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

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscarse, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto
educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 2000)
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Plano Plurianual de Gestão
De acordo com o disposto no Capítulo II do Regimento Comum das Escolas Técnicas do CEETEPS, o Plano Plurianual de Gestão  PPG apresenta a proposta de trabalho da ETEC. Conta, como eixo norteador, com o Projeto Político
Pedagógico – PPP, que são explicitados as crenças, os valores e os princípios pedagógicos da escola. A análise coletiva dos projetos a serem desenvolvidos parte, necessariamente, do nosso PPP, dos objetivos e metas especificadas
por meio da análise dos contextos interno e externo, da reflexão sobre o instituído e da escola adequada à comunidade.
O Plano Plurianual de Gestão tem uma vigência de cinco anos, com replanejamento, no mínimo, anual. A atualização anual, com inclusão de projetos novos, garante o trabalho e desenvolvimento permanente de cinco anos.
Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Ao projetar criamos um estado confortável para arriscarnos, atravessar um período de instabilidade e buscarmos uma nova estabilidade em função da promessa
que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. Resgatamos proposta de integração escolacomunidade, com o propósito de
diagnosticar as situaçõesproblema que envolvem a comunidade escolar para então discutir e estabelecer metas a curto e longo prazos.
O objetivo principal do Plano Plurianual de Gestão da ETEC de Sapopemba e de suas extensões é criar subsídios para ações Pedagógicas e Administrativas, pautadas em princípios éticos, na visão, missão e valores organizacionais,
os quais foram instituídos pela equipe de Gestão Pedagógica e Administrativa, contando com a participação de toda a comunidade escolar, demonstrando a sua identidade, características, princípios e valores, bem como as metas a
serem cumpridas no período de cinco anos. Tais metas resultam da análise de dados e dos resultados extraídos de fontes externas como SEADE e SEBRAE e de fontes internas como WebSAI, Observatório Escolar, Banco de Dados
do Centro Paula Souza, questões abordadas nas reuniões de Gestão, Reuniões Pedagógicas, Reuniões de Cursos e Replanejamento, Reunião com Servidores, Funcionários e Representantes Discentes, Reuniões com a Supervisão,
do Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres .
As metas deverão ser cumpridas na sua totalidade no final dos cinco anos, de acordo com o grau de prioridade estabelecidas pela equipe participante. Todos os dados deverão ser atualizados e analisados periodicamente.

A teoria sem a prática vira 'verbalismo', assim como a prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria temse a práxis, a ação criadora e modificadora da realidade.
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ETEC DE SAPOPEMBA
A ETEC de Sapopemba está localizada em um conjunto habitacional (CDHU) no Bairro Fazenda da Juta, Distrito de Sapopemba no município de São Paulo. Sapopemba é um bairro que possui características relevantes, a começar pelo indicador de
nomenclatura, que tem origem na língua tupi e significa “raiz chata”. É uma espécie de árvore comum na Amazônia que desenvolve raízes de até dois metros de altura ao redor do seu tronco. Segundo relatos históricos, existiam grandes árvores onde hoje está
o distrito. Antes de ter esse nome, a região foi batizada de Monte Rosso por alguns imigrantes italianos, por causa da terra vermelha, bastante fértil para agricultura, “rosso” é vermelho em italiano. Oficialmente o bairro foi fundado no ano de 1910 e no ano de
1985, Sapopemba foi desmembrado da Vila Prudente e se tornou oficialmente um distrito de São Paulo. Hoje, o bairro não tem mais exemplares dessa árvore, mas é o segundo no ranking de bairros mais populosos da cidade, com aproximadamente trezentos
mil moradores, sendo o maior território da Zona Leste , com crescimento de 6,7% ao ano em área construída, possui Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,786 (78º lugar entre os 96 distritos da capital). Fonte: IBGE 2010.
A avenida Sapopemba que leva o nome do bairro é considerada a maior do Brasil e a terceira maior do mundo, com quarenta e cinco quilômetros de extensão. Mantém seu traçado original, desde o século XIX, uma das estradas que servia de ligação entre a
cidade e a área rural. Seu percurso atende ao comércio de forma geral , residências antigas, conjunto habitacional, escolas, terminal de ônibus, construção do monotrilho , também consta com um programa de tratamento paisagístico no entorno da linha,
com área verde e ciclovia, para tornar o ambiente harmonioso, agradável e completamente integrado à vida da população, em seu entorno está localizada a igreja Nossa Senhora de Fátima, a padroeira do bairro comumente é realizada a festa tradicional ,
com comemorações religiosas . em sua extensão , aproximadamente na altura do número 20.000, deparamonos com uma estrutura rural, com características de início do século.
Acompanhando o crescimento da cidade, também são grandes os problemas enfrentados atualmente. Destacamos pouca infraestrutura, dificuldade de acesso para o transporte , este ainda um agravante , e um histórico pontual de violência local. Seguindo
o esforço conjunto das áreas do poder público, foi inaugurada no primeiro semestre de 2012 a primeira Fábrica de Cultura, nesta imediação, com a proposta de oferecer à população um centro cultural, com espaços de múltiplo uso e salas apropriadas para
atividades de teatro, dança, música , circo, sala de audiovisual, ateliê de artes plásticas, oficina de cenografia, biblioteca e amplo anfiteatro. Além de objetivos culturais e educacionais, projetos como este transformam o bairro valorizandoo em sua
localidade, tornando a região de Sapopemba pólo de desenvolvimento cultural e social. Também nas mediações possui o Hospital Sapopemba e o AMA, que atende a toda população local.
História do bairro Fazenda da Juta

Acreditase que a história da Fazenda da Juta (juta é uma planta utilizada para a confecção de sacas) começou tempos atrás passando com a transação econômica da Inglaterra e Brasil impossibilitando de ter qualquer tipo de tecido, por ser um país voltado
para a gricultura, retirava da terra muitos produtos agrícolas. O único jeito de retirálos em navios era usando estopa ou juta.
A Fazenda da Juta era de um povo, talvez italianos ou portugueses, não se sabe ao certo. Eles possuíam uma fábrica de juta no Ipiranga. No entanto, com as crises que abalaram o Brasil, não tiveram condições de pagar
impostos e vieram a perder as terras. A terra da fazenda da Juta começava, pelo que contam no Grimaldi, e ia além da terceira divisão (terceira divisão, pois foi dividida assim entre os herdeiros). Mesmo assim, não
conseguiram suportar os baques de impostos sobre as terras.
Ela foi arrendada e nos finais de semanas eram muitos orientais que faziam jogos de “Baseball” na granja do japonês, que plantava milho, batata doce, batata inglesas, morangos e cuidava de bois e galinhas.
A ocupação do bairro Fazenda da Juta começou em 1977, mas foi em 1986 que ocorreu o maior adensamento, quando o local foi considerado de interesse social, mas por falta de intervenção do poder público, o decreto perdeu a validade em 1988. Logo
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A ocupação do bairro Fazenda da Juta começou em 1977, mas foi em 1986 que ocorreu o maior adensamento, quando o local foi considerado de interesse social, mas por falta de intervenção do poder público, o decreto perdeu a validade em 1988. Logo
infraestrutura no loteamento, foi constituído em 2003, um conselho gestor formado por uma equipe da prefeitura e representantes dos moradores e proprietário para definir as diretrizes do Plano de Urbanização da Fazenda da Juta que foi aprovado em
22/07/2004 pelo decreto nº45.047.
A Etec de Sapopemba está localizada na Rua Benjamin de Tudela, 155, no Bairro Fazenda da Juta , Sapopemba Cep 3977408.

Características regionais :
a) Econômicas:
Segundo os dados da SEADE a região de Sapopemba tem destaque nas atividades de comércio e serviço e alguns setores da indústria que exigem educação profissional . O bairro é um distrito na região sudeste da cidade de São Paulo com o IDH 0,786
considerado médio. Ranking de investimentos na região de Sapopemba:

Indústria
1. Têxtil e Vestuário

Comércio
1.Alojamento, alimentos e reposição

2. Metalúrgica
3. Química

2. Administração
3. Consultórios médicos, odontológicos e veterinários

4. Papel, papelão

4. Transportes e Comunicação

5. Produtos Alimentícios

5. Instituições de Ensino

Emprego formal por setor de atividade em Sapopemba:
Indústria

Construção civil

Comércio

Serviços

Total

3.102

853

4.668

10.354

19.049

Emprego formal na cidade de São Paulo:
Indústria
492.300

Construção civil
141.150

Comércio
729.276

Serviços
3.134.827

Total
4.497.553

Distribuição do emprego formal por escolaridade em Sapopemba:
Fund. incompleto
31,4

Fundamental
28,6

Médio
26,7

Superior
13,3

Total
100%

Distribuição do emprego formal por escolaridade na capital de São Paulo:
Fund. incompleto
20

Fundamental
20,8

Médio
38,7

Superior
20,4

Total
100%

Salário médio em reais na região de Sapopemba
Homens: $ 1.235,00

Mulheres:

$ 1.550,90

Média: $ 1.392,00

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego referente a 31/12/2010.

O Bairro Fazenda da Juta onde a escola está inserida é considerada uma região dormitório, não gerando assim renda e emprego para seus moradores. A maioria dos empregos gerados no bairro são pequenos comércios, escolas públicas, creches, postos de
atendimento a saúde e associações comunitárias, desta forma muitos moradores se deslocam para outras regiões para trabalhar.
Segundo estudos e pesquisas realizados pelo SEBRAE em 2012, vem crescendo consideravelmente o nome de micro e pequenas empresas na região de Sapopemba, fortalecendo assim a geração de emprego e renda na região.

Estatísticas sobre nº de Micro e Pequenas Empresas (MPEs) Município de São Paulo  Distrito: Sapopemba:

b) Sociais:
O bairro Fazenda da Juta, localizado no distrito de Sapopemba tem uma grande tradição de organização de movimentos sociais e populares contando com o apoio e parecerias com empresas públicas e privadas como Secretaria do Desenvolvimento Social,
SENAI e Arquidiocese de São Paulo. Abaixo segue descrição de projetos sociais desenvolvidos no bairro e mapas com informações das entidades e movimentos sociais em Sapopemba:
Associação União da Juta: Organização sem fins lucrativos criada em 1992 com o objetivo de construir 160 unidades habitacionais em parceria com a CDHU. Hoje mantém projetos educacionais envolvendo crianças, jovens e adultos, promovendo
o exercício a cidadania.
Instituto Daniel Comboni: Organização que visa acolher a criança, o jovem e adolescente em situação de vulnerabilidade social desenvolvendo a valorização da dignidade humana através de atividades educacionais, sócio educativas, culturais e de
capacitação profissional.
Mapeamento que contém informações das entidades e movimentos sociais na região de sapopemba:

Assistência Social

Associações
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Defesa de Direitos

Movimentos Sociais

Saúde

Outros Parceiros

c) Culturais:
O bairro tem uma escola de samba, intitulada Combinados de Sapopemba, fundada em 12 de dezembro de 1984 e presidida por Zilberto José da Silva. Suas cores oficiais são vermelho, branco, verde e preto. A Escola é originária do extinto bloco
carnavalesco "Café com Leite", que desfilou apenas por quatro anos pelas ruas de Sapopemba; suas cores, vermelha e branca, vieram em consequência das fantasias oriundas da Escola de Samba Paulistano da Glória, onde desfilavam a maioria dos
componentes do bloco, e que depois do desfile oficial, com a mesma fantasia, faziam o carnaval de Sapopemba. Em 1984, Mestre Saraiva, o primeiro presidente, juntamente com sua diretoria, conseguiram a filiação na União das Escolas de Samba
Paulistanas  UESP, e assim a Escola passou a desfilar oficialmente na categoria de Escola de Samba, fazendo grandes carnavais, em uma linha de homenagens à celebridades paulistanas.
Destacamos também um evento de grande importante da história de Sapopemba que foi a chegada da imagem de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal em 1931. Encomendada por João Alves Pereira,foi liberada pela alfândega depois que uma
comissão de moradores pagou três contos de réis, valor que Pereira não dispunha. "Cada um deu o que podia, mas todos contribuíram", conta Secco, filho de um dos integrantes da turma que pagou a taxa alfandegária. A tradicional festa da padroeira do
bairro é realizada no mês de maio.
O distrito também possui espaços culturais para a comunidade : CEU Rosa da China, localizado na Rua Clara Petrela s/n e o CEU de Sapopemba localizado na Rua Manoel Quirino de Matos s/nº.
A Biblioteca Municipal Gilberto Freyre inaugurada em 1986, foi a primeira biblioteca pública a funcionar na região.
O acesso gratuito à internet se expandiu desde que a Política Municipal de Inclusão Digital, lei de autoria de Police Neto, foi criada. Com ela, as empresas de TI podem destinar parte do ISS (Imposto sobre Serviços) ao Fundo Municipal de Inclusão Digital,
custeando os telecentros existentes e criando outros em comunidades carentes, como a unidade que se destaca é o TELECENTRO dentro da Biblioteca Gilberto Freyre.
A Fábrica de Cultura de Sapopemba foi aberta em 2012 pela Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo. Com cursos regulares de formação cultural para a faixa etária de 8 a 19 anos, Sapopemba tem agora uma opção de educação artística
comparável às melhores escolas da área na cidade de São Paulo. Entre outras atividades, são oferecidos cursos nas áreas de teatro, artes plásticas, circo, dança, música, multimeios e xadrez.
d) Político:
A Prefeitura Regional de Sapopemba está localizada desde Janeiro de 2015 na Avenida Sapopemba, nº 9064, Jardim Grimaldi. representada pelo Subprefeito Benedito Gonçalves Pereira. A Prefeitura Reginal é um canal direto com a comunidade que
poderá ser ouvida e ter seus problemas resolvidos com mais rapidez e obitendo assim maior atenção do poder público.
e) Geográfica:
A região de Sapopemba está localizada na Zona Leste de São Paulo. Na divisão geográfica da cidade, chamase "região leste" à área 4, compreendida entre a Avenida Sapopemba, a Radial Leste, a Avenida Salim Farah Maluf e os limites do município.
A área territorial de Sapopemba equivale a 13,5 km e a sua densidade demográfica é de 21.076 habitantes por quilometro quadrado, totalizando 284.524 habitantes na região.

História da Etec de Sapopemba
Criada em 18 de setembro de 2007, através do Decreto nº 52.173, a Escola Técnica Estadual de Sapopemba iniciou suas atividades no segundo semestre deste mesmo ano, como Classe Descentralizada da Escola Técnica Estadual José Rocha Mendes,
localizada no bairro de Vila Prudente. Inicialmente a escola atendia a 120 alunos, nos períodos tarde e noite, oferecendo os cursos técnicos em Assessoria Empresarial, Informática, Marketing e Vendas. Nesta época a cidade de São Paulo contava com
dezoito Etecs, nove delas localizadas na zona Leste, dentre as quais, inaugurada pelo governador José Serra, no dia 3 de outubro de 2007. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e a diretora superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá,
também estiveram presentes no evento. “O ensino técnico representa uma oportunidade de trabalho praticamente garantida aos jovens de São Paulo”, disse Serra durante a inauguração. Para o prefeito Gilberto Kassab, a inauguração de uma Etec
representa “a definição de um futuro próspero para os jovens”.
No Vestibulinho para o 1º semestre do seguinte após a inauguração, o número de vagas dobrou. Foram oferecidas 240 vagas e a implantação de mais um curso técnico: Alimentos. A Etec de Sapopemba foi implantada com recursos previstos no Programa
de Expansão de Educação Profissional (Proep), por meio de um convênio entre a Secretaria de desenvolvimento do Estado de São Paulo e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC).
Desde o seu início a Etec de Sapopemba vem apresentando um crescimento contínuo , em 2009 foi implantado o curso de Ensino Médio, no período da manhã, oferecendo mais cento e vinte vagas aos jovens da comunidade. Em seu espaço físico, os
alunos têm à disposição: uma sala para biblioteca com área de estudo, nove salas de aula, sala de áudio visual, cantina/refeitório, cinco laboratórios de informática com capacidade para vinte "micros" cada e quatro laboratórios de alimentos.
Apresentação da Identidade da Escola e princípios pedagógicos
A ETEC de Sapopemba tem seus valores pautados nos valores humanos fundamentais, formando jovens e adultos com pensamento crítico e exercício para cidadania, com objetivo de estimular habilidades por meio da interdisciplinaridade, capacitando
e qualificando com competência profissional, seus discentes, sempre pautada na gestão democrática , com liberdade de expressão , diálogo constante com a comunidade escolar. Todo esse trabalho resulta na grande procura da comunidade pela Unidade
Escolar, pois a educação básica oferecida garante ao aluno egresso condições de ascender ao mundo do trabalho, e ensino superior além de garantir valores inerentes ao exercício pleno da cidadania e na educação profissional, pois encontram um
mercado de trabalho que valoriza a formação oferecida pela escola em um ambiente de interação, ética, cooperação .
A Proposta curricular é formada pela ideia da organização por projetos. Segundo Fernando Hernández, "A organização do currículo deve ser feita por projetos de trabalho, com atuação conjunta de alunos e professores. As diferentes fases e atividades
que compõem um projeto ajudam os estudantes a desenvolver a consciência sobre o próprio processo de aprendizagem."
Ao pensarmos o Projeto Político Pedagógico da escola também pensamos em um processo de construção da identidade e de sintonia das diferentes metodologias,aplicando práticas de gestão escolar e na orientação dos planos de trabalho e ações
promovidas na escola, com fundamentos, princípios e diretrizes educacionais consistentes e em acordo com as demandas de aprendizagem e formação de alunos como cidadãos autônomos, críticos e participativos.Visto que alguns docentes se baseiam
na abordagem sóciointeracionista e no pensamento da pesquisaação como ferramenta na coconstrução de novos significados ligados a comunidade escolar. É fundamentado na ideia de que é importante desenvolver as competências cognitivas do
aluno , oferecendo um currículo que preserve a herança cultural , os valores e a integridade das informações adquiridas .Tudo isto é trabalhado em sala de aula, respeitando a autonomia e levando em consideração as características da realidade da escola
e da metodologia que a envolve. Sendo assim, o sócio interacionismo propõe a relação entre o meio, o individuo e sua construção, desconstrução e reconstrução mediada pela interação da sociedade e suas necessidades. Esta permite gerar a mediação
entre teoria e prática, nos cursos técnicos profissionalizantes ou integrados ao ensino médio, procurando nunca perder a visão global. Lembrando sempre que o aluno busca relação para entender, e só quando sai da disciplina e consegue contextualizar ele
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entre teoria e prática, nos cursos técnicos profissionalizantes ou integrados ao ensino médio, procurando nunca perder a visão global. Lembrando sempre que o aluno busca relação para entender, e só quando sai da disciplina e consegue contextualizar ele
vê a ligação com a vida. Para tanto, utilizamos as competências e habilidades construídas no decorrer dos cursos de maneira real, estas práticas, são vivenciadas nas construções do trabalho de conclusão de módulo e de curso saindo então da disciplina e
contextualizando com a vida.
Para uma escola estar em consonância da realidade de seu público e atendendo às necessidades da sociedade local é fundamental o respeito às características da comunidade escolar. Com base neste princípio, a Etec de Sapopemba faz seu planejamento
conjunto, mas possibilita muita autonomia de gestão às suas classes descentralizadas. A Classe Descentralizada da Etec de Sapopemba, localizada na Rua Manoel Quirino de Mattos, s/n no CEU Sapopemba, possui um público muito semelhante ao da
Sede do período noturno, sendo a maioria adultos, que buscam recolocarse no mercado de trabalho e uma parte constituída por jovens, que buscam seu lugar no mundo corporativo. Inserida numa região carente, a classe descentralizada com os cursos de
administração, contabilidade, eventos e serviços jurídicos, está em fase de transição do curso de administração para contabilidade. Os cursos atraem inclusive pessoas de localidades distante devidas suas inexistências em outras unidades. A Classe
Descentralizada E.E. Stefan Zweig está localizada numa região mais próximo ao centro da cidade e, por oferecer um curso que está disponível apenas em mais uma Etec que é Transações Imobiliárias, além de Logística e Recursos Humanos, o perfil de
seus alunos é mais pulverizado tanto em termos de localização geográfica, quanto em faixa etária. A maior dificuldade no início do trabalho foi à gestão de culturas organizacionais distintas em um mesmo espaço físico. No início houve divergências,
desgaste nas relações humanas, que ao longo do tempo foram transpostas.
Os projetos desenvolvidos na Classe Descentralizada integram o calendário da Etec de Sapopemba, sempre visando à integração dos alunos e proporcionando a realidade de que existe somente uma escola, e que alunos da classe descentralizada não
devem se sentir em desvantagem, ou prejudicados no ensino. Por isso, os alunos desenvolvem tanto projetos locais e específicos, fortalecendo o vínculo com as unidades parceiras CEU e E.E. (Ação Social, Primavera Consciente, Semana Paulo Freire,
Festa Junina e Feira Tecnológica) e participam dos projetos e/ou atividades que acontecem na SEDE.
O Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio (ETIM) chegou a nossa Etec em 2012, foi um período adaptação docente e discente . Desde a estrutura física da escola, a logística para integração, a relação educador/educando e o aspecto maturacional dos
alunos, jovens lidando com a complexidade dos componentes técnicos e também com a organização do tempo.Ter o ETIM integrado na escola exige um esforço estratégico em um formato interdisciplinar, uma vez, que algumas turmas possuem
dezoito componentes curriculares simultaneamente. O corpo docente precisa atuar em equipe, conhecendo cada turma, cada curso e suas especificidades. Por isso, coordenação do ETIM faz uso de todo dispositivo para promover o diálogo no corpo
docente: realiza as reuniões de curso, criou um email para troca de experiências entre os docentes e o planejamento das ações conjuntas. Cursos integrados oferecidos: Administração, Alimentos e Informática.
Como habilitações técnicas oferecemos:
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 e programas de Responsabilidade Social. Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS. Mercado de trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

Administração  (EaD  Telecurso Tec)O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que controla a rotina administrativa das empresas. Colabora nos planejamentos estratégico, tático e operacional. Realiza atividades em recursos humanos e
intermedeia mãodeobra para colocação e recolocação. Atua na área de compras, auxilia no setor contábil e assessora a área de vendas. Intercambia mercadorias e serviços e executa atividades nas áreas fiscal e financeira.Eixo Tecnológico: GESTÃO E
NEGÓCIOS. Mercado de trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro setor.Observação: Os cursos técnicos na modalidade Educação a Distância, semipresencial, se desenvolverão em três módulos semestrais. Cada módulo será desenvolvido
em 20 semanas, cada uma delas com 6 horasaula semanais de trabalho presencial e 10 horas de trabalho a distância.
Alimentos O TÉCNICO EM ALIMENTOS é o profissional que atua no processamento e conservação de matériasprimas, produtos e subprodutos da indústria alimentícia e de bebidas, realizando análises físicoquímicas, microbiológicas e sensoriais.
Auxilia no planejamento, na coordenação e controle de atividades do setor. Realiza a sanitização das indústrias alimentícias e de bebidas. Controla e corrige desvios nos processos manuais e automatizados. Acompanha a manutenção de equipamentos.
Participa do desenvolvimento de novos produtos e processos.Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA. Mercado de trabalho, indústrias de alimentos e bebidas; entrepostos de armazenamento e beneficiamento; laboratórios, institutos de
pesquisa e consultoria; órgãos de fiscalização sanitária e proteção ao consumidor; indústria de insumos para processos e produtos.
Eventos O TÉCNICO EM EVENTOS é o profissional que auxilia e atua na prospecção, no planejamento, na organização, na coordenação e na execução dos serviços de apoio técnico e logístico de eventos e cerimoniais, utilizando o protocolo e
etiqueta formal. Realiza procedimentos administrativos e operacionais relativos a eventos. Recepciona e promove serviços de eventos. Planeja e participa da confecção de ornamentos decorativos. Coordena o armazenamento e manuseio de gêneros
alimentícios servidos em eventos.Eixo Tecnológico: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER. Mercado de trabalho: empresas organizadoras de eventos, centro de convenções e de exposições, hotéis, parques temáticos e urbanos, empresas
prestadoras de serviços para eventos, órgãos públicos, Convention and Visitors Bureau, cruzeiros marítimos, restaurantes e bufês.
Informática O TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve e opera sistemas, aplicações, interfaces gráficas. Monta estruturas de banco de dados e codifica programas. Projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e
aplicações. Seleciona recursos de trabalho, linguagens de programação, ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de sistemas.Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Mercado de trabalho: instituições públicas, privadas e
do terceiro setor, que demandam sistemas computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores: indústrias em geral; comércio; empresas de prestação de serviços; empresas de tecnologia da informação; empresas públicas, privadas,
estaduais e federais; como autônomo em consultoria, treinamento e desenvolvimento de softwares.O curso possui 04 laboratórios de Informática, que possuem a quantidade de 20 computadores cada, que auxiliam os alunos na elaboração do TCC e
criação de trabalhos práticos pertinentes ao curso. O mercado de trabalho é principalmente em instituições públicas, privadas e do terceiro setor e em nosso histórico, a demanda por este curso é de aproximadamente 2,90 alunos / vaga.
Logística O TÉCNICO EM LOGÍSTICA é o profissional que executa e colabora na gestão dos processos de planejamentos, operações e controles 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, utilizando tecnologia de informação. Presta atendimento aos clientes. Implementa os
procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico.Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS. Mercado de trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

Marketing O TÉCNICO EM MARKETING é o profissional ético que colabora na elaboração do plano de marketing da empresa, de acordo com seu ramo ou porte, tendo a competência aliada ao domínio técnico e no planejamento e implementação de
ações de vendas e ações de mercado. Executa tarefa de análise das vendas, preços e produtos. Operacionaliza as políticas de comunicação da empresa: fidelização de clientes, relação com fornecedores ou outras entidades. Operacionaliza políticas de
apresentação dos produtos no ponto de venda. Executa o controle, estatísticas e operações de telemarketing. Participa na elaboração e na realização de estudos de mercado, interpreta e aplica a legislação da área.Eixo Tecnológico: GESTÃO E
NEGÓCIOS. Mercado de trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro setor; comércio; empresas de consultoria e de forma autônoma.
Redes de Computadores O TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES é o profissional que instala, configura, gerencia e analisa dispositivos de comunicação de dados. Implanta e mantem projetos lógicos, físicos, segurança e serviços de redes
locais e de longa distância. Prepara, instala e mantém cabeamentos de redes. Configura acessos de usuários em redes de computadores. Configura serviços de rede, tais como firewall, servidores web, correio eletrônico, servidores de notícias. Implementa
recursos de segurança em redes de computadores.Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Mercado de trabalho: instituições públicas, privadas e terceiro setor que demandem redes de computadores ou na prestação autônoma de
serviços.
Serviços Jurídicos O TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS é o profissional que executa serviços de suporte e apoio técnicoadministrativo 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.Eixo
Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS. 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.
Recursos Humanos O TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS é o profissional que detém aptidão para intermediar as relações interpessoais e éticas de uma organização. É habilitado para trabalhar na execução das 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. Comprometese com o desenvolvimento humano, 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. Prestam serviços de comunicação oral e escrita, liderança, motivação, formação de equipes e desenvolvimento de pessoal com empenho no crescimento simultâneo, individual e do grupo.
Realiza ações empreendedoras e em processos de orientação sobre a importância da segurança no trabalho e da saúde ocupacional. Propõe relações positivas propícias para o clima organizacional e responsabilidade social e ambiental aos diversos
públicos. Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS.
Todos os cursos e eixos tecnológicos contemplam questões sociais e ambientais dentro dos seus componentes curriculares de acordo com as necessidades da comunidade local. Esse resultado se faz através de estudos de casos.
Contexto da Escola na Comunidade Local e projetos desenvolvidos
Fortalecer a integração da escola com o território no qual está inserida, visando maior participação dos alunos, das famílias e representantes da comunidade local, através da realização dos projetos e eventos com a finalidade de aumentar a visibilidade da
escola demonstrando a importância da formação profissional, valores éticos e de cidadania.
Ação Social: no qual além dos serviços prestados gratuitamente à comunidade através da aplicação prática dos conhecimentos dos nossos alunos, possibilitounos fazer muitas parcerias com empresas da região, ONGs e Órgãos do Governo, ampliando as
possibilidades de acesso à orientação, informação e prestação de serviços à comunidade. A atuação dos educandos nos projetos também se caracteriza como ferramenta para recuperação contínua e reflexiva, pois estabelece relação entre o educando e o
educador. Condição em que é possível observar de forma mais palpável a aplicação do conteúdo trabalhado nas aulas de forma teórica. Prestação de serviço à comunidade de forma voluntária desenvolve o senso de cidadania, de responsabilidade social, de
comprometimento com os estudos, interrelacionamento atuando diretamente na autoestima do educando, aja vista, que ele tem a oportunidade de sair de uma condição passiva do conhecimento para aplicála. São oferecidos serviços gratuitos como
atendimento jurídico, abertura de empresas (microempreendedor), cortes de cabelos masculino e feminino, atendimento odontológico e de oftalmologia, aferição de pressão arterial e teste de glicemia, esmaltação de unhas, doação de animais de pequeno
porte, distribuição de senhas para castração de animais, atividades de recreação infantil, pintura facial, distribuição de pipoca e algodão doce.
Projeto Imposto de Renda Pessoa Jurídica: realizado anualmente no mês de abril, o projeto oferece gratuitamente a comunidade local a elaboração de Imposto de Renda Pessoa Física, retificação e plantão de dúvidas pelos professores e alunos do Curso
Técnico de Administração e Contabilidade.
Festa Junina: No mês de junho acontece a Festa Junina, que ano após ano tem se tornado um momento aguardado pelos alunos e pela comunidade. Tratase de um evento cultural repleto de apresentações dos alunos: coreografias diversas, quadrilhas,
apresentação das bandas da escola e desfile da miss e mister caipirinha. Além disso, no ambiente interno acontecem gincanas organizadas pelos alunos de cada curso, oferecendo nas barracas brincadeiras diversas. Há comidas e bebidas características do
evento, além de música e apresentações que contam com a participação de grande parte dos nossos alunos.
Feira Tecnológica: contece aos sábados, a escola "abre suas portas" a visitação de toda comunidade local e os alunos têm a oportunidade de materializar através de projetos todos os conhecimentos adquiridos, aprimorados e desenvolvidos em suas
práticas do estudo. Apesar do eixo que norteia a feira, os projetos são bastantes diversificados, desde vivências propostas aos visitantes, como realização de minicursos, exposições, dentre outras modalidades. Os professores avaliam os projetos
apresentados e ao final do dia são anunciados os três projetos melhores avaliados, através de critérios preestabelecidos.
Workshop de TCC: exposição dos melhores trabalhos de conclusão de curso das turmas finais do ETIM e Técnicos aberto para a visitação de toda a comunidade, empresários e parceiros.
Fica evidente que, com a participação da comunidade nas ações da escola tornando algo de grande relevância, pois reflete várias dimensões acerca do que ocorre fora de seu espaço escolar, dessa forma é nítida a relação entre a Unidade Escolar e a
Comunidade. As práticas pedagógicas se complementam com o apoio e a participação de todos que formam um meio social específico.
A escola Etec de Sapopemba não é uma ilha inclusa na comunidade em que está localizada sem vínculo de relacionamento e sim uma Unidade Escolar que estabelece regras com a comunidade que a acolhe e com o entorno que a envolve, através da
participação coletiva entre ambas, para que assim o processo de ensino e aprendizagem se torne mais dinâmico, eficaz e acolhedor.
Seguindo a proposta pedagógica do Centro Paula Souza, todo mês de maio a escola realiza a Semana Paulo Freire. Nos últimos anos, esta ação tem sido organizada com a exposição de trabalhos dos alunos, palestras e recebimento das escolas locais para
conhecer o interior da Etec e os trabalhos dos alunos. Também atendendo as proposições do Centro Paula Souza, em 2012 esta Etec iniciou com as atividades de reflexão no mês de novembro sobre a Consciência Negra: com palestras, exposição de
trabalhos e atividades culturais. Esta proposta é dar continuidade a estas atividades e aprofundar a temáticas em questão.
A Etec de Sapopemba propõe o projeto de Ampliação das Vagas de Estágio e Estágio supervisionado, visando o ingresso dos alunos na área de trabalho escolhida e condizente com o curso técnico. O principal objetivo desse projeto é esclarecer a
comunidade empresarial e industrial da nossa região sobre os cursos técnicos oferecidos, enfatizando suas características e possibilidades e oferecendo à esses empresários mão de obra qualificada. Pontuamos que os estágios não são obrigatórios.
Em 2014 iniciouse o Projeto de Orientação Educacional, Valores Sociais na Ação Educação: um processo de adaptação do sujeito ao meio, que tem o propósito a orientação dos direitos e deveres inerentes a educação , mediar de maneira visível nas
áreas correspondentes aos assuntos relacionados as normas de convivências sociais, oportunizar os conhecimentos de conceitos e reflexões éticas que ajudam a entender a experiência pessoal e social .As disciplinas da Parte Diversificada objetivam ao
desenvolvimento de capacidades e de condutas importantes na atualidade, visando à formação para o exercício da cidadania e preparação para o trabalho. O oferecimento dessas disciplinas é diferenciado nesta unidade , as quais dispõem de autonomia para
optar por projetos, pelo ensino de Filosofia, de Sociologia e Espanhol. Refletindo os conteúdos básicos para um projeto de cidadania ativa, abordando temas como: interação aluno/aluno, aluno/professor, bullying, convivência social, preconceitos e valores
culturais.
A Etec é um espaço para a aprendizagem e cultivo dos comportamentos e atitudes sociais, ou seja, desenvolvendo as competências para a vida em sociedade, ao mesmo tempo em que precisa dotar os educandos de competência cognitiva, simbólica e
estrutura racional individual capaz de promover mudanças e progressos sociais. O progresso do comportamental do aluno é registrado em um caderno ata nomeado como “Vida Escolar”, desde as reuniões com os alunos até as ações individuais. Há uma
ficha avaliativa comportamental e de aprendizagem, que fica disponível para o docente na sala dos professores, que tem o objetivo de serem apresentadas para o conhecimento do orientador educacional, que fará encaminhamento e acompanhamento do
caso. Serão desenvolvidas palestras e reuniões com os discentes abordando temas referentes à tradução de possibilidades reais de solução de problemas, resultando em significados do conhecimento, que irá possibilitar a intervenção para a mudança de uma
realidade e organizando uma parceria com as famílias, Organizando a Escola de Pais com palestras e apoio de orientação aos responsáveis. A promoção do aumento no rendimento escolar dos alunos será pelo desenvolvimento de monitoria realizada pelos
discentes com o auxílio dos docentes.

