursos da Escola por meio da observação de planilhas: A Direção e a OAE, após a
realização de reuniões com os discentes, realiza um feedbacks para a Coordenação Pedagógica e
Coordenação de Curso acerca dos itens detectados e logo em seguida serão realizadas orientações
aos docentes sobre as práticas em sala de aula.
Início: 30-09-2019

Fim: 30-09-2019
Estado: Não realizado.
Mapear, sistematizar, instruir e avaliar o desenvolvimento das Progressões Parciais e suas
contribuições para o desenvolvimento de competências nos alunos: Acompanhamento juntamente
com os coordenadores de curso e docentes do desenvolvimento das progressões parciais.
Início: 30-09-2019
Fim: 11-10-2019
Estado: Não realizado.
Organização juntamente com os Coordenadores de Curso das Reuniões de Curso: Orientação
aos coordenadores de curso para que na reunião sejam analisados os rendimentos dos alunos nos
diferentes módulos, assim como elaboração de estratégias de recuperação.
Início: 03-10-2019
Fim: 05-10-2019
Estado: Não realizado.
Participação no Conselho de Classe, para orientação e monitoramento do aproveitamento,
frequência e permanência dos alunos.
Início: 03-10-2019
Fim: 05-10-2019
Estado: Não realizado.
Acompanhamento por meio de observação de registros no dos Coordenadores de Curso em
planilhas referentes a observação no NSA do cumprimento dos PTDs pelos docentes e posterior
orientação aos docentes, caso necessário: Acompanhamento por meio da observação dos registros
dos docentes no NSA.
Início: 06-10-2019
Fim: 25-10-2019
Estado: Não realizado.
Elaboração e análise de planilhas juntamente com os Coordenadores de Curso e a OAE,
referentes aos resultados do aproveitamento dos alunos, assim como estratégias para a
recuperação das dificuldades detectadas: Elaboração de planilhas para encaminhamentos referentes
as lacunas detectadas.
Início: 09-10-2019
Fim: 18-10-2019
Estado: Não realizado.
Organização juntamente com os Coordenadores de Curso das Reuniões de Curso: Orientação
aos coordenadores de curso para que na reunião sejam analisados os rendimentos dos alunos nos
diferentes módulos, assim como elaboração de estratégias de recuperação.
Início: 16-10-2019
Fim: 23-10-2019
Estado: Não realizado.
Realização de reunião de gestão, juntamente com a Direção, Coordenação de Curso e das
Classes Descentralizadas, ATA, Diretorias Acadêmica e Administrativa da frequência geral dos
alunos dos cursos da Escola por meio da observação de planilhas: Nesta reunião a Coordenação
Pedagógica juntamente com a OAE apresentarão dados referentes a frequência dos alunos para que os
coordenadores de curso apresentem justificativas para as ausências, assim como a equipe estude
alternativas para a superação dos problemas.
Início: 21-10-2019
Fim: 21-10-2019
Estado: Não realizado.
Receber feedbacks e fazer orientações/reorientações aos docentes com dados apurados nas
reuniões da Direção e OAE com discentes: A Direção e a OAE, após a realização de reuniões com

os discentes, realiza um feedback para a Coordenação Pedagógica e Coordenação de Curso acerca
dos itens detectados e logo em seguida serão realizadas orientações aos docentes sobre as práticas
em sala de aula.
Início: 26-10-2019
Fim: 31-10-2019
Estado: Não realizado.
Mapear, sistematizar, instruir e avaliar o desenvolvimento das Progressões Parciais e suas
contribuições para o desenvolvimento de competências nos alunos: Acompanhamento juntamente
com os coordenadores de curso e docentes do desenvolvimento das progressões parciais.
Início: 01-11-2019
Fim: 14-11-2019
Estado: Não realizado.
Organização juntamente com os Coordenadores de Curso das Reuniões de Curso: Orientação
aos docentes para organização de pauta com análise parcial das perdas dos cursos/módulos.
Início: 04-11-2019
Fim: 14-11-2019
Estado: Não realizado.
Acompanhamento por meio de observação de registros no dos Coordenadores de Curso em
planilhas referentes a observação no NSA do cumprimento dos PTDs pelos docentes e posterior
orientação aos docentes, caso necessário: Acompanhamento por meio da observação dos registros
dos docentes no NSA.
Início: 15-11-2019
Fim: 29-11-2019
Estado: Não realizado.
Realização da reunião pedagógica: Apresentação dos projetos desenvolvidos nos curso no ano de
2019 pelas equipes.
Início: 23-11-2019
Fim: 23-11-2019
Estado: Não realizado.
Realização de reunião de gestão, juntamente com a Direção, Coordenação de Curso e das
Classes Descentralizadas, ATA, Diretorias Acadêmica e Administrativa da frequência geral dos
alunos dos cursos da Escola por meio da observação de planilhas: Acompanhamento na reunião
de gestão, juntamente com a Direção, Coordenação de Curso e das Classes Descentralizadas, ATA,
Diretorias Acadêmica e Administrativa da frequência geral dos alunos dos cursos da Escola por meio da
observação de planilhas.
Início: 25-11-2019
Fim: 25-11-2019
Estado: Não realizado.
Organização juntamente com os Coordenadores de Curso das Reuniões de Curso: Organização
juntamente com os Coordenadores de Curso das Reuniões de Curso.
Início: 30-11-2019
Fim: 10-12-2019
Estado: Não realizado.
Receber feedbacks e fazer orientações/reorientações aos docentes com dados apurados nas
reuniões da Direção e OAE com discentes: A Direção e a OAE, após a realização de reuniões com
os discentes, realiza um feedback para a Coordenação Pedagógica e Coordenação de Curso acerca
dos itens detectados e logo em seguida serão realizadas orientações aos docentes sobre as práticas
em sala de aula.
Início: 11-12-2019
Fim: 12-12-2019
Estado: Não realizado.

Participação no Conselho de Classe, para orientação e monitoramento do aproveitamento,
frequência e permanência dos alunos.
Início: 13-12-2019
Fim: 14-12-2019
Estado: Não realizado.
Elaboração e análise de planilhas juntamente com os Coordenadores de Curso e a OAE,
referentes aos resultados do aproveitamento dos alunos para encaminhamento a Supervisão
Regional: Reunião individualizada com os Coordenadores de Curso para análise dos resultados finais
do segundo semestre.
Início: 15-12-2019
Fim: 17-12-2019
Estado: Não realizado.
Avaliação do ano letivo - Promover, em conjunto com a equipe escolar, o gerenciamento e
análise de resultados dos projetos pedagógicos previstos no Plano Plurianual de Gestão:
Realização de reunião com toda a equipe escolar para apresentação de dados referentes ao ano de
2019.
Início: 17-12-2019
Fim: 17-12-2019
Estado: Não realizado.
Elaboração de relatórios referentes ao projeto desenvolvido e análise de dados, com o objetivo
de detectar temas para o projeto de 2020.
Início: 18-12-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado.

Histórico: Aprovado

Processo: Aprovado

Título: Biblioteca Ativa
Principais Dados
Cadastrado em 06-02-2019
Equipe: Alex Lopes Appoloni (Solicitou HAE), Jessica Laira de Araujo Esgoti Uliana, Angela Aparecia
Battaglia Nogueira, Keysa Katiere Garcia Secatti e Vivien dos Santos Carneiro Lopes (Não solicitaram
HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 11-02-2019
Data de Término: 31-12-2019
Tipo de Projeto:
Horas: Solicitou HAE para 20 horas
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De Oliveira
Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O Projeto Biblioteca Ativa mostra a importância no processo de ensino-aprendizagem do uso
da biblioteca escolar como estimuladora da prática da pesquisa e leitura, a partir da Pedagogia de
Projetos e buscará o envolvimento no campo da pesquisa de alunos, professores, funcionários e assim
a maior utilização deste ambiente na Escola. O referido projeto desenvolverá conhecimentos aos
alunos, por meio da leitura coletiva, leitura individual, produção de textos e poesias e interlocução entre
os participantes. Incentiva alunos novos e veteranos em nossa escola sobre a importância e o
enriquecimento da leitura possibilitando a construção e aperfeiçoamento da leitura e escrita como algo
fundamental para formação da cidadania. Os professores também, por meio do projeto, incentivam os
alunos ao uso do acervo e utilizam da biblioteca para estudos e projetos relacionados às disciplinas
aplicadas, também utilizando em seus planos de trabalho o acervo disponível.

Dados SIG
Responsável: Alex Lopes Appoloni
CPF: 21828438847
Matrículas: 57320
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 17
Total de horas solicitadas para o projeto: 20
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 189.450

Introdução
Objetivo
Disponibilizar e adaptar espaços para o uso da biblioteca;
Apoiar a todos os estudantes para aumentar o aprendizado tendo foco nas avaliações, trabalhos e
simulados;
Auxiliar e apoiar na escolha do melhor livro;
Organizar atividades que estimulem a sensibilidade, consciência cultural e inclusão social;
Trabalhar com os estudantes e professores para atingir a missão da escola de acordo com o plano
pedagógico;
Promover a leitura, recursos e serviços da Biblioteca a toda a comunidade escolar;
Ensinar e apoiar o uso constante da leitura;
Estimular o interesse em livros e revistas; fazendo da leitura um hábito.
Justificativa
O projeto se justifica por incentivar e resgatar o conhecimento por meio da leitura de livros ou do uso
das mídias presentes na Bilbioteca, visto que com a facilidade ao rápido acesso às informações pela
internet, deixa- se de ter o hábito da leitura em bibliotecas. Sendo assim, os alunos acabam apenas
focando em informatização, celulares ou conversas informais. Desta forma, o projeto justifica-se pela
necessidade de encurtar ou estreitar o relacionamento da comunidade escolar com a leitura, levando ao

mercado alunos preparados, informatizados e cultos. A leitura nesse contexto é uma fonte de
conhecimento rica de informações e valores de grande valia para o ambiente escolar, uma vez que
auxilia as atividades dentro e fora da sala de aula. Consequentemente, a promoção da leitura
aperfeiçoará a produção e análise de textos diversos, a interpretação de imagens e gráficos e propiciará
uma ampla visão de mundo.
Metodologia
A metodologia utilizada terá como objetivo a interação entre os usuários e a biblioteca, contando com
diversas atividades sendo-as:
Atendimento ao usuário: auxílio no empréstimo de livros, pesquisas, visita monitorada com a
apresentação do espaço físico e do informativo aos usuários;
Organização do espaço físico: readequação do acervo para facilitação da pesquisa e organização
sistemática para facilitação do acesso aos usuários;
Promoção à cultura e a leitura: projetos de atualidades, troca de livros, campanha de doação de leitura,
concursos de poema e desenho; incentivando os alunos à prática da leitura;
Disponibilização Trabalhos interdisciplinares, como o Enamorados da Literatura.
Atividades relacionadas à cultura: utilizarão dos livros o acervo para desenhos de personagens
literários, fotografias relacionadas a poemas ou histórias dos livros literários. Assim como a criação de
poemas a partir do acervo e apresentações aos professores.
Emissão de dados da biblioteca no Sistema de Informações Gerenciais (SIG Biblioteca).
Horários:
Professor Alex: segunda: 18h00 às 23h00; terça: 14h00 às 17h00; quarta: 10h00 às 12h00; quinta:
18h00 às 23h00; sexta: 18h00 às 23h00.
Resultado Esperado
Aumentar a leitura em 20% por parte de alunos, professores e funcionários;
Aumentar a frequência de alunos, professores e funcionários em 20%;
Aumentar a utilização do acervo da biblioteca em 20% por alunos e professores.
Observações

Metas
Metas PPG: Aumentar em 20% o uso da Biblioteca até o ano de 2020.
Metas Cetec: Pesquisar, organizar e/ou produzir materiais didáticos ou de apoio pedagógico para
Educação Profissional, contemplando a Formação Geral, para ambiente virtual e/ou impresso, como as
publicações do GFAC, do GSE, do Centro de Capacitações e do GEEaD.

Recursos
Não possui recursos.

Atividades
Adequação do espaço para disposição dos livros e apresentação para os novos alunos: Adequar
o espaço físico da biblioteca, quanto aos livros e mobiliários, para assim tornar um ambiente agradável
para estudos e leitura, e apresentar o local aos alunos.
Início: 11-02-2019
Fim: 15-02-2019
Estado: Não realizado.
Apresentação do Projeto e Socialização: Apresentação do Projeto para a comunidade escolar e
socialização do mesmo.
Início: 18-02-2019
Fim: 28-02-2019
Estado: Não realizado.
Integração no Acervo Literário: Auxiliar os alunos quanto a disposição dos livros na biblioteca.

Início: 01-03-2019
Fim: 14-03-2019
Estado: Não realizado.
Leitura com Enquete: Os alunos irão até a biblioteca, farão a leitura de um pequeno texto e
responderão algumas questões sobre o assunto abordado no texto.
Início: 15-03-2019
Fim: 28-03-2019
Estado: Não realizado.
Concurso de Frases: Os alunos irão até a biblioteca, farão a leitura de um pequeno texto e irão
produzir uma frase sobre o assunto abordado no texto. As frases serão votadas pelos alunos da escola,
sendo a mais votada premiada.
Início: 29-03-2019
Fim: 11-04-2019
Estado: Não realizado.
Troca de livros: A troca de livros tem como intuito auxiliar os alunos, professores e funcionários na
conservação dos seus livros, para trocar com outros.
Início: 12-04-2019
Fim: 25-04-2019
Estado: Não realizado.
Concurso de Poema: Os alunos irão até a biblioteca, farão a leitura de um pequeno texto e produzirão
um poema sobre o assunto abordado no texto. Os poemas serão votados pelos alunos da escola,
sendo o mais votado premiado.
Início: 26-04-2019
Fim: 09-05-2019
Estado: Não realizado.
Desafio de Leitura: Os alunos irão até a biblioteca, farão a leitura de um texto a seu gosto. O aluno
mais leitor ganhará um mimo.
Início: 10-05-2019
Fim: 23-05-2019
Estado: Não realizado.
Concurso de desenho: Os alunos irão até a biblioteca, farão a leitura de um pequeno texto e
produzirão um desenho sobre o assunto abordado no texto. Os desenhos serão votados pelos alunos
da escola, sendo o mais votado premiado.
Início: 24-05-2019
Fim: 06-06-2019
Estado: Não realizado.
Caixa de leitura e atitudes: Na biblioteca ficará disponível uma caixa com alguns textos, na qual o
aluno realizará a leitura e deixará escrito qual atitude teria diante do fato lido.
Início: 07-06-2019
Fim: 20-06-2019
Estado: Não realizado.
Leitura Dirigida: Os alunos farão a releitura de fotografias.
Início: 21-06-2019
Fim: 04-07-2019
Estado: Não realizado.
Readequação do espaço físico: Readequar o espaço físico da biblioteca, quanto aos livros e
mobiliários, para assim tornar um ambiente agradável para estudos e leitura.
Início: 05-07-2019
Fim: 18-07-2019
Estado: Não realizado.

Apresentação do Projeto e Socialização: Apresentação do Projeto para a comunidade escolar e
socialização do mesmo.
Início: 19-07-2019
Fim: 01-08-2019
Estado: Não realizado.
Integração no Acervo Literário: Auxiliar os alunos quanto a disposição dos livros na biblioteca.
Início: 02-08-2019
Fim: 15-08-2019
Estado: Não realizado.
Concurso de Paródia: Os alunos irão até a biblioteca, farão a leitura de um pequeno texto e irão
produzir uma paródia sobre o assunto abordado no texto. As paródias serão votadas pelos alunos da
escola, sendo a mais votada premiada.
Início: 16-08-2019
Fim: 29-08-2019
Estado: Não realizado.
Leitura com Enquete: Os alunos irão até a biblioteca, farão a leitura de um pequeno texto e
responderão algumas questões sobre o assunto abordado no texto.
Início: 30-08-2019
Fim: 12-09-2019
Estado: Não realizado.
Navegando na Leitura: Os alunos poderão fazer a leitura de livros em outros ambientes da escola (por
exemplo: pátio).
Início: 13-09-2019
Fim: 26-09-2019
Estado: Não realizado.
Leitura Dirigida: Os alunos farão a releitura de fotografias.
Início: 27-09-2019
Fim: 10-10-2019
Estado: Não realizado.
Caixinha da amizade: Será disponibilizada na biblioteca uma caixa, para que os alunos deixem
mensagens aos seus professores mais queridos.
Início: 11-10-2019
Fim: 24-10-2019
Estado: Não realizado.
Troca de livros: A troca de livros tem como intuito auxiliar os alunos, professores e funcionários na
conservação dos seus livros, para trocar com outros.
Início: 25-10-2019
Fim: 10-11-2019
Estado: Não realizado.
Doação de Leitura: Será solicitado a doação de pelo menos 5 minutos de leitura por dia/aula.
Início: 08-11-2019
Fim: 21-11-2019
Estado: Não realizado.
Organização do Espaço Físico: Organizar o espaço físico da biblioteca, quanto aos livros e
mobiliários, para assim findar o ano com o ambiente organizado.
Início: 22-11-2019
Fim: 05-12-2019
Estado: Não realizado.

Elaboração de relatório: Elaboração do relatório final das atividades da biblioteca.
Início: 06-12-2019
Fim: 19-12-2019
Estado: Não realizado.
Finalização do projeto e análise para adaptações: Finalização do projeto e verificação de futuras
melhorias.
Início: 20-12-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado.

Histórico: Aprovado

Processo: Aprovado

Título: Projeto 5S
Principais Dados
Cadastrado em: 18-02-2019
Equipe: Elaine Cristina Siqueira (Solicitou HAE) Paloma de Fatima Polizeli, Gustavo Tadeu
Moretti de Souza e Ueliton dos Santos Ferreira (Não solicitaram HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 11-03-2019
Data de Término: 30-12-2019
Tipo de Projeto: HAEO (sem gratificação) - Outros projetos
Horas: Solicitou HAE para 8 horas.
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: Este projeto dará continuidade ao que foi iniciado anteriormente, atendendo a outros
ambientes da Etec, ainda não avaliados e melhorando os que já passaram por avaliações
anteriores, visando consolidar os três primeiros “S”: Seiri - Senso de utilização, Seiton - Senso
de ordenação e Seiso - Senso de limpeza, e que continuará sendo acompanhado pelos
Coordenador de Projetos do Espaço Físico de nossa regional, que dará a assistência à equipe
responsável na continuidade da implementação da metodologia, que por sua vez se
encarregará em capacitar alunos e professores novos e retomando a ferramenta com alunos
veteranos, professores e funcionários. O acompanhamento da evolução das melhorias
continuará sendo feito por meio dos instrumentos específicos, criados com esta finalidade
sendo coordenado pelo Responsável do Observatório Escolar, Sr. Vagner Tadeu de Souza
Bueno.

Dados SIG
Responsável: Elaine Cristina Siqueira
CPF: 15340677877
Matrículas: 57324
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 11.0
Total de horas solicitadas para o projeto: 8
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 100.350

Introdução
Objetivo
Garantir a prática sistemática dos três primeiros “S” até a sua consolidação:
• Definindo e implementando as estratégias para consolidação de cada “S” (SEIRI, SEITON E SEISO),
tanto na parte operacional quanto na comportamental dos envolvidos no projeto;
• Reavaliando os ambientes já trabalhados;
• Ampliando o número de ambientes avaliados;

• Estipulando meta desafiadora visando aumentar o IQAE – Indicador de Qualidade do Ambiente
Escolarem relação aos resultados obtidos nos ambientes avaliados anteriormente e para os novos em
2019;
• Ampliando a participação de alunos, professores e funcionários no projeto.
• Capacitando os novos alunos, professores e funcionários em relação à ferramenta e atualizando os
que foram capacitados anteriormente;
• Recapacitando os avaliadores;
• Analisando as ocorrências geradas pelo Observatório Escolar, nos blocos de Tecnologia e
Infraestrutura e Saúde, Segurança e Meioambiente, gerando os devidos planos de ações com o objetivo
de eliminar as não conformidades;
• Realizando o inventário patrimonial da Unidade Escolar de forma que exista um controle sistemático
dos bens patrimoniais por ambiente bem como de movimentação;
Justificativa
Muitas organizações acreditam que o lançamento do 5S é suficiente para a consolidação dos três
primeiros “S”. Esta postura provoca uma certa acomodação na prática do 5S, trazendo como
consequência um retorno à antiga situação ao longo do tempo.
As atividades de preparação para o dia do lançamento do 5S realmente promovem uma melhoria
assustadora no ambiente de trabalho. Muito material é descartado, os ambientes ficam mais limpos a
até pintados. Porém, as pessoas que promovem o 5S têm de entender que essas atividades são
realizadas à base do entusiasmo.
O tempo de prática dos três primeiros “S”, do dia do treinamento até o dia do lançamento do 5S, não é
suficiente para que as pessoas internalizem os bons hábitos. Com a prática do 5S, não se deseja
apenas mudar o ambiente de trabalho nem o comportamento das pessoas. Pretende-se mudar as
atitudes e até os seus valores. Isto só é possível com uma frequência muito grande de um novo
comportamento.
Para os alunos, incluindo os que estarão iniciando suas atividades neste ano de 2018, as ações
desencadeadas com projetos desta natureza possibilitarão a oportunidade de aprender e incorporar
comportamentos fundamentais, exigidos tanto na vida social como na vida profissional, tais como:
organização, disciplina, iniciativa, pró-atividade, responsabilidade, compartilhamento de propósitos.
Afinal, formamos alunos para um mundo que exige de todos o compromisso com atitudes melhores,
desta forma, a proposta é que aprendam e reproduzam esses conceitos em suas atividades
profissionais e sociais, tornando-se multiplicadores destas práticas, técnicas e ideias.
Metodologia
Não é novidade nenhuma falar que o sucesso de qualquer proposta de melhoria que envolva toda a
Etec e promova mudanças culturais profundas nas pessoas, dependem do apoio da Direção. No caso
do 5S a direção demonstrará comprometimento com as seguintes posturas:
a) Inserir o 5S como pauta de reuniões periódicas (pedagógica, da equipe de gestão, de coordenadores
de curso etc);
b) Fazer a avaliação nos pontos críticos (treinamentos, lançamento do programa 5S e análise das
avaliações);
c) Realizar visitas periódicas às instalações com o foco para o 5S;
d) Disponibilizar os recursos financeiros possíveis para a implementação do 5S;
e) Participar como avaliador do 5S;
f) Fazer pronunciamentos verbais e por escrito sobre o 5S;
g) Participar ativamente dos eventos relacionados ao 5S (reforço, avaliação de ambientes,
treinamento/re-treinamento de alunos, professores e funcionários);
h) Dar o exemplo no seu posto de trabalho e na sua postura.
A direção evidenciará claramente o apoio ao projeto pela sua postura, fazendo-se presente e crítico nos
momentos mais importantes da sua implantação.
Para a organização e layout dos laboratórios será utilizada como base a “padronização de laboratórios”
de forma a deixar estes ambientes conforme consta no documento ou o mais próximo possível.
O projeto deve ser expandido para todos os setores da escola e para tanto se faz necessário a
utilização dos instrumentos elaborados:
1) Planilha “AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO”: priorizar para aqueles
ambientes que não foram avaliados anteriormente. Registar as evidências por meio de fotos,
identificadas com data. Estas avaliações podem ser de rotina ou provocadas por mudanças

significativas no ambiente de trabalho e devem ser feitas por pessoas que não tenham relação direta
com as áreas avaliadas.
1.1 Ao aplicar a planilha(1ª avaliação) será estabelecido o IQUE – Indicador da Qualidade da Unidade
Escolar, que aparecerá na aba gráficos (1ª avaliação).
1.2 Com base nos resultados obtidos deverá ser estabelecida a meta de melhoria. Para isso será
definido a % de incremento na aba gráficos (1ª avaliação)
2) Realizar o Dia D;
3) Após as melhorias realizadas antes, durante e depois do Dia D, aplicar novamente a planilha de
avaliação de ambientes (2ª avaliação).
3.1) Os resultados obtidos na 2ª avaliação aparecerão na aba Gráficos (2ª avaliação) e o novo IQUE
aparecerá. Com base nos novos resultados obtidos será comparado à meta estabelecida e no
“Acompanhamento das Metas” aparecerá se a meta foi ou não atingida. Se sim aparecerá em verde a
mensagem “meta atingida”, se não, em vermelho a mensagem “não atingida”, por cada senso, conforme
abaixo.
4) Registrar as melhorias realizadas na aba “registro das melhorias”
5) Reforçar os conceitos dos três primeiros “S”, definindo uma semana para cada senso até o final do
projeto;
6) Implementar uma sistemática de reconhecimento (não financeiro) para os setores que se destaquem,
ressaltando que o reconhecimento deve ser feito sempre para a equipe e não para o indivíduo;
7) Analisar as ocorrências geradas pelo Observatório Escolar com relação aos Blocos: Tecnologia e
Infraestrutura e Saúde, Segurança e Meio Ambiente, ainda não trabalhadas, fazendo a devida triagem,
verificando se foram tomadas providências visando eliminar as não conformidfades e em caso negativo,
encaminhando aos responsáveis específicos, para que sejam elaborados os devidos planos de ações.
(Obs: Para isso o coordenador deverá ser cadastrdo no Observatório Escolar).
8) Realizar o inventário patrimonial da Unidade Escolar, de pelo menos dos ambientes avaliados, de
forma que exista um controle sistemático dos bens patrimoniais por ambiente bem como de
movimentação. Para isso deverá ser utilizado o cadastro de bens que encontra-se no sistema GRP.
Obs: Solicitar o arquivo ao Diretor de Serviços Administrativos da sua Unidade Escolar. 9) Elaborar o
relatório final, conforme modelo definido, descrevendo todas as etapas e enviandoo à Coordenação do
projeto e ao Coordenador de projetos do Espaço Físico da regional.
9) Elaborar o relatório final, conforme modelo definido, descrevendo todas as etapas e enviandoo à
Coordenação do projeto e ao Coordenador de projetos do Espaço Físico da regional.
1º S – SEIRI - Senso de utilização
SEIRI não deve ser confundido como “Lançamento do 5S” ou com o descarte. O SEIRI deve ser visto
como uma atividade de combate às perdas e aos desperdícios.
Uma estratégia que será utilizada é definir uma frequência para o descarte de materiais que se
acumulam ou que não foram descartados anteriormente por falta de conscientização.
Caso seja necessário, o descarte de bens patrimoniais será feito seguindo a Instrução de Serviço
02/2015 – Baixa Patrimonial de Bens Públicos Permanentes da DPAT - Divisão de Patrimônio.
Em todos os lugares existem a ala dos “conservadores” e a ala dos “liberais”, ou seja, pessoas que
resistem em manter guardadas as coisas que não têm utilização frequente e outras que, sem uma
preparação adequada, descartam materiais úteis e necessários. Para solucionar tais problemas, além
orientação e frequente acompanhamento, serão feitas visitas à área de descarte e a avaliação do que
está sendo descartado, tomando as providências necessárias.
Caso haja equipamentos sobressalentes ou material de grande volume ou peso, que estão obsoletos ou
sem perspectiva de utilização, mas que precisam de uma avaliação mais aprofundada, envolvendo área
técnicas e/ou alto nível hierárquico, serão etiquetados, sem necessitar transportá-los à área de
descarte. Também serão tiradas fotos desses materiais e enviadas para á área de descarte como forma
de tratar definitivamente o assunto.
2º S – SEITON - Senso de ordenação
Na execução do SEITON haverá a preocupação com uma sistemática que induza as pessoas a repor
os recursos na posição original, por exemplo: a) Definição do local de guarda de cada recurso (um lugar
para cada coisa, cada coisa em seu lugar); b) Instalação de locais de guarda apropriados a cada
recurso, de forma que facilite o acesso e não comprometa sua preservação;
c) Identificação dos objetos e respectivos locais de guarda, inclusive utilizando cores. A comparação
entre a identificação do objeto e a sinalização do local induzirá o usuário a repor o recurso no local
predeterminado.

Uma forma que permitirá uma boa racionalização de espaços e acesso rápido aos materiais
necessários é uma análise crítica de layouts, tanto de todo ambiente quanto da guarda de todos os
recursos. A discussão com os próprios usuários dos ambientes, será de fundamental importância para o
desenvolvimento de layouts práticos e eficientes.
3º S – SEISO - Senso de limpeza
A tradução do SEISO como “limpeza” induz as pessoas a associarem-no a uma atividade de remoção
de sujeira (faxina) e de pouco valor agregado. O termo “inspeção” traduz melhor o conceito de SEISO,
pois “inspeção” transmite uma postura mais crítica no ato da limpeza, passando a ser encarada como
uma oportunidade para detecção de anormalidades e suas respectivas causas, promovendo,
posteriormente, sua eliminação ou seu bloqueio. Daí por que a limpeza será feita pelos próprios
usuários. Desse modo, passa a ser uma atividade de alto valor agregado. A limpeza feita sem a postura
de inspeção é incapaz de gerar melhorias no ambiente, limitando-se apenas à remoção da sujeira.
Será discutido qual a limpeza que será feita pelo usuário e qual será feita pelo pessoal da limpeza.
Quem trabalha no ambiente:
a) Sujeira provocada por um comportamento inadequado das pessoas que utilizam o ambiente;
b) Sujeira provocada por uma deficiência dos equipamentos;
c) Sujeira provocada por manuseio irregular de materiais.
Pessoal da limpeza:
a) Recolhimento de sacos de lixo nas salas, laboratórios, banheiros e áreas coletivas;
b) Encerar pisos e limpar superfícies de vidro (janelas, portas etc);
c) Locais que exigem profissionais especializados em alturas elevadas.
A remoção da sujeira de ambientes coletivos (área de circulação, refeitório, jardins, pavimentos etc.)
será feita pelo pessoal da limpeza, porém a organização deve ser bastante crítica em relação às
anomalias de ordem comportamental que por acaso ocorram nestes ambientes. As pessoas que são
afetadas por essas irregularidades devem analisar formas de induzir seus frequentadores a terem
comportamentos condizentes com o que se espera deles.
A limpeza será executada em três etapas:
a) Limpeza dos ambientes – realizada em todos os ambientes. Será feita no “Dia D” ou periodicamente,
nas instalações que acumulam sujeira com o tempo (independentemente da conduta das pessoas);
b) Limpeza do ambiente – realizada em cada compartimento. Será feita pelo responsável ou pela
equipe. Para tanto, é necessária a disponibilização de recursos para limpeza (vassoura, rodo, pano,
detergente, dispositivos especiais, máquinas apropriadas, EPIs etc);
c) Limpeza micro – realizada em cada item pelos seus usuários.
Obs: A limpeza será executada pelos envolvidos no projeto, sempre utilizando os devidos EPIs –
Equipamentos de Proteção Individual, tais como: óculos de segurança, luvas, máscaras etc. e
EPCc – Equipamentos de Proteção Coletiva, quando necessário.
O conceito de “sujeira”
Geralmente preocupa-se apenas com a sujeira material, tais como: poeira, óleo, restos de materiais etc.
Este é um entendimento limitado do SEISO. A escola irá tratar a sujeira como todos os agentes que
agridam o meio ambiente, ou tudo que reduz gradativamente a capacidade e possibilidade de ação dos
cinco sentidos, trazendo como consequência uma degradação do homem e das coisas que o cercam. A
sujeira tem a característica de esconder o real. Exemplos: pouca iluminação, odor desagradável, ruído,
vibração, pó e poeira.
Combate aos locais de difícil acesso
Será estabelecida uma rotina e uma lista para limpeza dos locais de difícil acesso, definindo-se sua
frequência e duração. É imprescindível para que a sujeira não se acumule nesses pontos, provocando
condições irregulares (e as vezes inseguras).
Pintura dos ambientes
O ambiente pintado gera uma maior satisfação para o usuário, impressiona outras pessoas, demonstra
uma transformação visual entre o antes e o depois do 5S, além de estimular a prática do asseio. Porém
algumas preocupações, como a eliminação de vazamentos, por exemplo, é fundamental, pois pouco
tempo, após a pintura, o ambiente retornará ao antigo padrão indesejado. Portanto a avaliação prévia
associada à disponibilidade financeira, serão consideradas para a efetivação da ação.
Em caso positivo, os ambientes deverão ser pintados em cores claras, buscando comprometer as
pessoas na busca e no ataque das fontes de sujeira, pois com a cor clara a sujeira é imediatamente
detectada. Evitaremos tinta fosca para facilitar a limpeza.
Resultado Esperado

Espera-se que todas as áreas da escola sejam submetidas ao projeto e que os 3 primeiros “S” estejam
totalmente implementados, fazendo com que os problemas organizacionais da Etec, relacionados à
descarte, organização e limpeza, reduzam a zero ou o mais próximo disso em relação aos resultados
apontados pelo Observatório Escolar de 2018. Com isso espera-se também que equipamentos que não
estiverem sendo utilizados pela unidade, e que estejam em condições de uso, possam ser
disponibilizados para outras unidades escolares, conforme Instrução de Serviço Nº 03/15 –
Movimentação de Bens Públicos Permanentes da DPAT – Divisão de Patrimônio, fazendo com que o
Centro Paula Souza priorize e direcione os investimentos para os locais onde existam necessidades
mais prioritárias.
Observações

Metas
Metas PPG: Diminuir em 20% os gastos com os danos ao patrimônio da Escola até o ano de 2019;
Minimizar 50% das reclamações oficiais no ano de 2018.
Metas Cetec: Ampliar o Projeto 5S em 23%, passando de 59 para 70 Etecs atendidas no ano de 2019.
Responsável pela Execução: GSE.