Características do público alvo:
Segundo dados fornecidos pelo IBGE em 2010 a população da região de Sapopemba era estimada em torno de 284.000 habitantes e hoje estimase que ultrapasse o número de 300.000 habitantes.
A escolaridade da região é caracterizada em mais de 50% em nível fundamental e médio, além de representativo número de pessoas com ensino fundamental incompleto, que buscam qualificação profissional, uma vez que a colocação destas pessoas no
trabalho formal é muito pequena.

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php
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De acordo com dados fornecidos pelos SEADE (Sistema Estadual de Analise de Dados), no ano de 2014 houve um aumento de 3,71% de alunos matriculados no ensino médio na rede pública da região de Sapopemba em relação ao ano anterior,
aumentando assim a possibilidade dos alunos ingressar em cursos técnicos regulares e integrados ao ensino médio.

A unidade prevê ainda desenvolvimento de programas de aperfeiçoamento profissional para professores e funcionários, entendemos que o local de trabalho é o espaço ideal para formação continuada, além de proporcionar a troca de experiências tanto no
âmbito escolar, como em outras áreas. Em 2014 desenvolvemos uma série de encontros com o “Título: Fundamentos e Práticas da Epistemologia e Didática, o presente projeto objetivou inferir sobre o processo de coconstrução de saberes pertinentes
para aprimoramento de novas estratégias de práticas pedagógicas. Serão 5 encontros em cada formação, elencando um número significativo de 15 participantes. A proposta está embasada teoricamente na teoria da complexidade de Edgar Morim e a
competências do autor Phillippe Perrenoud.

Formas de Avaliação
Os critérios de avaliação constituem um processo contínuo e permanente utilizando ferramentas diversificadas como textos, provas, estudo de casos, relatórios, exercícios, seminários, portfólios, dramatização, TCC e outros. São sugeridos como critérios de
avaliação de aprendizagem; clareza de ideias, coerência com a realidade, comunicação, cumprimento de prazos, iniciativa, interesse, interpretação, organização, responsabilidade, senso crítico, assiduidade, viabilidade ou qualquer outro instrumento capaz
de avaliar as competências e habilidades. Sendo o processo de recuperação contínuo ao processo de ensino e aprendizagem. Como propostas de recuperação e incentivo as práticas de estudo, desde 2012 a escola conta com alguns alunos voluntários de
universidades da região para orientar grupos de estudos na Etec, este ano desenvolveremos o projeto de monitoria com nossos próprios alunos. A progressão parcial , conhecida pelos educando como PP é uma forma , assegurada por lei, em que o aluno
pode ser promovido para a série (ou período) seguinte mesmo não alcançando resultados satisfatórios em algumas disciplinas da série anterior. A progressão parcial consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, que em seu
capítulo sobre a Educação Básica orienta: “nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do currículo, observadas as normas do respectivo
sistema de ensino. O professor acompanha , juntamente com o coordenador de curso e orientador educacional.Estes orientam o aluno nas ativiades a serem realizadas e avaliações aplicadas, dando oportunidade ao aluno na recuparação da disciplina em
defasagem.
Trabalhos de Conclusão de Curso
Os TCCs são desenvolvidos de acordo com os critérios estabelecidos pelo Centro Paula Souza segundo a identidade de cada curso, sendo que as particularidades foram aprovadas pelo conselho. O objetivo principal do TCC é desenvolver a capacidade de
aplicação dos conceitos e teorias apresentados durante o curso, por meio do desenvolvimento de um projeto de pesquisa até a sua aplicação, desenvolvendo a habilidade de planejamento e resolução de problemas, despertando o interesse pela pesquisa como
ferramenta técnica. Despertando o espírito empreendedor, a interdisciplinaridade, a inovação tecnológica, o espírito crítico e reflexivo, bem como estimular a formação continuada.Nos cursos na área de gestão os professores orientadores juntamente com os
alunos desenvolvem projetos de melhoria dentro das empresas da comunidade local (Empresas de pequeno e médio porte, associações e ONGs). No curso técnico em Alimentos a proposta é voltada para o desenvolvimento de novos produtos segundo os
critérios de inovação e qualidade.
Desde 2013 a Etec de Sapopemba promove o Workshop de TCC, iniciase com um cerimonial de abertura com alguns convidados ilustres, como empresários da região que abriram suas portas aos nossos alunos desenvolverem suas pesquisas e durante todo
o dia haverá a exposição dos TCC com stand e banner. Além da avaliação realizada durante o processo de construção dos projetos, isto é dado através da observaçã do professor orientador, bem como, no dia do workshop três professores fazem uma
validação e avaliação dos trabalhos através de um formulário que contempla alguns quesitos como inovação, e sósciosustentável. Acreditamos que esta iniciativa caracterizase como um passo significativo entre escola e mundo do trabalho. Neste dia a
escola estará aberta à visitantes e familiares sendo que esta forma de apresentação tem contribuído muito para que a cada ano os TCCs estejam se aprimorando e alcançando novas esferas.
Para finalizar a proposta do Projeto Político Pedagógico voltamos a refletir sobre a identidade. Para Ciampa (1986) identidade é metamorfose. Metamorfose é vida. Por isso, concluímos que a prática pedagógica na escola requer a constante e contínua
avaliação da execução do seu planejamento. A escola precisa estar integrada às questões que permeiam a realidade do aluno e situada sobre o que acontece no mundo, prevalecendo à interação na coconstrução de novos conhecimentos e significados
sociais, éticos e culturais no contexto do educando.
Procedimentos de Acompanhemento e Ações Contra Evasão
O Orientador Educacional juntamente com os Coordenadores de Cursos realizam o levantamento dos índices de frequência dos alunos por componente curricular, assim como, informações sobre os motivos que originam os trancamentos, afastamentos
médicos, as desistências os auxílios domiciliares, subsidiando as ações junto às coordenações de curso e pedagógica, visando reduzir a evasão escolar. Os resultados são inseridos no boletim informativo, elaborado pela secretaria acadêmica, focando o
controle de frequencia .
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ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ATO DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SAPOPEMBA
A Escola Técnica Estadual de Sapopemba foi criada pelo Decreto nº 52.173 de 18/09/2007, publicado no DOE de 19/09/2007, seção I, página 3.
DECRETO Nº 52.173,
DE 18 DE SETEMBRO DE 2007
Cria a Escola Técnica Estadual de
Sapopemba, no Município de São Paulo
ALBERTO GOLDMAN, ViceGovernador, em exercí
cio no cargo de Governador do Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aprovação, pelo Conselho Deliberativo do Centro Esta
dual de Educação Tecnológica “Paula Souza”  CEE
TEPS, em sessão de 13 de junho de 2007,
Decreta:
Artigo 1º  Fica criada a Escola Técnica Estadual de
Sapopemba, no Município de São Paulo, como unidade
de ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica
“Paula Souza”  CEETEPS.
Artigo 2º  As despesas decorrentes da execução
do presente decreto correrão à conta das dotações
consignadas no orçamento do Centro Estadual de Edu
cação Tecnológica “Paula Souza”  CEETEPS.
Artigo 3º  Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 18 de setembro de 2007
ALBERTO GOLDMAN
Carlos Americo Pacheco
SecretárioAdjunto, Respondendo pelo Expediente
da Secretaria de Desenvolvimento
Aloysio Nunes Ferreira Filho
SecretárioChefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 18 de setembro de 2007.
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ADMINISTRAÇÃO Ead  Telecurso Tec
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aprovação do Plano de Curso e Autorização do Curso: Parecer CEE/GP nº 372/2011, Portaria CEE/GP nº 462/2011  pág. 43  Seção I  publicado no DOE de 28/10/2011.

ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
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CNE/CEB nº 04 de 13/07/2010; Decreto Federal nº 5154, de 23/07/2004; Parecer CNE/CEB nº 05, de 04/05/2011; Indicação CEE 8/2000.
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec  735, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015  Poder Executivo  Seção I  Página 53.

ALIMENTOS
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EVENTOS ( Anexo, em Classes Descentralizadas, Organização Curricular do Curso Técnico em Turismo )
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Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec  738, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de 11/09/2015  Poder Executivo  Seção I  Página 53.

INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 7/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, de 6/6/2012 e Resolução nº 6 de 20/9/2012, Resolução nº 6, de 20/09/2012, Resolução CNE/CEB nº 2, de 30/01/2012 e Resolução
CNE/CEB nº 04 de 13/07/2010; Decreto Federal nº 5154, de 23/07/2004; Parecer CNE/CEB nº 05, de 04/05/2011; Indicação CEE 8/2000.
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MARKETING
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SERVIÇOS JURÍDICOS ( Anexo, em Classes Descentralizadas, Organização Curricular do Curso Técnico em Serviços Judiciários )
Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 7/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, de 6/6/2012 e Resolução nº 6 de 20/9/2012; Decreto Federal nº 5154, de 23/7/2004; Indicação CEE 8/2000.
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HISTÓRICO DA ESCOLA

Sapopemba é um bairro que possui características relevantes, a começar pelo indicador de nomenclatura, que tem origem na língua tupi e significa “raiz chata”. É uma espécie de árvore comum na Amazônia que desenvolve raízes de
até dois metros de altura ao redor do seu tronco. Segundo relatos históricos, existiam grandes árvores onde hoje está o distrito. Antes de ter esse nome, a região foi batizada de Monte Rosso por alguns imigrantes italianos, por causa da
terra vermelha, bastante fértil para agricultura, “rosso” é vermelho em italiano. Oficialmente o bairro foi fundado no ano de 1910 e no ano de 1985, Sapopemba foi desmembrado da Vila Prudente e se tornou oficialmente um distrito de
São Paulo. Hoje, o bairro não tem mais exemplares dessa árvore, mas é o segundo no ranking de bairros mais populosos da cidade, com aproximadamente trezentos mil moradores, sendo o maior território da Zona Leste , com
crescimento de 6,7% ao ano em área construída, possui Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,786 (78º lugar entre os 96 distritos da capital). Fonte: IBGE 2010.

A avenida Sapopemba que leva o nome do bairro é considerada a maior do Brasil e a terceira maior do mundo, com quarenta e cinco quilômetros de extensão. Mantém seu traçado original, desde o século XIX, uma das estradas que
servia de ligação entre a cidade e a área rural. Seu percurso atende ao comércio de forma geral , residências antigas, conjunto habitacional, escolas, terminal de ônibus, construção do monotrilho , também consta com um programa
de tratamento paisagístico no entorno da linha, com área verde e ciclovia, para tornar o ambiente harmonioso, agradável e completamente integrado à vida da população, em seu entorno está localizada a igreja Nossa Senhora de
Fátima, a padroeira do bairro comumente é realizada a festa tradicional , com comemorações religiosas . em sua extensão , aproximadamente na altura do número 20.000, deparamonos com uma estrutura rural, com características
de início do século.
Acompanhando o crescimento da cidade, também são grandes os problemas enfrentados atualmente. Destacamos pouca infraestrutura, dificuldade de acesso para o transporte , este ainda um agravante , e um histórico pontual de
violência local. Seguindo o esforço conjunto das áreas do poder público, foi inaugurada no primeiro semestre de 2012 a primeira Fábrica de Cultura, nesta imediação, com a proposta de oferecer à população um centro cultural, com
espaços de múltiplo uso e salas apropriadas para atividades de teatro, dança, música , circo, sala de audiovisual, ateliê de artes plásticas, oficina de cenografia, biblioteca e amplo anfiteatro. Além de objetivos culturais e educacionais,
projetos como este transformam o bairro valorizandoo em sua localidade, tornando a região de Sapopemba pólo de desenvolvimento cultural e social. também nas mediações possui o Hospital Sapopemba e o AMA, que atende a
toda população local.
História do bairro Fazenda da Juta
Acre d ita se q u e a h istó ria d a Fa ze n d a d a Ju ta (ju ta é u ma p la n ta u tiliza d a p a ra a co n fe cçã o d e sa ca s) co me ço u te mp o s a trá s. No p a ssa d o , co m a tra n sa çã o e co n ô mica d a In g la te rra , o Bra sil e ra imp o ssib ilita d o
d e te r q u a lq u e r tip o d e te cid o , p o r se r u m p a ís vo lta d o p a ra a a g ricu ltu ra , re tira va d a su a te rra mu ito s p ro d u to s a g ríco la s. O ú n ico je ito d e re tirá lo s e m n a vio s e ra u sa n d o e sto p a o u ju ta .
A Fa ze n d a d a Ju ta e ra d e u m p o vo , ta lve z ita lia n o s o u p o rtu g u e se s, n ã o se sa b e a o ce rto . Ele s p o ssu ía m u ma fá b rica d e ju ta n o Ip ira n g a . No e n ta n to , co m a s crise s q u e a b a la ra m o Bra sil, n ã o tive ra m
co n d içõ e s d e p a g a r imp o sto s e vie ra m a p e rd e r a s te rra s. A te rra d a fa ze n d a d a Ju ta co me ça va , p e lo q u e co n ta m n o Grima ld i, e ia a lé m d a te rce ira d ivisã o (te rce ira d ivisã o , p o is fo i d ivid id a a ssim e n tre o s
h e rd e iro s). Me smo a ssim, n ã o co n se g u ira m su p o rta r o s b a q u e s d e imp o sto s so b re a s te rra s.
Ela fo i a rre n d a d a e n o s fin a is d e se ma n a s e ra m mu ito s o rie n ta is q u e fa zia m jo g o s d e “Ba se b a ll” n a g ra n ja d o ja p o n ê s, q u e p la n ta va milh o , b a ta ta d o ce , b a ta ta in g le sa s, mo ra n g o s e cu id a va d e b o is e g a lin h a s.

Criação do Bairro Fazenda da Juta

A ocupação do bairro Fazenda da Juta começou em 1977, mas foi em 1986 que ocorreu o maior adensamento, quando o local foi considerado de interesse social, mais por falta de intervenção do poder público, o decreto perdeu a
validade em 1988. Já com infraestrutura no loteamento, foi constituído em 2003, um conselho gestor formado por uma equipe da prefeitura e representantes dos moradores e proprietário para definir as diretrizes do Plano de
Urbanização da Fazenda da Juta que foi aprovado em 22/07/2004 pelo decreto nº45.047.
A ETEC de Sapopemba sediada no bairro Fazenda da Juta conta com 9 salas de aula, 4 laboratórios de Informática, 1 laboratório de rede (em construção), 4 Laboratórios de Alimentos, 1 sala de Áudio Visual, 1 Sala de Estudos
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A ETEC de Sapopemba sediada no bairro Fazenda da Juta conta com 9 salas de aula, 4 laboratórios de Informática, 1 laboratório de rede (em construção), 4 Laboratórios de Alimentos, 1 sala de Áudio Visual, 1 Sala de Estudos
acoplada a Biblioteca. Com 5 Cursos Técnicos que funcionam nos períodos, da tarde o curso de Informática e a noite os cursos de: Alimentos, Administração, Marketing, Redes de Computadores, no período da manhã o Ensino Médio e
o ETIM. Aos sábados oferecemos curso semipresencial de Administração do TelecursoTec. Para manter toda essa estrutura contamos com 86 professores, um coordenador pedagógico, um orientador educacional, 2 coordenadores de
classe descentralizada, 8 coordenadores de curso na sede e 6 coordenadores de curso na classe descentralizada, um ATA, 7 funcionários (2 agentes técnico e administrativo, 2 assistentes administrativos na Diretoria de
Serviços Administrativa e 3 agentes técnico e administrativo na Diretoria de Serviço Acadêmica), um bibliotecário, um Almoxarife, 2 estagiários, um Auxiliar docente e Dois diretores de Serviços(Acadêmico e Administrativo) . Contamos
ainda com serviço terceirizado de limpeza e vigilância.
NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO
Modalidade:

Técnico

Descrição:

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.
Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS
Mercado de trabalho
instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

ADMINISTRAÇÃO – (EAD  TELECURSO TEC)
O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que controla a rotina administrativa das empresas. Colabora nos planejamentos estratégico, tático e operacional. Realiza atividades em recursos humanos e intermedeia mãodeobra
para colocação e recolocação. Atua na área de compras, auxilia no setor contábil e assessora a área de vendas. Intercambia mercadorias e serviços e executa atividades nas áreas fiscal e financeira.
Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS
Mercado de trabalho
instituições públicas, privadas e do terceiro setor.
Observação
Os cursos técnicos na modalidade Educação a Distância, semipresencial, se desenvolverão em três módulos semestrais. Cada módulo será desenvolvido em 20 semanas, cada uma delas com 6 horasaula semanais de trabalho
presencial e 10 horas de trabalho a distância.

ALIMENTOS
O TÉCNICO EM ALIMENTOS é o profissional que atua no processamento e conservação de matériasprimas, produtos e subprodutos da indústria alimentícia e de bebidas, realizando análises físicoquímicas, microbiológicas e
sensoriais. Auxilia no planejamento, na coordenação e controle de atividades do setor. Realiza a sanitização das indústrias alimentícias e de bebidas. Controla e corrige desvios nos processos manuais e automatizados. Acompanha a
manutenção de equipamentos. Participa do desenvolvimento de novos produtos e processos.
Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA
Mercado de trabalho
Indústrias de alimentos e bebidas; entrepostos de armazenamento e beneficiamento; laboratórios, institutos de pesquisa e consultoria; órgãos de fiscalização sanitária e proteção ao consumidor; indústria de insumos para processos e
produtos.

CONTABILIDADE

O TÉCNICO EM CONTABILIDADE é o profissional que desempenha tarefas relativas à contabilidade e à administração das organizações. Analisa a documentação contábil e elabora planos de contas.
Organiza, controla e arquiva documentos relativos à atividade contábil/ administrativa e controla as movimentações. Constitui e regulariza empresas, identifica documentos e informações, atende à
fiscalização e procede a consultoria empresarial. Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos e efetua contabilidade gerencial. Administra o departamento de pessoal e realiza
controle patrimonial.
Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS
Mercado de trabalho
trabalhar em escritórios de contabilidade, em departamentos de contabilidade de empresas agrícolas, comerciais, industriais e de serviços e em órgãos governamentais.

EVENTOS
O TÉCNICO EM EVENTOS é o profissional que auxilia e atua na prospecção, no planejamento, na organização, na coordenação e na execução dos serviços de apoio técnico e logístico de eventos e cerimoniais, utilizando o protocolo e
etiqueta formal. Realiza procedimentos administrativos e operacionais relativos a eventos. Recepciona e promove serviços de eventos. Planeja e participa da confecção de ornamentos decorativos. Coordena o armazenamento e
manuseio de gêneros alimentícios servidos em eventos.
Eixo Tecnológico: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER
Mercado de trabalho
empresas organizadoras de eventos, centro de convenções e de exposições, hotéis, parques temáticos e urbanos, empresas prestadoras de serviços para eventos, órgãos públicos, Convention and Visitors Bureau, cruzeiros marítimos,
restaurantes e bufês.

INFORMÁTICA
O TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve e opera sistemas, aplicações, interfaces gráficas. Monta estruturas de banco de dados e codifica programas. Projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e
aplicações. Seleciona recursos de trabalho, linguagens de programação, ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de sistemas.
Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Mercado de trabalho
instituições públicas, privadas e do terceiro setor, que demandam sistemas computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores: indústrias em geral; comércio; empresas de prestação de serviços; empresas de
tecnologia da informação; empresas públicas, privadas, estaduais e federais; como autônomo em consultoria, treinamento e desenvolvimento de softwares.

LOGÍSTICA
O TÉCNICO EM LOGÍSTICA é o profissional que executa e colabora na gestão dos processos de planejamentos, operações e controles 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, utilizando tecnologia de informação. Presta atendimento aos clientes.
Implementa os procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico.
Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS
Mercado de trabalho
instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

MARKETING
O TÉCNICO EM MARKETING é o profissional ético que colabora na elaboração do plano de marketing da empresa, de acordo com seu ramo ou porte, tendo a competência aliada ao domínio técnico e no planejamento e
implementação de ações de vendas e ações de mercado. Executa tarefa de análise das vendas, preços e produtos. Operacionaliza as políticas de comunicação da empresa: fidelização de clientes, relação com fornecedores ou outras
entidades. Operacionaliza políticas de apresentação dos produtos no ponto de venda. Executa o controle, estatísticas e operações de telemarketing. Participa na elaboração e na realização de estudos de mercado, interpreta e aplica a
legislação da área.
Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS
Mercado de trabalho
instituições públicas, privadas e do terceiro setor; comércio; empresas de consultoria e de forma autônoma.

RECURSOS HUMANOS
O TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS é o profissional que detém aptidão para intermediar as relações interpessoais e éticas de uma organização. É habilitado para trabalhar na execução das 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. Comprometese com o desenvolvimento humano,
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
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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. Realiza ações empreendedoras e em processos de orientação sobre a importância da segurança no trabalho e da saúde ocupacional. Propõe relações positivas propícias
para o clima organizacional e responsabilidade social aos diversos públicos.
Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS

Mercado de trabalho
Organizações públicas, privadas, mistas e do terceiro setor ou como autônomos e consultores.
REDES DE COMPUTADORES

O TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES é o profissional que instala, configura, gerencia e analisa dispositivos de comunicação de dados. Implanta e mantem projetos lógicos, físicos, segurança
e serviços de redes locais e de longa distância. Prepara, instala e mantém cabeamentos de redes. Configura acessos de usuários em redes de computadores. Configura serviços de rede, tais como
firewall, servidores web, correio eletrônico, servidores de notícias. Implementa recursos de segurança em redes de computadores.
Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Mercado de trabalho
instituições públicas, privadas e terceiro setor que demandem redes de computadores ou na prestação autônoma de serviços.

SERVIÇOS JURÍDICOS
O TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS é o profissional que executa serviços de suporte e apoio técnicoadministrativo 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.
Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS
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.

Habilitações associadas:
Administração
Contabilidade
Logística
Informática
Redes de Computadores
Alimentos
Marketing
Eventos
Serviços Jurídicos
Recursos Humanos

Modalidade:

Integrado

Descrição:

ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que empreende, analisa, interpreta e correlaciona de forma sistêmica os cenários sociais, políticos, econômicos e sustentáveis, respeitando tipos de mercado, as tendências culturais, os
nichos e as possibilidades de integração das economias contemporâneas. Executa as funções de apoio administrativo nas várias áreas da organização elaborando documentos, acompanhando movimentação de pessoas e materiais e
utilizando ferramentas da informática básica, como suporte às operações.
Mercado de Trabalho: Trabalham em instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Poderá trabalhar como autônomo em consultoria e treinamentos.

ALIMENTOS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

O TÉCNICO EM ALIMENTOS é o profissional que atua no processamento e conservação de matériasprimas, produtos e subprodutos da indústria alimentícia e de bebidas, realizando análises físicoquímicas, microbiológicas e
sensoriais. Auxilia no planejamento, na coordenação e controle de atividades do setor. Promove a sanitização das indústrias alimentícias e de bebidas. Controla e corrige desvios nos processos manuais e automatizados. Acompanha a
manutenção de equipamentos. Participa do desenvolvimento de novos produtos e processos.
Mercado de Trabalho: Indústrias de alimentos e bebidas. Entrepostos de armazenamento e beneficiamento. Laboratórios, institutos de pesquisa e consultoria. Órgãos de fiscalização sanitária e proteção ao consumidor. Indústria de
insumos para processos e produtos. aplicações, interfaces gráficas. Monta estruturas de banco de dados e codifica programas. Projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e aplicações. Seleciona recursos de trabalho,
linguagens de programação, ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de sistemas.
INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

O TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve e opera sistemas, aplicações, interfaces gráficas.Monta estruturas de banco de dados e codifica programas. Projeta, inplanta e realiza manutenção de sistemas e aplicações. Seleciona recursos de
trabalho, linguagens de programação, ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de sistemas.
Mercado de Trabalho:Trabalham em atividades de informática e conexas, abrangendo instituições públicas,privadas e do terceiro setor, que demandam sistemas computacionais, especialmenteenvolvendo programação de
computadores. Poderá trabalhar como autônomo emconsultoria e treinamentos.
Habilitações associadas:
Alimentos (Etim)
Administração (Etim)
Informática (Etim)

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre)  2017
Habilitação

Série/Módulo

Turno

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

Administração

1º Módulo

Noite

40

1

Administração

2º Módulo

Noite

39

1

Administração

3º Módulo

Noite

38

1

Administração (Etim)

1ª Série

Manh?

40

1

Administração (Etim)

2ª Série

Manhã

39

1

Administração (Etim)

3ª Série

Manhã

38

1

Administração  EAD

1º Módulo

Manh?

40

1

Administração  EAD

2º Módulo

Manhã

36

1

Administração  EAD

3º Módulo

Manhã

22

1

Alimentos

1º Módulo

Noite

40

1

Alimentos

2º Módulo

Noite

31

1

Alimentos

3º Módulo

Manhã

30

1

Alimentos (Etim)

1ª Série

Manhã

41

1

Alimentos (Etim)

2ª Série

Manhã

41

1

Alimentos (Etim)

3ª Série

Manhã

40

1

Informática

1º Módulo

Tarde

40

1

Informática

2º Módulo

Tarde

40

1

Informática

3º Módulo

Tarde

35

1

Informática (Etim)

1ª Série

Manh?

40

1

Informática (Etim)

2ª Série

Manh?

41

1

Informática (Etim)

3ª Série

Manhã

36

1

Marketing

1º Módulo

Noite

39

1

Marketing

2º Módulo

Noite

36

1

Marketing

3º Módulo

Noite

32

1

Redes de Computadores

1º Módulo

Noite

40
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Redes de Computadores

1º Módulo

Noite

40

1

Redes de Computadores

2º Módulo

Noite

31

1

Redes de Computadores

3º Módulo

Noite

31

1

27

996

Turno

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

Soma total

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre)  2017
Habilitação

Série/Módulo

CLASSES DESCENTRALIZADAS
Localização:

CEU Sapopemba

Coordenador:

Francisco Gilberto Matias de Oliveira

Parcerias:

Prefeitura de São Paulo

Habilitação

Série/Módulo

Turno

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

Contabilidade

3º Módulo

Noite

22

1

Serviços Judiciários

1º Módulo

Noite

30

1

Serviços Judiciários

3º Módulo

Noite

27

1

Contabilidade

2º Módulo

Noite

29

1

Turismo

1º Módulo

Noite

30

1

Serviços Judiciários

2º Módulo

Noite

29

1

Contabilidade

1º Módulo

Noite

27

1

Turismo

3º Módulo

Noite

23

1

Turismo

2º Módulo

Noite

31

1

Localização:

EE Stefan Zweig

Coordenador:

Raphael Marcos Paravati

Parcerias:

Secretaria da Educação

Habilitação

Série/Módulo

Turno

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

Administração

3º Módulo

Noite

34

1

Logística

3º Módulo

Noite

36

1

Logística

2º Módulo

Noite

40

1

Logística

1º Módulo

Noite

40

1

Administração

2º Módulo

Noite

39

1

Administração

1º Módulo

Noite

39

1

RECURSOS HUMANOS 2017

A gestão dos recursos humanos pode ser dividade em dois grandes grupos dentro da política desta organização, sendo eles:

Administrativos (funcionários Administrativos e estagiários):
Divididos basicamente em dois departamentos (DIretoria de Serviços Administrativos e Diretoria de Serviços Acadêmicos), os recursos humanos administrativos subsidiam com questões burocráticas e documentais da operação da unidade escolar. Como os
documentos utilizados por estes departamentos são constantemente atualizados, é cultura da instituição compartilhar a informação entre todos os colaboladores para uma melhor disseminação da informação e consequentemente melhorar a prestação dos serviços
aos alunos e funcionários, que são o público alvo destes dois departamentos. Além destes, a Direção Escolar também efetua trabalhos administrativos, trabalhando em conjunto com as Diretorias de Serviços visando o melhoramento dos processos estabelecidos e
consequentemente na Gestão das Pessoas.

Docentes e Auxiliar de Docentes:

Os docentes, bem como seus auxiliares são os recursos humanos mais valiosos da unidade escolar, trabalham em conjunto com as Coordenações de Curso e Pedagógica para melhorar os processos de ensino e aprendizagem. Existem na unidade alguns cursos de
atualização elaborados pelos próprios docentes e aplicados aos colegas, causando a troca de informações e consequente conhecimento, além da integração entre os colegas de trabalho, fator importante na Gestão de Pessoas moderna.

Nome:

Ailton Henrique Dias

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor do curso:
 Serviços Jurídicos  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)

Nome:

Alan Rangel Alves

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 ETIM  Administração (SEDE)
 Contabilidade  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)

Nome:

Alessandro Manoel Moreira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 logística Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)
 Marketing (SEDE)
 Administração  Teletec (HAEO TELETRABALHO)

Nome:

Aletéia Vanessa Moreira Souto

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 ETIM  Infomática (SEDE)
 Informática (SEDE)

Nome:

Alexandre Ficheli

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor nos cursos:
 ETIM  Administração (SEDE)
 Administração (SEDE)
 Informática (SEDE)

Nome:

Alexandre Xavier Leite

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor nos cursos:
 ETIM  Administração (SEDE)
 ETIM  Alimentos (SEDE)
 ETIM  Informática (SEDE)

Nome:

Ana Maria Costa da Mota

Cargo/Função:

Estagiário

Atividades:

Desenvolve atividades na Diretoria de Serviço Administrativo conforme plano de estágio.

Nome:

Andrea Martinez Della Monica

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora no curso:
 Eventos  Classe Descentralizada (CEU Sapopemba)

Nome:

Andreza Maria De Souza Rocha

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor(a) no Curso:
 ETIM Informática (SEDE)
 ETIM Alimentos (SEDE)

Nome:

André Luiz Leite

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Eventos  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)
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Nome:

André Sacramento Amorin

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Docente nos cursos:





Administração  SEDE
Marketing  SEDE
Recursos Humanos  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)
Serviços Jurídicos  Classe Descentralizada (CEU SAPOEPMBA)

Nome:

André Soares de Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 ETIM  Administração  SEDE
 ETIM  Alimentos  SEDE

Nome:

André Souza Maia

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Informática (SEDE)
 Redes de Computadores (SEDE)

Nome:

Angela de Carvalho Mota Araujo Vieira

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Auxiliar Administrativo.
Desenvolve serviços de apoio administrativo em geral, bem como
manter a ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos
para a prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais,
visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas
estabelecidos, conforme sua área de atuação.

Nome:

Antonio da Rocha Cavalcanti

Cargo/Função:

Auxiliar de Docentes

Atividades:

 Organizar e preparar ambientes didáticos, (laboratórios, etec.) destinados às aulas práticas na organização curricular dos cursos;
 Acompanhar e auxiliar o prfessor no desenvolvimento de aulas práticas e em outras atividades dos componentescurriculares dos cursos (recuperação paralela, progressão parcial, etec);
 Proceder as manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos, de acordo com procedimentos padronizados;
 Zelar pela conservação, manutenção das máquinas, ferramentas, instalações e equipamentos de trabalho;
 Cumprir e fazer cumprir a normas próprias dos laboratórios, etc;
 Desempenhar outras atividades correlatas, e afins, estabelecidas pelas unidades de ensino, as definidas no artigo 1º da Deliberação CEETEPS  5, bem como as fixadas na Deliberaççao CEETEPS  6, ambas de 05.02.2009, publicadas no
DOE de 0602.2009.

Nome:

Antônio Cesar L. de Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 ETIM  Informática (SEDE)
 Informática (SEDE)
 Redes de Computadores (SEDE)

Nome:

Arnobio Domingos Ferreira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Informática (SEDE).

Nome:

Bruno Grec Liberato

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor(a) no curso:
 ETIM Informática (SEDE)

Nome:

Caio da Silveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 ETIM  Administração (SEDE)
 ETIM  Informática (SEDE)
 ETIM  Alimentos (SEDE)

Nome:

Caroline Candida dos Santos

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Desenvolve Atividades no Departamento de Serviços Administrativos

Nome:

Celso Garcia Moles Junior

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor(a) no curso:
 Logística  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)
 Recursos Humanos  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)

Nome:

Cintia Batista Santos Perez

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor nos cursos:
 Recursos Humanos  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)
 Serviços Jurídico  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)
 Contabilidade  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)

Nome:

Clayton Marcelo Barone

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:






ETIM  Administração (SEDE)
ETIM  Alimentos (SEDE)
ETIM  Informática (SEDE)
Marketing (SEDE)
Redes de Computadores (SEDE)

Nome:

Cristiane Santos Nunes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor(a) no curso:
 Administração (SEDE)
 Serviços Jurídicos (CEU SAPOPEMBA)
 Eventos (CEU SAPOPEMBA)

Nome:

Daniel Cortina

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor(a) no curso:
 Administração

Nome:

Eduardo de Melo Neves

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Contabilidade (CEU SAPOPEMBA)

Nome:

Eduardo Soares da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Eventos  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)

Nome:

Eliana Yuko Shishiba

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Alimentos
 ETIM  Alimentos

Nome:

Ellen Lucy dos Santos
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Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

 Diretor de Serviços Administrativos
Ao Núcleo de Gestão Administrativa compete a execução das atividades de administração de pessoal, recursos físicos, financeiros e materiais; compras, almoxarifado, limpeza, patrimônio; segurança, zeladoria, manutenção das
instalações, equipamentos e outras pertinentes.

Nome:

Ellen Rode Lopes Santana

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor(a) no curso:
 Recursos Humanos  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)

Nome:

Elton Da Conceicao Neves

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor(a) no curso:
 Contabilidade  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)
 Serviços Jurídicos  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)

Nome:

Emerson Hideaki Ikehara

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor(a) no curso:
 Marketing (SEDE)

Nome:

Erika Ferreira Pessoa

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Auxiliar Administrativo.
Desenvolve serviços de apoio administrativo em geral, bem como
manter a ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos
para a prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais,
visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas
estabelecidos, conforme sua área de atuação.

Nome:

Fabiane Matia dos Anjos

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor(a) no curso:
 Alimentos (SEDE)

Nome:

Fabio Gomes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 ETIM  Administração (SEDE)
 ETIM  Alimentos (SEDE)
 ETIM  Informática (SEDE)

Nome:

Fernando Sugui

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor(a) no curso:
 ETIM Informática
 ETIM Administração
 ETIM Alimentos

Nome:

Flávia Paes do Amaral Cassemiro

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

 Diretor de Serviços Acadêmicos
A Secretária Acadêmica é o orgão responsável pela escrituração e documentação escolar, pela expedição e registro de documentos, pelo fornecimento de informação, planejamento e controle dos processos e resultados do ensino
aprendizagem.

Nome:

Flávia Paes do Amaral Cassemiro

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Docente afastada para assumir Diretoria de Serviços Acadêmicos.

Nome:

Francisco Gilberto M. de Oliveira

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

 Coordenador de Classe Descentralizada  CEU SAPOPEMBA

Nome:

Francisco Gilberto Matias de OLiveria

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:






ETIM  Administração;
Contabilidade
Serviços Jurídicos
Marketing
Administração

Nome:

Geni Santos Marinsek

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Desenvolve Atividades no Departamento de Serviços Administrativos na Secretaria Acadêmica.

Nome:

Gleyce Raquel Rodrigues Crepaldi

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Logística  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)
 Recursos Humanos  (STEFAN ZWEIG)
 Informática (SEDE)

Nome:

Henrique Sabino

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Logística  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)
 Recursos Humanos  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)

Nome:

Humberto Luiz de Toledo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 ETIM  Informática (SEDE)
 Redes de Computadores (SEDE)
 Contabilidade  classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)
 Serviços Jurídicos  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)
 Marketing (SEDE)

Nome:

Israel de Araújo Carvalho

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Informática (SEDE)
 ETIM  Informática (SEDE)
 Redes de Computadores (SEDE)

Nome:

Ivo Cezar Zanconato

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Contabilidade  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)
 Serviços Jurídicos  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)

Nome:

Janaina Mendes Dos Reis Neves

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor(a) no curso:
 Informática (SEDE)

Nome:

Jefferson de Azevedo Santana

Cargo/Função:

Docente
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Professor no curso:
 Marketing (SEDE)

Nome:

Jeniffer Brito Johansen

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

 Professor(a) no curso:
 ETIM Alimentos (SEDE)

Nome:

Jessica Da Silva Lima

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor(a) no curso:
 Eventos
 ETIM Informática
 ETIM Administração

Nome:

Jéssica Barbosa dos Passos Sanchez

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor(a) no curso:







ETIM  Informática (SEDE)
ETIM  Administração (SEDE)
ETIM  Alimentos (SEDE)
Contabilidade (CEU SAPOPEMBA)
Administração (SEDE)
Serviços Jurídicos (CEU SAPOPEMBA)

Nome:

José Izidio Marinho Filho

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:






ETIM  Alimentos (SEDE)
ETIM  Administração (SEDE)
ETIM  Infomática (SEDE)
Alimentos (SEDE)
Eventos  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)

Nome:

José Luiz Alves Santos Junior

Cargo/Função:

Estagiário

Atividades:

Desenvolve atividades na Diretoria de Serviço Acadêmica conforme plano de estágio.

Nome:

José Renato de Souza

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Informática (SEDE)
 Redes de Computadores (SEDE)

Nome:

José Victor Silva Santana

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor (a) no curso:





Administração (SEDE)
Eventos (CEU SAPOPEMBA)
Logística (STEFAN)
Recursos Humanos (STEFAN)

Nome:

Jovanio Gomes Pires

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor(a) no curso:
 Logística  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)

Nome:

Joyce de Lima Sanches

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Logística  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)
 Contabilidade  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)

Nome:

Joyce Mendes da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Logística  Classe Descentralizada ( STEFAN)
 Eventos Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)

Nome:

Juliana Alexandre Soares Gomes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Administração  TELETEC (HAEO  TELETRABALHO)

Nome:

Juliana Rosa Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor nos cursos:





ETIM  Alimentos;
ETIM  Informática;
ETIM  Administração;
Alimentos

Nome:

Juliana Solla Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:





Alimentos (SEDE)
ETIM  Alimentos (SEDE)
ETIM  Administração (SEDE)
ETIM  Informática (SEDE)

Nome:

Katia Da Silva Muchão

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor(a) no curso:
 Recursos Humanos  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)

Nome:

Katia Moreira de Castilho

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Auxiliar Administrativo.
Desenvolve serviços de apoio administrativo em geral, bem como
manter a ordem e a disciplina, controlando e orientando os alunos
para a prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais,
visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas
estabelecidos, conforme sua área de atuação.

Nome:

Kelly Cristina de Piza

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor(a) no curso:
Eventos (CEU SAPOPEMBA)

Nome:

Kilber Aurelio Babics

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor (a) no curso(s):
 Contabilidade  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)

Nome:

Lucas Cesar Cerqueira de Almeida

Cargo/Função:

Estagiário

Atividades:

Desenvolve atividades na Diretoria de Serviço Administrativo conforme plano de estágio.

Nome:

Lucia Contente Mos
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Nome:

Lucia Contente Mos

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor (a) no curso(s):
 ETIM informática (SEDE)

Nome:

Luciane Cristina Donaire Simões

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

 Docente afastada para assumir Coordenação Pedagógica na ETEC de Itaquera.

Nome:

Luis Claudio Dias Simoes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor (a) no curso (s):
 Administração (SEDE)

Nome:

Luiz Antonio Tavares

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:






Logística  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG);
Recursos Humanos  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)
Eventos  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)
CONTABILIDADE  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)
ETIM Administração (SEDE)

Nome:

Maíra C. S. de Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
ETIM  Alimentos (SEDE)
 Alimentos (SEDE)

Nome:

Marcelo Beneti

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 ETIM  Administração (SEDE)
 ETIM  Alimentos (SEDE)
 ETIM  Informática (SEDE)

Nome:

Marcos Antonio de Araujo

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Analista Técnico Administrativo (Bibliotecário)
Planejar, organizar, orientar e executar trabalhos técnicos relativos
às atividades biblioteconômicas, procedendo a representação
descritiva (catalogação) e a análise temática (classificação) do
material bibliográfico e documental, visando o armazenamento, a
recuperação e a disseminação da informação.

Nome:

Maria Aparecida dos Santos Moura

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:










ETIM  Administração;
ETIM  Informática;
ETIM  Alimentos;
Alimentos
Administração (SEDE)
Informática (SEDE)
Redes para Computadores (SEDE)
Recursos Humanos  Classe Descentralizada (Stefan Zweing)
Marketing (SEDE)

Nome:

Maria Aparecida Machado

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Eventos Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)
 Serviços Jurídicos  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)

Nome:

Maria José Duarte da Costa

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor do curso:












Contabilidade  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)
Serviços Jurídicos  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)
Marketing
Redes de Computadores
Alimentos
Informática
Administração
Eventos
ETIM Administração
ETIM Informática
ETIM Alimentos

Nome:

Marlene Lopes de Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor do curso:
 Serviços Jurídicos  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)
 Eventos  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)

Nome:

Michelle Aparecida De Araujo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor (a) no curso (s):
 Administração

Nome:

Michely Aparecida Lemos de Oliveira Cavalcante

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 ETIM Administração
ETIM Informática
 Informática
 Administração
 Alimentos
 Redes de Computadores
 Eventos  Classe Descentralizada (CÉU SAPOPEMBA)

Nome:

Mirna Moura Ribeiro Apolinário

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

 Marketing

Nome:

Nalita Gomes da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Docente afastada para assumir Projeto de Orientação e Apoio Educacional na ETEC de Itanhaém.

Nome:

Negipe Valbão junior

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

 Professor afastado para assumir Coordenação de Curso

Nome:

Patricia Cerratto Giribolla

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora nos cursos:
 Logística  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)

Nome:

Patricia Quirino de Souza

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor do curso:
 Eventos  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)
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Nome:

Paula Beatriz Peracini Dogani do Vale

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Alimentos
 Alimentos (ETIM)

Nome:

Priscila Martins Diniz

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Priscila Pincela Garcia

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor do curso:

 Recursos Humanos  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)
Nome:

Priscila Rodrigues de Souza

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor nos cursos:
 Administração  ETIM
 Informática  ETIM
 Alimentos  ETIM

Nome:

Rafael Marcos Paravati

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor (a) no curso:






Recursos Humanos  Classe Descentralizada (Stefan Zweig)
Administração (SEDE)
Logística Classe Descentralizada (Stefan Zweig)
Serviços Jurídicos  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)
Contabilidade  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)

Nome:

Rafael Marcos Paravati

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

 Coordenador de Classe Descentralizada  EE STEFAN ZWEIG

Nome:

Raphael Augusto Ramos

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Alimentos
 ETIM Alimentos

Nome:

Regiane Moura Medonça

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Recursos Humanos  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)
 Logística  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)

Nome:

Rita de Cássia Batista Arantes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor (a) nos cursos:






ETIM  Administração
ETIM  Alimentos
ETIM Informática
Alimentos
Informática

 Administração
 Marketing
Nome:

Rita de Cássia Batista Arantes

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

 Coordenadora Pedagógica
O Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica é o responsável pelo suporte acadêmico e didáticopedagógico do processo de ensino e aprendizagem.
Ao Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica compete a execução das seguintes atividades:
1 planejar atividades educacionais;
2  coordenar com a Direção a (re) construção do projeto políticopedagógico;
3  promover a formação contínua dos educadores;
4  assessorar a Direção nas atividades administrativas e acadêmicas;
5  coordenar as atividades pedagógicas;
6  implementar a execução do projeto políticopedagógico;
7  avaliar o desenvolvimento do projeto políticopedagógico.

Nome:

Roberta Queiroz

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Serviços Jurídicos  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)
 Recursos Humanos  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)
 Contabilidade  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)

Nome:

Roberto David Pereira Alves

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor nos cursos de:
Alimentos

Nome:

Robinson de Moraes Gomes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Recursos Humanos Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)

Nome:

Robson de Paula Salviano

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Serviços Jurídicos  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)
 Eventos  Classe Decentralizada (CEU SAPOPEMBA)
 Redes de Computadores (SEDE)

Nome:

Rodrigo Oliveira Rocha

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Administração (ETIM)
Informática (ETIM)

Nome:

Romeu B. G. Pereira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:

 Marketing
 Logística  Classe Descentralizada (STEFAN ZWEIG)
 Eventos  Classe Descentralizada ( CÉU Sapopemba)

Nome:

Ronaldo Pereira Coelho

Cargo/Função:

Docente

Atividades:






Nome:

Ronaldo Pereira Coelho

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Dispõe sobre a atividade de Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional nas Escolas Técnicas Estaduais do CEETEPS

ETIM  Administração
Administração
Marketing
Redes de Computadores
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Artigo 1º  O Professor Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional é o profissional que promove o desenvolvimento de uma ação educacional coletiva, cujas principais atribuições são:
I  Planejar e coordenar a implantação e funcionamento do Serviço de Orientação Educacional, na Unidade de Ensino;
II  Participar de reuniões pedagógicas, de área e da equipe gestora, além dos demais eventos escolares, inclusive os extracurriculares;
III – Incentivar a participação dos alunos nos órgãos colegiados, tais como Conselhos Escolares, Grêmio Estudantil e Cooperativas.
IV – Acompanhar os casos encaminhados pela direção ao Conselho Tutelar;
V – Mediar às relações interpessoais entre os alunos e a escola;
VI  Assistir alunos que apresentam dificuldades de ajustamento à escola, problemas de rendimento escolar e/ou outras dificuldades escolares, especialmente na recuperação e nos casos de progressão parcial, por meio de gerenciamento
e coordenação das atividades relacionadas com o processo de
ensinoaprendizagem;
VII  Promover atividades que levem o aluno a desenvolver a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade;
VIII  Despertar no aluno o respeito pelas diferenças individuais,
à valorização do trabalho como meio de realização pessoal e fator de desenvolvimento social, o sentimento de responsabilidade e confiança nos meios pacíficos para o encaminhamento e solução dos problemas;
IX – Orientar o aluno para a escolha de representantes de classe, comissões e participação no conselho de classe e de escola;
X  Oferecer às famílias subsídios que as orientem e as façam compreender os princípios subjacentes à tarefa de educar os filhos, para maior autorrealização dos mesmos;
XI – Colaborar com a Unidade de Ensino a fim de garantir as informações sobre a vida escolar dos alunos, encaminhando dúvidas e questionamentos aos órgãos e servidores competentes;
XII  Reunirse com pais e responsáveis, quando solicitado pela direção;
XIII  Favorecer a construção de um ambiente democrático e participativo, onde se incentive a produção do conhecimento por parte da comunidade escolar,
promovendo mudanças atitudinais, procedimentais e conceituais nos indivíduos;
XIV  Colaborar com a formação permanente do corpo discente, no que diz respeito aos valores e atitudes;
XV  Interagir com o corpo docente, auxiliandoo na tarefa de compreender o comportamento dos alunos e das classes;
XVI  Organizar dados estatísticos referentes à frequência dos alunos;
XVII  Buscar a cooperação dos educandos, ouvindoos com paciência e atenção, orientandoos quanto às suas escolhas, relacionamento com os colegas e professores e vivências familiares;
XVIII  Trabalhar preventivamente, promovendo condições que favoreçam o desenvolvimento do educando;
XIX  Colaborar na elaboração e execução da proposta do Projeto Político Pedagógico e do Plano Plurianual de Gestão;
XX  Mobilizar a escola, a família e os alunos para a investigação coletiva da realidade, propiciando a articulação entre a realidade vivenciada na comunidade e os conteúdos trabalhados em sala de aula;
XXI  Desenvolver atividades de hábitos de estudo e organização, planejando atividades educacionais de forma integrada, com a finalidade de melhoria do rendimento escolar e
XXII  Planejar e implementar ações referentes à inclusão de alunos portadores de necessidades especiais.

Nome:

Roseli Lovato Terrani

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor (a) no (s) curso (s):
 ETIM Informática (Sede)

Nome:

Samira da Costa Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora no curso:





Administração
ETIM Administração
Marketing
ETIM Alimentos

Nome:

Sandra Paula da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 Marketing

Nome:

Sandra Regina Ferraz de Campos dos Reis

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

 Diretor de Escola
Atribuições
I  garantir as condições para o desenvolvimento da gestão democrática do ensino, na forma prevista pela legislação e por este Regimento;
II  coordenar a elaboração da proposta pedagógica da escola;
III  organizar as atividades de planejamento no âmbito da escola;
IV  gerenciar os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros para atender às necessidades da escola a curto, médio e longo prazos;
V  promover a elaboração, o acompanhamento, a avaliação e o controle da execução do Plano Plurianual de Gestão e do Plano Escolar;
VI  garantir:
a) o cumprimento dos conteúdos curriculares, das cargas horárias e dos dias letivos previstos;
b) os meios para a recuperação de alunos de menor rendimento e em progressão parcial;
VII  assegurar o cumprimento da legislação, bem como dos regulamentos, diretrizes e normas emanadas da administração superior;
VIII  expedir diplomas, certificados e outros documentos escolares, responsabilizandose por sua autenticidade e exatidão;
IX  desenvolver ações, visando ao contínuo aperfeiçoamento dos cursos e programas, dos recursos físicos, materiais e humanos da escola;
X  zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniados e de outros bens colocados à disposição da escola;
XI  assegurar a inspeção periódica dos bens patrimoniados, solicitar baixa dos inservíveis e colocar os excedentes à disposição de órgãos superiores;
XII  promover ações para a integração escolafamíliacomunidadeempresa;
XIII  coordenar a elaboração de projetos, submetendoos à aprovação dos órgãos competentes, acompanhar seu desenvolvimento e avaliar seus resultados;
XIV  criar condições e estimular experiências para o aprimoramento do processo educacional;
XV  prestar informações à comunidade escolar.

Nome:

Sandra Regina Ferraz de Campos dos Reis

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Docente afastado para assumir Direção da Escola.

Nome:

Silvana Angela Ferreira Greff

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 ETIM Informática
 ETIM Alimentos

Nome:

Soraia Moraes de Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor no curso:
 ETIM Administração
 ETIM Alimentos
 ETIM Informática

Nome:

Taís Aparecida R. dos Santos

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professora no curso:
 Serviços Jurídicos  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)

Nome:

Tales Domiciano Pereira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Professor nos cursos:






ETIM Administração
ETIM Informática
Contabilidade  Classe Descentralizada (CEU SAPOPEMBA)
Administração
Informática

Nome:

Valdeir Romão Da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Docente no (s) curso (s):
 Etim Informática (SEDE)
 Informática (SEDE)
 Redes de Computadores (SEDE)

Nome:

Valerio José da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

 Professor afastado para assumir Projeto na Academia no Centro Paula Souza.

RECURSOS FÍSICOS

Localização:

Piso Superior

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Panificação

Área:

46.80m2

Descrição:

Utilizado para o curso de Alimentos, com capacidade para no máximo 20 alunos. Contendo janelas, porta e equipamentos descritos abaixo:
04 Mesas de aço inox; 02 Armário de aço; 01 Balança eletronica digital semi análitica ; 01 Balança tipo comercial ; 20 Banquetas de madeira; 01 Batedeira industrial 20 litros; 01 Batedeira planetária
industrial; 01 Carrinho fermentador; 01 Carrinho para padaria modelo A20; 02 Carrinhos abertos; 01Cilindo semi profissional;01 Cortador de massa;01 Cutter em aço inox capacidade de três litros; 01
Difusora manual de massas; 01 Estrusoura de massa; 01 Estufa de secagem e esterilização; 01 Fogão 4 bocas; 01 Forno eletrico; 01 Forno multiuso; 01 Freezer tipo vertical 300 litros com degelo 01
Geladeira; 01 Lavatório e armário embutido de inox  (bancada lateral de inox); 01 Masseira espiral 25 kg; 01 Medidor de PH de bancada; 01 Modeladora para pães; 01 Moldadora; 01 Refratometro modelo
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Geladeira; 01 Lavatório e armário embutido de inox  (bancada lateral de inox); 01 Masseira espiral 25 kg; 01 Medidor de PH de bancada; 01 Modeladora para pães; 01 Moldadora; 01 Refratometro modelo
RTA  100; 02 Refratômetro clinico; 01 Seladora;

Localização:

Piso Superior

Identificação do Ambiente:

Laboratório Microbiogia

Área:

40.32m2

Descrição:

Utilizado para o curso de Alimentos, com capacidade para no máximo 20 alunos. Contendo janelas, porta e equipamentos descritos abaixo:
03 Agitador magnético; 01 Armário de aço; 03 Auto Clave; 01 Autoclave virtual; 01 Balança Análitica; 01 Balança análitica digital; 01 Balança Digital; 01 Banho maria 8 bocas; 01 Banho maria uso universal
no laboratório; 14 Banquetas de madeira; 01 Barrelete para armazenamento de água; 02 Camara de fluxo laminar; 01 Contador de colonias; 01 Contador de colônias digital; 01 Destilador de água; 01
Estufa de cultura e bacteriologia; 02 Estufas de cultura bacteriologica; 01 Estufas de secagem e esterilização; 01 Lavatório e armário embutido de inox  (bancada lateral de inox); 06 Mantas de
aquecimento para destilação; 01 Medidor de PH; 01 Medidor de PH de bancada; 04 mesas de aço inox; 02 Microscopio biologico binocular; 04 Microscopio optico; 01 Phmetro; 01 Refratometro.

Localização:

Piso Superior

Identificação do Ambiente:

Laboratório Físico Quimico

Área:

46.80m2

Descrição:

Utilizado para o curso de Alimentos, com capacidade para no máximo 20 alunos. Contendo janelas, porta e equipamentos descritos abaixo:
01 Agitador magnético; 01 Analisador de umidade infravermelho; 01 Aparelho de gestor e destilador para determinação de proteinas; 01 Aparelho determinador de gordura; 01 Aparelho digestor de fibras
completo; 01 Armário de aço; 01 Balança análitica digital; 01 Balança eletronica digital semi análitica; 26 Banquetas de madeira; 01 Capela para exaustão de gases; 01 Centrifuga para butirometro de
girber; 01 Conjuto de Bancadas; 01 Dessecador com tampa polietireno com tampa transparente; 01 Digestor Kedahl; 02 Escrivaninha; 02 Espectometro modelo UV 1000; 01 Espectrometro digital; 02 Estufa
esterilização e Secagem; 01 Extrator de Fibras; 01 Extrator Soschlet; 01 Forno mufla; 01 Forno mufla; 01 Medidor de PH; 03 Medidor de PH de bancada; 01
Mesa 1.20 mts; 01 Moinho de faca; 01 Mufla; 01 Ociloscopio analogico 20 MHZ; 01 Phmetro; 01
redutec para determinação de bebidas hidro Alcoólicos; 01 Refratometro; 02 Turbidímetro de bancada.

Localização:

Piso Superior

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Processamento

Área:

40.32m2

Descrição:

Utilizado para o curso de Alimentos, com capacidade para no máximo 20 alunos. Contendo janelas, porta e equipamentos descritos abaixo:
04 Mesas de aço inox; 03 Armário de aço; 01 Autoclave virtual; 01 Balança eletronica digital semi análitica; 01 Balança tipo comercial; 20 Banquetas de madeira; 01 Bomba de vácuo com carcaça; 01
Cutter em aço inox capacidade de três litros; 01 Descascador legumes industrial; 01 Desidratador / Defumador; 01 Despolpador de frutas em aço inox; 01 Embutideira com capacidade de 30 litros; 01
Estufa de vácuo de mesa; 01 Estufa de secagem e esterilização; 01 Etufa a vácuo; 01 Extrator de frutas grande; 01 Extrator de Sucos; 01 Fogão Industrial com forno; 01 Freezer horizontal 220 v; 01
Geladeira; 01 Lavatório e armário embutido de inox  (bancada lateral de inox); 01 Liquidificador domestico 2 litros; 01 Liquificador industrial 08 litros; 01 Liquificador industrial 25 litros; 01 Masseira Rápida;
01 Medidor de PH; 01 Moedor de Carne; 01 Processador de alimentos ; 01 Reclavadeira manual 01 Seladora; 01 Swith.

Localização:

Piso Superior

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Informática III

Área:

48.06m2

Descrição:

Utilizado no curso de Informática; Administração; Marketing, com capacidade para no máximo 40 alunos. Contendo janelas, porta e equipamentos descritos abaixo:
40 Cadeira giratória estofada em couro preta; 02 Condicionador de ar tipo split, piso/teto 48.000 btu/h; 01 TV LCD; 21 Estabilizador; 01 Mesa de escritório ;uma cadeira fixa, 21 Mesa para
Microcomputador; 21 Microcomputador; 01 Quadro Branco; 01 Swith.

Localização:

Piso Superior

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Informática II

Área:

42.0m2

Descrição:

Utilizado no curso de Informática; Administração; Marketing, com capacidade para no máximo 40 alunos. Contendo janelas, porta e equipamentos descritos abaixo:
40 Cadeira giratória estofada em couro preta; 02 Condicionador de ar tipo split, piso/teto 48.000 btu/h; 07 Estabilizador; 01 Luminária de emergência; 01 Mesa de escritório com cadeira; 21 Mesa para
Microcomputador; 21 Microcomputador; 01 Swith.

Localização:

Piso Superior

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula 3

Área:

53.29m2

Descrição:

40 carteiras tipo universitária, 01 mesa de professor com cadeira, janelas com cortinas, dois ventiladores, 01 TV LCD 42", um microcomputador acoplado na TV, uma lousa branca e uma caixa para guardar
o microcomputador.

Localização:

Piso Superior

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula 4

Área:

53.65m2

Descrição:

40 carteiras tipo universitária, 01 mesa de professor com cadeira, janelas com cortinas, dois ventiladores, 01 TV LCD 42", um microcomputador acoplado na TV, uma lousa branca e uma caixa para guardar
o microcomputador.

Localização:

Piso Superior

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula 5

Área:

53.65m2

Descrição:

40 carteiras tipo universitária, 01 mesa de professor com cadeira, janelas com cortinas, dois ventiladores, 01 TV LCD 42", um microcomputador acoplado na TV, uma lousa branca e uma caixa para guardar
o microcomputador.

Localização:

Piso Superior

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula 6

Área:

53.29m2

Descrição:

40 carteiras tipo universitária, 01 mesa de professor com cadeira, janelas com cortinas, dois ventiladores, 01 TV LCD 42", um microcomputador acoplado na TV, uma lousa branca e uma caixa para guardar
o microcomputador.

Localização:

Piso Superior

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula 7

Área:

53.29m2

Descrição:

40 carteiras tipo universitária, 01 mesa de professor com cadeira, janelas com cortinas, dois ventiladores, 01 TV LCD 42", um microcomputador acoplado na TV, uma lousa branca e uma caixa para guardar
o microcomputador.

Localização:

Piso Superior

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula 8

Área:

53.65m2

Descrição:

40 carteiras tipo universitária, 01 mesa de professor com cadeira, janelas com cortinas, dois ventiladores, 01 TV LCD 42", um microcomputador acoplado na TV, uma lousa branca e uma caixa para guardar
o microcomputador.

Localização:

Piso Superior

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula 9

Área:

53.29m2

Descrição:

40 carteiras tipo universitária, 01 mesa de professor com cadeira, janelas com cortinas, dois ventiladores, 01 TV LCD 42", um microcomputador acoplado na TV, uma lousa branca e uma caixa para guardar
o microcomputador.