Recursos
Despesas de Manutenção (Não possui)

Atividades
1ª Etapa: Definir quais ambientes da escola passarão a integrar o projeto 5S em 2019 e inserir na aba
1ª Avaliação.
Início: 11-03-2019
Fim: 15-03-2019
Estado: Não realizado.
2ª Etapa: Reforçar a divulgação nos murais da Etec por e-mail, redes sociais, site e outras formas de
comunicação sobre a continuidade do projeto em 2019
Início: 18-03-2019
Fim: 31-03-2019
Estado: Não realizado.
3ª Etapa: Realizar a 1ª Avaliação da Qualidade do Ambiente de Trabalho fotografando os ambientes
como se encontram. Obs. Fotos com datas. Os ambientes já trabalhados em anos anteriores, também
devem ser reavaliados pelos mesmos instrumentos, porém em arquivos separados.
Início: 01-04-2019
Fim: 30-04-2019
Estado: Não realizado.
4ª Etapa: Definir o percentual da meta baseando-se nos resultados da aplicação da planilha - 1ª
avaliação da qualidade do Ambiente de Trabalho e inseri-las na aba gráficos (1ª ava.).
Início: 02-05-2019
Fim: 10-05-2019
Estado: Não realizado.
5º Etapa: Definir e planejar o dia“D”, onde se aplica os conceitos dos 3 primeiros Sensos (Descarte,
Organização e Limpeza) aprendidos.
Início: 13-05-2019
Fim: 17-05-2019
Estado: Não realizado.

6ª Etapa: Treinar e orientar todos envolvidos no projeto (alunos novos e veteranos, professores e
funcionários nos conceitos do 5S). Reforçar os conceitos dos três primeiros “S” para os treinados
anteriormente (alunos, avaliadores, professores, funcionários).Muitas organizações acreditam que o
lançamento do 5S é suficiente para a consolidação dos três primeiros “S”. Esta postura provoca uma
certa acomodação na prática do 5S, trazendo como consequência um retorno à antiga situação ao
longo do tempo.
Início: 20-05-2019
Fim: 16-06-2019
Estado: Não realizado.
7ª Etapa: Implementar o dia “D”.
Início: 24-06-2019
Fim: 28-06-2019
Estado: Não realizado.
8ª Etapa: Após o Dia “D”, o professor responsável pelo projeto escolherá um dia qualquer para a
realização da2ª Avaliação da Qualidade dos Ambientes de Trabalho afim de verificar a eficácia do
dia“D”. Obs: 1ª) Fotografar novamente os ambientes do mesmo ângulo da 1ª avaliação, também com
data. 2ª) A data não poderá ser divulgada para ninguém fora da equipe de avaliação 5S, pois deve ser
surpresa e pode ser aplicada em dias diferentes.
Início: 01-07-2019
Fim: 31-07-2019
Estado: Não realizado.
9º Etapa: Divulgar os resultados nos murais, em banners confeccionados, redes sociais, site e etc;
Início: 01-08-2019
Fim: 09-08-2019
Estado: Não realizado.
10ª Etapa: Reforçar para todos os setores da escola a respeito da importância do 4º e do 5º Senso e
manter por meio da autodisciplina “forçada”, os 3 primeiros sensos (uma semana para cada senso até o
final do ano).
Início: 12-08-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado.
11º Etapa: Analisar as ocorrências geradas pelo Observatório Escolar com relação aos Blocos:
Tecnologia e Infraestrutura e Saúde, Segurança e Meio Ambiente, ainda não trabalhadas, fazendo a
devida triagem, verificando se foram tomadas providências visando eliminar as não conformidades e em
caso negativo, encaminhando aos responsáveis específicos, para que sejam elaborados os devidos
planos de ações
Início: 19-08-2019
Fim: 06-09-2019
Estado: Não realizado.
12º Etapa: Preencher a Aba "Registro de Melhorias" da planilha informando por ambiente todas as
melhorias realizadas antes, durante e depois do Dia D.
Início: 09-09-2019
Fim: 20-09-2019
Estado: Não realizado.
13º Etapa: Fazer o inventário patrimonial de todos os ambientes trabalhados no projeto e em outros,
dentro das possibilidades, utilizando o arquivo extraído do GRP ( solicitar ao Diretor de Serviços
Administrativos da sua Unidade) como fonte de informações, organinado a relação de bens por
ambiente e definindo os responsáveis.
Início: 23-09-2019
Fim: 29-11-2019
Estado: Não realizado.

14º Etapa: Elaborar o relatório final do projeto, conforme modelo padrão definido e encaminhá-lo para a
Coordenação Geral (Vagner) com cópia para o Coordenador de Projetos de Espaço Físico da sua
Supervisão Regional.
Início: 02-12-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado.
15ª Etapa: Informar os resultados obtidos no site de HAE.
Início: 02-12-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado.

Histórico: Aprovado

Processo: Aprovado

Título: Coordenação de Orientação e Apoio Educacional da Etec Professor
Armando José Farinazzo – 2019
Principais Dados
Cadastrado em: 24-01-2019
Equipe: Suzimara Regina Batista Rizzo (Solicitou HAE), Antonio Fiamenghi Neto, Fatima
Peres Silva, Tais Batista Marino, Mauricio Flavio Canada, Gislaine Aparecida Lucatte Viana e
Valdete Aparecida Zanini Magalhães (Não solicitaram HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 01-02-2019
Data de Término: 31-01-2020
Tipo de Projeto: HAEC (com gratificação) - Orientação Educacional
Horas: Solicitou HAE para 30 horas
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O Projeto de Orientação e Apoio Educacional 2019 busca, aliado ao projeto da Coordenação
Pedagógica, o sucesso escolar na Etec Professor Armando José Farinazzo, tendo como objetivo atuar
para melhoria permanente de resultados no aproveitamento, frequência e permanência dos alunos
matriculados em habilitações modulares ofertadas no período noturno da Etec-Sede e Classe
Descentralizada: nos Segundos Módulos de Serviços Jurídicos, Administração, Açúcar e Álcool,
Informática para a Internet e Secretariado e no Terceiro Módulo de Mecanização Agrícola no ano de
2019 e monitorar os Primeiros Módulos de Açúcar e Álcool, Contabilidade, Informática para Internet no
primeiro semestre de 2019 objetivando perda inferior a 15%; trabalhar o Primeiro Módulo de
Administração no segundo semestre de 2019, também com o objetivo de obter perda inferior a 15%;
uma vez que, tais cursos apresentam perdas iguais ou superiores a 15% ao finalizar o primeiro módulo
e/ou tem o retorno para o módulo segundo com tais perdas. O Projeto que é uma continuidade do
trabalho que busca proporcionar ao aluno um auto reconhecimento de suas necessidades de
aprendizagem, seja em sala durante uma avaliação, na explicação do professor, em um momento de
estudo extra escola, para assim instigar o mesmo a compreender como estudar, como apreender, como
organizar um cronograma de estudos, como interagir na aula, como sentir confiança em sim mesmo, ser
disciplinado e motivado. Busca-se por meio de atendimentos individuais, estudo após aplicação das
sondagens de aprendizagem, conversas informais nos ambientes escolares, reunião com
representantes, reuniões de curso e de gestão os cursos técnicos que apresentam maior perda de
alunos e estimular o aprimoramento das várias práticas e técnicas de estudo visando a gestão de
resultados. Entende-se que a comunicação entre os alunos, professores, coordenadores destes cursos
com a OAE e a CP, considerando tratar-se de habilitações afins, favorecem a definição de
metodologias, procedimentos de avaliação, recuperação da aprendizagem e análise de resultados de
forma mais acessível e produtiva. As ações definidas para o presente projeto articulam-se às atividades
pedagógicas de rotina, previstas nas atribuições da Coordenação Pedagógica, constante na deliberação

CEETEPS 18, de 16/07/2015, sem desconsiderar o acompanhamento de todas as turmas oferecidas
pela Unidade Escolar.

Dados SIG
Responsável: Suzimara Regina Batista Rizzo
CPF: 22307799826
Matrículas: 26461
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 0
Total de horas solicitadas para o projeto: 30
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 135

Introdução
Objetivo
Oferecer o atendimento e acompanhamento aos discentes, que promova o estudo, a organização de
estratégias de aprendizagem, o monitoramento de resultados, da frequência e ação nas dificuldades de
aprendizagem detectados, com foco na qualidade da formação técnica e permanência dos alunos para
os módulos dos cursos com índices de perda igual ou superior a 15%.
Objetivos Específicos:
 Implantar a cultura do estudo por meio de atendimentos quinzenais aos alunos detectados
inicialmente com dificuldades na avaliação diagnóstica;
 Acompanhar os discentes que apresentam dificuldades para averiguar a melhora ou a alteração
de estratégia de estudo;

Promover o monitoramento sistemático de todos os alunos que apresentam alguma dificuldade
no módulo, obtidos pela enquete realizada em sala quinzenalmente;

Consolidar a cultura escolar centrada na análise de indicadores, estruturando ações conjuntas
que fortaleçam o trabalho pedagógico, definam projetos relevantes e sinalizem a tomada de
decisões pela equipe escolar;

Construir uma comunicação contínua com os professores sobre possíveis alunos com
dificuldades já detectadas por eles nas aulas;

Destacar a importância do estudo, apresentando técnicas e estratégias, onde o mesmo possa
perceber que estuda não significa não ter vida social, ou perder momentos com a família ou
horas no trabalho;

Propiciar um trabalho afinado, conjunto e integrado entre os membros da equipe tendo como
foco a aprendizagem do aluno e sua permanência no curso em que foi matriculado;

Utilizar as planilhas de monitoramento da Supervisão de São José do Rio Preto, como um
contínuo Norte de análise de melhoras e adequações durante o percurso do projeto 2019;

Auxiliar o processo da escola, olhar para si própria, em especial no que tange as relações
humanas, identificando causas internas no ambiente escolar que promovam o abandono e
gerando atitudes interventivas que coíbam a ocorrência;

Auxiliar o aluno em seu protagonismo, autoestima e sua autovalorização como peça
fundamental no seu desenvolvimento e processo ensino-aprendizagem;

Conscientizar alunos ingressantes dos cursos técnicos quanto à importância da frequência para
adquirir as competências e habilidades, bem como o estudo como um aliado ao seu sucesso
escolar;

Participar das reuniões de curso com os professores e coordenadores, como forma preventiva,
garantindo-se intervenções imediatas e evitando-se o abandono escolar;

Promover encontros, palestras e mesas redondas do alunado junto a ex-alunos como estratégia
motivadora para a permanência nos cursos;







Corroborar na organização pelo menos uma palestra com profissionais especializados para
cada um dos cursos técnicos oferecidos pela Escola;
Favorecer a integração entre os alunos e aluno/direção, por meio de reuniões e bate-papos
informais.
Realizar eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras, campeonatos,
gincanas, semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes
Descentralizadas, quando houver;
Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais;

Meta:
Consolidar dados e disponibilizá-los aos docentes no que se refere ao aproveitamento, frequência e
permanência dos alunos, gerando um espaço de acolhimento, escuta, atendimento, orientação e
acompanhamento dos processos educacionais nos cursos monitorados a constar os 2ºs módulos das
Habilitações Profissionais de Técnico em Serviços Jurídicos, Administração, Açúcar e Álcool,
Informática para a Internet e Secretariado e 3º módulo da Habilitação Profissional de Técnico em
Mecanização Agrícola, 1ºs módulos das
Habilitações Profissionais de Técnico em Açúcar e Álcool, Contabilidade, Informática para Internet no
primeiro semestre de 2019 e 1º módulo da Habilitação Profissional de Técnico em Administração, nos 1º
e 2º semestres letivos de 2019, comparando-se ao resultados obtidos no ano letivo de 2018, visando
zelar pela gestão da aprendizagem, a redução de perda e a qualidade da formação técnica profissional
dos alunos.
Justificativa
O Projeto de Coordenação de Orientação e Apoio Educacional da Etec Professor Armando José
Farinazzo, tem buscado atuar junto aos discentes de maneira a auxiliar na aprendizagem e fomentar o
diálogo, a comunicação, o estudo e favorecer a melhoria dos resultados de conclusão de módulo e
curso, combatendo a evasão. O mesmo se justifica pois pretende-se intensificar a reflexão sobre como
o aluno estuda, compreende as aulas, convive e socializa no ambiente da sala de aula,
absorve/aprende o conhecimento na Escola, assim como oportunizar o estratégias e técnicas
inovadoras de estudo com a intenção de superar as dificuldades, lacunas e possíveis problemas
detectados no cotidiano da sala de aula nos atendimentos.
Complementando, segundo dados do Web Sai de 2017:
 Cerca de 64% dos alunos afirmaram que os professores apresentam “Dificuldades para manter
a ordem necessária em classe para adequada condução as aulas”;
 Cerca de 14% dos alunos afirmaram ter dificuldades por faltar clareza na exposição dos
professores;
 Cerca de 23% dos alunos afirmaram ter dificuldades nos componentes por não gostarem da
disciplina.
Diante dos dados apresentados acima pretende-se que ocorra no ano de 2019 reflexões discentes que
os levem a mudanças nas práticas de estudo e do aprender; visto que os alunos identificaram as
lacunas no processo de ensino por meio das enquetes, o que tem levado os a desistirem dos cursos
conforme pode ser observado nas tabelas abaixo.
Curso de Açúcar e Álcool
4º Módulo
(1º Semestre 2017Tarde )

2º Módulo
(1º Semestre
Noite)

Entrada
3o Módulo
1o Semestre /
2018
22 matriculados

Entrada
2018- 1o Módulo
1o Semestre /
2018
40 Matriculados

Curso de Administração

Saída 4o Módulo
2o Semestre /
2018
22 Matriculados

Entrada
no
Módulo
2o Semestre /
2018
34 Matriculados

Perda no
4º Módulo
0%

2o

Perda no
2º Módulo
15%

2º Módulo
Entrada 2º módulo Entrada 3º módulo Perda no
(1º Semestre 2018- 2º Semestre/ 2018
1o Semestre /2019 2º Módulo
Noite)
40 Matriculados
32 Matriculados
20%
3º Módulo
Entrada 2º módulo
(2º Semestre 20171º Semestre/ 2018
Noite)
29 Matriculados

Saída 3o Módulo
Perda no
2o Semestre /2018 3º Módulo
26 matriculados
10%

Curso Contabilidade
3º Módulo
(2º Semestre 2017- Noite )

Entrada 2º Módulo
1º Semestre/ 2018
26 Matriculados

Saída de 3º Módulo Perda no
22 Matriculados
3º Módulo
15%

Curso de Informática para Internet
2º Módulo
(1º
Semestre
Tarde)

Entrada 1º módulo Entrada 2º módulo Perda no
2018- 1º Semestre/ 2018 2º Semestre/ 2018
2º Módulo
40 matriculados
34 matriculados
15%

Curso Mecanização Agrícola
4º Módulo
Entrada
3ºEntrada
4º Perda no
(1º Semestre 2017- Noite) módulo
módulo
4º Módulo
1º Semestre/2018 2º Semestre/2018 22%
32 Matriculados
25 Matriculados
Curso de Secretariado
3º Módulo
(2º Semestre
2017 noite)

Entrada 2º módulo
1º Semestre/2018
35 matriculados

Saída 3º módulo
2º Semestre/2018
22 Matriculados

Perda no
3º Módulo
9%
37%

Curso de Serviços Jurídicos
2º módulo
Entrada 1º módulo
1º Semestre/2018 1º Semestre/2018
40 Matriculados

Saída 2º módulo
2º Semestre/2018
32 Matriculados

Perda no
2º Módulo
20

Com análise dos dados acima, foi identificado que os módulos que serão monitorados no ano de 2019,
por apresentarem perdas de 15% ou superiores são: os Segundos Módulos de Serviços Jurídicos
Administração, Açúcar e Álcool, Informática para a Internet e Secretariado e o Terceiro Módulo de
Mecanização Agrícola, tendo como meta a redução em 50% das perdas.
O Projeto da Coordenação Orientação de Apoio Educacional para o ano de 2019, estará voltado ao
acompanhamento dos alunos com dificuldades na aprendizagem, as lacunas reconhecidas e apontadas
pela avaliação diagnóstica, nas enquetes, nos atendimentos/orientações individuais, por meio de
reuniões pedagógicas, gestão, de curso, das reflexões nos Conselhos de Classe, no acompanhamento
da frequência e no desenvolvimento do mesmo nos componentes.

Ressalta-se que o trabalho será realizado de modo coletivo com os Coordenadores de Curso,
Coordenação Pedagógica e a Direção da Escola objetivando assim a (re)construção, execução,
acompanhamento e reavaliação do estudar, pesquisar, organizar e conviver no meio.
Metodologia
Durante o ano de 2019, serão realizados os acompanhamentos que envolverão a adaptação ao
ambiente escolar, a integração entre os integrantes das turmas, a aquisição da aprendizagem e o
convívio dos alunos, exigindo a atuação, orientação, comunicação e atendimentos dos discentes na
aplicação de técnicas diversificadas de estudo, visando a melhoria do processo ensino-aprendizagem,
com o propósito único de proporcionar uma formação profissional e pessoal que contribua, de forma
significativa, para a construção de seu projeto de vida.
Com dados concretos por meio da elaboração de planilhas de monitoramento e da análise dos
indicadores de desempenho das turmas da Escola pós conselho intermediário, orientados pela
Supervisão Regional de São José do Rio Preto, estudo dos resultados das enquetes e seus
atendimentos, sendo num trabalho em conjunto com a Coordenação Pedagógica e Coordenador de
Curso - re-organizar caso necessário estratégias de recuperação do discente, visando sua superação e
conclusão no módulo/curso.
Sendo assim a importancia de auxiliar nos atendimentos individuais aos discentes e em alguns casos a
família/responsáveis levando-os a compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular de aprender,
suas dificuldades pessoais, sociais e de aprendizagem. A parceria da família é um elemento que
interfere primordialmente na educação dos indivíduos, deste modo, ela deve ser um agente de
cooperação para a concretização dos projetos da ação educativa e seu objetivo transformador.
Para atender aos objetivos, a Coordenação de Orientação operacionalizará o seguinte conjunto de
ações:
– Acolhimento de todos os alunos, especialmente os novos, no início de cada semestre e também aos
que possuem curso em andamento;
– Atendimento, diariamente, os alunos para obter informações individuais ou de grupo, fazendo
intervenções nas turmas e, assim, orientando as relações;
– Comunicado e reuniões com as famílias as questões da vida escolar do aluno, baseando-se em
dados colhidos dos professores e das observações realizadas, resultados de Conselho de Classe e
situações específicas, sempre que necessário;
– Acompanhamento e encaminhamento individual dos alunos que apresentem dificuldades de
aprendizagem, subsidiando os professores para a prática pedagógica;
– Planejamento de palestras, reuniões e oficinas para pais, professores e alunos como apoio para
aprimoramento do trabalho pedagógico e gestão da aprendizagem;
– Análise de indicadores de desempenho, frequência e permanência dos alunos durante o
semestre/ano letivo, como apoio na tomada de decisões;
– Participação nos Conselhos de Classe Intermediários e Finais para monitoramento de resultados dos
alunos, debate com professores e planejamento de ações futuras.
Uma outra ação relevante situa-se no apoio legal ao aluno e, dessa forma, a Coordenação de
Orientação e Apoio Educacional buscará contribuir com a fiel execução do determinado nas legislações,
dentre elas a Deliberação CEETEPS Nº 003, de 18/7/2013 (Regimento Comum), Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (ECA), Deliberação CEE 155/2017 e Deliberação CEE-161/2018, Lei nº 13.068, de 10 de
junho de 2008 e Lei nº 13.803, de 10 de janeiro de 2019.
Resultado Esperado
Com a efetivação do Projeto pretende-se a redução em 50% das perdas nos Segundos Módulos de
Serviços Jurídicos, Administração, Açúcar e Álcool, Informática para a Internet e Secretariado e o
Terceiro Módulo de Mecanização Agrícola, pois com a reflexão e implementação da práxis do discente
ao se compreender e reconhecer seu estudar, apreender, comunicar e interagir espera-se melhorias no
processo de aprendizagem.
Pretendo auxiliar, os discentes no desenvolver das atividades do cotidiano escolar, para que os
mesmos estejam motivados, empenhados e instigados a concluir um curso técnico que promoverá
crescimento pessoal e profissional. Onde o aluno se reconheça protagonista no seu processo de
desenvolvimento intelectual, que vença os medos e temores, muitas vezes vivenciados nos bancos da

escola em sua época de aluno da educação básica. Transformando a ação em mudança, em ser
inserido no hábito do estudo.
Pretende ainda índices superiores a 85% de permanência dos alunos nos módulos primeiros, assim
como no início do segundo módulo e sua permanência no semestre letivo.
Referências
para
elaboração do Projeto de
Gestão do Coordenador
Responsável pela Coordenação de Orientação e Apoio Educacional:

de

Projetos

1.
2.
3.
1.

Regimento Comum das Etecs do CEETEPS;
Deliberação CEETEPS nº 20, de 160/07/2015;
Instrução Cetec nº003, de 26/11/2015;
Indicadores - Banco de Dados Cetec; Resultados da Análise das Atas de Conselho de Classe
Intermediário ou Final; Observatório Escolar, entre outros;
1. Subsídio para Elaboração dos Projetos 2019 de Gestão Pedagógica e Orientação e Apoio
Educacional;
1. Ofício 003/2016 - Cetec
2. Lei nº 13.803, de 10 de janeiro de 2019
Observações

Metas
Metas PPG: Reduzir em 50% a evasão no Segundo e Terceiro Módulos de açúcar e Álcool, no
Segundo Módulo de Administração, no primeiro e Segundo Módulos de Contabilidade e no Segundo
módulo Informática no ano de 2019.
Metas Cetec: Acompanhar, orientar e avaliar as unidades que apresentam perda igual ou maior que
15% nos módulos dos cursos noturnos das classes descentralizadas; Acompanhar, orientar e avaliar as
unidades que apresentam perda igual ou maior que 5% nas séries dos cursos do Ensino Técnico
Integrado ao Ensino Médio; Mobilizar, orientar e avaliar a cada bimestre os projetos dos Coordenadores
Pedagógicos, Orientadores Educacionais e Coordenadores de Curso, em 100% das unidades escolares
para o desenvolvimento de ações que efetivamente reduzam em 50% o índice de evasão.

Recursos
Não possui recursos.

Atividades
Organização juntamente com a Direção das reuniões de planejamento.
Início: 01-02-2019
Fim: 02-02-2019
Estado: Finalizado.
Organização da atividades de recepção aos novos alunos.
Início: 01-02-2019
Fim: 04-02-2019
Estado: Finalizado.
Participação juntamente com os Coordenadores de Curso das Reuniões de Curso.
Início: 04-02-2019
Fim: 08-02-2019
Estado: Finalizado.
Participação juntamente com a direção os Coordenadores de Curso e Docentes do
planejamento.

Início: 04-02-2019
Fim: 06-02-2019
Estado: Finalizado.
Participação juntamente com os Coordenadores de Curso das Reuniões de Curso.
Início: 04-02-2019
Fim: 10-02-2019
Estado: Finalizado.
Realização da escolha de representantes de sala.
Início: 11-02-2019
Fim: 22-02-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento e orientação aos discentes, de progressão parcial e aos alunos que
apresentaram lacunas nas avaliações diagnósticas.
Início: 11-02-2019
Fim: 25-02-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento dos alunos ingressantes de vagas remanescentes e ingressantes em módulos
em andamento.
Início: 11-02-2019
Fim: 13-02-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 11-02-2019
Fim: 25-02-2019
Estado: Finalizado.
Recepção, em conjunto com os Coordenadores de Curso, os alunos na 1ª semana, esclarecendo
os objetivos e possibilidades do curso técnico; o estudar para auxiliar no desenvolvimento de
competências e habilidades, sistema de recuperação da aprendizagem.
Início: 11-02-2019
Fim: 18-02-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 15-02-2019
Fim: 08-03-2019
Estado: Finalizado.
Promover reflexões nas reuniões de Curso sobre a importância de observar as necessidades de
aprendizagem dos alunos em sala.
Início: 15-02-2019
Fim: 30-03-2019
Estado: Finalizado.
Trabalhar, junto aos discentes, as lacunas/ dificuldades de aprendizagem.
Início: 22-02-2019
Fim: 08-03-2019
Estado: Finalizado.
Aplicação de enquete das possíveis dificuldades da turma.
Início: 01-03-2019
Fim: 08-03-2019
Estado: Finalizado.

Organização da divulgação e esclarecimento do que é um Grêmio escolar.
Início: 06-03-2019
Fim: 12-03-2019
Estado: Finalizado.
Participação juntamente com os coordenadores de curso nas reuniões de curso.
Início: 07-03-2019
Fim: 09-03-2019
Estado: Finalizado.
Realização das reuniões de representantes de sala.
Início: 11-03-2019
Fim: 25-03-2019
Estado: Finalizado.
Organização juntamente com a Direção, Coordenadores de Curso e Docentes do IntegraEtec e
Dia da Escola-Família.
Início: 14-03-2019
Fim: 16-03-2019
Estado: Finalizado.
Oficialização das chapas do Grêmio – período de inscrição.
Início: 15-03-2019
Fim: 22-03-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 18-03-2019
Fim: 30-03-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento os alunos em progressão parcial.
Início: 01-04-2019
Fim: 15-04-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 08-04-2019
Fim: 12-04-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento por meio de conversa informal com os alunos.
Início: 15-04-2019
Fim: 03-05-2019
Estado: Finalizado.
Atividades de atendimento individualizados aos alunos, orientações de estudo e recuperação.
Início: 15-04-2019
Fim: 30-04-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 15-04-2019
Fim: 30-04-2019
Estado: Finalizado.
Eleição do grêmio e posse da chapa vencedora.

Início: 15-04-2019
Fim: 22-04-2019
Estado: Finalizado.
Conselho de Classe intermediário.
Início: 04-05-2019
Fim: 11-05-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 07-05-2019
Fim: 10-05-2019
Estado: Finalizado.
Participação juntamente com os Coordenadores de Curso das Reuniões de Curso.
Início: 07-05-2019
Fim: 10-05-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 08-05-2019
Fim: 17-05-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 13-05-2019
Fim: 14-05-2019
Estado: Finalizado.
Promoção reflexões nas reuniões de Curso sobre a evolução dos alunos e as estratégias
utilizadas para a recuperação contínua dos mesmos.
Início: 13-05-2019
Fim: 20-05-2019
Estado: Finalizado.
Atendimento e orientação aos alunos no desenvolvimento das Progressões Parciais.
Início: 20-05-2019
Fim: 31-05-2019
Estado: Finalizado.
Aplicação da enquete para verificação de necessidades de aprendizagem dos discentes
Início: 27-05-2019
Fim: 07-06-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 27-05-2019
Fim: 31-05-2019
Estado: Finalizado.
Avaliação com a CP dos dados e índices das turmas monitoradas.
Início: 08-06-2019
Fim: 11-06-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 10-06-2019
Fim: 17-06-2019

Estado: Finalizado.
Acompanhamento das turmas por meio de reunião de representantes.
Início: 10-06-2019
Fim: 21-06-2019
Estado: Finalizado.
Atendimentos individualizados dos alunos com necessidades de revisão em seu estudar.
Início: 19-06-2019
Fim: 01-07-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 01-07-2019
Fim: 03-07-2019
Estado: Finalizado.
Analise dos resultados das enquetes com a coordenação pedagógica e coordenador de curso.
Início: 08-07-2019
Fim: 11-07-2019
Estado: Finalizado.
Promover, em conjunto com a equipe escolar, o gerenciamento e análise de resultados dos
projetos pedagógicos previstos no Plano Plurianual de Gestão.
Início: 12-07-2019
Fim: 12-07-2019
Estado: Finalizado.
Conselho de classe final.
Início: 13-07-2019
Fim: 15-07-2019
Estado: Finalizado.
Estudos dos dados qualitativos e quantitativos das turmas do ano de 2019 no primeiro semestre
e revisão de estratégias para o segundo semestre.
Início: 16-07-2019
Fim: 23-07-2019
Estado: Finalizado.
Recepção em conjunto com os Coordenadores de Curso, os alunos na 1ª semana, esclarecendo
os objetivos e possibilidades do curso técnico; o estudar para auxiliar no desenvolvimento de
competências e habilidades, sistema de recuperação da aprendizagem.
Início: 24-07-2019
Fim: 30-07-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento e orientação aos discentes, de vagas remanescentes, alunos que retornam em
módulos já em andamento e progressões parciais.
Início: 24-07-2019
Fim: 09-08-2019
Estado: Finalizado.
Participação juntamente com os coordenadores de curso nas reuniões de curso.
Início: 29-07-2019
Fim: 09-08-2019
Estado: Finalizado.
Orientação aos discentes encaminhados pelo resultado na avaliação diagnóstica.

Início: 01-08-2019
Fim: 16-08-2019
Estado: Finalizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 05-08-2019
Fim: 19-08-2019
Estado: Finalizado.
Participação juntamente com os Coordenadores de Curso das Reuniões de Curso.
Início: 05-08-2019
Fim: 19-08-2019
Estado: Finalizado.
Aplicação de enquete das possíveis dificuldades da turma.
Início: 20-08-2019
Fim: 23-08-2019
Estado: Finalizado.
Participação juntamente com os Coordenadores de Curso das Reuniões de Curso.
Início: 24-08-2019
Fim: 24-08-2019
Estado: Não realizado.
Participação juntamente com os coordenadores de curso nas reuniões de curso.
Início: 24-08-2019
Fim: 30-08-2019
Estado: Finalizado
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 26-08-2019
Fim: 02-09-2019
Estado: Finalizado.
Atendimento e orientação aos alunos no desenvolvimento das Progressões Parciais.
Início: 03-09-2019
Fim: 08-09-2019
Estado: Não realizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 09-09-2019
Fim: 20-09-2019
Estado: Não realizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 18-09-2019
Fim: 25-09-2019
Estado: Não realizado.
Estudo com a CP dos cursos monitorados e seus índices.
Início: 20-09-2019
Fim: 23-09-2019
Estado: Não realizado.
Acompanhamento das aulas e convívio da turma nas reuniões de representantes.
Início: 24-09-2019
Fim: 04-10-2019
Estado: Não realizado.

Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 01-10-2019
Fim: 11-10-2019
Estado: Não realizado.
Participação juntamente com os Coordenadores de Curso das Reuniões de Curso.
Início: 03-10-2019
Fim: 09-10-2019
Estado: Não realizado.
Atendimentos individualizados dos alunos apontados na enquete.
Início: 07-10-2019
Fim: 25-10-2019
Estado: Não realizado.
Bate papos informais com os alunos dos cursos monitorados.
Início: 10-10-2019
Fim: 18-10-2019
Estado: Não realizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas
Início: 16-10-2019
Fim: 23-10-2019
Estado: Não realizado.
Participação juntamente com os Coordenadores de Curso das Reuniões de Curso.
Início: 18-10-2019
Fim: 31-10-2019
Estado: Não realizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 21-10-2019
Fim: 08-11-2019
Estado: Não realizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 04-11-2019
Fim: 11-11-2019
Estado: Não realizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 11-11-2019
Fim: 19-11-2019
Estado: Não realizado.
Acompanhamento da evolução dos alunos e sua recuperação.
Início: 11-11-2019
Fim: 22-11-2019
Estado: Não realizado.
Acompanhamento da evolução dos alunos e sua recuperação.
Início: 18-11-2019
Fim: 25-11-2019
Estado: Não realizado.
Organização da reunião de representantes.
Início: 25-11-2019

Fim: 05-12-2019
Estado: Não realizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 25-11-2019
Fim: 05-12-2019
Estado: Não realizado.
Participação juntamente com os Coordenadores de Curso das Reuniões de Curso.
Início: 02-12-2019
Fim: 10-12-2019
Estado: Não realizado.
Acompanhamento e finalização das atividades de progressão parcial.
Início: 02-12-2019
Fim: 13-12-2019
Estado: Não realizado.
Confronto de dados reais com a meta do projeto de OAE 2019.
Início: 12-12-2019
Fim: 16-12-2019
Estado: Não realizado.
Avaliação dos indices das turmas monitoradas em 2019 com a CP.
Início: 16-12-2019
Fim: 18-12-2019
Estado: Não realizado.
Avaliação do ano letivo com a equipe escolar.
Início: 17-12-2019
Fim: 17-12-2019
Estado: Não realizado.
Promoção, em conjunto com a equipe escolar, o gerenciamento e análise de resultados dos
projeto da OAE previsto no Plano Plurianual de Gestão.
Início: 17-12-2019
Fim: 17-12-2019
Estado: Não realizado.
Estudo dos subsidios e elaboração da proposta de trabalho - projeto OAE 2020
Início: 19-12-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado.
Elaboração do relatório final de OAE 2019.
Início: 20-12-2019
Fim: 27-12-2019
Estado: Não realizado.
Estudos dos dados qualitativos e quantitativos das turmas do ano de 2019.
Início: 20-12-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado.