Localização:

Piso Superior

Identificação do Ambiente:

Sanitários Feminino/Masculino

Área:

25.53m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Sanitários Feminino/Masculino

Área:

25.53m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Informática I

Área:

95.06m2

Descrição:

Utilizado no curso de Informática; Administração; Marketing, com capacidade para no máximo 40 alunos. Contendo janelas, porta e equipamentos descritos abaixo:
02 Ar condicionado; 40 Cadeira giratória estofada em couro preta; 02 Condicionador de ar tipo split, piso/teto 48.000 btu/h; 01 DVD; 01 Estabilizador branco; 01 Estabilizador pretocinza; 01 Luminária de
emergência; 01 Mesa de escritorio; 21 Mesa para Microcomputador; 21 Microcomputador; 01 Quadro Branco; 01 Swith; 01 Televisor de 29.

Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Biblioteca

Área:

53.29m2

Descrição:

Utilizado para fins de estudo, pesquisa por parte dos alunos.

Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Sala de Estudos

Área:

95.06m2

Descrição:

Utilizado para fins de estudos e pesquisas por parte dos alunos.

Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula 1

Área:

53.29m2

Descrição:

40 carteiras tipo universitária, 01 mesa de professor com cadeira, janelas com cortinas, dois ventiladores, 01 TV LCD 42", um microcomputador acoplado na TV, uma lousa branca e uma caixa para guardar
o microcomputador.
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Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Sala de Aula 2

Área:

53.65m2

Descrição:

40 carteiras tipo universitária, 01 mesa de professor com cadeira, janelas com cortinas, dois ventiladores, 01 TV LCD 42", um microcomputador acoplado na TV, uma lousa branca e uma caixa para guardar
o microcomputador.

Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Sala dos Professores

Área:

53.65m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Secretária

Área:

53.29m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Audio Visual

Área:

74.10m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Almoxarifado

Área:

16.20m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Departamento de Pessoal

Área:

46,50m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Coordenação

Área:

35.04m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Sanitário Feminino

Área:

10,84m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Sanitário Masculino

Área:

10.60m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Copa

Área:

5.52m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Sanitário Direção

Área:

5.40m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Direção

Área:

26.68m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Sala da Assistente Técnica Administrativa

Área:

17.28m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Sala de Manutenção

Área:

17.76m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Sala de Arquivo

Área:

27.78m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Despósito de Matériais de Limpeza

Área:

4.96m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Cantina

Área:

19.39m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Pátio  Área de Convivência

Área:

58,16m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Vestíário  Funcionários Masculino

Área:

4.96m2

Descrição:
Localização:

Piso Térreo

Identificação do Ambiente:

Vestiário  Funcionários Feminino

Área:

11.67m2

Descrição:
Localização:

Piso Superior

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Informática IV

Área:

42,00 m²

Descrição:

Utilizado no curso de Informática; Administração; Marketing, com capacidade para no máximo 40 alunos. Contendo janelas, porta e equipamentos descritos abaixo:
43 Cadeira giratória estofada em couro preta; 02 Condicionador de ar tipo split, piso/teto 48.000 btu/h; 01 TV LCD 29"; 06 Estabilizador; 01 Mesa de escritório ; 21 Mesa para Microcomputador; 21
Microcomputador; 01 Quadro Branco; 01 Switch; 01 Rach para Swuitch;1CPU; 1 TV Digital LG 32"

Localização:

Piso Superior

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Redes

Área:

48,51 m2

Descrição:

RECURSOS MATERIAIS
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RECURSOS MATERIAIS

Quantidade

Bem

Departamento/Ambiente

1

Access Point  NET GEAR MOD. WG302

Almoxarifado

1

Access Point  NET GEAR MOD. WG302

Coordenação

4

Acess Point  Aruba AP 93

Almoxarifado

3

Agitador magnético  NOVAINSTRUMENTS  NI 1103

Laboratório de Microbiologia

1

Amassadeira Extrusora

Laboratório de Panificação

1

Amasseira espiral 25 kg  Metvisa

Laboratório de Panificação

1

Aparelho de som  Panassonic

Almoxarifado

1

Aparelho de som  Panassonic

Dir. Administrativo

1

Aparelho de som  Panassonic

Sala da Direção

1

Aparelho de som  Panassonic

Coordenação

1

Aparelho de som  PHILCO PH400N

Diretoria

1

Aparelho de som  PHILCO PH400N

Almoxarifado

3

aparelho de som portátil PHILCO

Almoxarifado

1

Aparelho DVD  Fhilco

Coordenação / Ext. Stefan Zweig

2

Aparelho telefônico Siemens

Coordenação / Ext. Stefan Zweig

4

Aparelho telefônico Siemens

Almoxarifado

3

Aparelho telefônico Siemens

Dir. Administrativo

3

Aparelho Telefônico / INTELBRAS

Coordenação

4

Aparelho Telefônico / INTELBRAS

Secretaria Acadêmica

3

Aparelho Telefônico / INTELBRAS

Dir. Administrativo

3

Aparelho telefônico / INTELBRAS

Almoxarifado

1

Aparelho Telefônico / SIEMENS

Portaria

3

Aparelho telefônico / SIEMENS

Coordenação

2

Aparelho Telefônico / T  KLAR

Almoxarifado

1

Armário alto em madeira

Diretoria

2

Armário baixo em madeira

Diretoria

2

Armário com 10 gavetas para catalogação

Lab. de Informática I  Oficina

3

Armário de aço / ITAPUÃ

Laboratório de Processsamento

2

Armário de aço / ITAPUÃ

Laboratório de Panificação

1

Armário de aço / ITAPUÃ

Laboratório de Microbiologia

1

Armário de aço / ITAPUÃ

Laboratório de Físico Quimico

2

Armário de aço / ITAPUÃ

Secretaria Acadêmica

3

Armário de aço / ITAPUÃ

Dir. Administrativo

2

Armário de aço / ITAPUÃ

Diretoria

4

Armário de aço / ITAPUÃ

Coordenação

4

Armário de aço / ITAPUÃ

Almoxarifado

1

Armário de aço / ITAPUÃ

Biblioteca

1

Armário de aço / ITAPUÃ

Orientação educacional

1

Armário de aço / ITAPUÃ

Sala Servidor

3

Armário de aço com 2 portas  Artmóveis

Extensão E. E. Stefan Zweig

1

Armário de aço com 2 portas  Sheffer A403

Lab. de Redes

1

Armário de aço com 2 portas  Sheffer A403

Diretoria

5

Armário de aço com 2 portas  Sheffer A403

Almoxarifado

2

Armário de madeira  MÓVEIS BELO  MÓD. L328

Coordenação CEU SAPOPEMBA

1

Armário médio de madeira com 2 portas

Coordenação padagógica

12

Armário para vestiário com 16 portas

Piso Superior

4

Armário para vestiário com 16 portas

Sala dos Professores

1

Armário para vestiário com 16 portas

Coordenação / Ext. Stefan Zweig

1

Armário para vestiário com 8 portas

Portaria

1

Armário para vestiário com 8 portas

Banheiro da cantina

1

Armário pequeno de madeira com 1 porta

Diretoria

1

Armário pequeno de madeira com 1 porta

Dir. Administrativo

8

Arquivo com puxadores pretos

Secretária Acadêmica

5

Arquivo com puxadores pretos

Dir. Administrativo

1

Arquivo com puxadores pretos

Diretoria

3

Arquivo de aço  SHEFFER

Secretaria Acadêmica

2

Arquivo de aço 04 gavetas  MAQMÓVEIS

Coordenação CEU SAPOPEMBA

1

Arquivo de aço com 4 gavetas

Coordenação / Ext. Stefan Zweig

1

Autoclave vertical

Laboratório de Processamento

2

Autoclave vertical

Laboratório de Microbiologia

2

Balança  ACCULAB

Laboratório de Processamento

1

Balança  ACCULAB

Laboratório de Microbiologia

1

Balança  Bio Precisa FA2101N

Laboratório de Microbiologia

1

Balança  Bio Precisa FA2101N

Laboratório de Físico Quimico

2

Balança de precisão  Bio Precisa

Laboratório de Processamento

1

Balança de precisão  Bio Precisa

Laboratório de Microbiologia

1

Balcão de madeira 1,1/2

Dir. Administrativo

1

Balcão de madeira 2 mts

Almoxarifado lll

1

Balcão de Madeira 3 mts

Almoxarifado lll

4

Bancada central com 2 cubas

Laboratório de Fisicoquimica

3

Bancada em chapa de aço, com rodas

Lab. de Informática I  Oficina

1

Bancada lateral  em chapa de aço

Lab. Processamento

1

Bancada lateral  em chapa de aço

Laboratório de Microbiologia

1

Bancada lateral  em chapa de aço

Lab. Panificação

1

Bancada lateral em chapa de aço  7.2m x 0.70m

Laboratório de Físico Química

1

Banho maria  CENTEC

Laboratório de Microbiologia

2

Banho maria 8 bocas  NOVAINSTRUMENTS  MOD. NI 1254

Laboratório de Processamento

11

Banquetas de madeira

Laboratório de Processamento

19

Banquetas de madeira

Laboratório de Microbiologia

18

Banquetas de madeira

Laboratório de Físico Quimico

21

Banquetas de madeira

Laboratório de Panificação

1

Barrelete para armazenamento de água

Laboratório de Microbiologia

1

Batedeira industrial 20 litros / VENANCIO

Laboratório de Panificação

1

Bebedouro  LIBELL

Piso Térreo

1

Bebedouro  LIBELL

Amoxarifado ll

1

Bebedouro  LIBELL

Piso Superior

1

Bebedouro  Master Frio

Almoxarifado III

1

Bebedouro com garrafão

Coordenação / Ext. Stefan Zweig

1

Bebedouro com garrafão

Extensão CEU Sapopemba

1

Bebedouro de mesa garrafão refrigerado

Sala de Professores

1

Bebedouro de mesa garrafão refrigerado

Copa

1

Bebedouro elétrico conjulgado / LIBELL

Piso Térreo  Lado esquerdo

1

Cadeira de rodas

Almoxarifado lll

6

Cadeira escolar

Refeitório

1

Cadeira fixa  FUNAP

Sala de Aula nº 1

1

Cadeira fixa  FUNAP

Sala de Aula nº 2

1

Cadeira fixa  FUNAP

Sala de Aula nº 6

1

Cadeira fixa  FUNAP

Sala de Aula nº 6

1

Cadeira fixa  Maqmoveis

Sala de Aula nº 4

1

Cadeira fixa  Maqmoveis

Sala de Aula nº 5

1

Cadeira fixa  Maqmoveis

Sala de Aula nº 7

1

Cadeira fixa  Maqmoveis

Sala 9

1

Cadeira fixa  Maqmoveis

Sala 3

1

Cadeira fixa  Maqmoveis

Sala 8

2

Cadeira fixa  Maqmoveis

Orientação educacional

1

Cadeira fixa com estof. preto  coperflex

Sala de Manutenção

15

Cadeira fixa com estof. preto  coperflex

Extensão E. E. Stefan Zweig

Cadeira fixa concha dupla / cor  azul  SCARPARO MOD. SC 503F

Coordenação CEU SAPOPEMBA

10

6

cadeira fixa palito sem braço  azul

Barracão

37

Cadeira fixa palito sem braço  preta

Lab. Informática II

16

Cadeira fixa tecido preto  pé do tipo S  Scarparo

Almoxarifado lll

1

Cadeira fixa tecido preto  pé do tipo S  Scarparo

Extensão Stefan Zweig

6

Cadeira fixa tipo S  azul

Coordenação / Ext. Stefan Zweig

2

Cadeira fixa tipo S  azul

Almoxarifado lll

61

Cadeira fixa: Tecnoflex, tipo S, azul

Biblioteca

18

Cadeira fixa: Tecnoflex, tipo S, azul

Sala dos professores

1

Cadeira fixa: Tecnoflex, tipo S, azul

Sala do Servidor

Cadeira girat. com estofado preto  coperflex

Laboratório de redes

Cadeira girat. com tecido preto  Scarparo

Almoxarifado lll

16
6

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

18/53

2017620

Centro Paula Souza
1

Cadeira giratória  estofado azul

Almoxarifado

6

Cadeira giratória  estofado azul

Sala de manutenção

36

Cadeira giratória  estofado azul

Ext. Stefan Zweig

40

Cadeira giratória  estofado azul

Extensão E. E. Stefan Zweig

1

Cadeira giratória  estofado preto

Portaria

40

Cadeira giratória  estofado preto

Lab. de Informática lll

37

Cadeira giratória  estofado preto

Lab. Informática lV

Cadeira para refeitório

Barracão

40

Cadeira universitaria com prancheta escamoteavel

Barracão

40

Cadeira universitária  FUNAP

Sala de Aula nº 9

20

Cadeira universitária  FUNAP

Barracão

40

Cadeira universitária  FUNAP

Sala de aula n° 8

40

Cadeira universitária  FUNAP

Sala de aula n° 7

42

Cadeira universitária  LBS Móveis

Sala 2

40

Cadeira universitária  Multivisão

Sala de Aula nº 4

40

Cadeira universitária  Multivisão

Sala de Aula nº 6

40

Cadeira universitária  Multivisão

Sala de Aula nº 1

40

Cadeira universitária  Multivisão

Sala de Aula nº 3

40

6

Cadeira universitária  Multivisão

Sala de aula n° 5

1

Caixa de som amplificada / LL 300

Sala de Áudio Visual

1

Caixa de som amplificada / LL 300

Almoxarifado

1

Caixa de som Lenox

Diretoria

2

Capela de fluxo laminar

Laboratório de Microbiologia

1

Capela para exaustão de gases

Laboratório de Físico Quimico

2

Carrinho aberto para bandeijas  com rodas

Laboratório de Panificação

1

Carrinho para padaria modelo A20 / MAFRAN

Cantina

6

Carteira azul

Laboratório de redes

4

Carteira marfim

Laboratório de redes

1

Câmera digital  Sony W710

Almoxarifado

2

Câmera digital 7.2 MP / SONY

Almoxarifado

1

Central de alarme

Piso superior

1

Central de água gelada

Cantina

1

Central telefônica  Intelbras

Sala do Servidor

1

Centrifuga para butirometro  MARCONI

Laboratório de Físico Quimico

1

Chuveiro lava olhos

Lab. de Fisicoquímica

1

Cilindo elétrico  G Paniz

Laboratório de Panificação

3

Condicionador de ar

Audio Visual

1

Condicionador de ar

Diretoria

1

Condicionador de ar KOMECO

Sala de Servidor

2

Condicionador de ar KOMECO

Laboratório de informática I

1

Condicionador de ar KOMECO

Laboratório de informática II

1

Condicionador de ar KOMECO

Laboratório de informática III

1

Condicionador de ar KOMECO

Laboratório de redes

1

Condicionador de ar KOMECO

Laboratório IV

1

Condutivimetro  GEHAKA

Laboratório de Físico Química

1

Contador de colonias  LS6000

Laboratório de Microbiologia

1

Contador de colônias digital modelo CP600 / POENIX

Laboratório de Microbiologia

1

Cortador de grama

Almoxarifado II

16

CPU  ComPuad

Laboratório de Informática  l (Oficina)

1

CPU  Compuad

Áudio Visual

21

CPU  HP Compaq Elite

Laboratório de Informática l

19

CPU  HP Compaq Elite

Laboratório de Informática ll

5

CPU  HP Compaq Elite

Biblioteca

19

CPU  HP Compaq Elite

Lab. Informática IV

20

CPU  HP mod. Compaq 8200

Lab. Informática III

5

CPU  HP mod. ELITE Desk 800

Secretaria

1

CPU  HP mod. ELITE Desk 800

Biblioteca

6

CPU  HP mod. ELITE Desk 800

Dep. de Serviços

1

CPU  HP mod. ELITE Desk 800

Lab. Informática I

1

CPU  HP mod. ELITE Desk 800

Lab. Informática II

1

CPU  HP mod. ELITE Desk 800

Lab. Informática III

1

CPU  HP mod. ELITE Desk 800

Lab. Informática IV

6

CPU  HP mod. ELITE Desk 800

Coordenação

2

CPU  HP mod. ELITE Desk 800

Diretoria

1

CPU  HP mod. ELITE Desk 800

Orientação Educacional

1

CPU  Itautec Infoway

Lab. de Informática I  Oficina

2

CPU  POSITIVO

Sala Servidor

3

CPU  POSITIVO

CEU Sapopemba

3

CPU  POSITIVO AT Série Q

Sala Servidor

1

CPU  POSITIVO AT Série Q

Sala de aula n° 1

1

CPU  POSITIVO AT Série Q

Sala de aula n° 2

1

CPU  POSITIVO AT Série Q

Sala de aula n° 4

1

CPU  POSITIVO AT Série Q

Sala de aula n° 5

1

CPU  POSITIVO AT Série Q

Sala de aula n° 6

1

CPU  POSITIVO AT Série Q

Sala de aula n° 7

1

CPU  POSITIVO AT Série Q

Sala de aula n° 8

7

CPU  POSITIVO Série K

Extensão E. E. Stefan Zweig

3

CPU  POSITIVO Série K

Sala dos professores

1

CPU  POSITIVO Série K

Audio Visual

1

CPU  POSITIVO Série K

Almoxarifado

2

CPU  POSITIVO Série K

Extensão CEU Sapopemba

16

CPU Itautec

Extensão Stefan Zweig

2

Cutter em aço inox capacidade de três litros / SIRE

Laboratório de Panificação

1

Descascador legumes industrial modelo DL  10

Laboratório de Processamento

1

Desidratador / Defumador

Laboratório de Processamento

1

Despolpadeira de frutas em aço inox / METEVISA

Laboratório de Processamento

2

Dessecador  Kartel

Lab. de Fisicoquímica

1

Destilador de água  Quimis

Laboratório de Microbiologia

1

Determinador de açúcares

Laboratório de Físico Quimico

1

Determinador de umidade  Quimis

Lab. Físico Química

1

Determinador de umidade infravermelho

Laboratório de Físico Quimico

1

Difusora manual de massas

Laboratório de Panificação

1

Digestor de fibras completo

Laboratório de Físico Quimico

1

Digestor Kjedahl

Laboratório de Físico Quimico

1

Divisor de massas  Pescador

Lab. de panificação

3

DVD / Sansung

Almoxarifado

1

Embutideira com capacidade de 30 litros

Laboratório de Processamento

1

Escada aluminio 6 degraus / ALUSTEP

Almoxarifado

1

Escada aluminio 6 degraus / ALUSTEP

Almoxarifado II

1

Escada aluminio extensível / ALULEV

Piso térreo

1

Espectrofotometro modelo UV 1000 / INSTRUTERM

Laboratório de Físico Quimico

1

Espectrofotometro digital  NI 1600 UV

Laboratório de Físico Quimico

1

Espremedor de frutas  Piovita

Laboratório de Processamento

5

Estabilizador  ENERMAX  EXXA

Lab. de Informática  Oficina

4

Estabilizador  ENERMAX EXS450B

Lab. de Informática  Oficina

3

Estabilizador  FORCE LINE

Coordenação CEU SAPOPEMBA

1

Estabilizador  FORCE LINE Evolution lll

Sala Servidor

12

Estabilizador  FORCE LINE Evolution lll

Lab. Informática I

1

Estabilizador  FORCE LINE Evolution lll

Almoxarifado

11

Estabilizador  Revolution IV

Laboratório de Informática  Oficina

1

Estabilizador  Revolution lV

Lab. de Processamento

1

Estabilizador  Revolution lV

Sala Servidor

15

Estabilizador de tensão  Force Line

Extensão E. E. Stefan Zweig

5

Estabilizador de tensão  Force Line

Laboratório de Informática  Oficina

2

Estabilizador SMS

Diretoria

1

Estante  Sheffer EDPA 5

Biblioteca

4

Estante aço 2.00x0,95x0,60m  Sheffer EDPA6

Laboratório de Informática  Oficina

6

Estante aço 2.00x0.95x0.60m  Sheffer EDPA6

Biblioteca

3

Estante com 5 prateleira

Extensão E. E. Stefan Zweig

8

Estante de aço 5 bandejas 92,5x30cm

Almoxarifado ll

3

Estante desmontável de aço 10 prateleiras  MAQMÓVEIS

Coordenação CEU SAPOPEMBA

20

Estante para biblioteca

Biblioteca

3

Estante para biblioteca

Almoxarifado ll
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3

Estante para biblioteca

Almoxarifado ll

1

Estufa a vácuo

Lab. de Processamento

2

Estufa Digital  Diagtech

Laboratório de Microbiologia

1

Estufa esterilização e Secagem  42 lítros

Lab. de Microbiologia

2

Estufa esterilização e Secagem  42 lítros

Lab. de Físicoquímica

2

Estufas de cultura bacteriologica  Nova Ética

Laboratório de Microbiologia

2

Estufas de secagem e esterilização  Nova Técnica

Laboratório de Panificação

3

Extintor agua

Piso Superior

9

Extintor agua

Piso Térreo

4

Extintor CO2

Piso Superior

9

Extintor CO2

Piso Térreo

1

Extintor CO2

Cantina

1

Extintor CO2

Portaria

1

Extrator de óleos e graxas

Laboratório de Físico Quimico

1

Extrusora  G. Paniz

Laboratório de Panificação

1

Fax  BROTHER

Almoxarifado II

1

Filmadora digital / PANASSONIC

Almoxarifado

27

Filtro de linha  Ragtech

Coordenação CEU SAPOPEMBA

1

Fogão 4 bocas / ATLAS

Copa

1

Fogão 4 bocas / CLARICE

Laboratório de Processamento

1

Fogão Industrial a gás  Dako

Laboratório de Panificação

1

Fogão Industrial com forno  Metalmao

Laboratório de Processamento

1

Fonte de Alimentação Regulada

Piso superior

1

Forno a gás

Lab. Processamento

1

Forno elétrico

Laboratório de Panificação

1

Forno elétrico  tipo mufla

Laboratório de Físico Quimico

1

Forno mufla  FORNOS MAGNUS  MOD. 200F/DM

Laboratório de Fisico Químico

1

Freezer horizontal  FRICON 411 lítros

Sala de merenda

1

Freezer horizontal 220 v / ELETROLUX

Laboratório de Panificação

1
1

Freezer horizontal 220v / ELETROLUX
Freezer tipo vertical 300 litros com degelo / ELETROLUX

Lab. de Processamento
Laboratório de Processamento

1

Furadeira  BOSH

Almoxarifado

2

Impresora HP Oficejet

Almoxarifado

2

Impressora  HP 6940

Almoxarifado

1

Impressora  HP 6940

Extensão E. E. Stefan Zweig

4

Impressora HP  K8600

Almoxarifado

1

Impressora jato de tinta HP 2300

Biblioteca

5

Impressora jato de tinta HP 2300

Almoxarifado II

1

Impressora Laser monocromática  Samsung

Dir. Administrativo

1

Impressora Laser monocromática  Samsung

Secretaria

1

Impressora Laser monocromática  Samsung

Coordenação

1

Impressora multifuncional  Samsung SCX4833FD

Classe descentralizada  CEU Sapopemba

1

Impressora multifuncional laser jet HP 3390

Coordenação padagógica

1

Impressora multifuncional laser jet HP 3390

Dir. Administrativo

2

Impressora HP  PRO K8600

Almoxarifado II

2

Impressora HP deskjet

Extensão CEU Sapopemba

1

Liquidificador doméstico 2 litros / WALITA

Laboratório de Processamento

1

Liquificador industrial 08 litros / 7000

Laboratório de Processamento

1

Liquificador industrial 25 litros / Metvisa

Laboratório de Processsamento

2

Longarina de três lugares

Corredor administrativo  Piso Térreo

3

Longarina de três lugares

Corredores  Piso Térreo

1

Luminaria de emergência

Sala de aula n° 3

4

Luminaria de emergência

Piso térreo

1

Luminaria de emergência

Corredor de acesso para Diretoria

2

Luminaria de emergência

Piso Superior

1

Luminária de emergencia

Laboratório de redes

1

Luminária de emergência

Laboratório de informática I

1

Luminária de emergência

Laboratório de informática II

1

Luminária de emergência

Almoxarifado

1

Luminária de emergência

Diretoria

4

Manta aquecedora

Lab. de Microbiologia

2

Mesa de reunião 2.00 mts gelo

Sala de Professores

1

Mesa de reunião 2mx1m  Lachi

Direção

1

Mesa auxiliar  Artmóveis

Laboratório de Físico Quimico

7

Mesa auxiliar  Artmóveis

Sala de Manutenção

8

Mesa auxiliar  Artmóveis

Extensão E. E. Stefan Zweig

4

Mesa de aço inox com roldanas

Laboratório de Microbiologia

4

Mesa de aço inox com roldanas

Laboratório de Panificação

4

Mesa de aço inox com roldanas

Laboratório de Processamento

1

Mesa de professor  FUNAP

Sala de Aula nº 1

1

Mesa de professor  FUNAP

Sala de Aula nº 2

1

Mesa de professor  FUNAP

Sala de Aula nº 4

1

Mesa de professor  FUNAP

Sala de Aula nº 6

1

Mesa de professor  FUNAP

Sala de Aula nº 7

1

Mesa de professor  FUNAP

Sala de Aula nº 8

1

Mesa de professor  FUNAP

Sala de Aula nº 9

1

Mesa de professor  FUNAP

Lab. de rêdes

1

Mesa de professor  Maqmoveis

Sala de Aula nº 5

1

Mesa de professor  Maqmóveis

Sala de Aula nº 3

1

Mesa de professor  Maqmóveis

Lab. de Informática lll

1

Mesa de professor  Maqmóveis

Lab. de Informática ll

1

Mesa de professor  Maqmóveis

Lab. de Informática l

1

Mesa de reunião 2.00m x 1.00m Artmóveis

Biblioteca

4

Mesa de reunião 2.00m x 1.00m Artmóveis

Sal de manutenção

2

Mesa de reunião redonda

Coordenação

1

Mesa de reunião redonda  LACHI  MOD. L0154

Coordenação CEU SAPOPEMBA

1

Mesa de reunião redonda Lachi

Coordenação / Ext. Stefan Zweig

1

Mesa em aço inóx desmontável

Sala de merenda

4

Mesa em L  marfim

Secretaria Acadêmica

4

Mesa em L  marfim

Diretoria de serviços Administrativo

1

Mesa em L  marfim

Orientação educacional

1

Mesa escolar

Lab. de Microbiologia

2

Mesa escolar

Cantina

1

Mesa escolar

Coordenação

1

Mesa escolar

Almoxarifado III

1

Mesa escolar

Diretoria

1

Mesa escolar

Almoxarifado

3

Mesa escolar para deficiente fisico

Sala dos professores

5

Mesa escrivaninha  MÓVEIS BELO mod L332

Coordenação CEU SAPOPEMBA

3

Mesa escrivaninha com 2 gavetas

Coordenação / Ext. Stefan Zweig

1

Mesa escrivaninha com 2 gavetas

Barracão

2

Mesa escrivaninha com 3 gavetas

Biblioteca

1

Mesa escrivaninha com 3 gavetas

Diretoria

2

Mesa escrivaninha com 3 gavetas

Sala de manutenção

1

Mesa escrivaninha com 3 gavetas

Secretaria

2

Mesa escrivaninha com 3 gavetas

Dir. Administrativo

1

Mesa escrivaninha com 3 gavetas

portaria

1

Mesa escrivaninha com 3 gavetas

Almoxarifado III

6

Mesa estação de trabalho em L

Coordenação

2

Mesa para computador

Almoxarifado III

3

Mesa para impressora

Coordenação

2

Mesa para impressora

Diretoria Academica

3

Mesa para impressora

Dep. de Serviços

1

Mesa para impressora

Orientação educacional

1

Mesa para impressora  Lachi

Coordenação  CEU SAPOPEMBA

1

Mesa para impressora  Lachi

Coordenação / Ext. Stefan Zweig

5

Mesa para microcomputador

Biblioteca

24

Mesa para Microcomputador

Barracão

21

Mesa para Microcomputador

Lab. de informática III

21

Mesa para microcomputador

Extensão E. E. Stefan Zweig

2

Mesa para Microcomputadormod. L330

Sala de Professores

38

Mesa para Microcomputadormod. L330

Laboratório de informática I

21

Mesa para Microcomputadormod. L330

Laboratório de informática II
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21

Mesa para Microcomputadormod. L330

Laboratório de informática II

23

Mesa para Microcomputadormod. L330

Laboratório de informática IV

1

Mesa para telefone

Diretoria

1

Mesa refeitorio 1.80mts branca

Sala de Manutenção

1

Mesa reunião  1,5m x 1,2m

Dep. de Serviços

1

Mesa reunião  1,5m x 1,2m

Extensão E. E. Stefan Zweig

1

Mesa reunião 2m x 1m

Audio visual

7

Mesas com cadeira acoplada para refeitorio / MECA

Cantina

1

Microondas / PANASONIC

Copa

1

Microondas Consul

Coordenação

1

Microscopio optico modelo MBB 200 / INSTRUTERM

Laboratório de Processamento

6

Microscopio optico modelo MBB 200 / INSTRUTERM

Laboratório de Microbiologia

1

Modeladora para pães G. Paniz

Laboratório de Panificação

1

Moinho de facas

Laboratório de Processamento

12

Monitor  HP LA1905WG

Sala Servidor

1

Monitor  Itautec

Sala Servidor

1

Monitor  POSITIVO FLATRON

Sala Servidor

3

Monitor POSITIVO

CEU Sapopemba

22

Monitor 19

Extensão E. E. Stefan Zweig

9

Monitor 19

Extensão E. E. Stefan Zweig

3

Monitor 19

Sala dos professores

1

Monitor 19

Almoxarifado

3

Monitor 19" POSITIVO

Coordenação / Ext. Stefan Zweig

2

Monitor 19" POSITIVO  W1942PE

Almoxarifado

1

Monitor 19" POSITIVO  W1942PE

Extensão CEU Sapopemba

1

Monitor HP  E2011 BN

Lab. Informática II

2

Monitor HP  E2011 BN

Direção

5

Monitor HP  E2011 BN

Secretaria

6

Monitor HP  E2011 BN

Diretoria de Serviços Administrativo

6

Monitor HP  E2011 BN

Coordenação

1

Monitor HP  E2011 BN

Lab. Informática IV

1

Monitor HP  E2011 BN

Organização Educacional

1

Monitor HP  E2011 BN

Lab. Informática I

2

Monitor HP  E2011 BN

Almoxarifado

21

Monitor HP  E2011 BN

Lab. Informática III

21

Monitor HP L190HB

Laboratório de informática I

20

Monitor HP L190HB

Laboratório de informática II

21

Monitor HP L190HB

Laboratório de informática IV

2

Monitor Itautec  Infoway

Sala Servidor

2

Monitor Itautec  Infoway

Sala Servidor

2

Monitor Itautec  Infoway

Almoxarifado

1

Monitor LG

servidor

1

Monitor LG

Almoxarifado

MonitorComPuad

Laboratório de Informática  Oficina

1

Multifuncional  HP M2727

Coordenação / Ext. Stefan Zweig

1

Multifuncional  HP PRO8600AIO

Diretoria

1

Multifuncional  HP PRO8600AIO

Secretaria

1

Multifuncional  HP PRO8600AIO

Almoxarifado

1

Multifuncional copiadora  Bizhub 162

Diretoria de Serviços Administrativo

8

MultimetroPoliterm

Almoxarifado

10

Multímetro  Icel

Almoxarifado

1

No break  700VA

Sala Servidor

1

No break  ENERMAX

Laboratório de Informática  l (Oficina)

1

No break  RAGTECH SENIUM 3200VA

Sala Servidor

1

No obreak / LACERDA

Laboratório de Informática  l (Oficina)

1

Notebook  Itautec  W7635

Almoxarifado

1

Notebook  Itautec  W7650

Almoxarifado

1

Notebook  Itautec  W7650

Coordenação / Ext. Stefan Zweig

1

Notebook  ITAUTEC W7415

Diretoria

17

Notebook  ITAUTEC W7415

CEU SAPOPEMBA

1

Notebook  ITAUTEC W7415

Ext. Stefan Zweig

23

Notebook  ITAUTEC W7415

Almoxarifado

1

Ociloscopio analogico 20 MHZ

servidor

1

Path panel para cabeamento  AMP

Sala Servidor

2

Path Panel para cabeamento AMP  MOD. 14353261

Almoxarifado

2

PHmetro  PG1800

Almoxarifado

2

PHmetro  PG1800

Laboratório de Físico Quimico

1

PHmetro  PH2000

Lab. Físico Química

2

PHmetro  PH2000

Laboratório de Microbiologia

1

Picador de Carne

Laboratório de Processamento

3

Poltronas pretas

Direção

1

Prancha de resgate

Almoxarifado lll

1

Processador de alimentos / Metvisa

Laboratório de Panificação

2

Projetor multimidia / EPSON

Diretoria de serviços

1

Projetor multimidia / EPSON

Laboratório de Informática I

1

Projetor multimidia / SANYO

Almoxarifado

1

Projetor multimidia / SANYO

Lab. de Informática l

1

Projetor multimidia / SANYO

Sala de aula n° 1

1

Projetor Multimidia  HITACHI

Coordenação  CEU SAPOPEMBA

1

Projetor Multimidia  HITACHI

Extensão E. E. Stefan Zweig

2

Projetor Multimidia  HITACHI X3021WN

Classe descentralizada  CEU Sapopemba

2

Projetor multimídia  HITASHI X3021WN

Coordenação / Ext. Stefan Zweig

1

Quadro Branco  1,8m x 1,2m

Piso Térreo  Lado direito

1

Quadro Branco  1.8m x 1.2m

Laboratório IV

1

Quadro Branco  1.8m x 1.2m

Laboratório processamento

1

Quadro Branco  1.8m x 1.2m

Extensão E. E. Stefan Zweig

1

Quadro Branco  4m x 1m

Rampa

2

Quadro Branco  4m x 1m

Piso superior

6

Quadro Branco  4m x 1m

Piso Inferior

1

Quadro Branco  4m x 1m

Laboratório de redes

1

Quadro Branco  4m x 1m

Sala de aula n° 1

1

Quadro Branco  4m x 1m

Sala de aula n° 2

1

Quadro Branco  4m x 1m

Sala de aula n° 3

1

Quadro Branco  4m x 1m

Sala de aula n° 4

1

Quadro Branco  4m x 1m

Sala de aula n° 5

1

Quadro Branco  4m x 1m

Sala de aula n° 6

1

Quadro Branco  4m x 1m

Sala de aula n° 7

1

Quadro Branco  4m x 1m

Sala de aula n° 8

1

Quadro Branco  4m x 1m

Sala de aula n° 9

1

Quadro Branco  4m x 1m

Ext. Stefan Zweig

1

Quadro branco 1 x 1,5

Laboratório de microbiologia

1

Quadro Branco 2.00m x 1.00m

Laboratório de informática II

1

Quadro branco 2.00m x 1.00m

Sala de Audio visual

1

Quadro branco 2.00m x 1.00m

Laboratório de Panificação

1

Quadro branco 2.00m x 1.00m

Laboratório de Fisicoquimica

1

Quadro branco 4 x 1

Laboratório I

1

Quadro branco 4 x 1

Audio visual

1

Quadro branco 4 x 1

Laboratório III

2

quadro cortiça 0,9 x 1,20

Coordenação

1

Quadro de aviso  fundo verde

Extensão CEU Sapopemba

1

Quadro de aviso  fundo verde

Ext. Stefan Zweig

3

Quadro de aviso  fundo verde

Sala dos professores

1

Quadro de Aviso de Cortiça  ENGEART  MOD. 22002

Coordenação CEU SAPOPEMBA

2

Quadro de aviso feltro 3.00mts x 4.20 mts moldura de aluminio

Corredores  Piso Térreo

1

quadro de aviso verde

biblioteca

5

Quadro de cortiça 90x1.20 moldura madeira

Corredor Térreo

3

Quadro de cortiça 90x1.20 moldura madeira

Corredor Superior

2

Rack  Equip. p/ Informática

Estenção E. E. Stefan Zweig

1

Rack equipamento de informática  FIBRACEM  MOD. 06U P470

Almoxarifado

3

Rackequipamento de informática

Almoxarifado

1

Recravadeira manual / WALMORE

Laboratório de Processamento

1

Refratometro  NovaInstruments

Laboratório Físico química

1

Refratometro  NovaInstruments

Laboratório de Físico Quimico

13
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1

Refratometro  NovaInstruments

Laboratório de Físico Quimico

2

Refratometro: Instruterm  RTA 100

Laboratório de Processamento

1

Refratometro: Intruterm  RTA 100

Laboratório de Físico Quimico

1

Refrigerador  Eletrolux

Copa

1

Refrigerador  GE/Mabe

Lab. de Microbiologia

1

Refrigerador frost free Consul

Sala dos professores

1

Refrigerador Industrial com 6 portas

Laboratório de Panificação

1

Relógio Programador para sinal digital  PRODIGITAL  MOD. SINALTOC

Corredor do piso superior  lado direito

3

Retroprojetor / TES

Almoxarifado ll

1

Roçadeira

Almoxarifado II

1

Seladora / SULPACK

Laboratório de Processamento

1

Servidor / HP

Sala Servidor

1

Servidor de rêde HP mod. ML350G06

Sala Servidor

2

Swich

Almoxarifado

1

Swich  8 portas

Departamento de Serviços

1

Swish  Net Gear

Coordenação

1

Swith

Laboratório de Informática I

1

Swith

Sala de Estudos

1

Swith

Sala de Coordenação

1

Swith

Laboratório de InformáticaII

1
1

Swith
Swith

Laboratório de informática IV
Laboratório de Processamento

1

Teclado para Central de Alarme

Piso superior

1

Tela de projeção com tripe

Almoxarifado

2

Tela de projeção com tripé

Extensão E. E. Stefan Zweig

1

Tela de projeção retratil 2.40m

Lab. de Informática l

1

Tela de projeção retratil 2.40m

Sala de aula n° 1

1

Tela de projeção retratil 2.40m

Sala de Aldio Visual

1

Tela de projeção retrátil

Extensão E. E. Stefan Zweig

1

Televisor 32

Classe descentralizada  CEU Sapopemba

2

Televisor Gradiente 29

Laboratório de Redes

1

Televisor Gradiente 29

Coordenação padagógica

2

Turbidímetro de bancada  TECNOPON  MOD. TB1000

Laboratório de Fisico Químico

1

Ventilador de Coluna  VentiDelta

Biblioteca

1

Ventilador de Coluna  VentiDelta

Extensão Stefan Zweig

1

Ventilador de Coluna  VentiDelta

Extensão E. E. Stefan Zweig

2

Ventilador de parede  TUFÃO 60

Sala de Aula nº 1

2

Ventilador de parede  TUFÃO 60

Sala de Aula nº 2

2

Ventilador de parede  TUFÃO 60

Sala de Aula nº 3

2

Ventilador de parede  TUFÃO 60

Sala de Aula nº 4

2

Ventilador de parede  TUFÃO 60

Sala de Aula nº 5

2

Ventilador de parede  TUFÃO 60

Sala de Aula nº 6

2

Ventilador de parede  TUFÃO 60

Sala de Aula nº 7

2

Ventilador de parede  TUFÃO 60

Sala de Aula nº 8

2

Ventilador de parede  TUFÃO 60

Sala de Aula nº 9

2

Ventilador de parede  TUFÃO 60

Sala de Professores

2

Ventilador de parede  TUFÃO 60

Coordenação

3

Ventilador de parede  TUFÃO 60

Secretaria Acadêmica

1

Ventilador de parede  TUFÃO 60

Biblioteca

1

Ventilador de parede  TUFÃO 60

Diretoria

3

Ventilador de parede  Ventidelta

Almoxarifado II

4

Ventilador de parede  Ventidelta

Diretoria de serviços Administrativos

2

Ventilador de parede  Ventidelta

Classe descentralizada  CEU Sapopemba

2

Ventilador de parede  Ventidelta

Coordenação / Ext. Stefan Zweig

2

Ventilador de Parêde  VentiDelta

Biblioteca

RECURSOS FINANCEIROS

A ETEC possui apenas estes dois recursos financeiros:

1  Centro Paula Souza  Elemento de Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento  50% (DMPP)
2  APM  Associação de Pais e Mestres  50%

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
MRS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI  EPP

(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE)
Contrato Nº 196/2016
Processo Nº 4119/16
Vigência  29/11/2016 à 28/02/2018.
Gestor  Ellen Lucy dos Santos

BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES)

Contrato Nº 196/2016
Processo Nº 4119/16
Vigência  29/11/2016 à 28/02/2018.
Gestor  Ellen Lucy dos Santos

RJ COMÉRCIO DE PRODUTOS E LIMPEZAS LTDA
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES  CLASSE DESCENTRALIZADA STEFAN ZWEIG.
Contrao Nº 050/2016
Processo Nº 6984/2015
Vigência  17/06/2016 à 16/09/2017
Gestor  Ellen Lucy dos Santos

ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA  EPP
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO  ETIM DAS ESCOLAS TÉCNICAS SOB A GESTÃO CENTRALIZADA DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR).
Contrao Nº 126/2016
Processo Nº 4520/16
Vigência  19/08/2016 à 18/08/2017
Gestor  ÉRIKA FERREIRA PESSOA

COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES  2017
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Denominação:

APM  ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL DE SAPOPEMBA

Descrição:

A Associação de Pais e Mestres da ETEC de Sapopemba foi fundada em 13/05/2009 com a finalidade de colaborar com o aprimoramento do processo educacional, na assistência escolar e na integração famíliaescolacomunidade.
DIRETORIA EXECUTIVA








Diretor Executivo:Juliana Rosa Oliveira(professora)
ViceDiretor Executivo: Rita de Cassia Batista Arantes(professora)
Secretario: Erika Ferreira Pessoa (Funcionária)
Diretor Financeiro: Romeu Bastos Gonçalves Pereira( pai de aluno )
ViceDiretor Financeiro: Eduardo Guerrero (mãe de aluno)
Diretor Cultural, Esportivo e Social: Samira da Costa Silva (professora)
Diretor de Patrimônio: Carlos Aparecido da Silva (Almoxarife)

CONSELHO DELIBERATIVO
 Presidente: Sandra Regina Ferraz de Campos Reis (diretora)
 Membro Simone Ribeiro Baradelei (mãe de aluno)
Membro – Israel de Araujo Carvalho(professor)
 Membro – André de Souza Maia (professor)
 Membro –Rafael Carvalho Coutinho (aluno)
Membro –Leila Cristina Kato Yamanaka (mãe de aluno)
 Membro –Silvia Leticia de Jesus (mãe de aluno)
Membro –Ellen Lucy dos Santos (funcionária)
Membro –Roseli Lovato Terrani (professora)
Membro – Michel Henrique Jesus Piceti da Silva(aluno)
Membro  Jose Izidio Marinho Filho (professor)
CONSELHO FISCAL
 Membro –Reginaldo França do Nascimento (pai de aluno)
 Membro –Mauricio Sanches (pai de aluno)
Membro – Ronaldo Pereira Coelho (professor)

Denominação:

CIPA

Descrição:

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes  CIPA  tem como objetivo a prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.
Titulares:
Marcos Antonio de Araujo
Priscila Martins Diniz
Suplentes:
Tales Domiciano Pereira
Khatia Moreira de Castilho

Denominação:

Conselho de Escola

Descrição:

Conselho Escolar é um colegiado com membros de todos os segmentos da comunidade escolar com a função de gerir coletivamente a escola. Com suporte na LDB, lei nº 9394/96 no Artigo 14, que trata dos princípios da Gestão Democrática no
inciso II – “participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes”, esses conselhos devem ser instituídos para se ter uma gestão democrática.
Natureza do Conselho Escolar: Deve ser deliberativa, consultiva, normativa e fiscalizadora.
Atribuições fundamentais:
 elaborar o regimento interno da unidade;
 elaborar, aprovar, acompanhar e avaliar o projeto políticopedagógico;
 criar e garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da comunidade escolar;
 definir e aprovar o plano de aplicação de recursos financeiros da escola.
De acordo com o Regimento Comum das Escolas Técnicas do Estado de São Paulo, Artigo 10 o Conselho de Escola, é um órgão deliberativo, integrado por representantes da comunidade escolar e da comunidade extraescolar, cuja composição
será:
Composição do Conselho Escolar:
Comunidade Escolar
Diretora : Sandra Regina Ferraz de Campos dos Reis
Coordenador : Rita de Cassia Batista Arantes
Professor : Alexandre Ficheli
Servidor Administrativo : Roseli Lovato Terrani
Mãe de aluno : Ellen Lucy dos Santos
Aluno: Tays Biscaro Lemos de Oliveira
Comunidade Extra Escolar
Representante dos empresas vinculados a um dos cursos : Antonio Cezar L. de Oliveira
Representante de organizacao não governamental : Maria Madalena Batista da Silva
Aluno egresso atuante na area de formação: Tiago Aristeu Oliveira de Souza

Denominação:

Grêmio Estudantil

Descrição:

O Grêmio Estudantil é a organização dos alunos da escola. Ele é formado por estudantes, que são responsáveis pelo desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, sociais e de cidadania.
O grêmio estudantil representa os estudantes da escola. Seu maior objetivo é unir e movimentar os estudantes para a discussão de seus direitos e deveres, debatendo assuntos diversos sobre escola, comunidade e sociedade.
Obs: Estaremos realizando nos próximos dias a eleição para a nova diretoria do grêmio da escola.

MISSÃO

Formar jovens e adultos com pensamento crítico e exercício da cidadania, estimular habilidades por meio da interdisciplinaridade, capacitar e qualificar com competência profissional.
VISÃO

Ser referência na sociedade pela qualidade de ensino e excelência na formação profissional
CARACTERÍSTICAS REGIONAIS

1.Características regionais :
a) Econômicas:
Segundo os dados da SEADE a região de Sapopemba tem destaque nas atividades de comércio e serviço e alguns setores da indústria que exigem educação profissional . O bairro é um distrito na região sudeste da cidade de São Paulo com o IDH 0,786
considerado médio. Ranking de investimentos na região de Sapopemba:

Indústria
1. Têxtil e Vestuário

Comércio
1.Alojamento, alimentos e reposição

2. Metalúrgica
3. Química

2. Administração
3. Consultórios médicos, odontológicos e veterinários

4. Papel, papelão
5. Produtos Alimentícios

4. Transportes e Comunicação
5. Instituições de Ensino

Emprego formal por setor de atividade em Sapopemba:
Indústria

Construção civil

Comércio

Serviços

Total

3.102

853

4.668

10.354

19.049

Emprego formal na cidade de São Paulo:
Indústria
492.300

Construção civil
141.150

Comércio
729.276

Serviços
3.134.827

Total
4.497.553

Distribuição do emprego formal por escolaridade em Sapopemba:
Fund. incompleto
31,4

Fundamental
28,6

Médio
26,7

Superior
13,3

Total
100%

Distribuição do emprego formal por escolaridade na capital de São Paulo:
Fund. incompleto
20

Fundamental
20,8

Médio
38,7

Superior
20,4

Salário médio em reais na região de Sapopemba Homens: $ 1.235,00

Total
100%
Mulheres:

$ 1.550,90

Média: $ 1.392,00 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego referente a 31/12/2010.

Segundo estudos e pesquisas realizados pelo SEBRAE em 2012, vem crescendo consideravelmente o nome de micro e pequenas empresas na região de Sapopemba, fortalecendo assim a geração de emprego e renda na região.
Estatísticas sobre nº de Micro e Pequenas Empresas (MPEs) Município de São Paulo  Distrito: Sapopemba:
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b) Sociais:
O bairro Fazenda da Juta, localizado no distrito de Sapopemba tem uma grande tradição de organização de movimentos sociais e populares contando com o apoio e parecerias com empresas públicas e privadas como Secretaria do
Desenvolvimento Social, SENAI e Arquidiocese de São Paulo:
Associação União da Juta: Organização sem fins lucrativos criada em 1992 com o objetivo de construir 160 unidades habitacionais em parceria com a CDHU. Hoje mantém projetos educacionais envolvendo crianças, jovens e
adultos, promovendo o exercício a cidadania.
Instituto Daniel Comboni: Organização que visa acolher a criança, o jovem e adolescente em situação de vulnerabilidade social desenvolvendo a valorização da dignidade humana através de atividades educacionais, sócio
educativas, culturais e de capacitação profissional.
Mapeamento que contém informações das entidades e movimentos sociais na região de sapopemba:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSOCIAÇÕES

DEFESA DE DIREITOS

MOVIMENTOS SOCIAIS

SAÚDE

OUTROS PARCEIROS

c) Culturais:
O bairro tem uma escola de samba, intitulada Combinados de Sapopemba, fundada em 12 de dezembro de 1984 e presidida por Zilberto José da Silva. Suas cores oficiais são vermelho, branco, verde e preto. A Escola é originária do
extinto bloco carnavalesco "Café com Leite", que desfilou apenas por quatro anos pelas ruas de Sapopemba; suas cores, vermelha e branca, vieram em consequência das fantasias oriundas da Escola de Samba Paulistano da Glória,
onde desfilavam a maioria dos componentes do bloco, e que depois do desfile oficial, com a mesma fantasia, faziam o carnaval de Sapopemba. Em 1984, Mestre Saraiva, o primeiro presidente, juntamente com sua diretoria,
conseguiram a filiação na União das Escolas de Samba Paulistanas  UESP, e assim a Escola passou a desfilar oficialmente na categoria de Escola de Samba, fazendo grandes carnavais, em uma linha de homenagens à celebridades
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conseguiram a filiação na União das Escolas de Samba Paulistanas  UESP, e assim a Escola passou a desfilar oficialmente na categoria de Escola de Samba, fazendo grandes carnavais, em uma linha de homenagens à celebridades
paulistanas.
Destacamos também um evento de grande importante da história de Sapopemba que foi a chegada da imagem de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal em 1931. Encomendada por João Alves Pereira,foi liberada pela
alfândega depois que uma comissão de moradores pagou três contos de réis, valor que Pereira não dispunha. "Cada um deu o que podia, mas todos contribuíram", conta Secco, filho de um dos integrantes da turma que pagou a taxa
alfandegária. A tradicional festa da padroeira do bairro é realizada no mês de maio.
O distrito também possui espaços culturais para a comunidade : CEU Rosa da China, localizado na Rua Clara Petrela s/n e o CEU de Sapopemba localizado na Rua Manoel Quirino de Matos s/nº.
A Biblioteca Municipal Gilberto Freyre inaugurada em 1986, foi a primeira biblioteca pública a funcionar na região.
A Fábrica de Cultura de Sapopemba foi aberta em 2012 pela Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo. Com cursos regulares de formação cultural para a faixa etária de 8 a 19 anos, Sapopemba tem agora uma opção
de educação artística comparável às melhores escolas da área na cidade de São Paulo. Entre outras atividades, são oferecidos cursos nas áreas de teatro, artes plásticas, circo, dança, música, multimeios e xadrez.
d) Político:
A Prefeitura Regional de Sapopemba está localizada desde Janeiro de 2015 na Avenida Sapopemba, nº 9064, Jardim Grimaldi. representada pelo Subprefeito Benedito Gonçalves Pereira. A Prefeitura Reginal é um canal direto com a
comunidade que poderá ser ouvida e ter seus problemas resolvidos com mais rapidez e obitendo assim maior atenção do poder público.
e) Geográfica:

A região de Sapopemba está localizada na Zona Leste de São Paulo. Na divisão geográfica da cidade, chamase "região leste" à área 4, compreendida entre a Avenida Sapopemba, a Radial Leste, a Avenida Salim Farah Maluf e os
limites do município.
A área territorial de Sapopemba equivale a 13,5 km e a sua densidade demográfica é de 21.076 habitantes por quilometro quadrado, totalizando 284.524 habitantes na região.

2) Características do público alvo:
A escolaridade da região é caracterizada em mais de 50% em nível fundamental e médio, além de representativo número de pessoas com ensino fundamental incompleto que buscam qualificação profissional, uma vez que a colocação
destas pessoas no trabalho formal é muito pequena.
Com base nos indicadores apontados foi possível diagnosticar os aspectos positivos e negativos referentes ao ambiente externo da Etec de Sapopemba
.Oportunidades
O alto índice de desenvolvimento da região leste da cidade onde a Etec está inserida.
A ascensão da prestação de serviços na área de gestão em administração, marketing, eventos, contabilidade, serviços jurídicos e transações imobiliárias, criando oportunidades de estágios aos nossos alunos empregabilidade aos
futuros egressos.
A realização de convênios com empresas de modo a facilitar a inclusão dos alunos no mercado de trabalho, buscando também o aprimoramento técnico através das experiências práticas em suas áreas de atuação.
A identidade em construção da Etec de Sapopemba facilita o alinhamento de seu Projeto Político Pedagógico com as necessidades da comunidade onde a Etec está inserida.
A construção da linha do monotrilho do metrô passando pela Av. Sapopemba é uma grande oportunidade, pois facilitará o acesso de várias regiões da cidade até a Unidade Escolar, que terá a Estação Fazenda da Juta vizinha a Etec.
Ameaças
A evasão escolar é um grande desafio para a Unidade Escolar. As causas da evasão escolar são variadas, incluem as condições socioeconômicas, culturais, geográficas ou mesmo questões referentes as deficiências que o aluno traz
do ensino básico, podem ser apontadas como causas possíveis para a evasão escolar.
A criminalidade do bairro aumentou devido as obras do monotrilho, por causa de má iluminação, ruas fechadas entre outros agravantes.
CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE

Atualmente a ETEC de Sapopemba em sua Sede oferece no período matutino e vespertino Ensino Médio Integrado aos Cursos de Administração, alimentos e Informática, totalizando 355 alunos distribuídos em 09 salas de aula. Todos são adolescentes
provenientes em sua grande maioria de escola pública (90%). Ainda, no período da tarde é oferecido o Curso Técnico em Informática (3 turmas) totalizando 116 alunos.. Quanto ao nível sócio econômico e cultural há uma grande diversidade, porém todos vêm
com expectativas bastante positiva em relação à educação oferecida por esta unidade de Ensino. Com relação aos cursos técnicos, os alunos, também em sua grande maioria são adolescentes que frequentam o Ensino Médio Regular em outras escolas. No período
noturno, ainda na ETEC Sede é oferecido Cursos Técnicos em diferentes Eixos Tecnológicos (Gestão , Hospitalidade, Informática, Comunicação), num total de 543 alunos, clientela esta bastante heterogênea quanto a idade, nível sócio econômico e cultural, bem
como as expectativas com relação aos estudos, pois alguns somente frequentam a escola para aperfeiçoamento, retorno/ingresso ao mercado de trabalho ou ainda com um meio de ingressar em cursos superiores. Além da ETEC Sede, temos dois polos de Ensino
na Própria cidade, Classes Descentralizadas, a Classe Descentralizada CEU Sapopemba está localizada à Rua Manoel Quirino de Mattos, s/nº  Jardim Sapopemba, onde são oferecidos cursos técnicos nos Eixos de Gestão e Hospitalidade . Na Escola Estadual
C.D. E.E. STEFAN ZWEIG: Rua Genaro Arilla Arensanz, 255  Pq. São Lucas, São Paulo/SP, no período noturno são oferecidos os Cursos de Logística e Recursos Humanos no qual os discentes, num total de 481 alunos, possuem características semelhantes a
da ETEC Sede.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR
Meta:

Melhorar a comunicação interna a partir 2016 entre alunos, professores e funcionários.

Resultado:

Os canais de comunicação foram melhorados em 2016

Justificativa:

Em dezembro de 2015 foram realizadas analise SWOT em todas as turmas, professores e funcionários, onde os resultados mostraram fragilidade na comunicação interna, sendo que está meta era de Melhoria sem prévia quantificação, apenas com o intuito de
melhoria.
O projeto Comunicando e Aprendendo, foi iniciando em 2016 com a elaboração de uma pesquisa de satisfação, e sendo aplicada no final de abril. Após tabulação da pesquisa e a realização das atividades do projeto, entre o final de novembro e início de
dezembro, foram realizadas novamente a pesquisa de satisfação, sendo possível observar que atingimos cerca de 30 % de melhoria comparada a primeira pesquisa, portanto deve ser intensificada em 2017.
Meta:

Aumentar em 10% o índice de inscritos no vestibulinho até 2018, com base nos dados de 2020.

Resultado:

Parcialmente Alcançado

Justificativa:

De acordo com os dados das inscrições dos vestibulinhos do primeiro semestre de 2015 até 2017, apresentaram um aumento substancial de 9,36% quase alcançando a totalidade da meta.
Os dados para analise deve lerse 2015 e não 2020.
Meta:

Ampliar em 40% o acervo da biblioteca no que tange obras literárias específicas para os cursos de: Alimentos, Eventos, Redes, Serv. Jurídicos, até 2019 com base nos dados de 2011

Resultado:

Atingiu 10% da meta para 4 anos

Justificativa:

Embora não tivemos sucesso com as solicitações de livros feitas ao CPS, a escola desenvolveu alguns projetos de arrecadação/doação de livros, atingindo a meta de 1 ano ou seja 10%
Meta:

Coconstruir práticas educativas para no mínimo 30% dos docentes e colaboradores dentro de suas especificidades até o ano de 2020.

Resultado:

Parcialmente Alcançado

Justificativa:

No ano de 2016 foram realizadas nas Reuniões Pedagógicas Palestras, Oficinas e momentos de reflexões com os seguintes temas:
16/04/2016  Reflexões sobre Práticas Docentes com a Professora convidada Lucy Simões;
21/07/2016  Novas formas de interação com os alunos em sala de aula, professor convidado Marcos Donizete;
30/09/2016  Ultrapassando Fronteiras na Educação de Jovens e Adultos, professor convidado Antonio Carlos.
Alcançando então 10% em 2016.
Meta:

Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2020 com base nos dados de 2015

Resultado:

Em andamento

Justificativa:

Estão sendo desenvolvidos mecanismos para redução da evasão, em 2016 ocorreu uma redução em torno de 5 % que será intensificada nos próximos anos.

INDICADORES
Denominação:

Índice de vestibulinho

Análise:

De acordo com o levantamento que vem sendo monitorado pela unidade escolar desde 2010 em relação a demanda de Ves流bulinho e relação candidato vaga podemos medir a Visibilidade da unidade escolar e assim traçar os planos de ações devido. Também medimos os índices de evasão por turma, curso e semestre. No gráﬁco podemos
analisar que alguns cursos encontram uma diﬁculdade maior para manter um índice. Os fatores precisasam ser pesquisados para uma ação efe流va.

Denominação:

Acervo da Etec

Análise:

Falta de Livros para o atendimento dos alunos, feito um levantamento dos 䉜�tulos que estão no acervo da biblioteca e comparando ao plano de curso observamos que há a necessidade de melhorar o acervo para que o aluno possa consultar os livros indicados no plano de curso do Centro Paula Souza em nossa biblioteca e para que os
professores possam assim trabalhar com as referências bibliograﬁas mais adequadas. De acordo com levantamento em 2016, foi observado que houve um pequeno aumento no acervo, porém não exatamente na parte técnica. Logo, temos a mesma situação de 2015 com relação aos livros técnicos, a situação é a seguinte:
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Banco de Dados  Evasão

Análise:

Com os dados do banco de dados do Centro Paula Souza é possível medir a evasão escolar da unidade. Será u流lizado os dados do ano de 2016.

PONTOS FORTES
Nossos pontos fortes são:
A) LOCALIZAÇÃO
Estamos localizados entre dois terminais de ônibus (terminal São Matheus e Sapopemba), além da futura instalação da estação do monotrilho  Fazenda da Juta que ficará em frente à Unidade Escolar. E temos no entorno os condomínios do CDHU.
B) BONS PROJETOS –
No planejamento e replanejamento os professores são aconselhados a relacionar suas competências e bases com a de outros professores e com isso criarem um projeto interdisciplinar para que o aluno possa enxergar a aplicabilidade de conteúdos e fazer uma quantidade menor de trabalhos e com qualidade e
empenho desejado para o mesmo. Sendo eles:
1) Visitas Técnicas Diferenciadas  É acordado que cada curso tenha duas visitas técnicas por ano, sendo uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Às vezes é necessário dividir por série/módulo de acordo com o tipo de visita e disciplinas que abrangem o conteúdo a ser explorado. Algumas
visitas técnicas em empresas só atendem 40 alunos por vez.
Exemplo:  Visita Técnica de Marketing (Objetivo: fazer uma análise do comércio da região de Campos de Jordão),
2) Eventos e Atividades Pedagógicas  Os eventos internos são ações que criam a interação e integração dos alunos, professores e funcionários. O evento pode classificar em dois tipos: 2.1 Interno: Só para alunos e professores; 2.2 Externo: Aberto ao público em geral. Sendo estes eventos:
 Projeto água  Como forma de oferecer aos alunos informações através de pesquisa que proporcionem maior eficiência energética, economia de água potável e atendimento às necessidades locais, este projeto possui informações sobre reuso de águas pluviais, tendo como base a sustentabilidade que visam à
preservação dos recursos naturais e economia nas despesas do prédio Escolar.
 Cine Debate  Projeto voltado às questões midiáticas, método facilitador em questões verbais e visuais. Ancoradas em conquistas tecnológicas cotidianas, transformando os meios audiovisuais nas principais formas de comunicação e expressão, um instrumento formador de opinião e de comportamento.
Projeto, que acontece na Biblioteca.
 Semana Paulo Freire  Neste projeto é a investigação temática, pela qual professor e aluno buscam, no universo vocabular do educando e da sociedade onde vive as palavras e temas centrais sobre a educação. Com universo vocabular de Paulo Freire, em que são levantadas as palavras e temas geradores
relacionados com o cotidiano social a que eles pertencem.
 Mesa redonda  Projeto realizado com os cursos de Redes e Marketing, que trazem os alunos egressos para conversar com os alunos do curso. Aqui expõem evoluções conquistas com o estudo na ETEC. Debate sobre as perspectivas do curso.
 Imposto de Renda – Elaboração, impressão, plantão de dúvidas e retificação do Imposto de Renda para a comunidade interna e externa da escola.
 Ação Social  No mês de maio será realizada uma ação social onde oferecemos serviços gratuitos à comunidade, como campanha da catarata, corte de cabelo, manicures e maquiagem, oficina de pipas, orientação jurídica, palestra sobre o uso da água, de drogas, etc., Assistência especializada Hebert de
Souza "Betinho".  Campanhas Solidárias  Arrecadação de alimentos, roupas, ração para cães e gatos para instituições e ONGs próximas a comunidade.
 Workshop de TCC  É apresentação do trabalho de conclusão de todos os cursos, é realizada uma exposição para toda a comunidade interna e externa. É realizado duas vezes por ano.
 Festa Junina – Projeto que é desenvolvido por vários cursos, como: eventos (organização do evento), administração (gerenciamento do evento), Etim e técnico (danças) entre outros. Para a comunidade interna e externa, festa tradicional, que reúne cerca de duas mil pessoas, com atrações, brincadeiras e
muita diversão.
 Feira Tecnológica  Apresentação dos trabalhos dos cursos técnicos na unidade escolar. Uma amostra interdisciplinar, com projetos desenvolvidos pelos alunos.