Histórico: Aprovado

Processo: Aprovado

Título: Coordenação de Orientação e Apoio Educacional da Etec Professor
Armando José Farinazzo -2019
Principais Dados
Cadastrado em: 13-02-2019
Equipe: Noele Carla de Caires da Silva (Solicitou HAE), Gislaine Aparecida Lucatte Viana e
Valdete Aparecida Zanini Magalhaes (não solicitaram HAE);
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 07-02-2019
Data de Término: 23-03-2019
Tipo de Projeto:
Horas: Solicitou HAE para 21 horas
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O Projeto de Orientação e Apoio Educacional 2019 busca, aliado ao projeto da Coordenação
Pedagógica, o sucesso escolar na Etec Professor Armando José Farinazzo, tendo como objetivo atuar
para melhoria permanente de resultados no aproveitamento, frequência e permanência dos alunos
matriculados em habilitações modulares ofertadas no período noturno da Etec-Sede e Classe
Descentralizada: nos Segundos Módulos de Serviços Jurídicos, Administração, Açúcar e Álcool,
Informática para a Internet e Secretariado e no Terceiro Módulo de Mecanização Agrícola no ano de
2019 e monitorar os Primeiros Módulos de Açúcar e Álcool, Contabilidade, Informática para Internet no
primeiro semestre de 2019 objetivando perda inferior a 15%; trabalhar o Primeiro Módulo de
Administração no segundo semestre de 2019, também com o objetivo de obter perda inferior a 15%;
uma vez que, tais cursos apresentam perdas iguais ou superiores a 15% ao finalizar o primeiro módulo
e/ou tem o retorno para o módulo segundo com tais perdas. O Projeto que é uma continuidade do

trabalho que busca proporcionar ao aluno um auto reconhecimento de suas necessidades de
aprendizagem, seja em sala durante uma avaliação, na explicação do professor, em um momento de
estudo extra escola, para assim instigar o mesmo a compreender como estudar, como apreender, como
organizar um cronograma de estudos, como interagir na aula, como sentir confiança em sim mesmo, ser
disciplinado e motivado. Busca-se por meio de atendimentos individuais, estudo após aplicação das
sondagens de aprendizagem, conversas informais nos ambientes escolares, reunião com
representantes, reuniões de curso e de gestão os cursos técnicos que apresentam maior perda de
alunos e estimular o aprimoramento das várias práticas e técnicas de estudo visando a gestão de
resultados. Entende-se que a comunicação entre os alunos, professores, coordenadores destes cursos
com a OAE e a CP,considerando tratar-se de habilitações afins, favorecem a definição de metodologias,
procedimentos de avaliação, recuperação da aprendizagem e análise de resultados de forma mais
acessível e produtiva. As ações definidas para o presente projeto articulam-se às atividades
pedagógicas de rotina, previstas nas atribuições da Coordenação Pedagógica, constante na deliberação
CEETEPS 18, de 16/07/2015, sem desconsiderar o acompanhamento de todas as turmas oferecidas
pela Unidade Escolar.

Dados SIG
Responsável: Noele Carla de Caires da Silva
CPF: 36881480881
Matrículas: 41638
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 18
Total de horas solicitadas para o projeto: 8
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 21
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 199.800

Introdução
Objetivo
Oferecer o atendimento e acompanhamento aos discentes, que promova o estudo, a organização de
estratégias de aprendizagem, o monitoramento de resultados, da frequência e ação nas dificuldades de
aprendizagem detectados, com foco na qualidade da formação técnica e permanência dos alunos para
os módulos dos cursos com índices de perda igual ou superior a 15%.
Objetivos Específicos:
Implantar a cultura do estudo por meio de atendimentos quinzenais aos alunos detectados inicialmente
com dificuldades na avaliação diagnóstica;
Acompanhar os discentes que apresentam dificuldades para averiguar a melhora ou a alteração de
estratégia de estudo;
Promover o monitoramento sistemático de todos os alunos que apresentam alguma dificuldade no
módulo, obtidos pela enquete realizada em sala quinzenalmente;
Consolidar a cultura escolar centrada na análise de indicadores, estruturando ações conjuntas que
fortaleçam o trabalho pedagógico, definam projetos relevantes e sinalizem a tomada de decisões pela
equipe escolar;
Construir uma comunicação contínua com os professores sobre possíveis alunos com dificuldades já
detectadas por eles nas aulas;
Destacar a importância do estudo, apresentando técnicas e estratégias, onde o mesmo possa perceber
que estuda não significa não ter vida social, ou perder momentos com a família ou horas no trabalho;
Propiciar um trabalho afinado, conjunto e integrado entre os membros da equipe tendo como foco a
aprendizagem do aluno e sua permanência no curso em que foi matriculado;
Utilizar as planilhas de monitoramento da Supervisão de São José do Rio Preto, como um contínuo
Norte de análise de melhoras e adequações durante o percurso do projeto 2019;

Auxiliar o processo da escola, olhar para si própria, em especial no que tange as relações humanas,
identificando causas internas no ambiente escolar que promovam o abandono e gerando atitudes
interventivas que coíbam a ocorrência;
Auxiliar o aluno em seu protagonismo, autoestima e sua autovalorização como peça fundamental no
seu desenvolvimento e processo ensino-aprendizagem;
Conscientizar alunos ingressantes dos cursos técnicos quanto à importância da frequência para adquirir
as competências e habilidades, bem como o estudo como um aliado ao seu sucesso escolar;
Participar das reuniões de curso com os professores e coordenadores, como forma preventiva,
garantindose intervenções imediatas e evitando-se o abandono escolar;
Promover encontros, palestras e mesas redondas do alunado junto a ex-alunos como estratégia
motivadora para a permanência nos cursos;
Corroborar na organização pelo menos uma palestra com profissionais especializados para cada um
dos cursos técnicos oferecidos pela Escola;
Favorecer a integração entre os alunos e aluno/direção, por meio de reuniões e bate-papos informais;
Realizar eventos internos e externos com a participação de alunos, como feiras, campeonatos,
gincanas, semanas tecnológicas, fóruns e debates, tanto na Etec, quanto nas Classes
Descentralizadas, quando houver;
Acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais;
Meta
Consolidar dados e disponibilizá-los aos docentes no que se refere ao aproveitamento, frequência e
permanência dos alunos, gerando um espaço de acolhimento, escuta, atendimento, orientação e
acompanhamento dos processos educacionais nos cursos monitorados a constar os 2ºs módulos das
Habilitações Profissionais de Técnico em Serviços Jurídicos, Administração, Açúcar e Álcool,
Informática para a Internet e Secretariado e 3º módulo da Habilitação Profissional de Técnico em
Mecanização Agrícola, 1ºs módulos das Habilitações Profissionais de Técnico em Açúcar e Álcool,
Contabilidade, Informática para Internet no primeiro semestre de 2019 e 1º módulo da Habilitação
Profissional de Técnico em Administração, nos 1º e 2º semestres letivos de 2019, comparando-se ao
resultados obtidos no ano letivo de 2018, visando zelar pela gestão da aprendizagem, a redução de
perda e a qualidade da formação técnica profissional dos alunos.
Justificativa
O Projeto de Coordenação de Orientação e Apoio Educacional da Etec Professor Armando José
Farinazzo tem buscado atuar junto aos discentes de maneira a auxiliar na aprendizagem e fomentar o
diálogo, a comunicação, o estudo e favorecer a melhoria dos resultados de conclusão de módulo e
curso, combatendo a evasão. O mesmo se justifica pois pretende-se intensificar a reflexão sobre como
o aluno estuda, compreende as aulas, convive e socializa no ambiente da sala de aula,
absorve/aprende o conhecimento na Escola, assim como oportunizar o estratégias e técnicas
inovadoras de estudo com a intenção de superar as dificuldades, lacunas e possíveis problemas
detectados no cotidiano da sala de aula nos atendimentos. Complementando, segundo dados do Web
Sai de 2017: Cerca de 64% dos alunos afirmaram que os professores apresentam “Dificuldades para
manter a ordem necessária em classe para adequada condução as aulas”; Cerca de 14% dos alunos
afirmaram ter dificuldades por faltar clareza na exposição dos professores; Cerca de 23% dos alunos
afirmaram ter dificuldades nos componentes por não gostarem da disciplina. Diante dos dados
apresentados acima pretende-se que ocorra no ano de 2019 reflexões discentes que os levem a
mudanças nas práticas de estudo e do aprender; visto que os alunos identificaram as lacunas no
processo de ensino por meio das enquetes, o que tem levado os a desistirem dos cursos conforme
pode ser observado nas tabelas abaixo.
Curso de Açúcar e Álcool
Perda no
Perda no 4º
Módulo
0%
2º Módulo (1º Entrada 1o Módulo 1o Entrada no 2o Módulo Perda no
Semestre
Semestre / 2018 40 2o Semestre / 2018 34 Perda no 2º
2018-Noite)
Matriculados
Matriculados
Módulo 15%
4º Módulo (1º Entrada 3o Módulo
Saída 4o Módulo 2o
Semestre 1o Semestre / 2018 22
Semestre /2018
2017- tarde
matriculados
22 Matriculados

2º Módulo (1º
Semestre 2018Noite)
3º Módulo (2º
Semestre 2017Noite)

3º Módulo (2º
Semestre 2017Noite )

2º Módulo
(1º Semestre
2018- Tarde)

Curso de Administração
Entrada 2º módulo 2º Entrada 3º módulo 1o
Semestre/ 2018 40
Semestre /2019 32
Matriculados
Matriculados
Entrada 2º módulo 1º Saída 3o Módulo 2o
Semestre/ 2018 29
Semestre /2018 26
Matriculados
matriculados

Curso Contabilidade
Entrada 2º Módulo 1º
Saída de 3º
Semestre/ 2018 26
Módulo 22
Matriculados
Matriculados

Curso de Informática para Internet
Entrada 1º módulo Entrada 2º módulo
1º Semestre/ 2018 2º Semestre/ 2018
40 matriculados
34 matriculados

Perda no
Perda no 2º
Módulo 20%
Perda no
Perda no 3º
Módulo 10%

Perda no
Perda no 3º
Módulo 15%

Perda no Perda
no 2º Módulo
15%

Curso Mecanização Agrícola Curso Mecanização Agrícola
4º Módulo (1º Entrada 3º módulo 1º Entrada 4º módulo 2º
Perda no
Semestre
Semestre/2018 32
Semestre/2018 25
Perda no 4º
2017- Noite)
Matriculados
Matriculados
Módulo 22%

Curso de Secretariado
3º Módulo
(2º Semestre
2017 noite)

2º módulo 1º
Semestre/2018

Entrada 2º módulo
1º Semestre/2018 35
matriculados

Saída 3º módulo
2º Semestre/2018 22
Matriculados

Perda no
Perda no
3º Módulo
9% 37%

Curso de Serviços Jurídicos
Entrada 1º módulo 1º Saída 2º módulo 2º
Perda no
Semestre/2018 40
Semestre/2018 32 Perda no 2º
Matriculados
Matriculados
Módulo 20

Com análise dos dados acima, foi identificado que os módulos que serão monitorados no ano de 2019,
por apresentarem perdas de 15% ou superiores são: os Segundos Módulos de Serviços Jurídicos
Administração, Açúcar e Álcool, Informática para a Internet e Secretariado e o Terceiro Módulo de
Mecanização Agrícola, tendo como meta a redução em 50% das perdas. O Projeto da Coordenação
Orientação de Apoio Educacional para o ano de 2019, estará voltado ao acompanhamento dos alunos
com dificuldades na aprendizagem, as lacunas reconhecidas e apontadas pela avaliação diagnóstica,
nas enquetes, nos atendimentos/orientações individuais, por meio de reuniões pedagógicas, gestão, de
curso, das reflexões nos Conselhos de Classe, no acompanhamento da frequência e no
desenvolvimento do mesmo nos componentes. Ressalta-se que o trabalho será realizado de modo
coletivo com os Coordenadores de Curso, Coordenação Pedagógica e a Direção da Escola objetivando
assim a (re)construção, execução, acompanhamento e reavaliação do estudar, pesquisar, organizar e
conviver no meio.
Metodologia
Durante o ano de 2019, serão realizados os acompanhamentos que envolverão a adaptação ao
ambiente escolar, a integração entre os integrantes das turmas, a aquisição da aprendizagem e o
convívio dos alunos, exigindo a atuação, orientação, comunicação e atendimentos dos discentes na
aplicação de técnicas diversificadas de estudo, visando a melhoria do processo ensino-aprendizagem,

com o propósito único de proporcionar uma formação profissional e pessoal que contribua, de forma
significativa, para a construção de seu projeto de vida.
Com dados concretos por meio da elaboração de planilhas de monitoramento e da análise dos
indicadores de desempenho das turmas da Escola pós conselho intermediário, orientados pela
Supervisão Regional de São José do Rio Preto, estudo dos resultados das enquetes e seus
atendimentos, sendo num trabalho em conjunto com a Coordenação Pedagógica e Coordenador de
Curso - re-organizar caso necessário estratégias de recuperação do discente, visando sua superação e
conclusão no módulo/curso.
Sendo assim a importancia de auxiliar nos atendimentos individuais aos discentes e em alguns casos a
família/responsáveis levando-os a compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular de aprender,
suas dificuldades pessoais, sociais e de aprendizagem. A parceria da família é um elemento que
interfere primordialmente na educação dos indivíduos, deste modo, ela deve ser um agente de
cooperação para a concretização dos projetos da ação educativa e seu objetivo transformador.
Para atender aos objetivos, a Coordenação de Orientação operacionalizará o seguinte conjunto de
ações:
Acolhimento de todos os alunos, especialmente os novos, no início de cada semestre e também aos
que possuem curso em andamento;
Acompanhamento e encaminhamento individual dos alunos que apresentem dificuldades de
aprendizagem, subsidiando os professores para a prática pedagógica;
Planejamento de palestras, reuniões e oficinas para pais, professores e alunos como apoio para
aprimoramento do trabalho pedagógico e gestão da aprendizagem;
Análise de indicadores de desempenho, frequência e permanência dos alunos durante o semestre/ano
letivo, como apoio na tomada de decisões;
Participação nos Conselhos de Classe Intermediários e Finais para monitoramento de resultados dos
alunos, debate com professores e planejamento de ações futuras.
Uma outra ação relevante situa-se no apoio legal ao aluno e, dessa forma, a Coordenação de
Orientação e Apoio Educacional buscará contribuir com a fiel execução do determinado nas legislações,
dentre elas a Deliberação CEETEPS Nº 003, de 18/7/2013 (Regimento Comum), Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (ECA), Deliberação CEE 155/2017 e Deliberação CEE-161/2018, Lei nº 13.068, de 10 de
junho de 2008 e Lei nº 13.803, de 10 de janeiro de 2019.
Resultado Esperado
Com a efetivação do Projeto pretende-se a redução em 50% das perdas nos Segundos Módulos de
Serviços Jurídicos, Administração, Açúcar e Álcool, Informática para a Internet e Secretariado e o
Terceiro Módulo de Mecanização Agrícola, pois com a reflexão e implementação da práxis do discente
ao se compreender e reconhecer seu estudar, apreender, comunicar e interagir espera-se melhorias no
processo de aprendizagem.
Pretendo auxiliar, os discentes no desenvolver das atividades do cotidiano escolar, para que os
mesmos estejam motivados, empenhados e instigados a concluir um curso técnico que promoverá
crescimento pessoal e profissional. Onde o aluno se reconheça protagonista no seu processo de
desenvolvimento intelectual, que vença os medos e temores, muitas vezes vivenciados nos bancos da
escola em sua época de aluno da educação básica. Transformando a ação em mudança, em ser
inserido no hábito do estudo.
Pretende ainda índices superiores a 85% de permanência dos alunos nos módulos primeiros, assim
como no início do segundo módulo e sua permanência no semestre letivo.
Observações
Referências para elaboração do Projeto de Gestão do Coordenador de Projetos Responsável pela
Coordenação de Orientação e Apoio Educacional: 1. Regimento Comum das Etecs do CEETEPS; 2.
Deliberação CEETEPS nº 20, de 160/07/2015; 3. Instrução Cetec nº003, de 26/11/2015; 1. Indicadores Banco de Dados Cetec; Resultados da Análise das Atas de Conselho de Classe Intermediário ou Final;
Observatório Escolar, entre outros; 1. Subsídio para Elaboração dos Projetos 2019 de Gestão
Pedagógica e Orientação e Apoio Educacional; 1. Ofício 003/2016 - Cetec 2. Lei nº 13.803, de 10 de
janeiro de 2019

Metas

Metas PPG: Reduzir em 50% a evasão no Segundo e Terceiro Módulos de açúcar e Álcool, no
Segundo Módulo de Administração, no primeiro e Segundo Módulos de Contabilidade e no Segundo
módulo Informática no ano de 2019.
Metas Cetec: Acompanhar, orientar e avaliar as unidades que apresentam perda igual ou maior que
15% nos módulos dos cursos noturnos das classes descentralizadas; Acompanhar, orientar e avaliar as
unidades que apresentam perda igual ou maior que 5% nas séries dos cursos do Ensino Técnico
Integrado ao Ensino Médio; Mobilizar, orientar e avaliar a cada bimestre os projetos dos Coordenadores
Pedagógicos, Orientadores Educacionais e Coordenadores de Curso, em 100% das unidades escolares
para o desenvolvimento de ações que efetivamente reduzam em 50% o índice de evasão;

Recursos
Não possui recursos.

Atividades
Realização da escolha de representantes de sala.
Início: 07-02-2019
Fim: 22-02-2019
Estado: Não realizado.
Acompanhamento e orientação aos discentes,, de progressão parcial e aos alunos que
apresentaram lacunas nas avaliações diagnósticas.
Início: 11-02-2019
Fim: 25-02-2019
Estado: Não realizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 11-02-2019
Fim: 22-02-2019
Estado: Não realizado.
Acompanhamento dos alunos ingressantes de vagas remanescentes e ingressantes em módulos
em andamento.
Início: 11-02-2019
Fim: 15-02-2019
Estado: Não realizado.
Recepção em conjunto com os coordenadores de cursos, os alunos na 1ª semana, esclarecendo
os objetivos e possibilidades do curso técnico; o estudar para auxiliar no desenvolvimento de
competências e habilidades, sistema de recuperação da aprendizagem.
Início: 11-02-2019
Fim: 18-02-2019
Estado: Não realizado.
Promover reflexões nas reuniões de Curso sobre a importância de observar as necessidades de
aprendizagem dos alunos em sala.
Início: 15-02-2019
Fim: 23-03-2019
Estado: Não realizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas.
Início: 15-02-2019
Fim: 08-03-2019
Estado: Não realizado.
Trabalhar, junto aos discentes, as lacunas/dificuldades de aprendizagem.

Início: 22-02-2019
Fim: 08-03-2019
Estado: Não realizado.
Aplicação de enquete das possíveis dificuldades da turma.
Início: 01-03-2019
Fim: 08-03-2019
Estado: Não realizado.
Organização da divulgação e esclarecimento do que é um Grêmio escolar.
Início: 06-03-2019
Fim: 13-03-2019
Estado: Não realizado.
Participação juntamente com os coordenadores de cusso nas reuniões de curso
Início: 07-03-2019
Fim: 15-03-2019
Estado: Não realizado.
Realização das reuniões de representantes de sala.
Início: 11-03-2019
Fim: 19-03-2019
Estado: Não realizado.
Organização juntamente com a Direção, Coordenadores de Curso e Docentes do IntegraEtec e
Dia da Escola-Família.
Início: 14-03-2019
Fim: 16-03-2019
Estado: Não realizado.
Oficialização das chapas do Grêmio – período de inscrição.
Início: 15-03-2019
Fim: 23-03-2019
Estado: Não realizado.
Acompanhamento da frequência e ligações aos alunos que apresentam faltas
Início: 18-03-2019
Fim: 23-03-2019
Estado: Não realizado.

Histórico: Aprovado

Processo: Aprovado

Título: Projeto de Robótica
Principais Dados
Cadastrado em: 02-03-2019

Equipe: João Antonio Lucatto, Josilene Franco Pacheco, Gustavo Tadeu Moretti de Souza,
Gislaine Aparecida Lucatte Viana e Valdete Aparecida Zanini Magalhaes (Ninguém solicitou
HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 11-03-2019
Data de Término: 31-12-2019
Tipo de Projeto:
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O projeto tem por finalidade levar conhecimentos básicos e gerais de robótica, física
elétrica e informática utilizando ferramentas eletrônicas voltadas para automatização,
possibilitando o conhecimento e utilização de componentes e ferramentas utilizadas no meio
tecnológico desconhecidas dos alunos da Escola. O intuito central do projeto é a interação do
aluno por meio de pesquisas e exercícios práticos com peças eletrônicas como
potenciômetros, led’s coloridos, placa de Arduino, resistores entre outras disponíveis na escola,
desenvolvendo projetos que possam ser utilizados em eventos de robóticas e iniciação
cientifica.

Dados SIG
Responsável: João Antonio Lucatto
CPF: 07070783850
Matrículas: 3066
Unidade: 073
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 26
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 152.100

Introdução
Objetivo






Fazer com que os alunos adquiram conhecimentos em robótica, informática e física elétrica;
Incentivar ideias para criação de projetos e protótipos eletrônicos;
Incentivar os alunos à descobrirem novas áreas de atuação no mercado de trabalho;
Incentivar os alunos a desenvolver hábitos de pesquisa;
Ajudar a melhorar o desempenho escolar dos alunos em suas respectivas pesquisas e estudos;

Justificativa
O projeto se justifica por levar os alunos a busca constante pela inovação e conhecimentos acerca da
tecnologia atual, por meio da importância do estudo da Robótica para promover o entendimento de
como funcionam alguns objetos que estão presentes em nosso cotidiano. Demonstrando que a robótica
é um ramo da informática que engloba computadores, robôs, física elétrica e computação tratando de
sistemas compostos por partes mecânicas automáticas programadas e controladas por circuitos
integrados, tornando sistemas mecânicos motorizados controlados manualmente ou automaticamente
através de circuitos elétricos. Além disso a robótica leva o aluno a questionar, pensar e procurar
soluções para problemas do cotidiano, instigando-o a pesquisar, estudar e colocar em prática projetos
que solucionem esses problemas reais identificados, obtendo assim ganhos de conhecimento,
conceitos e valores.
Metodologia
 Organização do espaço físico no laboratório utilizado para o projeto, para termos peças e
ferramentas acessíveis a qualquer momento.

 Incentivo à participação no projeto através da divulgação do mesmo na comunidade escolar, além
de divulgar eventos e competições que irão acontecer ao longo do ano letivo.
 Desenvolvimento de ideias e projetos em equipe orientados pelo professor responsável.
 Criação de relatórios das atividades e projetos desenvolvidos no projeto.
Resultado Esperado
Deseja-se alcançar as seguintes metas com o presente projeto:
1- Incentivo à pesquisa, iniciação cientifica e estudo de demais áreas da robótica;
2- Aumentar a habilidade prática dos alunos com exercícios e atividades totalmente práticas e
pesquisas aplicadas aos projetos;
3- Participação dos alunos em eventos e competições de robótica;
4- Buscar atingir toda a comunidade escolar com as atividades e eventos executados, para melhorar o
desenvolvimento escolar dos alunos;
5- Alcançar bons resultados nas competições que ocorrerão durante o ano letivo;
Observações

Metas
Metas PPG: Aumentar em 20% o uso da Biblioteca até o ano de 2020; Implantar o curso de
Eletrotécnica na Escola ate 2021; Reduzir em 50% a evasão no Segundo e Terceiro Módulos de açúcar
e Álcool, no Segundo Módulo de Administração, no primeiro e Segundo Módulos de Contabilidade e no
Segundo módulo de Informática no ano de 2019; Utilizar metodologias ativas para o aprendizado e
formação profissional, respeitando estilos de aprendizagem, em 100% dos componentes curriculares
dos cursos da Escola no ano letivo de 2018.
Metas Cetec: Garantir, constantemente, 100% do funcionamento e segurança dos recursos de
Tecnologia de Informação de modo a evitar indisponibilidades e instabilidades que afetem os usuários.

Recursos
Para realização do presente projeto serão necessários de modo geral os seguintes recursos:
Laboratório da unidade escolar, Placa de Arduino; Protoboard; Computador para programar os
componentes eletrônicos; componentes eletrônicos e fios (jumpers).

Atividades
Arduino Day: Planejamento das atividades que irão ocorrer no evento ArduinoDay(16 de março) e
divulgação do mesmo para toda comunidade escolar.
Início: 01-03-2019
Fim: 15-03-2019
Estado: Não realizado e não será.
Arduino Day: Realização do evento aberto para toda comunidade escolar e envio dos resultados
obtidos para o polo regional de robótica.
Início: 16-03-2019
Fim: 29-03-2019
Estado: Não realizado e não será.
Apresentação do projeto e ferramentas: Apresentando as ferramentas e novos componentes que
serão utilizadas durante o desenvolvimento do projeto;
Início: 31-03-2019
Fim: 14-04-2019
Estado: Não realizado e não será.
Conhecendo as peças e componentes elétricos utilizados com Arduino: Divulgação dos eventos e
competições que irão ocorrer durante o ano letivo; Trabalhando com componentes elétricos e noções de

elétrica básica para Arduino; Montagem de exemplos simples para ligação de circuitos elétricos.
Conhecendo e desenvolvendo as principais formas de programação dos circuitos elétricos criados.
Início: 15-04-2019
Fim: 30-04-2019
Estado: Não realizado e não será.
Conhecendo as peças e componentes elétricos utilizados com Arduino montando pequenos
circuitos: Trabalhando com componentes elétricos e noções de elétrica básica para Arduino;
Montagem de exemplos simples com para a ligação de circuitos elétricos. Olimpíada Brasileira de
Informática(OBI); Conhecendo e desenvolvendo as principais formas de programação dos circuitos
elétricos criados.
Início: 02-05-2019
Fim: 16-05-2019
Estado: Não realizado e não será.
Montagem de pequenos circuitos elétricos utilizando componentes programados: Trabalhando
com componentes elétricos e noções de elétrica básica para Arduino; Montagem de exemplos simples
com para a ligação de circuitos elétricos. Realização da prova referente a Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica(OBA).
Início: 17-05-2019
Fim: 31-05-2019
Estado: Não realizado e não será.
Montagem de pequenos circuitos elétricos utilizando componentes programados: Trabalhando
com componentes elétricos e noções de elétrica básica para Arduino; Montagem de exemplos simples
com para a ligação de circuitos elétricos. Realização da prova referente a Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica(OBA).
Início: 17-05-2019
Fim: 31-05-2019
Estado: Não realizado e não será.
Participação na OBR e trabalhando com os principais componentes dos elétricos junto ao
Arduíno e programando-os para realizar uma função: 1ª Fase teórica da Olimpíada Brasileira de
Robótica (OBR) modalidade teórica e correção da mesma; Trabalhando com sensores de luminosidade,
temperatura entre outros. Conhecendo e desenvolvendo as principais formas de programação dos
circuitos elétricos criados.
Início: 01-06-2019
Fim: 15-06-2019
Estado: Não realizado e não será.
Trabalhando com componentes eletrônicos para montagem de circuitos e aprendendo como
programá-los na IDE Arduíno: Trabalhando com componentes elétricos e noções de elétrica básica
para Arduino; Montagem de exemplos simples para construção de circuitos com sensores de
luminosidade, temperatura entre outros. Conhecendo e desenvolvendo as principais formas de
programação dos circuitos elétricos criados.
Início: 16-06-2019
Fim: 30-06-2019
Estado: Não realizado e não será.
Criando projetos básicos utilizando os principais sensores de luminosidade, temperatura entre
outros: Trabalhando com componentes elétricos e noções de elétrica básica para Arduino; Montagem
de exemplos simples para construção de circuitos com sensores de luminosidade, temperatura entre
outros. Conhecendo e desenvolvendo as principais formas de programação dos circuitos elétricos
criados.
Início: 01-07-2019
Fim: 15-07-2019
Estado: Não realizado e não será.

Aplicando o uso de sensores utilizados no diadia em circuitos mais complexos para realizar
medidas: Trabalhando com componentes elétricos e noções de elétrica básica para Arduino;
Montagem de exemplos simples para construção de circuitos com sensores de luminosidade,
temperatura entre outros.
Início: 16-07-2019
Fim: 30-07-2019
Estado: Não realizado e não será.
Trabalhando com motores de diversos tipos a fim de integrá-los ao funcionamento dos demais
componentes do circuito: Trabalhando com componentes elétricos voltados para montagem de
circuitos elétricos utilizando servos motores e seus derivados.
Início: 31-07-2019
Fim: 14-08-2019
Estado: Não realizado.
Trabalhando com motores de diversos tipos a fim de integra-los aos funcionamento dos demais
componentes do circuito: Trabalhando com componentes elétricos voltados para montagem de
circuitos elétricos utilizando servos motores e seus derivados.
Início: 15-08-2019
Fim: 29-08-2019
Estado: Não realizado.
Aplicando o uso de motores simples para criação de carrinhos programados ou robôs
autônomos: Trabalhando com componentes elétricos voltados para montagem de circuitos elétricos
utilizando servos motores e seus derivados.
Início: 30-08-2019
Fim: 13-09-2019
Estado: Não realizado.
Aplicando o uso de motores simples para criação de carrinhos programados ou robôs
autônomos: Trabalhando com componentes elétricos voltados para montagem de circuitos elétricos
utilizando servos motores e seus derivados.
Início: 14-09-2019
Fim: 28-09-2019
Estado: Não realizado.
Trabalhando na construção de um robô ou veiculo autônomo que contemple todas as
ferramentas vistas durante o projeto: Trabalhando com componentes elétricos para montagem de
carrinhos que trabalham de forma autônoma.
Início: 29-09-2019
Fim: 13-10-2019
Estado: Não realizado.
Trabalhando na construção de um robô ou veiculo autônomo que contemple todas as
ferramentas vistas durante o projeto: Trabalhando com componentes elétricos para montagem de
carrinhos que trabalham de forma autônoma.
Início: 14-10-2019
Fim: 28-10-2019
Estado: Não realizado.
Trabalhando na construção de um robô ou veiculo autônomo que contemple todas as
ferramentas vistas durante o projeto: Trabalhando com componentes elétricos para montagem de
carrinhos que trabalham de forma autônoma.
Início: 29-10-2019
Fim: 12-11-2019
Estado: Não realizado.

Trabalhando na construção de um robô ou veiculo autônomo que contemple todas as
ferramentas vistas durante o projeto bem como a criação de uma programação especifica para
robôs: Trabalhando com componentes elétricos para montagem de robôs que trabalham de forma
autônoma e programada.
Início: 13-11-2019
Fim: 27-11-2019
Estado: Não realizado.
Trabalhando na construção de um robô ou veiculo autônomo que contemple todas as
ferramentas vistas durante o projeto bem como a criação de uma programação especifica para
robôs: Trabalhando com componentes elétricos para montagem de robôs que trabalham de forma
autônoma e programada.
Início: 28-11-2019
Fim: 12-12-2019
Estado: Não realizado.
Levantamento dos resultados obtidos com o projeto durante todo o ano letivo: Trabalhando com
componentes elétricos para montagem de robôs que trabalham de forma autônoma e programada.
Início: 13-12-2019
Fim: 27-12-2019
Estado: Não realizado.
Levantamento dos resultados obtidos com o projeto durante todo o ano letivo: Trabalhando com
componentes elétricos para montagem de robôs que trabalham de forma autônoma e programada.
Início: 28-12-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado.

Histórico: Aprovado

Processo: Aprovado

Título: Projeto Robótica Etec de Fernandópolis
Principais Dados
Cadastrado em: 02-03-2019
Equipe: Gustavo Tadeu Moretti de Souza, João Antonio Lucatto, João Otavio Furtado da Silva,
Josilene Franco Pacheco e Valdete Aparecida Zanini Magalhaes (Ninguém solicitou HAE).
Unidade: ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO
Data de Início: 11-03-2019
Data de Término: 30-12-2019
Tipo de Projeto:
Horas: Não solicitou HAE e vai atuar
Responsável pela Atividade: Wellington Pinto De Oliveira, Marcio Da Veiga Cabral, Kleber De
Oliveira Santos, Adenilson De Oliveira Porto, Catia Araujo De Souza Porto.
Resumo: O projeto tem por finalidade levar conhecimentos básicos e gerais de robótica, física
elétrica e informática utilizando ferramentas eletrônicas voltadas para automatização,
possibilitando o conhecimento e utilização de componentes e ferramentas utilizadas no meio
tecnológico desconhecidas dos alunos da Escola. O intuito central do projeto é a interação do
aluno por meio de pesquisas e exercícios práticos com peças eletrônicas como
potenciômetros, led’s coloridos, placa de Arduíno, resistores entre outras disponíveis na escola,
desenvolvendo projetos que possam ser utilizados em eventos de robóticas e iniciação
cientifica.

Dados SIG
Responsável: Gustavo Tadeu Moretti de Souza
CPF: 39139765822
Matrículas: 64316
Unidade: 138
Professor de Ensino Médio e Técnico - Contrato Indeterminado
Componente Curricular:
Total de horas por semana dos componentes sem os 30%: 22.5
Total de horas solicitadas para o projeto: 0
Total de horas dos componentes que estão em substituição: 0
Total de horas no mês com 30% dos componentes: 131.625

Introdução
Objetivo







Fazer com que os alunos adquiram conhecimentos em robótica, informática e física elétrica;
Incentivar ideias para criação de projetos e protótipos eletrônicos;
Incentivar os alunos à descobrirem novas áreas de atuação no mercado de trabalho;
Incentivar os alunos a desenvolver hábitos de pesquisa;
Ajudar a melhorar o desempenho escolar dos alunos em suas respectivas pesquisas e estudos;
Participar de diversas competições que envolvam robótica e conhecimentos em programação de
computadores e máquinas;

Justificativa
O projeto se justifica por levar os alunos a busca constante pela inovação e conhecimentos acerca da
tecnologia atual, por meio da importância do estudo da Robótica para promover o entendimento de
como funcionam alguns objetos que estão presentes em nosso cotidiano. Demonstrando que a robótica
é um ramo da informática que engloba computadores, robôs, física elétrica e computação tratando de
sistemas compostos por partes mecânicas automáticas programadas e controladas por circuitos
integrados, tornando sistemas mecânicos motorizados controlados manualmente ou automaticamente
através de circuitos elétricos. Além disso a robótica leva o aluno a questionar, pensar e procurar
soluções para problemas do cotidiano, instigando-o a pesquisar, estudar e colocar em prática projetos
que solucionem esses problemas reais identificados, obtendo assim ganhos de conhecimento,
conceitos e valores.

Metodologia
 Organização do espaço físico no laboratório utilizado para o projeto, para termos peças e
ferramentas acessíveis a qualquer momento.


Incentivo à participação no projeto através da divulgação do mesmo na comunidade escolar,
além de divulgar eventos e competições que irão acontecer ao longo do ano letivo.



Desenvolvimento de ideias e projetos em equipe orientados pelo professor responsável.



Criação de relatórios das atividades e projetos desenvolvidos no projeto.