Projetos científicos da base comum no etim.

 Teatro de Inglês  Os alunos dos 2º anos do ETIM realizam um teatro/musical na língua Inglesa, onde o aprendizado tornase um show, com muita música, dança, interpretação, organização e sincronismo, e encantamento.
 Sítio Arqueológico – Os alunos dos 1º anos do Etim realizaram um sítio arqueológico de forma interdisciplinar, possibilitando vários cálculos, análises e práticas.
3) Palestras  Cada coordenador de curso deve agendar pelo menos uma palestra por semestre para cada curso da Unidade Escolar. As palestres devem ser pertinentes ao curso e que possa ser de bom nível para agregar valores aos nosso alunos e professores.
C) BOM RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE
São quase 10 anos de existência e sempre fizemos a parceria escolacomunidade com os líderes do bairro, ajudamos com algumas campanhas da comunidade e até já cedemos nosso espaço para triagens, hoje em dia só há algumas reuniões do CDHU, quando solicitado. Em contrapartida a comunidade
respeito o espaço da Unidade Escolar. Não temos sinais de depredação por parte da comunidade externa.
D) QUALIDADE NA FORMAÇÃO

A qualidade dos cursos do Centro Paula Souza é referência na sociedade. Há muitas capacitações para os professores de diversas áreas para atualização e crescimento. Além dessas capacitações existem também as capacitações internas da unidade escolar realizadas muitas vezes nas Reuniões Pedagógicas, de
cunho mais pedagógico. Como as palestras aos professores para melhoras as práticas educativas.

SITUAÇÕESPROBLEMA
Ao reconhecermos a abrangência da ação da gestão, percebemos a importância de articulações nas ações no espaço discursivo gerado em nossa escola. Os problemas e desafios foram diagnosticados nas metas pelas análises das dimensões , as quais apontaram para questões a serem
elencadas a seguir:
 O acervo bibliográfico, com função educativa na escola e indispensável para o ensino/pesquisa em geral, continua sendo um indicador de fraqueza, pois existe a defasagem de livros e material de pesquisa para os cursos oferecidos.
 Excesso de faltas docentes que torna a atmosfera da sala de aula desfavorável para o aprendizado e faz com que o aluno sintase desmotivado; torna o trabalho prejudicial, impedindo o sucesso e visibilidade da instituição. Com o problema de assiduidade recorrente do docente, indica
consequências desmotivadoras para o aluno.
 Visibilidade da escola, ponto ainda ancorado no conceito de qualidade das aulas, aprendizagem dos alunos. A abordagem comunicativa decorre das intenções do professor e do conteúdo do ensino por médio e intervenções pedagógicas. É percebida que a responsabilidade do saber e do
fazer docente, não deverá ficar restrita somente a formação continuada, bem como, ser reconhecido no espaço que é assegurado ao docente no projeto educativo da nossa escola, espaço este real de sua inserção, sua identidade profissional/docente, sua responsabilidade na relação
ensinaraprender e também a oportunidade que é garantia da qualidade de trabalho/ensino pelas mudanças aceleradas da sociedade contemporânea.
 Existem fraquezas na divulgação do Vestibulinho. As práticas de divulgação ainda não foram atingidas, com êxito. O trabalho do marketing é contemplado como ferramenta, ainda falha em nosso processo. Precisase ainda de construção de planos de informação que sustente o
endomarketing, ou seja, a equipe docente precisa estar a par do que acontece em todos os cursos, podendo assim, melhorara a visibilidade do Vestibulinho, divulgandoo.
 As implicações das tecnologias no ambiente da escola refletem as transformações em nossa comunicação, pautando a nova realidade, nesse cenário digital. Percebese que é um instrumento facilitador e rápido, para toda a comunidade escolar. Assim, é notável a importância das mídias
sociais na constituição desse in loco para uma comunicação mais dialógica e participativa.

PRIORIDADES
Ampliar o acervo bibliográfico da Unidade Escolar inclusive o acervo digital, para atender diretamente as necessidades dos cursos, alunos e comunidade local através da adoção de políticas que promovam parcerias com livrarias, escolas e editoras, campanha de doações bem como a realização de eventos
para angariar fundos para aquisição de acervo.

Reduzir o índice da evasão escolar através do desenvolvimento de mecanismos preventivos, adotar medidas de combate através do monitoramento da vida acadêmica do estudante, proporcionar programas de monitorias para alunos com déficit de aprendizagem e promover eventos e atividades de
integração para novos alunos.

Ampliar a divulgação do Vestibulinho para aumentar a visibilidade da escola e cursos através de parcerias com empresas da região, participação de eventos externos, feiras profissionais e de negócios.

Desenvolver cursos, programas de treinamento e capacitações e para professores e colaboradores, incentivandoos a participação de programas oferecidos pelo centro Paula Souza, palestras, minicursos, seminários com o objetivo de melhorar o processo de ensinoaprendizagem.

Fortalecer a utilização de mídias sociais para melhorar a comunicação da escola utilizando redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter e Blog.

ANÁLISE INVERTIDA
QUADRO DE ALINHAMENTO DO PLANO
Situaçãoproblema

Objetivo (s)

Meta(s)

Projeto(s)
Acompanhamento e controle da evasão no 2º módulo do Curso
Técnico em Redes de Computadores do período noturno
Redução da Evasão Escolar  Curso Técnico de Alimentos

Reduzir o índice de evasão, favorecendo a qualidade do
aprendizado.

Evasão

Identificar causas de desmotivação do discente

Projeto de Controle, Acompanhamento e contenção da Evasão
Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em Escolar
todos os cursos do período noturno até 2018 com base
Evasão Escolar Técnico em Logística
nos dados de 2016
Redução da Evasão Escolar  Técnico de Redes de Computadores
Plantão de Dúvidas / Preparatório para ENEM Química e
Matemática
Grupo de Estudos: Alunos Monitores
Praticas educativas como espaço de reflexões e discussões
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Refletir junto ao corpo docente a importância da didática nas
aulas.

Praticas educativas como espaço de reflexões e discussões
Coconstruir práticas educativas para no mínimo 30% dos Praticas pedagógicas inovadoras
docentes e colaboradores dentro de suas especificidades
até o ano de 2019
Conteúdo x Contextualização

Promover reuniões e capacitações.

Minimizar a evasão através da Renovação das Práticas
Educativas
Estante Virtual

Acervo

Promover campanhas para ampliar o acervo da biblioteca.

Ampliar em 40% o acervo da biblioteca no que tange
obras literárias específicas para os cursos de: Alimentos,
Eventos, Redes, Serv. Jurídicos, até 2021 com base nos
dados de 2011
Acervo Digital
Avaliar o nível de desempenho da classe descentralizada E. E.
STEFAN ZWEIG
Aumentar em 10% o índice de inscritos no vestibulinho
até 2020, com base nos dados do 1º semestre de 2017.

Ampliar e melhorar a Visibilidade da escola.

Panificação Artezanal
DESFILE DE MODA  Projeto Transdisciplinar
Divulgação do vestibulinho

Visibilidade da escola
Manter abordagem comunicativa com a comunidade discente.
Melhorar a comunicação interna alunoprofessor professor
equipe da direção

Aumentar em 20% o número de seguidores em nossas
mídias sociais com base nos dados de 2016 e se inserir
em novas plataformas digitais em 2017.

MÍDIAS SOCIAIS – Um Olhar para o Futuro

Rede Social Empresarial

OBJETIVOS
Objetivo Geral

Coconstruir a identidade da escola tendo como base os princípios da ética e da gestão democrática participativa, diagnosticando nas metas, as análises das dimensões percebendo as articulações dos objetivos específicos.
Objetivos Específicos:
1) Promover campanhas para ampliar o acervo da biblioteca.
1.1) Promover Parcerias com Livrarias, Editoras e outras Unidades Escolares.
1.2) Solicitar ao Centro Paula Souza alguns livros para comprar.
1.3) Pontuar para os professores a importância da pesquisa contínua na biblioteca.
1.4) Criar um acervo digital.

2) Reduzir o índice de evasão, favorecendo a qualidade do aprendizado.

2.1) Identificar causas de desmotivação do discente.
2.2) Refletir junto ao corpo docente a importância da didática nas aulas.
2.3) Promover reuniões e capacitações.

3) Ampliar e melhorar a Visibilidade da escola.
3.1) Manter abordagem comunicativa com a comunidade discente.
3.2) Realizar intervenções pedagógicas.
3.3) Reconhecer o espaço educativo e sua identidade profissional.

4) Divulgar o vestibulinho

4.1) Melhorar a comunicação /marketing.
4.2) Construir planos eficientes de informação.
4.3) Incentivar professores e funcionários a praticar o endomarketing.

5) Praticar o uso das ferramentas tecnológicas na comunicação.
5.1) Desenvolver melhoras na comunicação organizacional, com métodos participativos e conjunto a todos os setores.
5.2) Perceber o cenário digital como ferramenta facilitadora.
5.3) Constituir comunicação dialógica e participativa com as mídias sociais.
5.4) Melhorar a comunicação interna alunoprofessor e professorequipe de direção.

METAS
Meta:

Aumentar em 20% o número de seguidores em nossas mídias sociais, com base nos dados de 2016 e se inserir em novas plataformas digitais em 2017.

Duração:

1 Ano

Descrição:

O Mídias Sociais – Um Olhar Para o Futuro trará diversos benefícios à nossa instituição, desde o fortalecimento das mídias sociais já existentes até à implantação de novas mídias. Além disso o projeto proporcionará o aumento da visibilidade da instituição e a interação no ambiente
escolar.
Com este projeto, pretendemos ampliar nosso número de seguidores nas determinadas mídias sociais, levando em consideração a número atual de seguidores:
 Facebook: Atualmente contamos com 5.179 seguidores e com essas ações desejamos aumentar em 20% o número de seguidores;
 Instagram: Atualmente contamos com 263 seguidores e com essas ações desejamos aumentar em 50% o número de seguidores;
 Twitter: Atualmente contamos com 216 seguidores e com essas ações desejamos aumentar em 10% o número de seguidores;
 Blog: Atualmente contamos com 4 seguidores e com essas ações desejamos aumentar em 10% o número de seguidores;
Além disso, inserir a unidade em pelo menos mais 2 plataformas digitais.
Meta:

Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2018 com base nos dados de 2016

Duração:

2 Anos

Descrição:

A evasão faz parte das unidades de ensino do CPS já há algum tempo, principalmente no periodo noturno, tal situação vem sendo estudada pela nossa unidade de ensino onde será aprofundada com ações especificas. Com base nos dados de 2016, serão desenvolvidos alguns projetos para trabalhar os indices de
evasão.
"É necessário frisar que a desitência está intimamente relacionada com a desesperança. E isso é muito sério!" (Terezinha Azerêdo Rios)

Meta:

Coconstruir práticas educativas para no mínimo 30% dos docentes e colaboradores dentro de suas especificidades até o ano de 2019

Duração:

3 Anos

Descrição:

Anualmente o quadro de professores se modificam em nossas unidades, diante desta alteração no quadro de professores, surge a necessidade de implantar práticas pedagógicas como proposta de melhoria continua, com integração de ideias esclarecendo os
métodos do CPS, suas expectativas para que todos possam ter a mesma conduta, dando suporte de melhoria aos docentes, bem como, aos funcionários de todos os setores.
Lembrando que o tema metodologia e avaliação, são temas que sempre propõe discussões importantes em nosso grupo, pensando ainda na ampliação e na troca de experiências não podemos nos esquecer dos professores veteranos, que podem somar com
métodos de ensino a ser compartilhado, muitos também precisam de suporte, como também oportunidade de demonstrar seus conhecimentos, compartilhando com toda a equipe somando e dividindo seus saberes, contribuindo assim, com todo o ambiente
educacional.
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Meta:

Aumentar em 10% o índice de inscritos no vestibulinho até 2020, com base nos dados do 1º semestre de 2017.

Duração:

4 Anos

Descrição:

A Equipe acredita que o aumento da Visibilidade da ETEC está ligado aos resultados do Vestibulinho, refletido na qualidade do nosso ensino, mesmo que 2016 a crise econômica criou algumas dificuldades financeiras e mesmo com possibilidade de continuidade desta crise em 2017, ainda
assim vemos a possibilidade de ao longo de 4 anos possamos melhorar a nossa visibilidade.
A Etec de Sapopemba, com suas duas classes descentralizadas, é a única escola técnica gratuita do Distrito de Sapopemba, apesar desta condição, muitas pessoas moradoras da região desconhecem a existência da escola técnica. Tornála mais visível, possibilitará que mais pessoas
possam se qualificar para o mercado de trabalho. A Etec está localizada em uma área de desenvolvimento socioeconômico, portanto, a qualificação pode contribuir significativamente para melhoria dos serviços oferecidos e da qualidade de vida das pessoas da região.
Meta:

Ampliar em 40% o acervo da biblioteca no que tange obras literárias específicas para os cursos de: Alimentos, Eventos, Redes, Serv. Jurídicos, até 2021 com base nos dados de 2011

Duração:

5 Anos

Descrição:

O acervo da biblioteca é composto em sua maioria por doações realizada por alunos e professores, sendo assim, verificamos uma grande quantidade de referências bibliográficas que não condiz com os objetivos propostos pelos planos de cursos.
Alguns cursos técnicos da unidade possuem um acervo mínimo de livros, no entanto, os cursos novos não possuem acervo mínimo de livros que
atendam às demandas e às necessidades dos alunos.
Pensando assim o crescimento e desenvolvimento do acervo deve ser de modo equilibrado e objetivo, mostrando referências que se enquadrem nas reais necessidades de alunos e professores. Pontuamos, então, que a biblioteca não pode somente
ter um acervo rico em quantidade, mas um acervo que responda verdadeiramente o anseio da comunidade escolar.

TABELA DE QUANTIDADE DE LIVROS TÉCNICOS NA BIBLIOTECA
CURSOS

QUANTIDADE NO ACERVO

ADMINISTRAÇÃO

30

ALIMENTOS

20

CONTABILIDADE

20

EVENTOS

0

INFORMÁTICA

34

LOGISTÍCA

19

MARKETING

34

RECURSOS HUMANOS

16

REDES DE COMPUTADORES

10

SERVIÇOS JURÍDICOS

10

PROJETOS 2017
Projeto:

Redução da Evasão Escolar  Técnico de Redes de Computadores

Responsável(eis):

André Maia

Data de Início:

06/02/2017

Data Final:

21/12/2017

Descrição:

Professor: André Souza Maia
Categoria: 1/B

Nº Matrícula: 051651
E‐mail: andre.maia5@etec.sp.,gov.br

A. META(S)
ASSOCIADA(S) AO PPG QUE SERÃO TRABALHADAS NO PROJETO:
RG:
35134650‐8
I – Combate aos mo流vadores internos e externos de evasão, com redução de, 20% nos 2º e 3º
módulos.

II ‐ Tentar Parceria junto as Empresas e Comércios.

III – Melhoria nas Aulas Prá流cas pelos docentes do curso.

IV – Estágios e Empregos com Parcerias com o NUBE.

V ‐ Elaboração aulas signiﬁca流vas e associadas ao conteúdo das bases tecnológicas do curso.

COMBATE A EVASÃO NO 2º E 3º MÓDULO

A evasão é uma problemá流ca que a流nge demasiadamente os cursos do Eixo de Informação e
Comunicação. Apesar de não estar nos números desejados pelo Centro Paula Souza (3,0 candidatos
por vaga), o curso de Redes de Computadores Etec de Sapopemba não apresenta diﬁculdades para
abrir turmas, ﬁcando nos úl流mos semestres sempre acima dos 2,6 candidatos por vaga.
Considerando a questão da evasão, nota‐se um número reduzido de formandos, ﬁcando entre 19 e
21 egressos. No primeiro semestre na coordenação em questão foi conseguido um aumento já
signiﬁca流vo em combate a evasão, houve 10 desistentes no primeiro módulo apenas 8 no segundo
módulo.

Trabalhos prá�cos e eventos que envolvam a comunidade e que dê maior visibilidade para o curso
de Redes de Computadores;

 Aulas prá流cas e signiﬁca流vas, para que os alunos não se sintam desmo流vados e desistam no
ainda no 2º módulo, que tem por caracterís流ca ser mais conceitual.
 Divulgação do Curso através de trabalhos na Ação Social e feira Tecnológica.
 Ciclo de Palestras com proﬁssionais da área de Ti.
 Elaborar estratégias com o corpo docente que ministram aulas em componentes que são
transversais ao curso, para que as aulas sejam focadas no eixo, pois nota‐se queixa de alunos
que algumas aulas não fazem sen流do, e isso acaba por acarretar desmo流vação e evasão.

B. PONTOS FORTES E FRACOS QUE CONSTAM NO PPG PERTINENTES AO PROJETO:
Acesso: a escola está localizada próxima a 02 terminais metropolitanos de ônibus, servidas de
muitas opções de linhas. Localização: próxima a áreas de expansão e desenvolvimento do comércio.
Corpo docente qualiﬁcado e par流cipa流vo. Reconhecimento da qualidade do Ensino pela
Comunidade Escolar. Corpo discente selecionado e par流cipa流vo. Organização interna: atendimento,
infraestrutura (recursos audiovisual). Gestão democrá流ca e par流cipa流va. Desenvolvimento de
Projetos de cunho sócio‐ambiental. Ensino Gratuito. Pontos Fracos. Localização em região da cidade
considerada violenta. Alguns Professores não qualiﬁcados. Infraestrutura de algumas áreas
inadequadas (ausência da quadra poliespor流va, área insuﬁciente para o refeitório, laboratórios do
curso de alimentos).
C. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Todos os planos citados anteriormente têm como principal obje流vo referendar a importância do curso de
Redes de Computadores para ETEC de Sapopemba, fazendo com que o mesmo ganhe forma para se manter
na ETEC e formar cada vez mais proﬁssionais capacitados para o mercado de Trabalho. É notório que o curso
de Redes de Computadores ganhou forma nos úl流mos 3 anos, mas é fato também que a evasão é um fator
que preocupa e que precisa ser trabalhado para ser sanado.

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
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D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
DOCENTE):

Desenvolvimento da excelência no desenvolvimento das aulas teóricas em prá流cas desenvolvidas pelos
discentes com acompanhamento e orientação para realização das mesmas e orientação ao corpo docente
quanto a u流lização de material atualizado e visitas técnicas que uniﬁquem conhecimento teórico ao
conhecimento prá流co aos discentes, preparando‐os de forma compe流流va e competente para o mercado de
trabalho em todos os componentes do referido curso.

E. METODOLOGIA(S):

Reuniões de área com os docentes do curso, realização de a流vidades prá流cas com conceituação teórica
fundamentadas nas bases tecnológicas com a supervisão e orientação da coordenação do curso.
Orientação das aulas com sugestões de material didá流co e sugestões de trabalhos a serem desenvolvidos
pelos docentes nos diversos componentes das bases tecnológicas. Divulgação de vagas, cursos e
aperfeiçoamento aos discentes para uma melhor atuação em sua área de trabalho, relacionadas ao Curso
Técnico em Eventos, assim como realização de palestras, workshops, etc.

F. CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES
PERÍODOS
Coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, assegurando o
alinhamento entre os Planos de Trabalho Docente com o Plano de Curso e Fevereiro de 2017 a
Diário de/da Classe, sendo o úl流mo em periodicidade semanal
Janeiro de 2018
Orientar e acompanhar a programação das a流vidades de recuperação e de
progressão parcial, a par流r das diretrizes estabelecidas pelo Coordenador Fevereiro de 2017 a
de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional.
Janeiro de 2018
Coordenar as a流vidades vinculadas ao estágio supervisionado, garan流ndo Fevereiro de 2017 a
o pleno desenvolvimento da formação proﬁssional.
Janeiro de 2018
Orientar, acompanhar e gerenciar a atuação dos Auxiliares de Docentes,
de forma a organizar, preparar e auxiliar o desenvolvimento das aulas
Fevereiro de 2017 a
prá流cas nos ambientes didá流cos.
Janeiro de 2018
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 Fevereiro de 2017 a
Deliberações expedidas pelo Conselho Estadual de Educação.
Janeiro de 2018
Par流cipar das a流vidades des流nadas a propor e/ou promover cursos Fevereiro de 2017 a
extracurriculares de curta duração, palestras e visitas técnicas.
Janeiro de 2018
Avaliar o desempenho dos Docentes e Auxiliares de Docentes sob sua Fevereiro de 2017 a
coordenação.
Janeiro de 2018
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 Fevereiro de 2017 a
Orientação e Apoio Educacional.
Janeiro de 2018
Integrar bancas de processo sele流vo e concurso público e cer流ﬁcação de Julho de 2016 à Janeiro
competências, realizando a avaliação técnica dos candidatos.
de 2017
Acompanhar o cumprimento das aulas previstas e dadas e das Fevereiro de 2017 a
reposições/subs流tuições quando houver, no curso que coordena,
Janeiro de 2018
informando a Direção regularmente.
Supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos trabalhos de Fevereiro de 2017 a
conclusão de curso (TCC), juntamente com os professores encarregados da
Janeiro de 2018
orientação dos alunos ‐
Integrar o Conselho de Escola ‐
Fevereiro de 2017 a
Janeiro de 2018
Propor a pesquisa, estudos e análise das tendências de mercado e
Fevereiro de 2017 a
inovações no campo das ciências e tecnologias, promovendo
Janeiro de 2018
reformulações curriculares que incorporem avanços e atendam as
demandas do mundo do trabalho ‐
Elaborar a programação das a流vidades de sua área de atuação, Fevereiro de 2017 a
assegurando a ar流culação com as demais áreas da gestão escolar ‐
janeiro de 2018
Promover reuniões de curso, de acordo o Calendário Escolar homologado,
para alinhar e reﬂe流r sobre indicadores de desempenho, processo de
ensino‐aprendizagem, organização das aulas prá流cas e demais estratégias
de ensino do(s) curso(s) – 2 reuniões por semestre.
Projeto Paulo Freire e Ação Social
Projeto Primavera Consciente

Fevereiro de 2017 a
Dezembro de 2017
Maio 2017
Setembro 2017

Semana de Palestras do Curso de Redes de Computadores

Novembro de 2017

Metas associadas:
> Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2018 com base nos dados de 2016

Projeto:

EVASÃO ESCOLAR TÉCNICO EM LOGÍSTICA

Responsável(eis):

JOYCE MENDES

Data de Início:

03/02/2016

Data Final:

28/12/2017

Descrição:

Projeto Coordenação Curso Técnico de Logistica[1]
Introdução
O presente projeto foi elaborado para ser apresentado à Direção da ETEC de Sapopemba, como requisito para a candidatura à Coordenação do Curso Técnico em Logística, na Extensão na E.E Stefan Zweig.
Justificativa
O curso Técnico de Logística, ministrado pela ETEC de Sapopemba, em sua extensão, situada na Escola Estadual Stefan Zweig forma profissionais qualificados para o mercado de trabalho.
Apesar da crise deflagrada no Brasil, onde vários setores da economia estão apresentando dificuldades, a melhor saída ainda é a busca pela qualificação profissional, principalmente em uma área tão importante e carente de
mão de obra, quanto a logística neste país.
Talvez o grande desafio da coordenação deste curso para o ano de 2016 será manter a demanda do último Vestibulinho e combater ou minimizar a evasão escolar. Assim, esse projeto se justifica por esses aspectos.
Objetivo
Manter o trabalho realizado pela última coordenação e buscar uma melhoria, no sentido de diminuir ainda mais a evasão no curso.
Metodologia

Buscar contato com alunos que se ausentarem das aulas por mais que 5 dias seguidos, sem justificativa. Manter uma proximidade com os discentes e tentar perceber possíveis problemas e se antecipar nas soluções.

Cronograma
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Resultados Esperados

Esperase que ao final do primeiro semestre de 2016, consigase pelo menos manter uma proximidade com os números do último Vestibulinho para curso de Logística e melhorar o trabalho já realizado de minimização de
evasão.

Joyce Mendes da Silva, Professora na ETEC de Sapopemba. Economista– Centro Universitário Fundação Santo André (CUFSA). Estudante de Tecnologia em Eventos (3º Semestre) – FATEC Ipiranga, São Paulo, SP, Brasil,
joyce_economist@yahoo.com.br.
[1]

Metas associadas:
> Aumentar em 10% o índice de inscritos no vestibulinho até 2018, com base nos dados de 2020.
> Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2020 com base nos dados de 2015

Projeto:

Redução da Evasão Escolar  Curso Técnico de Alimentos
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Responsável(eis):

Maíra Claudia Silva de Oliveira

Data de Início:

06/02/2017

Data Final:

21/12/2017

Descrição:

A. META(S) ASSOCIADA(S) AO PPG QUE SERÃO TRABALHADAS NO PROJETO:
Diminuição de evasão no curso técnico em Alimentos de 30 para 20%.
B. PONTOS FORTES E FRACOS QUE CONSTAM NO PPG PERTINENTES AO PROJETO:
Fortes: equipe qualificada e pro ativa.
Fracos: equipamentos quebrados, alunos que desistem ou trancam o curso devido a
problemas de trabalho, familiares.
C. OBJETIVO(S) DO PROJETO: Diminuição de evasão no curso técnico em Alimentos.
D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
DOCENTE).
Hoje estamos com um índice de evasão alto, devido a alguns problemas diagnos流cados e que
buscaremos sanar com a aplicação dos métodos abaixo.
E. METODOLOGIA(S)
Aula inaugural: contextualizar com a área de Produção Alimentícia;
Formulário aluno ingressante – diagnóstico sócio-cultural e interesse;
Avaliação diagnóstica: nivelar;
Alunos egressos;
Explicação sobre projetos da escola; Projetos Alimento: aulas práticas, visitas técnicas
e palestras;
Explicar propósito do TCC – estágio obrigatório;
Salientar sobre faltar 5 dias consecutivos com ônus de perda da vaga – alunos
ingressantes;
Acompanhamento semanal de frequência dos alunos;
Explicar sobre contagem de faltas, menções, 75% de presença;
Reunião de pais – após o conselho intermediário – acompanhamento de menores;
Trote solidário: ração – integração e conscientização social;
Estágio voluntário nos laboratórios da escola;

F. CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES

PERÍODOS

Aula inaugural: contextualizar com a área de Produção
Alimentícia;
Formulário aluno ingressante – diagnóstico sócio-cultural e
interesse;
Avaliação diagnóstica: nivelar;

Primeira semana de
cada semestre.
Primeira semana de
cada semestre.
Primeira semana de
cada semestre.

Alunos egressos;
Primeiro mês de aula.
Explicação sobre projetos da escola; Projetos Alimento: aulas
práticas, visitas técnicas e palestras;
Primeiro mês de aula.
Explicar propósito do TCC – estágio obrigatório;
Primeiro mês de aula.
Salientar sobre faltar 5 dias consecutivos com ônus de perda da
vaga – alunos ingressantes;
Primeiro mês de aula.
Semanalmente ao longo
Acompanhamento semanal de frequência dos alunos;
do semestre.
Explicar sobre contagem de faltas, menções, 75% de presença;
Primeiro mês de aula.
Após o conselho parcial
Reunião de pais – após o conselho intermediário – e análise de notas e
acompanhamento de menores;
frequências dos alunos.
Trote solidário: ração – integração e conscientização social;

Estágio voluntário nos laboratórios da escola;

Primeiro mês de aula.
Durante todo o
semestre: será feito um
processo sele流vo e
acompanhamento
semanal das a流vidades
desenvolvidas pelos
alunos.

Metas associadas:
> Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2018 com base nos dados de 2016

Projeto:

Praticas pedagógicas inovadoras

Responsável(eis):

Roseli Lovato Terrani

Data de Início:

02/02/2017

Data Final:

15/12/2017

Descrição:

Projeto de Coordenação de Curso – 2017 – ETIM

Etec : 172 – Etec de Sapopemba
Professor: Roseli Lovato Terrani
Categoria: III‐F

E‐mail: roseli.terrani01@etec.sp.gov.br

Nº Matrícula: 11679
RG: 21.333.945‐6

A. META(S) ASSOCIADA(S) AO PPG QUE SERÃO TRABALHADAS NO PROJETO:
Coconstruir práticas educativas para no mínimo 30% dos docentes e colaboradores dentro de suas
especificidades até o ano de 2018

B. PONTOS FORTES E FRACOS QUE CONSTAM NO PPG PERTINENTES AO PROJETO:
Pontos Fortes: a localização da escola que é próxima a dois terminais de ônibus; Corpo discente
selecionado e par流cipa流vo; Reconhecimento da qualidade do Ensino pela Comunidade Escolar;
Gestão democrá流ca e par流cipa流va.

Pontos Fracos: Estação de metrô não concluída, falta de quadra poliespor流va e materiais espor流vos,
área insuﬁciente para o refeitório, padronização dos laboratórios de alimentos, equipamentos
quebrados, alunos que transferem o curso para o ensino médio comum devido a problemas
familiares.
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C. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Este projeto tem por obje流vo aprimorar as prá流cas educa流vas dos docentes através de oﬁcinas de
compar流lhamento de saberes, para inovar a perspec流va crí流ca e melhorar a qualidade da
educação.

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
DOCENTE).
Este projeto tem por ﬁnalidade apresentar como tema: “Prá cas pedagógicas inovadoras na escola
técnica Sapopemba”, sob orientação da coordenação. As primeiras ideias e reﬂexões para a pesquisa
surgiram a par流r da necessidade encontrada de novas prá流cas nas aulas, pois observou‐se a
necessidade de compar流lhar saberes em um olhar transdisciplinar entre os componentes.
A Escola Etec de Sapopemba, preocupa‐se com as prá流cas diversiﬁcadas e muitas vezes teorias
descontextualizados e suas metodologias. Entre a prá流ca pedagógica e o contexto social em sua
totalidade são entendidas como a ‘base’ para a a流vidade docente resultando uma ligação com o
saber. Nosso foco será examinar em que medida as prá流cas pedagógicas inovadoras na Etec de
Sapopemba se relacionam com a formação técnica.
E. METODOLOGIA(S)
Apresentaremos os caminhos percorridos para inicia流va do tema. Primeiramente, a exposição da
escolha pela abordagem qualita流va e a relevância do estudo em questão. No segundo momento,
destacaremos a questão principal, que nos mo流vou a pesquisar e os obje流vos que elencamos para
conseguir respondê‐la. No terceiro momento nos prenderemos aos procedimentos de
compar流lhamento de trocas de experiências com o corpo docente da escola, sendo eles os
mul流plicadores de saberes.

F. CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES

PERÍODOS

Planejamento – Alinhamento das bases cien流ﬁcas

02 /02

Planejamento – Criação dos eixos para as séries
Abordagem: uma deﬁnição ampla, um conjunto de intervenções, decisões
e processos, que com certo grau de intencionalidade e sistema流zação,
tratam de alterar a流tudes, culturas, ideias, conteúdos, modelos e prá流cas
pedagógicas.

03/02

Oﬁcinas desenvolvidas pelos docentes.
Da inovação à criação de projetos que busquem converter a escola em um
espaço mais democrá流co, atra流vo e es流mulante

21/05 a 19/08

20/05

26/08 a 29/09
02 a 07/10

Socialização dos projetos
Projeto educa流vo Inovador na perspec流va crí流ca

09/10
01/12

Processo de melhoria da qualidade da educação

04 a 08 /12

Socialização dos resultados
G. RESULTADOS ESPERADOS (QUANTIFICADOS E ATRELADOS ÀS METAS).

Que as prá流cas pedagógicas desenvolvidas a par流r das necessidades possam mostrar aos docentes os
modelos inovadores, além de vivência e melhoria da qualidade de suas prá流cas, e também tornar atra流vas as
aulas para os alunos visando melhoria dos rendimentos escolares. É necessário que haja um controle do
planejamento através de análises e avaliações. Espera‐se com estas prá流cas possamos a流ngir 30% do corpo
docente.

H. ATESTO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO
PRESENTE PROJETO, RESPONSABILIZANDO‐ME PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2017

_________________________________________
Roseli Lovato Terrani

Metas associadas:
> Coconstruir práticas educativas para no mínimo 30% dos docentes e colaboradores dentro de suas especificidades até o ano de 2019

Projeto:

Projeto de Evasão  Curso Técnico em Marketing

Responsável(eis):

Samira da Costa

Data de Início:

06/02/2017

Data Final:

21/12/2017

Descrição:

A. META(S) ASSOCIADA(S) AO PPG QUE SERÃO TRABALHADAS NO PROJETO:
Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até
2020 com base nos dados de 2015
Aumentar em 10% o índice de inscritos no ves流bulinho até 2018, com base nos dados de 2020.
B. PONTOS FORTES E FRACOS QUE CONSTAM NO PPG PERTINENTES AO PROJETO:
Por possuir uma gestão participativa, com toda a comunidade escolar participando das principais decisões
estratégicas da Unidade Escolar, o projeto abaixo apresenta oportunidades de sucesso, devido ao amplo espaço
de trabalho da coordenação, assim como coconstrução das metas propostas, e ainda, a manutenção da maior
parte da equipe docente fortalece às práticas educativas desenvolvidas dentro da proposta de curso.

Embora a escola apresente alguns dados não tão positivos com relação ao índice de permanência de alunos no
curso técnico do período noturno, este projeto propõe ações que buscam ampliar este índice bem como garantir
melhores dados de procura pelo curso técnico.

C. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Assessorar professores e alunos durante o processo de ensino aprendizagem; possibilitar e
organizar a流vidades extraclasse que aumentem o interesse discente e possibilite a relação do que
se vê em sala de aula com o que existe nas empresas; planejar e acompanhar a流vidades
educacionais; par流cipar e acompanhar as a流vidades de recuperação con䉜�nua dos discentes,
incluindo os programas de progressão parcial; mediar possíveis conﬂitos entre discentes e
docentes; buscar melhorias para a consolidação e contribuir no combate à evasão. Assessorar no
processo de organização das estratégias de divulgação do processo sele流vo semestral
(Ves流bulinho).
D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
DOCENTE).
Este projeto se jus流ﬁca pela necessidade de evidenciar o curso que pouco é ofertado na rede, assim
como na região. Um trabalho que se propõe aproximar alunos e professores dos projetos da
unidade, bem como estabelecer um espaço de a流vidades extracurriculares representa uma
ferramenta estratégica para somar‐se aos pontos fortes desta gestão democrá流ca.
Além disso, de acordo com os dados esta䉜�s流cos, o curso (que possui muito potencial devido sua
exclusividade) se apresenta de maneira frágil, devido à sua procura e algumas perdas ao longo dos
semestres, por isso a importância da ações focadas para o fortalecimento e aumento da
permanência dos alunos.
E. METODOLOGIA(S)
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Para o alcance de tais obje流vos, será preciso a realização de reuniões periódicas com os professores;
reuniões semanais com a equipe gestora; reunião de pais semestralmente; busca de parcerias para
inserção dos alunos no mercado de trabalho, por meio de contatos telefônicos, via email, ou visitas
(seja da empresa na escola ou da escola na empresa); projetos acadêmicos que visem a divulgação
do curso, incluindo o uso de mídias sociais, e publicações em jornais de bairro, no período de
inscrição para o ves流bulinho. Todas estas reuniões terão suas atas disponibilizadas por email para
todos os professores e coordenadores a ﬁm de ampliar e viabilizar a comunicação 360°, além de
estarem disponíveis nos livros ata de curso. Será ainda realizada uma pesquisa de sa流sfação
discente com relação ao desenvolvimento das aulas e do desempenho da coordenação de curso a
ﬁm de ser u流lizada como ferramenta de gerenciamento do que está sendo desenvolvido, e de
gestão para possíveis replanejamentos na metade do ano.
No que tange ao aumento da permanência do aluno na escola, é preciso ser feito um
acompanhamento de faltas, semanalmente, para que o contate a ﬁm de diagnos流car o mo流vo da
ausência e viabilizar o retorno, ou ainda, o acompanhamento domiciliar para este discente.

F. CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES
Planejamento escolar
Aula Inaugural
Levantamento de alunos ausentes.
Acompanhamento do diário de classe.
Levantamento das progressões parciais.
Reunião com a equipe de gestão.
Levantamento de alunos ausentes.
Acompanhamento do diário de classe.
Reunião com os representantes discentes
Levantamento de alunos ausentes.

PERÍODOS
02/02 e 03/02
06/02
10/02
13/02 a 17/02
15/02
17/02
20/02 a 24/02

Acompanhamento do diário de classe.
Recebimento dos Planos de Trabalho Docente, correção, análise e entrega
à coordenação pedagógica

06/03 a 20/03

Reunião com a equipe de gestão.

01, 15 e 29/03

Reunião de curso
Levantamento de alunos ausentes.
Acompanhamento do diário de classe.

24/02

06 a 10/03
03, 10, 17, 24 e 31/03

Reunião com a equipe de gestão.
Preparação para o conselho de classe parcial.

12 e 26/04

Acompanhamento das progressões parciais.
Levantamento de alunos ausentes.

10/04 a 20/04

Acompanhamento do diário de classe.
Planejamento para proposta de divulgação do curso. Ves流bulinho/2017‐2º.
Coordenadas para alunos e professores acerca da Semana Paulo Freire
integrada à Semana de Marke流ng e Ação Social.

11, 18 e 25/04

A流vidade extraclasse: Semana de Marke流ng

08/05 a 12/05

Reunião com a equipe de gestão.
Reunião com os representantes discentes – diretrizes para a Festa Junina.
Levantamento de alunos ausentes.
Acompanhamento do diário de classe.
Reunião de curso – avaliações ﬁnais
Acompanhamento das apresentações dos trabalhos de conclusão de curso
em marke流ng.
Reunião com a equipe de gestão.
Levantamento de alunos ausentes.

10/04 a 13/04
10 e 24/05
15/05 a 19/05
5, 12, 19 e 26/05
05/06 a 09/06
26/06 a 30/06
8 e 22/06

Acompanhamento do diário de classe.
Finalização das progressões parciais.

2, 9, 23 e 30/06

Preparação para o conselho de classe ﬁnal.

19/06 a 23/06

Planejamento escolar

03/07

Aula Inaugural
Levantamento de alunos ausentes.

20/07

Acompanhamento do diário de classe.

28/07

Reunião com a equipe de gestão.

26/07

Levantamento das progressões parciais.

31/07 a 04/08

Reunião com a equipe de gestão.
Recebimento dos Planos de Trabalho Docente, correção, análise e entrega
à coordenação pedagógica

20/08 a 20/09

09 e 23/08

Reunião com representantes discentes.
Levantamento de alunos ausentes.

07 a 11/08

Acompanhamento do diário de classe.

4, 11, 18 e 25/08

Reunião com a equipe de gestão.
Planejamento para proposta de divulgação do curso. Ves流bulinho/2018‐1º.
Reunião de curso – acompanhamento dos métodos avalia流vos e
alinhamento para a feira tecnológica
Levantamento de alunos ausentes.

06 e 20/09
11/09 a 15/09
18/09 a 22/09

Acompanhamento do diário de classe.
Preparação para o conselho de classe parcial.

01, 15, 22 e 29/09

Acompanhamento das progressões parciais.

18/09 a 22/09

Reunião com a equipe de gestão.
Levantamento de alunos ausentes.
Acompanhamento do diário de classe.
Reunião com a equipe de gestão.

04 e 18/10
5, 19 e 26/10
01 e 22/11

Reunião de curso.
Levantamento de alunos ausentes.

27/11 a 30/11

Acompanhamento do diário de classe.

10, 17 e 24/11

Finalização das progressões parciais.

27/11 a 01/12

Reunião com a equipe de gestão.
Levantamento de alunos ausentes.

06/12

Acompanhamento do diário de classe.
Acompanhamento das apresentações dos trabalhos de conclusão de curso
em marke流ng.

04/12 a 08/12

Preparação para o conselho de classe ﬁnal

30/11 a 08/12

Planejamento Escolar

01 e 13/12

02 e 14/12

G. RESULTADOS ESPERADOS (QUANTIFICADOS E ATRELADOS ÀS METAS).
A par流r da execução deste projeto, espera‐se o aumento da visibilidade do curso pela comunidade e
em 10% da demanda; aumento em 50% do índice de permanência do aluno, de acordo com a
exigência da coordenação do ensino médio e técnico. Maior integração entre alunos e professores
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exigência da coordenação do ensino médio e técnico. Maior integração entre alunos e professores
com os projetos desenvolvidos a ﬁm de garan流r o desenvolvimento das competências, além de
formar cidadãos capazes de transformar e interagir com a sociedade, mercado de trabalho; e ainda,
obter 80% de sa流sfação discente nas pesquisas semestrais.
Metas associadas:
> Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2018 com base nos dados de 2016
> Aumentar em 10% o índice de inscritos no vestibulinho até 2020, com base nos dados do 1º semestre de 2017.

Projeto:

Projeto de Evasão Curso Técnico de Administração

Responsável(eis):

Samira da Costa

Data de Início:

06/02/2017

Data Final:

21/12/2017

Descrição:

A. META(S) ASSOCIADA(S) AO PPG QUE SERÃO TRABALHADAS NO PROJETO:
Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até
2020 com base nos dados de 2015
Aumentar em 10% o índice de inscritos no ves流bulinho até 2018, com base nos dados de 2020.
B. PONTOS FORTES E FRACOS QUE CONSTAM NO PPG PERTINENTES AO PROJETO:
Por possuir uma gestão participativa, com toda a comunidade escolar participando das principais decisões
estratégicas da Unidade Escolar, o projeto abaixo apresenta oportunidades de sucesso, devido ao amplo espaço
de trabalho da coordenação, assim como coconstrução das metas propostas, e ainda, a manutenção da maior
parte da equipe docente fortalece às práticas educativas desenvolvidas dentro da proposta de curso.

Embora a escola apresente alguns dados não tão positivos com relação ao índice de permanência de alunos no
curso técnico do período noturno, este projeto propõe ações que buscam ampliar este índice bem como garantir
melhores dados de procura pelo curso técnico.

C. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Assessorar professores e alunos durante o processo de ensino aprendizagem; possibilitar e
organizar a流vidades extraclasse que aumentem o interesse discente e possibilite a relação do que
se vê em sala de aula com o que existe nas empresas; planejar e acompanhar a流vidades
educacionais; par流cipar e acompanhar as a流vidades de recuperação con䉜�nua dos discentes,
incluindo os programas de progressão parcial; mediar possíveis conﬂitos entre discentes e
docentes; buscar melhorias para a consolidação e contribuir no combate à evasão. Assessorar no
processo de organização das estratégias de divulgação do processo sele流vo semestral
(Ves流bulinho).
D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
DOCENTE).
Este projeto se jus流ﬁca pela necessidade de evidenciar o curso que pouco é ofertado na rede, assim
como na região. Um trabalho que se propõe aproximar alunos e professores dos projetos da
unidade, bem como estabelecer um espaço de a流vidades extracurriculares representa uma
ferramenta estratégica para somar‐se aos pontos fortes desta gestão democrá流ca.
Além disso, de acordo com os dados esta䉜�s流cos, o curso (que possui muito potencial devido sua
exclusividade) se apresenta de maneira frágil, devido à sua procura e algumas perdas ao longo dos
semestres, por isso a importância da ações focadas para o fortalecimento e aumento da
permanência dos alunos.
E. METODOLOGIA(S)
Para o alcance de tais obje流vos, será preciso a realização de reuniões periódicas com os professores;
reuniões semanais com a equipe gestora; reunião de pais semestralmente; busca de parcerias para
inserção dos alunos no mercado de trabalho, por meio de contatos telefônicos, via email, ou visitas
(seja da empresa na escola ou da escola na empresa); projetos acadêmicos que visem a divulgação
do curso, incluindo o uso de mídias sociais, e publicações em jornais de bairro, no período de
inscrição para o ves流bulinho. Todas estas reuniões terão suas atas disponibilizadas por email para
todos os professores e coordenadores a ﬁm de ampliar e viabilizar a comunicação 360°, além de
estarem disponíveis nos livros ata de curso. Será ainda realizada uma pesquisa de sa流sfação
discente com relação ao desenvolvimento das aulas e do desempenho da coordenação de curso a
ﬁm de ser u流lizada como ferramenta de gerenciamento do que está sendo desenvolvido, e de
gestão para possíveis replanejamentos na metade do ano.
No que tange ao aumento da permanência do aluno na escola, é preciso ser feito um
acompanhamento de faltas, semanalmente, para que o contate a ﬁm de diagnos流car o mo流vo da
ausência e viabilizar o retorno, ou ainda, o acompanhamento domiciliar para este discente.

F. CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES
Planejamento escolar
Aula Inaugural
Levantamento de alunos ausentes.
Acompanhamento do diário de classe.
Levantamento das progressões parciais.
Reunião com a equipe de gestão.
Levantamento de alunos ausentes.
Acompanhamento do diário de classe.
Reunião com os representantes discentes
Levantamento de alunos ausentes.

PERÍODOS
02/02 e 03/02
06/02
10/02
13/02 a 17/02
15/02
17/02
20/02 a 24/02

Acompanhamento do diário de classe.
Recebimento dos Planos de Trabalho Docente, correção, análise e entrega
à coordenação pedagógica

06/03 a 20/03

Reunião com a equipe de gestão.

01, 15 e 29/03

Reunião de curso
Levantamento de alunos ausentes.
Acompanhamento do diário de classe.

24/02

06 a 10/03
03, 10, 17, 24 e 31/03

Reunião com a equipe de gestão.
Preparação para o conselho de classe parcial.

12 e 26/04

Acompanhamento das progressões parciais.
Levantamento de alunos ausentes.

10/04 a 20/04

Acompanhamento do diário de classe.
Planejamento para proposta de divulgação do curso. Ves流bulinho/2017‐2º.
Coordenadas para alunos e professores acerca da Semana Paulo Freire
integrada à Semana de Marke流ng e Ação Social.

11, 18 e 25/04

A流vidade extraclasse: Semana de Marke流ng

08/05 a 12/05

Reunião com a equipe de gestão.
Reunião com os representantes discentes – diretrizes para a Festa Junina.
Levantamento de alunos ausentes.
Acompanhamento do diário de classe.
Reunião de curso – avaliações ﬁnais
Acompanhamento das apresentações dos trabalhos de conclusão de curso
em marke流ng.
Reunião com a equipe de gestão.
Levantamento de alunos ausentes.

10/04 a 13/04
10 e 24/05
15/05 a 19/05
5, 12, 19 e 26/05
05/06 a 09/06
26/06 a 30/06
8 e 22/06

Acompanhamento do diário de classe.
Finalização das progressões parciais.

2, 9, 23 e 30/06

Preparação para o conselho de classe ﬁnal.

19/06 a 23/06

Planejamento escolar
Aula Inaugural

03/07
20/07
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Aula Inaugural
Levantamento de alunos ausentes.

20/07

Acompanhamento do diário de classe.

28/07

Reunião com a equipe de gestão.

26/07

Levantamento das progressões parciais.

31/07 a 04/08

Reunião com a equipe de gestão.
Recebimento dos Planos de Trabalho Docente, correção, análise e entrega
à coordenação pedagógica

09 e 23/08
20/08 a 20/09

Reunião com representantes discentes.
Levantamento de alunos ausentes.

07 a 11/08

Acompanhamento do diário de classe.

4, 11, 18 e 25/08

Reunião com a equipe de gestão.

06 e 20/09

Planejamento para proposta de divulgação do curso. Ves流bulinho/2018‐1º.
Reunião de curso – acompanhamento dos métodos avalia流vos e
alinhamento para a feira tecnológica
Levantamento de alunos ausentes.

11/09 a 15/09
18/09 a 22/09

Acompanhamento do diário de classe.
Preparação para o conselho de classe parcial.

01, 15, 22 e 29/09

Acompanhamento das progressões parciais.

18/09 a 22/09

Reunião com a equipe de gestão.
Levantamento de alunos ausentes.

04 e 18/10

Acompanhamento do diário de classe.

5, 19 e 26/10

Reunião com a equipe de gestão.

01 e 22/11

Reunião de curso.
Levantamento de alunos ausentes.

27/11 a 30/11

Acompanhamento do diário de classe.

10, 17 e 24/11

Finalização das progressões parciais.

27/11 a 01/12

Reunião com a equipe de gestão.
Levantamento de alunos ausentes.

06/12

Acompanhamento do diário de classe.
Acompanhamento das apresentações dos trabalhos de conclusão de curso
em marke流ng.

04/12 a 08/12

Preparação para o conselho de classe ﬁnal

30/11 a 08/12

Planejamento Escolar

01 e 13/12

02 e 14/12

G. RESULTADOS ESPERADOS (QUANTIFICADOS E ATRELADOS ÀS METAS).
A par流r da execução deste projeto, espera‐se o aumento da visibilidade do curso pela comunidade e
em 10% da demanda; aumento em 50% do índice de permanência do aluno, de acordo com a
exigência da coordenação do ensino médio e técnico. Maior integração entre alunos e professores
com os projetos desenvolvidos a ﬁm de garan流r o desenvolvimento das competências, além de
formar cidadãos capazes de transformar e interagir com a sociedade, mercado de trabalho; e ainda,
obter 80% de sa流sfação discente nas pesquisas semestrais.
Metas associadas:
> Aumentar em 10% o índice de inscritos no vestibulinho até 2020, com base nos dados do 1º semestre de 2017.
> Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2018 com base nos dados de 2016

Projeto:

Redução da Evasão Escolar  Curso Técnico em Recursos Humanos

Responsável(eis):

Priscila Pincela Garcia

Data de Início:

06/02/2017

Data Final:

21/12/2017

Descrição:

A. META(S) ASSOCIADA(S) AO PPG QUE SERÃO TRABALHADAS NO PROJETO:

REDUÇÃO DA EVASÃO
B. PONTOS FORTES E FRACOS QUE CONSTAM NO PPG PERTINENTES AO PROJETO:

Fraco: Percentual de evasão deve ser revisto; pouco tempo para atuação no projeto.
Forte: comprome流mento equipe coordenação; aumento nas matrículas e visibilidade do curso
C. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Criar consciência e senso de comprome流mento junto aos docentes das dinâmicas especíﬁcas da
escola, do perﬁl dos alunos e do trabalho do coordenador de área. Entrega de parâmetros
essenciais ao trabalho coordenador.

Minimizar o custo do tempo perdido por atraso na entrega de trabalho dos docentes (NSA), PTD,
registros, através de conscien流zação de seu trabalho e lançamentos devidos; a falta dos mesmos
gera para a coordenação uma falta de parametrização para ações mais eﬁcazes contra evasão,
(como procurar um aluno que pode ser es流mulado a ﬁcar no curso devido a diﬁculdades de
aprendizagem, diﬁculdades de horários, diﬁculdades diversas que estão ao alcance do
coordenador, mas se trabalhadas logo e até junto a professores, o que demanda tempo).

Propor aos docentes aulas e dinâmicas mais es流mulantes ao aluno para o mesmo não se ater a
conteudismos somente, mas a dinâmicas prá流cas do aprendizado dos componentes em a流vidades
mais interdisciplinares (projeto do planejamento 2017 dias 02 e 03/02/17); visitas técnicas e
palestras são propostos, porém os alunos da CD se mostram meio apá流cos a estas dinâmicas por
falta de interesse e visão e de tempo para par流cipar em horários alterna流vos.

Flexibilizar e o流mizar o tempo do aluno dentro da dinâmica da CD, e suas diﬁculdades de acesso ao
horários, devido a trânsito, trabalho longe, etc...através de abertura de portão em horário
alterna流vo; também es流mular o aluno a se organizar com seu tempo e acompanhar o curso com a
colaboração de outros alunos e do professor.

Trazer egressos da ETEC de outros cursos através de vagas remanescentes para incen流vo e
aumento da interação humana que ajuda muito no processo socializador do curso, e colaboração.
D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
DOCENTE).

O presente se jus流ﬁca dada a importância de dados para subsidiar intervenções rápidas no processo
de acompanhamento do aluno e sua ausência ao curso, por isso a importância de lançamentos no
NSA; Porém nem sempre o sistema NSA está disponível ao professor e ao coordenador no tempo
hábil, em real tempo; e fora do contexto há menor chance de trabalho eﬁcaz na triagem e trabalho
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hábil, em real tempo; e fora do contexto há menor chance de trabalho eﬁcaz na triagem e trabalho
no processo de recuperação e acompanhamento do aluno; se faz necessário um esforço maior
cole流vamente por parte de docentes, coordenação e estrutura como internet por exemplo, sistema
que funcione.
É importante projetar sobre outros indicadores que atrapalham a permanência do aluno:
a variável de horário de trabalho x escola (atrasos e faltas por não chegar em tempo) trazendo
deses䉜�mulo ao aluno;
a variável segurança local, pois a escola é uma área de risco com muitas ocorrências de assaltos.
A intervenção aqui tem sua importância no local e estrutura da CD aliado ao esforço da
coordenação em ﬂexibilizar o máximo a entrada do aluno que se prejudica com as faltas/aula devido
aos atrasos e es流mular o mesmo a enfrentar os desaﬁos diários da vida co流diana, uma delas a falta
de segurança. Jus流ﬁca‐se mencionar a importância do professor em sala de aula pois aos alunos que
se esforçam em vir, chegar e não ter professor é muito deses流mulante; e também professores novos
que são bons, mas necessitam de maior experiência trazem uma instabilidade na sa流sfação com o
curso.

Também é importante lembrar que a entrada de egressos por vagas remanescentes auxilia o
processo de socialização, controle e colaboração no curso, devido a alunos mais experimentados na
dinâmica da ETEC e comprome流dos com aprendizado.

E. METODOLOGIA(S)

PLANEJAR Planejamento de aulas com projeto Portfólio RH (vide planejamento 2017
1ºsemestre)

AVALIAÇÃO: LNT Pauta em reunião de planejamento sobre NSA, levantamento de
necessidades de TREINAMENTO e intervenções.

INTERVENÇÃO CONDIÇÕES FÍSICAS:

COOPERAÇÂO Atuar junto a sede a estruturação de maquinário para os docentes
poderem ter acesso mais rápido de chamadas e consultas ao sistema NSA; melhorar o
maquinário e manutenção nas CD de tecnologias e equipamentos.

AÇÃO DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃOEXECUÇÃO:

Reuniões para alinhar as dinâmicas específicas da CD e do Curso, e dos perfis de
sala e alunos.
Informativos constantes sob forma de emails, alertas (NSA), telemensagens, e
caderno de comunicação interno se fazem sempre necessários;
Reunião para discutir projetos da escola (Paulo Freire, Ação Social e outras) para
atrelar a programas e ou projetos do RH e estimular projetos de aulas práticas.
Acompanhar projetos interdisciplinares nas reuniões e pelos meios propostos de
comunicação;
Atuar em grande cooperação junto ao RH para manutenção de professores no
quadro do curso, evitando falta de algum componente;
Reposições de aulas rápidas e eficientes, planos extras de aula com continuidade do
assunto posterior
Reuniões constantes com representantes discentes para esclarecimentos e atenção
as necessidades de atendimento as necessidades das turmas;
Preparar contato com alunos egressos e provas de vagas remanescentes, em
havendo vagas.

F. CRONOGRAMA DO PROJETO
**ATIVIDADES

PERÍODOS
Fevereiro

01/02/2017‐ RP‐ Entrega aos professores do Curso pré pauta do
planejamento para discussão;
02 e 03/02/2017‐ Planejamento para discussão das a流vidades, projetos a
ser desenvolvidos e conscien流zação do trabalho em equipe para o bom
andamento do Curso e redução do índice de insa流sfação por uma variável
que é a per流nência do curso e sua relevância na vida prá流ca e proﬁssional
do aluno;discussão dos gargalos das dinâmicas e estruturas da CD e da
ação coopera流va dos docentes para viabilizar um ambiente cada vez mais
harmônico.
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06/02/2017‐ abertura do processo de vagas remanescentes, contato com
ex‐alunos com potencial. Elaboração de questões e aplicação da prova
13/02; resultado 15/02; início 20/02; ‐

23/02‐ Projeto de Socialização no Curso de RH‐ componentes DHO‐PPML‐
PCS‐integração dos módulos – recepção aos novos alunos de vagas
remanescentes.

De 20‐24/02/2017‐ reunião de área com docentes para retomada de
projetos e discussão de a流vidades e informes dos projetos e propostas

21/02 – Reunião com representantes discentes
13‐17/03/2017 ‐ reunião de área com docentes para retomada de projetos
e discussão de a流vidades e informes dos projetos e propostas
Preparação para Ação Social‐Paulo Freire ‐ reunião discente/docente data
a deﬁnir

Março

10‐13/04/2016 ‐ reunião de área com docentes para retomada de projetos
e discussão de a流vidades e informes dos projetos e propostas
(reavaliação)‐
18/04‐ reunião sobre avaliações e recuperações de alunos ‐previa para
conselho
Abril

11/04‐ reunião com representantes discentes
Preparação para Ação Social/Paulo Freire‐reunião discente/docente data a
deﬁnir

15‐19/05/2017‐ reunião de área com docentes para retomada de projetos
e discussão de a流vidades e informes dos projetos e propostas
2‐5/05/2017‐ SEMANA PAULO FREIRE

Maio

06/05‐ AÇÃO SOCIAL NA ETEC SAPOPEMBA –
20/05‐Reunião pedagógica
12‐16/06/2017‐ reunião de área com docentes para retomada de projetos
e discussão de a流vidades e informes dos projetos e propostas‐reavaliação

13/06‐ reunião com representantes discentes

Junho

19‐23/6/2017‐ reunião com docentes e avaliação, levantamentos e
intervenções diversas.

Julho

03/07‐ Planejamento‐ balanço e reavaliação

**Sujeito a alterações nas datas e inclusões de reuniões

Nas reuniões de área com docentes serão tratados todos os assuntos
descritos e conjuntamente trabalhados; serão feitos informa流vos e
discu流dos os projetos do Calendário da ETEC como Ação Social e outros
que podem ser especíﬁcos da CD.
Nas reuniões com discentes serão feitas discussões , informes sobre
projetos, diagnós流cos e acompanhamento das bases, bem como auxílio
aos alunos em suas especíﬁcas necessidades de acordo com o perﬁl da sala
e dentro da dinâmica de nossa escola, repassando aos docentes as
necessidades deles, através dos canais de comunicação propostos na
metodologia.
G. RESULTADOS ESPERADOS
Através das ações de intervenção esperamos reduzir a evasão, mas ainda com parâmetros a
observar em relação a percentuais. O curso teve uma grande perda no semestre de alunos e ainda
tem alunos saindo por ingresso ao ensino superior, portanto meta é ﬁcar dentro do mínimo
es流pulado para evasão de alunos,
Metas associadas:
> Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2018 com base nos dados de 2016

Projeto:

Redução da Evasão Escolar  Curso Técnico de Logística

Responsável(eis):

Joyce Mendes da Silva

Data de Início:

06/02/2017

Data Final:

21/12/2017

Descrição:

A. META(S) ASSOCIADA(S) AO PPG QUE SERÃO TRABALHADAS NO PROJETO: Meta 2: Ampliar e
melhorar a Visibilidade da escola.; 3) Reduzir o índice de evasão, aumentando a permanência do
aluno na escola.
B. PONTOS FORTES E FRACOS QUE CONSTAM NO PPG PERTINENTES AO PROJETO:
Pontos Fortes:
corpo docente qualificado; equipe de coordenação engajada e comprometida;
gestão participativa, aulas práticas, projetos desenvolvidos;

Pontos Fracos

evasão escolar
manutenção dos equipamentos da escola
estratégia para melhorar a visibilidade da escola
C. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
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Dar continuidade ao trabalho de 2016, observando aquilo que não trouxe resultados
positivos e corrigindo, melhorando o que trouxe bons resultados e implementando
algumas mudanças para que o curso continue atrativo.

D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
DOCENTE).
O curso técnico em Logística tem apresentado bons resultados tanto em relação a
formação de alunos, quanto a entrada de novos alunos. Dessa forma, fazse necessária a
presença do coordenador de curso, para dar continuidade ao trabalho já realizado.
E. METODOLOGIA(S)
O trabalho do coordenador de curso de classe descentralizada corresponde ao pronto
atendimento de professores e alunos. Dessa forma, é função do coordenador no início de
cada semestre, apresentar a escola aos alunos iniciantes, através de uma aula inaugural,
esclarecendo as normas e regimentos da escola e da ETEC. Recepcionar os professores
novos. Observar a chegada de todos os professores, para se certificar de que todos estão
na unidade no horário certo. Cuidar para que as horas aulas sejam cumpridas com
precisão. Ajudar os docentes na condução de projetos. Auxiliar os professores no uso dos
equipamentos disponíveis. Atender os discentes e resolver possíveis problemas relatados
por eles. Controlar a entrega dos Planejamento de Trabalho Docente e Atividade Extra por
todos os professores e verificar se há alguma divergência daquilo que foi orientado e, se
necessário, solicitar a correção. Preencher a ficha de acompanhamento do PTD Participar
das reuniões com a Coordenação Pedagógica e Direção e transmitir aos professores,
quando necessário, os assuntos deliberados nelas. Controlar o preenchimento de diários,
via NSA e observar se condiz com o PTD do professor.

F. CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES

PERÍODOS

Aula inaugural, acolhimento de professores novos

06/02

Controlar a entrega de PTDs

FevereiroMarço/JulhoSetembro

Controlar o preenchimento do NSA

FevereiroDezembro

Auxiliar nos projetos dos docentes

FevereiroDezembro

Controlar as aulas dadas e reposições

FevereiroDezembro

G. RESULTADOS ESPERADOS (QUANTIFICADOS E ATRELADOS ÀS METAS).
Espera‐se, ao ﬁnal do projeto, uma ampliação em pelo menos 50% da visibilidade da escola, além
de uma redução de pelo menos 5% da evasão em 2017, comparada com 2016.

Metas associadas:
> Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2018 com base nos dados de 2016

Projeto:

Projeto de Evasão Escola Curso Técnico em Serviços Jurídicos

Responsável(eis):

Roberta Queiroz

Data de Início:

06/02/2017

Data Final:

21/12/2017

Descrição:

A. META(S) ASSOCIADA(S) AO PPG QUE SERÃO TRABALHADAS NO PROJETO:
REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE EVASÃO ESCOLAR.
B. PONTOS FORTES E FRACOS QUE CONSTAM NO PPG PERTINENTES AO
PROJETO:

EQUIPE INTEGRADA.
PROFESSORES QUALIFICADOS.
EVASÃO.