Resultado Esperado
Deseja-se alcançar as seguintes metas com o presente projeto:
1- Incentivo à pesquisa, iniciação cientifica e estudo de demais áreas da robótica;
2- Aumentar a habilidade prática dos alunos com exercícios e atividades totalmente práticas e
pesquisas aplicadas aos projetos;
3- Participação dos alunos em eventos e competições de robótica;
4- Buscar atingir toda a comunidade escolar com as atividades e eventos executados, para melhorar o
desenvolvimento escolar dos alunos;
5- Alcançar bons resultados nas competições que ocorrerão durante o ano letivo;
Observações

Metas
Metas PPG: Implantar o curso de Eletrotécnica na Escola ate 2021; Reduzir em 50% a evasão no
Segundo e Terceiro Módulos de açúcar e Álcool, no Segundo Módulo de Administração, no primeiro e
Segundo Módulos de Contabilidade e no Segundo módulo Informática no ano de 2019; Utilizar
metodologias ativas para o aprendizado e formação profissional, respeitando estilos de aprendizagem,
em 100% dos componentes curriculares dos cursos da Escola no ano letivo de 2018.
Metas Cetec: Garantir, constantemente, 100% do funcionamento e segurança dos recursos de
Tecnologia de Informação de modo a evitar indisponibilidades e instabilidades que afetem os usuários.

Recursos
Protoboard; Computadores para programação; Placa de Arduíno; Componentes Eletrônicos (kit de
robótica); Multímetro; IDE de programação em Arduino.

Atividades
Arduino Day: Planejamento das atividades que irão ocorrer no evento ArduinoDay(16 de março) e
divulgação do mesmo para toda comunidade escolar.
Início: 01-03-2019
Fim: 15-03-2019
Estado: Finalizado.
Arduino Day: Realização do evento aberto para toda comunidade escolar e envio dos resultados
obtidos para o polo regional de robótica.
Início: 16-03-2019
Fim: 29-03-2019
Estado: Finalizado.
Apresentação do projeto e ferramentas: Apresentando as ferramentas e novos componentes que
serão utilizadas durante o desenvolvimento do projeto;
Início: 31-03-2019

Fim: 14-04-2019
Estado: Finalizado.
Conhecendo as peças e componentes elétricos utilizados com Arduino: Divulgação dos eventos e
competições que irão ocorrer durante o ano letivo; Trabalhando com componentes elétricos e noções de
elétrica básica para Arduino; Montagem de exemplos simples para ligação de circuitos elétricos.
Conhecendo e desenvolvendo as principais formas de programação dos circuitos elétricos criados.
Início: 15-04-2019
Fim: 30-04-2019
Estado: Finalizado.
Conhecendo as peças e componentes elétricos utilizados com Arduino montando pequenos
circuitos: Trabalhando com componentes elétricos e noções de elétrica básica para Arduino;
Montagem de exemplos simples com para a ligação de circuitos elétricos. Olimpíada Brasileira de
Informática(OBI); Conhecendo e desenvolvendo as principais formas de programação dos circuitos
elétricos criados.
Início: 02-05-2019
Fim: 16-05-2019
Estado: Finalizado.
Montagem de pequenos circuitos elétricos utilizando componentes programados: Trabalhando
com componentes elétricos e noções de elétrica básica para Arduino; Montagem de exemplos simples
com para a ligação de circuitos elétricos. Realização da prova referente a Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica(OBA).
Início: 17-05-2019
Fim: 31-05-2019
Estado: Finalizado.
Montagem de pequenos circuitos elétricos utilizando componentes programados: Trabalhando
com componentes elétricos e noções de elétrica básica para Arduino; Montagem de exemplos simples
com para a ligação de circuitos elétricos. Realização da prova referente a Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica(OBA).
Início: 17-05-2019
Fim: 31-05-2019
Estado: Finalizado.
Participação na OBR e trabalhando com os principais componentes dos elétricos junto ao
Arduíno e programando-os para realizar uma função: 1ª Fase teórica da Olimpíada Brasileira de
Robótica (OBR) modalidade teórica e correção da mesma; Trabalhando com sensores de luminosidade,
temperatura entre outros. Conhecendo e desenvolvendo as principais formas de programação dos
circuitos elétricos criados.
Início: 01-06-2019
Fim: 15-06-2019
Estado: Finalizado.
Trabalhando com componentes eletrônicos para montagem de circuitos e aprendendo como
programá-los na IDE Arduíno: Trabalhando com componentes elétricos e noções de elétrica básica
para Arduino; Montagem de exemplos simples para construção de circuitos com sensores de
luminosidade, temperatura entre outros. Conhecendo e desenvolvendo as principais formas de
programação dos circuitos elétricos criados.
Início: 16-06-2019
Fim: 30-06-2019
Estado: Finalizado.
Criando projetos básicos utilizando os principais sensores de luminosidade, temperatura entre
outros: Trabalhando com componentes elétricos e noções de elétrica básica para Arduino; Montagem
de exemplos simples para construção de circuitos com sensores de luminosidade, temperatura entre

outros. Conhecendo e desenvolvendo as principais formas de programação dos circuitos elétricos
criados.
Início: 01-07-2019
Fim: 15-07-2019
Estado: Não realizado.
Aplicando o uso de sensores utilizados no diadia em circuitos mais complexos para realizar
medidas: Trabalhando com componentes elétricos e noções de elétrica básica para Arduino;
Montagem de exemplos simples para construção de circuitos com sensores de luminosidade,
temperatura entre outros.
Início: 16-07-2019
Fim: 30-07-2019
Estado: Não realizado.
Trabalhando com motores de diversos tipos a fim de integrá-los ao funcionamento dos demais
componentes do circuito: Trabalhando com componentes elétricos voltados para montagem de
circuitos elétricos utilizando servos motores e seus derivados.
Início: 31-07-2019
Fim: 14-08-2019
Estado: Não realizado.
Trabalhando com motores de diversos tipos a fim de integra-los aos funcionamento dos demais
componentes do circuito: Trabalhando com componentes elétricos voltados para montagem de
circuitos elétricos utilizando servos motores e seus derivados.
Início: 15-08-2019
Fim: 29-08-2019
Estado: Não realizado.
Aplicando o uso de motores simples para criação de carrinhos programados ou robôs
autônomos: Trabalhando com componentes elétricos voltados para montagem de circuitos elétricos
utilizando servos motores e seus derivados.
Início: 30-08-2019
Fim: 13-09-2019
Estado: Não realizado.
Aplicando o uso de motores simples para criação de carrinhos programados ou robôs
autônomos: Trabalhando com componentes elétricos voltados para montagem de circuitos elétricos
utilizando servos motores e seus derivados.
Início: 14-09-2019
Fim: 28-09-2019
Estado: Não realizado.
Trabalhando na construção de um robô ou veiculo autônomo que contemple todas as
ferramentas vistas durante o projeto: Trabalhando com componentes elétricos para montagem de
carrinhos que trabalham de forma autônoma.
Início: 29-09-2019
Fim: 13-10-2019
Estado: Não realizado.
Trabalhando na construção de um robô ou veiculo autônomo que contemple todas as
ferramentas vistas durante o projeto: Trabalhando com componentes elétricos para montagem de
carrinhos que trabalham de forma autônoma.
Início: 14-10-2019
Fim: 28-10-2019
Estado: Não realizado.

Trabalhando na construção de um robô ou veiculo autônomo que contemple todas as
ferramentas vistas durante o projeto: Trabalhando com componentes elétricos para montagem de
carrinhos que trabalham de forma autônoma.
Início: 29-10-2019
Fim: 12-11-2019
Estado: Não realizado.
Trabalhando na construção de um robô ou veiculo autônomo que contemple todas as
ferramentas vistas durante o projeto bem como a criação de uma programação especifica para
robôs: Trabalhando com componentes elétricos para montagem de robôs que trabalham de forma
autônoma e programada.
Início: 13-11-2019
Fim: 27-11-2019
Estado: Não realizado.
Trabalhando na construção de um robô ou veiculo autônomo que contemple todas as
ferramentas vistas durante o projeto bem como a criação de uma programação especifica para
robôs: Trabalhando com componentes elétricos para montagem de robôs que trabalham de forma
autônoma e programada.
Início: 28-11-2019
Fim: 12-12-2019
Estado: Não realizado.
Levantamento dos resultados obtidos com o projeto durante todo o ano letivo: Trabalhando com
componentes elétricos para montagem de robôs que trabalham de forma autônoma e programada.
Início: 13-12-2019
Fim: 27-12-2019
Estado: Não realizado.
Levantamento dos resultados obtidos com o projeto durante todo o ano letivo: Trabalhando com
componentes elétricos para montagem de robôs que trabalham de forma autônoma e programada.
Início: 28-12-2019
Fim: 31-12-2019
Estado: Não realizado.

Histórico: Aprovado

Processo: Aprovado

Projetos do Sistema Antigo
ATENÇÃO:
* Novos projetos devem ser criados no sistema novo.

Projeto

Data inicial

Data final

Responsável

Avaliação Diagnóstica e
Intervenções

2018-03-01

2019-11-30

Responsáveis: Angela Ap. Battaglia
Nogueira, Gislaine Ap. Liucatte Viana,
Jéssica Laira de Araujo Esgoti Uliana,
Danieli Tavares e João Otávio Furtado

Conectetec

2016-03-03

2020-12-20

Coordenadores de Curso,Ccoordenadora
Pedagógica, Docentes e Direção

criatividade e tecnologia uma nova
oportunidade da etec “armando
josé farinazzo”

2018-04-02

2021-12-01

Ricardo henrique del grossi, Jéssica Laira
de Araujo Esgoti Uliana,Ttiago Ribeiro
Carneiro.

Demanda Mais-Vestibulinho 2019

2019-03-01

2019-12-30

Eder Junio da Silva e Maurício Flavio
Canada

Etec Refletindo o Presente e
Pensando o Futuro

2015-03-02

2019-12-30

ATA,
Coordenadores
de
Curso,
Coordenação Pedagógica, Direção e
Docentes

Horário na Medida Certa

2017-03-01

2021-12-31

Coordenadores
de
Curso
Coordenadora Pedagógica

Postar ou Não Postar: Eis a
Questão (a internet e seus
perigos)

2019-04-01

2019-12-20

Tiago Ribeiro Carneiro

Projeto Indisciplina em Foco

2018-04-02

2022-12-01

Suzimara Regina Batista Rizzo, Gislaine
Ap Lucatte Viana e Valdete Ap Zanini
Magalhães

Revitalizetec

2016-04-04

2020-12-04

Coordenadores de Curso, Coordenadora
Pedagógica, Docentes e Direção

Vestibulinho 2020- Secretariado

2019-02-11

2020-12-30

Paloma de Fátima Polizeli

Voluntário Crescendo e
Acrescentando

2019-03-18

2019-12-30

Maurício Flávio Canada e Eder Junio da
Silva

e

Título: Avaliação Diagnóstica e Intervenções
Responsáveis: Ângela Aparecida Battaglia Nogueira, Gislaine Aparecida Lucatte Viana, Jéssica Laira
de Araujo Esgoti Uliana, Danieli Tavares e João Otávio Furtado
Data de Início: 01-03-2018
Data Final: 30-11-2018
Solicitar HAE: Não solicitou
Descrição
Resumo:
O Projeto propõe a realização de avaliações diagnósticas mensais, por meio de simulados, para
obtenção de dados sobre as dificuldades dos alunos e para intervenções que auxiliem no processo de
ensino e aprendizado.
Justificativa:
O projeto se justifica em virtude de os índices do Saresp e Enem demonstrarem dificuldades
relacionadas aos componentes do Ensino Médio.
Metodologia:
Será aplicado mensalmente simulados com questões semelhantes às do Enem e Saresp, para que se
detecte as dificuldades dos alunos e para que a Coordenação Pedagógica oriente os docentes na
organização de atividades para sanar tais dificuldades.
Cronograma:
Março: Avaliações diagnósticas
Abril: simulado Saresp (todos os alunos)
Maio: simulado Enem (alunos de 2º e 3º anos)
Junho: simulado Saresp (todos os alunos)
Agosto: simulado Enem (alunos de 2º e 3º anos)
Setembro: simulado Saresp (todos os alunos)
Outubro: simulado Saresp (todos os alunos)
Novembro: realização do Enem e Saresp pelos alunos
Resultado esperado:
Atingir o índice de 350 pontos no Saresp.

Título: Conectec
Responsáveis: Coordenadores de Curso, Coordenadora Pedagógica, Docentes e Direção
Data de Início: 03-03-2016
Data Final: 20-12-2020
Solicitar HAE: Não solicitou
Descrição
RESUMO
Atender as demandas na prestação de serviços e maior integração com a comunidade local, inclusive,
incentivando a organização de projetos com o uso de tecnologias.
OBJETIVOS
- Fomentar ações solidárias colaborando para a permanência de instituições auxiliares à sociedade
carente;
- Incentivar a organização de projetos com o uso de tecnologias para a prestação de serviços da
Escola;
- Participar de eventos que aproximem a Comunidade Escolar da Comunidade Extraescolar.
JUSTIFICATIVA
O Projeto visa maior integração da Comunidade Escolar com as instituições de prestação de serviços
da Comunidade Fernandopolense.
CRONOGRAMA
- Coletar leite para as seguintes instituições: Santa Casa, AVCC – Associação dos Voluntários do
Combate ao Câncer; APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, UNATI – Universidade
Aberta a Terceira Idade – APADAF – Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de
Fernandópolis e ADVF – Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis;
- Participar da organização e do evento disseminando a ideia de cidade solidária com o “Dia da
Confraternização Municipal” em abril/2016;
- Coletar agasalhos para doação à campanha de solidariedade;
- Doar micro computadores e/ou impressoras às instituições e/ou pessoas menos favorecidas das
comunidades – Projeto Lixo Eletrônico;
- tornar efetivas as ações implementadas e verificar novas lacunas para atuação.

Título: Criatividade e Tecnologia: Uma Nova Oportunidade da Etec
“Armando José Farinazzo”
Responsáveis: Ricardo Henrique Del Grossi, Jéssica Laira de Araujo Esgoti Uliana, Tiago Ribeiro
Carneiro.
Data de Início: 02-04-2018
Data Final: 01-12-2021
Solicitar HAE: Não solicitou
Descrição
Resumo
Destina-se a produção de uma revista como ferramenta, que permita a divulgação de artigos científicos
de áreas do conhecimento diversificadas, destinados à população acadêmica e atores sociais com
vistas a aplicar a tecnologia efetivando o processo produtivo e o avanço social.
Justificativa:
Diante da grande quantidade de pesquisas realizadas anualmente na Etec Prof. Armando José
Farinazzo, a criação de uma revista científica torna-se oportuna, posto que, por meio dela será possível
obter aval da qualidade técnico-científica dos artigos produzidos, com consequente reconhecimento do
mérito e visibilidade dos autores e dos artigos aprovados.
Este projeto visa ainda a divulgação de conteúdo qualitativamente selecionado dada à sua inserção na
base de indexação que além de garantir acessibilidade enseja o prestígio acadêmico dos artigos
produzidos na Instituição responsável pela revista.

Metodologia
O presente projeto deve elucidar-se por meio da criação de grupo multidisciplinar que venha a compor a
equipe editorial da revista científica proposta, seguida da discussão do formato de publicação a ser
utilizado, base ou repositório de dados para indexação, periodicidade, forma de divulgação entre
possíveis leitores e autores, definição das normatizações gerais da revista e solicitação de ISSN.
Assim, a presente proposta buscará desenvolver-se nos termos do cronograma demonstrado na tabela
abaixo.
Tabela 1: Cronograma de Atividades Previstas
Atividades propostas
Criação de equipe editorial e
definição do formato da revista
Elaboração das normas para
publicação
Divulgação das normativas
Análise de trabalhos
Seleção de trabalhos
Encaminhamento para ser colocado
nas normas
Publicação
Fonte: Elaborada pelos Autores
Resultados

mar abr mai
X

jun

X

X
X

jul

X

ago set out nov

X
X
X
X

dez

Produzir um exemplar da revista com os trabalhos de pesquisa da Escola até o ano de 2019.

Título: Demanda Mais – Vestibulinho 2019
Responsáveis: Eder Junio Silva e Maurício Flavio Canada.
Data de Início: 01-03-2019
Data Final: 30-12-2019
Solicitar HAE: Não solicitou
Descrição
Objetivo/meta
Aumentar nos cursos técnicos de serviços jurídicos, os índices de candidatos por vagas, para 2
candidatos vagas nos vestibulinhos do 1º e 2º semestres de 2019, nos cursos do programa vence na
sede e modulares da CD EE Carlos Barozzi, e simultaneamente evitar a evasão escolar fidelizando o
aluno em sala de aula.
-Justificativa: o presente projeto se justifica na necessidade de formação cidadã dos nossos
munícipes/alunos da Cidade de Fernandópolis e Região, tendo em vista, que o curso técnico na
atualidade abre as portas para o mercado de trabalho, através de uma qualificação profissional rápida,
eficiente e eficaz.
-Recursos: A equipe de docentes e o coordenador de curso, irão realizar uma força tarefa de divulgação
do curso, expondo mercado de trabalho, vagas de emprego na área, parcerias realizadas com a
Universidade Brasil Campus Fernandópolis para concessão de bolsas de estudos no Curso de Direito e
estágios para nossos egressos no campus de Fernandópolis.
-Equipe: Docentes e Coordenador de Curso do Serviços Jurídicos Programa Vence (Etec-sede) e
Serviços Jurídicos Modulares (CD EE Carlos Barozzi).
Metodologia
Os docentes dos componentes (IDT, IDP, IDC, IDA, IDE, ECO, PPA, PPC, PPT, PDTCC, PPP, PPT,
STN), estarão incentivando os alunos com a divulgação do Vestibulinho no seu círculo familiar, círculo
de amigos, nas cidades onde moram e trabalham, mídias digitais (redes sociais), e também, através da
divulgação boca a boca na captação de alunos.
-Atividades: Realização de Oficinas Práticas para contextualizar o curso no dia a dia dos alunos; visitas
de divulgação nas escolas da cidade de Fernandópolis e Região com a presença de alunos
matriculados no curso para incentivar os demais; divulgação em programas de rádio local, publicidades
em jornais da região, e divulgação de palestras técnicas e eventos relacionados ao curso em redes
sociais, ressaltando os casos de sucesso.
Resultado Esperado
espera-se do presente projeto, elevar a meta dos vestibulinhos 2019 para 02 candidatos por vagas,
oferecidas nos cursos de técnicos em serviços jurídicos no ano de 2019. Em 2018 a demanda do curso
foi 1.45 candidatos por vagas. Devido a necessidade desse profissional no mercado de trabalho e tendo
em vista a demanda de oportunidades, isso incentivará os alunos a fazer o curso de serviços jurídicos
na nossa unidade escolar.

Título: Etec Refletindo o Presente e Pensando o Futuro
Responsáveis: ATA, Coordenadores de Curso, Coordenação Pedagógica, Direção e Docentes.
Data de Início: 03-05-2015
Data Final: 30-12-2019
Solicitar HAE: Não solicitou
Descrição
Resumo
Este visa realizar uma análise das características locais e regionais para a implantação de novos cursos
e refletir sobre os aspectos referentes ao atendimento da missão e visão da Escola.
Justificativa
O projeto justifica-se por analisar os anseios da comunidade demonstrados na pesquisa frequente do
site desta instituição além de refletir sobre os resultados alcançados pelos cursos ofertados pela Escola.
Metodologia
A metodologia se baseará na analise de dados do BDCETEC, das pesquisas com alunos ingressantes,
entrevistas com empresários e no estudo de viabilidade de implantação de cursos novos.
Cronograma de ação
- Análise de dados
- Avaliação de viabilidades
- Organização de solicitações de novos cursos ao Centro Paula Souza.

Título: Horário da Medida Certa
Responsáveis: ATA, Coordenadores de Curso, Coordenação Pedagógica, Direção e Docentes.
Data de Início: 01-03-2017
Data Final: 31-12-2021
Solicitar HAE: Não solicitou
Descrição
Resumo
O Projeto “Horário na Medida Certa”, busca a organização dos horários das aulas, de auxiliares
docente, de haes e das coordenações de modo pedagógico, antes do início do semestre letivo e assim
aumentando a disponibilidade dos seguimentos para melhor acompanhamento das atividades, da
frequência dos alunos, para melhoria das aulas e por consequência a diminuição de perdas da Escola.
Objetivos
- Organizar todos os horários da Escola de modo estratégico/pedagógico antes do início do semestre
letivo para a atribuição de aulas;
Justificativa
No início dos semestres letivos, percebia-se que os coordenadores se envolviam, por cerca de 30 dias
ou mais, com a organização dos horários e que por vezes havia choques no horário causando
transtornos e falta de professor em sala de aula, necessitando de intervenções diretas das
Coordenações. Com o desenvolvimento deste projeto pretendeu-se uma melhor organização da Escola
para que assim os Coordenadores pudessem desenvolver suas funções com maior efetividade.
Pretende-se a continuidade da organização do horário antes da atribuição e do início das aulas para
que se possa aprimorá-lo com a finalidade de atender ao Político e Pedagógico da Escola, efetivando o
acompanhamento da aprendizagem para que ocorra de modo eficaz.
Metodologia
Na segunda quinzena dos meses de junho e novembro os coordenadores organizarão os horários de
seus cursos, com premissas pedagógicas, verificando a utilização dos espaços pedagógicos e
posteriormente se reunirão para a organização do horário geral de aulas da Escola e demais horários
que impactam no funcionamento geral.
Cronograma
Na segunda quinzena de junho e novembro ocorrerá a organização dos horários.
Avaliação
No mês de dezembro, por ocasião da avaliação final da Escola, a equipe fará uma avaliação sobre o
aprimoramento do projeto “Horário na Medida Certa”.

Título: Postar ou Não Postar: Eis a Questão (A Internet e Seus
Perigos)
Responsáveis: Tiago Ribeiro Carneiro.
Data de Início: 01-04-2019
Data Final: 20-12-2019
Solicitar HAE: Não solicitou
Descrição
Objetivo/ meta
Tal projeto tem como objetivo qualificar os professores da Secretaria da Educação em relação aos
perigos da internet quando não utilizada de maneira correta, principalmente, em relação ao uso não
consciente das redes sociais, seja para entretenimento ou para fins corporativos.
Justificativa
A realização de tal projeto justifica-se, pois, muitos professores não se sentem confortáveis ao lidar com
tecnologias ou diferentes mídias digitais, mesmo quando inseridos no ambiente educacional. Além
disso, muitos profissionais desconhecem o impacto e os prejuízos que um post, realizado de maneira
impulsiva ou impensada, pode acarretar para a vida pessoal e profissional do referido autor.
-Recursos: DataShow e Caixa de Som
-Equipe: Prof. Me. Tiago Ribeiro Carneiro
Metodologia
Palestra expositiva e dialogada, visando introduzir alguns conceitos tecnológicos e promover a reflexão
e o debate.
Atividades
Palestra a ser realizada em data previamente combinada com a diretoria da educação de
Fernandópolis.
Resultado Esperado
Espera-se, como resultado, esclarecer dúvidas referentes à utilização consciente das redes sociais e
fornecer subsídios para que os professores possam lidar com situações delicadas envolvendo os riscos
do uso inadequado da internet seja no ambiente acadêmico ou pessoal.

Título: Projeto Indisciplina em Foco
Responsáveis: Suzimara Regina Batista Rizzo, Gislaine Aparecida Lucatte Viana e Valdete Aparecida
Zanini Magalhães.
Data de Início: 02-04-2018
Data Final: 01-12-2022
Solicitar HAE: Não solicitou
Descrição
Resumo
Quando pensamos em indisciplina logo nos vem à mente alunos. No entanto podemos também refletir
que os problemas relacionados ao tema indisciplina podem ter origem na relação professor/ aluno,
aluno/família, aluno/colegas e também o que é indisciplina para cada um; muitas vezes, muita conversa,
pode não ser indisciplina para um professor ou o fato do aluno dormir, usar o celular, ler livros, contar
piadas aos amigos. Aulas cansativas e monótonas podem levar a indisciplina? Infelizmente não
existem repostas para a origem da indisciplina, mas estudar sua escola, turmas, ação/interação dos
professores, é possível buscar soluções, favorecendo um ambiente de colaboração e respeito.
Justificativa
O projeto indisciplina se faz necessário não apenas para o aproveitamento do aluno nas aulas, mas
para sua formação cidadã integral; o aluno que tem disciplina preserva valores, segue regras, conhece
seus direitos, interage no meio com responsabilidade não praticando bullying, não depredando o
patrimônio escolar, usando recursos como água, energia e materiais didáticos com espirito sustentável.
Esta prática o levará a ser um indivíduo diferenciado e melhor para a sociedade. Assim desenvolver um
ambiente colaborativo na escola levando o professor a compreender a necessidade da disciplina para
inicialmente obter uma transformação no ambiente da sala de aula, primando pelo processo ensino
aprendizagem integral e a longo prazo perceber a permanência dos alunos nas aulas/cursos e a
melhoria no seu convívio social. Além de ações concretas, busca-se promover a reflexão em torno de
como criar um ambiente colaborativo entre alunos, professores e demais funcionários através do
desenvolvimento de valores, atitudes e regras morais.
Objetivo
Objetiva se: incentivar o respeito e a autonomia do aluno, promover a cooperação no meio escolar,
treinar o equilíbrio e a reação do professor de forma justa diante de uma situação problemática,
promover a postura do professor por meio do diálogo e da construção de relações de respeito com o
aluno, levar os alunos a compreenderem e cumprirem as regras.
Cronograma
- Trabalho inicial de conscientização com os representantes de classe nas reuniões;
- Momentos com as turmas esclarecendo as normas e regras do Regimento Comum;
- Parceria com a Coordenadora Pedagógica nas reuniões de curso com os professores;
- Atendimento individualizado com os alunos, que necessitam de uma orientação privada sobre atitudes
e postura;
- Parceria com os professores do componente de Ética.
Resultados
O resultado desejado é a mudança atitudinal, de alunos e professores, visando o processo de formação
humana, valorização da disciplina como um aliado ao pleno desenvolvimento dos educandos, um maior
índice de frequência dos alunos, permanência no curso e menor número de quebras no patrimônio
escolar.

Título: RevitalizEtec
Responsáveis: Coordenadores de Curso, Coordenadora Pedagógica, Docentes e Direção.
Data de Início: 04-04-2016
Data Final: 04-12-2020
Solicitar HAE: Não solicitou
Descrição
Resumo
O Projeto visa a revitalização dos espaços externos e a reorganização dos ambientes, proporcionando
melhor comodidade aos alunos em horários de intervalos, principalmente no horário de almoço,
tornando-os atrativos e acolhedores para alunos, professores, funcionários e comunidade.
Objetivos
- Fazer estudos para a adaptação de ambientes existentes na Escola, organizando espaços de
convivências diferenciados e acolhedores;
- Fazer projeto de forração a meia sombra na área descoberta do pátio para cobertura verde;
- Fazer projeto de arborização da área do pátio externo;
- Conseguir parcerias para a implementação dos projetos.
Justificativa
O projeto visa suprir a falta de espaços comuns à convivência dos alunos, bem como a realização da
arborização dos pátios impermeabilizados.
Cronograma
- No planejamento do segundo semestre de 2016 será efetuado brawstorming e organização das ideias
referentes à transformação proposta pelo projeto;
- Apresentação de sugestões levantadas no estudo;
- Estabelecer prazos para a elaboração do projeto de arborização, e
- Estabelecer prazos para a elaboração do projeto de forração,
- Verificar possíveis parcerias.

Título: Vestibulinho 2020 – Secretariado
Responsáveis: Paloma de Fátima Polizeli.
Data de Início: 11-02-2019
Data Final: 30-12-2020
Solicitar HAE: Não solicitou
Descrição
Objetivo: O projeto tem o objetivo de atingir a quantidade adequada de candidatos/ vaga Vestibulinho
para atingir os índices desejados para dar continuidade no curso.
Meta: Atingir o índice de dois candidatos vagas.
Justificativa: O profissional de secretariado, na maioria das empresas, seja qual for o seu porte ou sua
área de atuação, ocupa funções e atribuições estratégicas e atividades como atendimento ao cliente;
negociações com fornecedores e gerenciamento de informações, tornaram-se cada vez mais comuns
no seu dia-a-dia.
Considerando o perfil do profissional de Secretariado e atendendo a demanda do mercado de trabalho a
busca por estagiários se justifica o projeto de divulgação para atingir a quantidade adequada de
candidatos.
Recursos: Serão utilizadas todas as ferramentas digitais de divulgação: site da escola, Facebook da
escola e da equipe docente, instagram, WhatsApp com notícias do curso, atividades realizadas, aulas
práticas entre outros.
Visita nas escolas empresas para divulgação do curso, confecção de panfletos.
Equipe: A equipe docente ao logo do semestre sofre algumas alterações de acordo com o componente
curricular, contando com a participação efetiva de todos.
Keysa Katiere Garcia
Gustavo Tadeu Moretti de Souza
Luiz Henrique Balbo
Mariele Cogo Pessoa de Carvalho
Gislaine Aparecida Lucatte Viana
Paloma de Fátima Polizeli
Suzimara Regina Batista
Tatiane da S. Madureira Pedro
Valdete Ap. Zanini Magalhães
Vivien dos Santos Carneiro Lopes
Metodologia: Uma das estratégias que serão utilizadas é conseguir parcerias de estágios para
empregar o maior número de alunos cursistas.
Durante as visitas as escolas e empresas divulgar a grade curricular do curso discutir sobre o mercado
de trabalho, as oportunidades oferecidas, o diferencial do curso em poder solicitar o título de secretário
executivo.
Ser visto e divulgado através das redes sociais todas as atividades extraclasse, oficinas, atividades
práticas entre outras.

Atividades: Promover na Etec de Fernandópolis encontros com executivos, contribuir com a
organização e assessoramento de eventos. Realizar a divulgação com a participação de alunos cursista
para compartilhar os conhecimentos e as oportunidades do mercado de trabalho.
Resultados esperados: Atingir a meta de dois candidatos/ vaga Vestibulinho, empregar a maior
quantidade de alunos na área.

Título: Voluntário Crescendo e Acrescentando
Responsáveis: Maurício Flávio Canada e Eder Junio da Silva.
Data de Início: 18-03-2019
Data Final: 30-12-2019
Solicitar HAE: Não solicitou
Descrição
Objetivo/meta:
Aumentar a participação 20% de discentes voluntariando na Unidade Escolar e suas Classes
Descentralizadas a cada ano até 2023.
Implantar projeto de voluntariado no ambiente escolar na CD EE Carlos Barozzi
Justificativa:
O presente projeto justifica-se em virtude de atendimento ao Projeto Político e Pedagógico da Unidade
escolar, oportunizando situações e ambiente onde os discentes possam desenvolver competências e
habilidades relacionadas ao seu crescimento pessoal e profissional.
Recursos:
Não serão necessários recursos financeiros.
Metodologia:
Realização de palestras motivacionais aos alunos do período da tarde com possibilidades de atuar no
período das 18h30min às 22h00 na EE Carlos Barozzi, na sequência serão aplicados testes de aptidão,
entrevistas, dinâmicas de grupo e como critério de desempate serão avaliados: frequência e
aproveitamento.
Atividades:
Dia 20/03/2019 – divulgação das vagas com palestras motivacionais pelo Coordenador da CD e pelo
ATA
21/03/2019 – recebimento de inscrição de candidatos na Secretaria Acadêmica
22/03/2019 – prova escrita de aptidão
26/03/2019 – convocação dos seis primeiros colocados na prova de aptidão para participação em
dinâmica de grupo e entrevista.
Resultado Esperado:
Espera-se que com a inserção de discentes nas atividades administrativas da EE Carlos Barozzi,
possamos proporcionar momentos de crescimento pessoal e profissional aos voluntários; assim como,
proporcionar o relacionamento interpessoal dos alunos e interação em equipe. Ainda, que ao término do
período o voluntário consiga perceber que aprendeu e muito acrescentou ao ambiente escolar com a
sua disponibilidade de tempo para atividades que auxiliam a organização da Classe Descentralizada e a
distribuição de materiais e livros aos cursantes.

Parecer do Conselho de Escola
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Escola para a Avaliação e
Aprovação do Plano Plurianual de Gestão da Etec Professor Armando José
Farinazzo
Aos dezenove dias do mês de março de 2019, reuniram-se nas dependências da sala de
reuniões, os integrantes do Conselho de Escola da Etec Professor Armando José Farinazzo,
para apreciação do Plano Plurianual de Gestão, onde a Diretora Valdete Aparecida Zanini
Magalhães iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e citando o Regimento Comum
das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza, em seu Artigo 11, na íntegra, sobre as
atribuições do Conselho de Escola. Explicitou que a atividade do dia se refere ao Inciso IV –
“aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar”. Apresentou as características do
referido Plano, os projetos e as metas traçadas para o período de 2019 a 2023. Logo após a
apresentação, o Conselho de Escola, cumprindo sua atribuição, decidiu por aprovar o referido
plano, emitindo o parecer FAVORÁVEL ao “Plano Plurianual de Gestão 2019/2023”. Nada mais
havendo a ser tratado, seguem as assinaturas dos presentes.

Valdete Aparecida Zanini Magalhães

Marília Almeida Chinet

Gislaine Aparecida Lucatte Viana

Inara Ligia Valdambrini

Rosana Glaucia Malaquias

Douglas dos Santos Vieira

Fábio Rodrigo dos Santos

Ulisses Alvarenga de Souza

Nelson Gregorini Júnior

Gabriel Ponciano da Silva Fernandes

Jefferson Cristiano Guimarães Tadei

Alexandre Aparecido Bernardes

Teresa Cristina de Souza

Equipe de Trabalho

Vinicius Pezati Alves

NOME
LEANDRO BORDIGNON ULIANA
MARILIA ALMEIDA CHINET
VALDETE APARECIDA ZANINI MAGALHAES
FABIO RODRIGO DOS SANTOS
GISLAINE APARECIDA LUCATTE VIANA