C. OBJETIVO(S) DO PROJETO: DIMINUIR A EVASÃO.
D. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES
ESCOLHIDOS PELO DOCENTE).
DEVIDO AO ELEVADO ÍNDICE DE DESISTÊNCIA DOS ALUNOS DO PERÍODO
NOTURNO, A CLASSE DESCENTRALIZADA IRÁ PROPOR PALESTRAS
MOTIVACIONAIS E DEPOIMENTOS DE EXALUNOS. É VIÁVEL TAL PROPOSTA PARA
ESTIMULAR OS ALUNOS A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.
E. METODOLOGIA(S)

PALESTRA INAUGURAL EXPLICANDO O QUE É O CURSO E AS VANTAGENS
DE SE TORNAR UM PROFISSIONAL;
TRAZER EXALUNOS PARA DAR DEPOIMENTOS DA SUA TRAJETÓRIA
PROFISSIONAL;
DEMONSTRAR AS VANTAGENS DOS CURSOS TÉCNICOS E DO CERTIFICADO
DA ETEC;
APRESENTAR O CURRÍCULO DOS PROFESSORES;
DEMONSTRAR A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO EM MEIO À SOCIEDADE.
COMUNHÃO DE FALAS PROFISSIONAIS.

F. CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES
PALESTRA INAUGURAL
PARTICIPAÇÃO NOS
ATIVIDADES

PROJETOS

E

FEEDBACK

PERÍODOS
FEVEREIRO
JULHO.
DAS FEVEREIRO
DEZEMBRO.

E
ATÉ
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G. RESULTADOS ESPERADOS (QUANTIFICADOS E ATRELADOS ÀS METAS).

AUMENTAR EM 10% A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DO PERÍODO NOTURNO NA
CLASSE DESCENTRALIZADA.
MANTER O ALUNO MOTIVADO A APRENDER.
Metas associadas:
> Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2018 com base nos dados de 2016

Projeto:

DESFILE DE MODA  PROJETO TRANSDISCIPLINAR

Responsável(eis):

ANDRÉ LUIZ DIAS LEITE

Data de Início:

24/07/2017

Data Final:

18/12/2017

Descrição:

ROJETO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A ETEC JOSÉ ROCHA MENDES
TÍTULO DO PROJETO: DESFILE DE MODA  CURSO TÉCNICO DE EVENTOS E CURSO TÉCNICO DE MODELAGEM VESTUÁRIA

OBJETIVOS:
REALIZAR O DESFILE DE MODA (TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MODELAGEM VESTUÁRIA EM LOCAL DE PROPAGAÇÃO DE CULTURA E ARTE.

JUSTIFICATIVA:
TRABALHAR A INTERDISCIPLINARIDADE E A TRANSDISCIPLINARIDADE VISANDO A ELABORAÇÃO DE UM EVENTO DE MÉDIO PORTE EM UM LOCAL DE CUNHO ARTÍSTICO E CULTURAL.
METODOLOGIA:
ELABORAÇÃO DO BRIEFING, ENCONTRO ENTRE ALUNOS DA ETEC DE SAPOPEMBA E ETEC JOSÉ ROCHA MENDES, COMPRA DE INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO,REDAÇÃO DO PROJETO ESCRITO E REALIZAÇÃO DO PROJETO NA PRÁTICA.
RESULTADOS ESPERADOS:

AUMENTAR A VISIBILIDADE DOS CURSOS;
FORTALECIMENTO DO TRABALHO EM EQUIPE.

CRONOGRAMA:
JULHO: ENCONTRO DOS ALUNOS DAS ETECS PARTICIPANTES, ELABORAÇÃO DO BRIEFING E DEFINIÇÃO DO LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO;
AGOSTO: ENCONTRO DOS ALUNOS DAS ETECS PARTICIPANTES E BUSCA DE PARCERIAS;
SETEMBRO: REALIZAÇÃO DO PROJETO ESCRITO;
OUTUBRO: ENCONTRO DOS ALUNOS DAS ETECS PARTICIPANTES E PROJETO PROJETO ESCRITO;
NOVEMBRO: COMPRA DOS INSUMOS;
DEZEMBRO: REALIZAÇÃO DO EVENTO.

Metas associadas:
> Aumentar em 10% o índice de inscritos no vestibulinho até 2020, com base nos dados do 1º semestre de 2017.
> Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2018 com base nos dados de 2016

Projeto:

MÍDIAS SOCIAIS – UM OLHAR PARA O FUTURO

Responsável(eis):

Antonio da Rocha Cavalcante Junior, Flávia Paes do Amaral Cassemiro e José Luiz Alves Santos Júnior

Data de Início:

20/02/2017

Data Final:

03/10/2017

Descrição:

MÍDIAS SOCIAIS – UM OLHAR PARA O FUTURO

RESPONSÁVEIS: Antonio da Rocha Cavalcante Junior, Flávia Paes do Amaral Cassemiro e José Luiz Alves Santos Júnior

RESUMO
O projeto Mídias Sociais – Um Olhar Para o Futuro surgiu a partir da observação/reflexão das mídias sociais já existentes em nossa unidade (Site, Facebook, Instagram, Blog “Na Mosca” e Twitter) e da possibilidade de fortalecer e expandir essas conexões para outras plataformas
digitais, facilitando a comunicação com a comunidade escolar e aumentando a visibilidade de nossa escola. Além dos conteúdos já abordados, utilizaremos como temática principal as comemorações de 10 anos da nossa Etec, seus atores e estórias.

OBJETIVOS
 Verificar o posicionamento das mídias sociais já existentes.
 Fortalecer as mídias sociais que possuem um número menor de seguidores.
 Identificar novas mídias e inserir nossa instituição.
 Buscar parcerias para o desenvolvimento de promoções.

JUSTIFICATIVA
O Mídias Sociais – Um Olhar Para o Futuro trará diversos benefícios à nossa instituição, desde o fortalecimento das mídias sociais já existentes até à implantação de novas mídias. Além disso o projeto proporcionará o aumento da visibilidade da instituição e a interação no ambiente
escolar.

METODOLOGIA
Durante a execução deste projeto nós utilizaremos de diversas linguagens para abordar determinada Mídia Social, tendo como temática principal os 10 anos da Etec de Sapopemba, suas estórias e atores que juntos construíram sua História.
Atualmente, a mídia social de maior destaque em nossa unidade é nossa página no Facebook, onde contamos com o maior número de acessos, seguidores e envolvimento em nossas publicações. Além das temáticas já abordadas em nosso cotidiano, utilizaremos essa ferramenta mais
o Instagram como instrumento de reconhecimento, agradecimento e homenagem aos noss@s colaborador@s. A ideia principal é publicar fotos dos talentos atuais, uma breve descrição da pessoa e, se ela se sentir à vontade, uma lembrança vivenciada na escola e um desejo para os
próximos anos, acompanhado da #EtecdeSapopemba10anos (hashtag).
No dia do aniversário da Etec, entregaremos a Fotografia impressa para os homenagead@s, como recordação.
Para os nossos alun@s e exalun@s vamos solicitar através das nossas mídias sociais, vídeos com depoimentos, estórias e vivências em sua passagem pela unidade e que talvez tenha marcado sua história e contribuído em sua formação cidadã, acadêmica e profissional.
Vamos destinar as publicações de nosso Blog “Na mosca” para as estórias e curiosidades diversas que ocorreram ao longo dessa década, sejam elas de exalun@s, alun@s, pais, professor@s, funcionári@s, entre outros.
Por fim, pesquisar e inserir novas plataformas digitais para a nossa unidade de ensino.

RESULTADOS ESPERADOS

 Conseguir novos seguidores.
 Aumentar nossa visibilidade.
 Fortificar nossa identidade.

METAS
 Aumentar o número de seguidores.
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 Aumentar o número de seguidores.
 Inserir os seguidores de uma determinada mídia, como por exemplo do Facebook, em nossas outras plataformas digitais.
 Ampliar o envolvimento de nossos seguidores em nossas publicações.
 Apontar novas oportunidades de parcerias para a unidade escolar.

RECURSOS NECESSÁRIOS
 Computadores com internet e impressora
 Papel Fotográfico
 Envelopes
 Brindes (Disponibilizados pelos Parceiros)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Atividade
Verificar a atual situação de nossas mídias sociais.
Criar estratégias de fortalecimento das mídias sociais
com número de seguidores.
Pesquisa sobre novas plataformas digitais a serem
inseridas em nossa instituição.
Buscar Parcerias
Conjunto de ações a serem desenvolvidas em nossas
mídias sociais
Organizar, imprimir e presentear nossos
colaboradores com sua fotografia.

Período
Fevereiro e Março
Fevereiro e Março
Fevereiro e Março
Fevereiro a Outubro
Abril a Outubro
Setembro e Outubro

Metas associadas:
> Aumentar em 20% o número de seguidores em nossas mídias sociais, com base nos dados de 2016 e se inserir em novas plataformas digitais em 2017.
> Aumentar em 10% o índice de inscritos no vestibulinho até 2020, com base nos dados do 1º semestre de 2017.

PROJETOS FUTUROS
Projeto:

Avaliar o nível de desempenho da classe descentralizada E. E. STEFAN SWEIG

Responsável(eis):

RAFAEL MARCOS PARAVATI

Data de Início:

01/02/2017

Data Final:

31/01/2018

Descrição:

PLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR DE PROJETOS RESPONSÁVEL POR CLASSES DESCENTRALIZADAS ‐ 2017

ANEXO I

ETEC SEDE: ETEC DE SAPOPEMBA

Município: SÃO PAULO

NOME DA CLASSE DESCENTRALIZADA E. E. STEFAN SWEIG

Município: SÃO PAULO

Nome do docente: RAFAEL MARCOS PARAVATI

Doc. Iden流dade: 19.144.295‐1

Contratado pelo CEETEPS em: 31/07/1998

Matrícula: 41749 Categoria: 2D

E‐mail: ra�a_uk@yahoo.com.br
Número HAE: 21 HORAS
Outras Unidades em que ministra aulas:

REQUISITOS
Titulação

( X ) Graduação ESTATÍSTICA
( X ) Licenciatura Plena/equivalente EM MATEMÁTICA, PEDAGOGIA e LETRAS
( X ) Especialização DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
(

) Mestrado ______________________________________________________________

(

) Doutorado_____________________________________________________________

Tem contrato com o CEETEPS por tempo indeterminado. (

) não ( X) sim

Possui pelo menos três anos de experiência docente na Ins流tuição. ( X ) sim

(

) não

Possui pelo menos um ano de experiência em direção de escola ( ) ou coordenação pedagógica ( ), de área ( ) ou de curso ( ).
(

) Atende a todos os requisitos previstos no ar流go 1º da Portaria CEETEPS nº 194/09.

( X ) Não atende aos requisitos previstos no ar流go 1º da Portaria CEETEPS nº 194/09. A jus流ﬁca流va da direção consta do o䯊�cio nº
211 , que encaminha o presente projeto.

Declaração:
A Diretoria de Serviço Administra流vo da Etec de Sapopemba, atesta as informações funcionais acima, constantes no prontuário
do docente.

Docente:

RAFAEL MARCOS PARAVATI

PLANO DE TRABALHO DO
COORDENADOR DE PROJETOS
RESPONSÁVEL

Data: 20/12/2016

POR CLASSES
DESCENTRALIZADAS ‐ 2017

Carimbo e Assinatura do Diretor de Serviço Administra流vo

ANEXO II

Categoria: I

Etec‐sede (código e nome da unidade): 172‐ ETEC DE SAPOPEMBA
Nome da Classe Descentralizada: E. E. STEFAN SWEIG
Município: São Paulo
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2017

Carga Horária Semanal
A ‐ Horas‐aula

2,5

B ‐ Horas A流vidade Especíﬁcas do Presente Projeto

21

C ‐ Horas A流vidade Especíﬁcas Outros Projetos, Coordenador de Área,
Responsável por Laboratório, etc. (inserir uma linha para cada projeto)
D – No caso de ter que deixar aulas para a execução deste projeto, informar a
quan流dade de aulas
Total Semanal: (A+B+C‐D)
Não poderá ultrapassar 40
horas semanais

20

0

23,5

Se vai deixar aulas para o desenvolvimento do presente projeto, indique nome, categoria e
número de aulas semanais do(s) professor(es) subs流tuto(s).

Nome

Categoria

JESSICA BARBOSA DOS PASSOS SANCHEZ ‐ CÁLCULOS FINANCEIROS
ADRIANO NATAL GOMES ‐ CÁLCULOS ESTATÍSTICOS
MICHELY APARECIDA LEMOS DE OLIVEIRA ‐ APLICATIVOS
INFORMATIZADOS
JESSICA BARBOSA DOS PASSOS SANCHEZ ‐ FUNDAMENTOS DA
MATEMÁTICA FINANCEIRA
JESSICA BARBOSA DOS PASSOS SANCHEZ ‐ OPERAÇÕES FINANCEIRAS
JESSICA BARBOSA DOS PASSOS SANCHEZ ‐ PROCESSO ESTATISTICO DE
PESQUISA
JESSICA BARBOSA DOS PASSOS SANCHEZ ‐ CÁLCULOS FINANCEIROS
E ESTATÍSTICOS

I‐A
I‐A
I‐A

Nº de
Aulas
5
2,5
2,5

I‐A

2,5

I‐A
I‐A

2,5
2,5

I‐A

2,5

OBS.: O projeto não poderá ser aprovado se não �ver subs�tuto (s) para as aulas.

Exerce função administra流va no CEETEPS? ( ) sim

( X ) não

Qual?
Local de trabalho:
Carga Horária Semanal:

São Paulo, 20 de Dezembro de 2016.
Nome e Assinatura do Professor

Nome e Assinatura do Diretor

PLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR DE PROJETOS RESPONSÁVEL
POR CLASSES DESCENTRALIZADAS ‐ 2016
Etec‐sede (código e nome da unidade): 172‐ ETEC DE SAPOPEMBA
Nome da Classe Descentralizada: E. E. STEFAN SWEIG
Município: SÃO PAULO

Nome do Docente: RAFAEL MARCOS PARAVATI
Formação Acadêmica: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA E PEDAGOGIA
Área(s), Curso(s) e Componentes Curriculares em que ministra aulas:ADM: CÁLCULOS FINANCEIROS E ESTATÍSTICOS; CFP; SERVIÇOS JURÍDICOS:F.M.F; CONTABILIDADE: P.E.P; LOGÍSTICA: C.F.E.

1. Número de professores por curso e período:
Curso/ habilitação
RECURSOS HUMANOS
LOGÍSTICA

Manhã

Tarde

Noite
12
10

Total
12
10

2. Número de Coordenadores de Área
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2. Número de Coordenadores de Área
Área

nº de HAE

RECURSOS HUMANOS
LOGÍSTICA

Horário
Tarde

06
06

Manhã
‐
‐

Noite
19 às 23
19 às 23

Manhã

Tarde

Noite
3
3

Total
109
115
224

Tarde

Noite
18h às 23h
19h às 23h
18h às 23h
19h às 23h

Total
6,0
4,0
6,0
4,0

3. Número de classes e alunos
Período
RECURSOS HUMANOS
LOGÍSTICA

4. Número de Laboratórios

Laboratório

Quan�dade

Informá�ca
Gestão

01
01

5. Proposta de horário de trabalho
(não poderá ultrapassar 8 horas diárias)

Dia da Semana
Segunda‐feira
Terça‐feira
Quarta‐feira
Quinta‐feira
Sexta‐feira
TOTAL

Manhã

17h às 18h

20,0

PLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR DE PROJETOS RESPONSÁVEL
POR CLASSES DESCENTRALIZADAS ‐ 2016

A. IDENTIFICAÇÃO
Etec‐sede (código e nome da unidade): 172‐ ETEC DE SAPOPEMBA
Nome da Classe Descentralizada: E. E. STEFAN SWEIG
Município: São Paulo
Docente Responsável: RAFAEL MARCOS PARAVATI

nº de HAE ‐ 20

B. JUSTIFICATIVA

O Projeto é fruto do trabalho cole流vo dentre os segmentos da comunidade escolar, reﬂe流ndo os obje流vos e
os princípios ﬁlosóﬁcos dos atores sociais: alunos, professores, pais, funcionários e equipe de direção escolar.
Todo o trabalho pedagógico e administra流vo desenvolvido será base para a construção de uma Escola Pública
de Qualidade, que garanta ao educando uma formação educacional que lhes proporcionem competências,
habilidades e bases tecnológicas relacionadas ao mundo cien䉜�ﬁco e do trabalho, à prá流ca social e ao efe流vo exercício
da cidadania.

Avaliar o nível de desempenho da classe descentralizada E. E. STEFAN SWEIG, do Sistema de
Avaliação Ins流tucional (SAI), que avalia todas as dimensões da escola anualmente. Pois, é fundamental
usar desses mecanismos que coletam informações entre a comunidade acadêmica, pais de alunos e
egressos. Como o SAI avalia os processos de funcionamento das escolas, seus resultados e impactos na
realidade social onde a ins流tuição se insere, o mesmo será analisado, para que possam ser criadas
novas metas e ações que garantam uma escola prazerosa e de qualidade. E também é de suma
importância o levantamento e intervenções necessárias das evidências que iden流ﬁcam as
potencialidades (forças e oportunidades), assim como as fragilidades (fraquezas e ameaças), que
evidenciam as dimensões contextual da escola, comunicacionais e bem como as dimensões didá流cas.

C. OBJETIVO ‐ Durante o processo de desenvolvimento do projeto é considerado como fatores
cruciais para que haja uma qualidade da educação oferecida ao nosso educando.

Para isso, o presente projeto foi delineado para assessorar a direção da unidade no
processo de gerenciamento das cinco dimensões (gestão de resultados educacionais;
gestão par流cipa流va; gestão pedagógica; gestão de pessoas e gestão de serviços e recursos)
ar流culando, colaborando e intervindo nas reﬂexões para a tomada de decisões da classe
descentralizada, que priorizem as necessidades de todos os envolvidos no processo
educa流vo para o crescimento, visando uma melhoria na qualidade de ensino e que possa
garan流r:
a execução de todas as ações previstas no Plano de Gestão Escolar da ETEC de Sapopemba atreladas
ao pleno funcionamento da Extensão acompanhando e incen流vando o trabalho das Coordenações de
Área, fazendo cumprir o desenvolvimento das a流vidades relacionadas à Educação Proﬁssional;






os princípios de liberdade, responsabilidade e de solidariedade humana como fatores elementares para a
sociedade democrá流ca;
a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
a é流ca, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
o apreço à tolerância e combate a quaisquer formas de discriminação;
a valorização do proﬁssional da educação escolar;

a valorização das ideias e da experiência extraescolar do educando;


o es䉜�mulo à apropriação e a produção de conhecimentos, necessários à compreensão e intervenção na
realidade social;



a visão educacional focada no desempenho individual do educando;



a interação entre educador e educando como um dos elementos fundamentais do processo de ensino‐
aprendizagem;



o desenvolvimento ar流culado das competências, habilidades e valores/a流tudes;



a orientação pedagógica voltada para o aluno apreender os conteúdos;



o trabalho em equipe e a interação do grupo como facilitadores da produção de conhecimentos e do
espírito de cole流vidade;



o despertar da construção da consciência dos direitos de cidadania, das ações solidárias e da preservação
ambiental;



a constante capacitação docente e técnico‐administra流va como fator imprescindível para a ação educa流va;



a avaliação con䉜�nua do educando como forma de rever métodos e procedimentos no processo de ensino‐
aprendizagem;



a avaliação interna e externa do trabalho pedagógico desenvolvido pelo corpo docentes, técnico‐
administra流vo e equipe de direção;
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a atualização constante dos recursos didá流cos e audiovisuais.
a manutenção e atualização de equipamentos e laboratórios;
o fortalecimento das ins流tuições auxiliares da Comunidade Escolar;
a intensiﬁcação da integração Escola – Comunidade – Empresas;
o es䉜�mulo constante à pesquisa, à leitura de livros como fonte inesgotável do saber;
o incen流vo ao desenvolvimento do espírito empreendedor.
o elevação do nível de desempenho da classe descentralizada, u流lizando o SAI como mais uma ferramenta
para o planejamento das ações e melhoria da qualidade de ensino, avaliando os mo流vos diﬁcultador e
facilitador de aprendizagem e de melhor desempenho nas disciplinas decorrentes que a extensão oferece;
o atendimento aos alunos incluídos e que necessitam de apoio pedagógico.
Cumprir e exercer no âmbito da atuação como ocupante da função de Coordenador de Projetos
Responsável por Classes Descentralizadas a Deliberação CEETEPS 04, de 13/08/2012.

D. METODOLOGIA

O desenvolvimento deste projeto será através de ações obje流vando uma gestão par流cipa流va
que contribua para o desenvolvimento da Classe Descentralizada e também promova uma escola de
qualidade no processo de ensino e de aprendizagem.
Para isso, desenvolveremos um trabalho eﬁciente e eﬁcaz, norteado por princípios comuns de
orientações que garantam o cumprimento das normas e diretrizes fazendo cumprir o que foi planejado
assegurando resultados signiﬁca流vos, através da realização de reuniões periódicas com a equipe
gestora, professores e representantes de sala, bem como a realização de pesquisas de avaliação dos
cursos e equipes, acompanhamento dos conselhos diagnós流co e ﬁnal, ações relacionadas à
permanência escolar do aluno bem como apoiar os projetos desenvolvidos pela ETEC e Classe
Descentralizada.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
PERÍODOS1

ATIVIDADES

Fev: 11 e 25
Mar: 04,11,18 e 25
Abr: 01,08,15,22 e 29
Mai: 06,13,20 e 27
Jun: 03,10,17 e 24
Jul: 01
Agsto: 05,12,19 e 26
Set: 02,09,16,23 e 30
Out: 07,14,21 e 28
Nov: 04,11,18 e 25
Reuniões com a Direção da Escola, Coordenação Pedagógica e Coordenadores
de Cursos.
Dez: 02 e 09
18/02, 30/05, 15/08,
Reunião Pedagógica
24/10
04/02 a 06/02 e 16, 17
Recepção e integração dos alunos
e 20/07
04, 19, 20/02 e
Acompanhar o Planejamento Escolar
16,17/07
23/01 a 27/01, 14/07 a
Reunião com a Direção e Gestão CEU
21/07
18/02 a 20/02 e 20/07
Eleições dos representantes de classes
a 24/07
05/03 a 09/03, 14/05 a
18/05, 13/08 a 17/08,
Acompanhar as reuniões com os representantes de classes
08/10 a 11/10
15/02 a 14/03, 25/07 a
Acompanhar a análise dos PTDs junto às coordenações
15/08
Realizar reuniões periódicas com a Coordenação Pedagógica, Orientador
Educacional, Coordenadores de Cursos e Professores para apresentação e
25/03 a 28/03, 22/05 a
discussão de assuntos per流nentes a prá流ca pedagógica (Reunião do Curso
29/05, 25/08 a 29/08,
para replanejamento)
10/10 a 14/10
20/03 a 15/04, 20/05 a
07/07, 01/09 a 25/09,
Acompanhar o processo de recuperação con䉜�nua
23/10 a 11/12
Ação Social

01/04 a 11/04

Festa junina
Acompanhar os Conselhos de Classes

20/06
27/04 a 29/04, 07/07

Semana da primavera consciente
Propor e acompanhar Projetos Interdisciplinares bem como apoiar os
Projetos desenvolvidos pelo Stefan Sweig
Auxiliar a Coordenação e os Docentes no desenvolvimento de técnicas e
metodologias diversiﬁcadas para avaliar os alunos
Discussão de ações per流nentes a permanência escolar dos discentes
Auxiliar a Coordenação e os Docentes no desenvolvimento de técnicas e
metodologias diversiﬁcadas para avaliar os alunos.
Planejar e Organizar ações para auxiliar no Sistema de Avaliação Ins流tucional
Acompanhar a avaliação do desempenho das turmas
Avaliação do desempenho da coordenação e professores

21/09 a 25/09
04/02 a 20/02, 20/07 a
31/07
04/02 a 20/02, 20/07 a
31/07, 19/10 a 23/10
20/03 a 28/03, 20/08 a
27/08
22/01 a 20/02, 20/05 a
12/06, 15/08 a 27/08,
02/10 a 22/10
01/11 a 10/12
03/08 a 28/06, 02/12 a
07/12
20/07 a 24/07, 16/11 a
14/12

Metas associadas:
> Coconstruir práticas educativas para no mínimo 30% dos docentes e colaboradores dentro de suas especificidades até o ano de 2019
> Aumentar em 10% o índice de inscritos no vestibulinho até 2020, com base nos dados do 1º semestre de 2017.
> Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2018 com base nos dados de 2016

Projeto:

Estante Virtual

Responsável(eis):

Marcos Antonio de Araujo

Data de Início:

01/03/2012

Data Final:

21/02/2021

Descrição:
Histórico
A Biblioteca Etec de Sapopemba iniciou as suas atividades em Janeiro de 2011. Com a presença de um bibliotecário habilitado, os serviços inerentes a uma biblioteca começaram a se desenvolver corretamente. Primeiramente, realizamos o diagnóstico do acervo e verificamos que o mesmo, necessitava de uma política de
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A Biblioteca Etec de Sapopemba iniciou as suas atividades em Janeiro de 2011. Com a presença de um bibliotecário habilitado, os serviços inerentes a uma biblioteca começaram a se desenvolver corretamente. Primeiramente, realizamos o diagnóstico do acervo e verificamos que o mesmo, necessitava de uma política de
desenvolvimento de coleções para responder os anseios do corpo discente e docente.
Justificativa
O acervo da biblioteca é composto em sua maioria por doações realizada por alunos e professores, sendo assim verificamos uma grande quantidade obras que não condiz com os objetivos propostos pelos cursos. Pensando assim o crescimento e desenvolvimento do acervo deve ser de modo equilibrado e objetivo, mostrando
obras que se enquadrem nas reais necessidades de alunos e professores. Vimos então que a biblioteca não pode somente ter um acervo rico em quantidade, mas um acervo que responda verdadeiramente o anseio da comunidade escolar. Para que esse quadro tornarse real, é necessário adotar medidas como veremos a
seguir:
Objetivos
1.

Selecionar os materiais da biblioteca que irão compor o acervo e os que serão descartados
Organizar os materiais descartados que serão permutados, reciclados e vendidos.

2.

3.

4.

Permutar e doar os materiais com outras instituições
Disponibilizar materiais que serão vendidos no site da estante virtual e na própria biblioteca, com intuito de arrecadar fundos para compra de livros
Realizar compras de livros seguindo a bibliografia dos cursos e sugestões de professores e alunos

5.

Metodologia
1. Cadastrar os materiais para venda no site do estante virtual
2. Selecionar livros e revista para venda na biblioteca
3. Debastar, provisoriamente, os materiais que serão permutados e doados, para futuramente contatar instituições para realizar trocas e doações
4. Distribuir entre professores e alunos um formulário que indique obras que podem ser adquiridas pela biblioteca
5. Consultar as bibliografias dos cursos oferecidos pela escola6. Realizar cotação e compra dos livros em sebos.
Resultado Esperado
1.

Aumento do nível de empréstimo do acervo da biblioteca

2.

Um acervo que contribua efetivamente para o desenvolvimento do conhecimento

3.

Um acervo que responda concretamente com os objetivos dos cursos oferecidos pela escola

Recurso Necessário
Computador com internetUtilização de telefone
Cronograma
11/01 a 12/2– Seleção dos materiais doados que integrará o acervo e os materiais que serão descartados
15/02 a 15/03– Analisar e selecionar as obras que serão descartadas e disponibilizar para doação, permuta, reciclagem e venda 2
2/03 a 29/03– Materiais para doação e permuta deve ser desbastados
05/04 a 07/06 Cadastrar os livros para venda no estante virtual e disponibilizar livros e revistas de baixo valor de mercado para venda na própria biblioteca

01/07 a 01/12 Cotação e compras junto a sebos e livrarias
Metas associadas:
> Ampliar em 40% o acervo da biblioteca no que tange obras literárias específicas para os cursos de: Alimentos, Eventos, Redes, Serv. Jurídicos, até 2021 com base nos dados de 2011

Projeto:

Grupo de Estudos: Alunos Monitores

Responsável(eis):

Rita Arantes, Ronaldo Pereira Coelho, Juliana Rosa, Paula Beatriz, Samira da Costa e Roseli Terrani

Data de Início:

10/02/2014

Data Final:

28/02/2021

Descrição:

1 ‐ Título do Projeto: Grupo de estudos: Alunos Monitores
2 – Situação Problema É possível por meio de a流vidades que engajam os alunos ‐ monitores em
um processo de ensino‐aprendizagem que desaﬁe suas ap流dões cogni流vas, bem como ú流l ao
contexto social em que os mesmos estão inseridos?
3 – Jus�ﬁca�va A jus流ﬁca流va deste projeto baseia‐se nas diﬁculdades encontradas pelos alunos
nas disciplinas de Matemá流ca, Língua Inglesa, Física e Química.
4 – Obje�vos  Reﬂe流r sobre os efeitos do grupo de estudo das matérias citadas no
ambiente escolar e possibilidades de aprendizagem daí decorrentes; Explorar o conhecimento
dos alunos – monitores disponíveis para reforço na escola; Fortalecer a autoes流ma do aluno,
proporcionando a formação de um cidadão par流cipa流vo e envolvido com as mudanças
socioculturais; Oportunizar o intercâmbio com outras salas na troca de experiências;
Integrar alunos e professores às novas tecnologias; Possibilitar o aparecimento de líderes que
estarão a serviço do outro; Envolver os alunos cada vez mais com a escola, mo流vando‐os a
apropriarem‐se da aprendizagem para que façam o melhor uso desta. Interagir alunos‐
monitores e professores na colaboração com os colegas, principalmente aqueles que têm menos
facilidade com as disciplinas.
5 – Metodologia O trabalho será desenvolvido em parceria entre professores e alunos‐monitores,
u流lizando‐se dinâmicas e exercícios.
6 – A�vidades As a流vidades serão desenvolvidas nos seguintes dias da semana :Terças‐feiras das
16h20 às 17h30 – Matemá流caQuartas‐feiras das 16h20 às 17h30 – Língua Inglesa Quintas‐feiras
das 16h20 às 17h30 – Física Sextas‐feiras das 16h20 às 17h30 – Química Todos os alunos‐
monitores serão orientados pelos professores responsáveis pela disciplina e também estes
discentes farão um diário de bordo para controlar conteúdos, assiduidade e registros.
Metas associadas:
> Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2018 com base nos dados de 2016

Projeto:

Conteúdo x Contextualização

Responsável(eis):

Regiane Moura, Priscila Pincela, Joyce Mendes e Rafael Paravati

Data de Início:

02/02/2015

Data Final:

20/12/2018

Descrição:

Nome: Conteúdo x Contextualização

Metas do PPG:
Meta 3 Redução da Evasão

EQUIPE RESPONSÁVEL:
Regiane Moura, Priscila Pincela, Joyce Mendes, Rafael Paravati.

JUSTIFICATIVA:
Entendemos pelas pesquisas levantadas junto ao corpo discente a respeito de pontos sobre o corpo discente e disciplinas dos cursos, apontamos neste projeto a proposta para um trabalho em equipe dos professores nos cursos, com
temas inter e multidisciplinares, para maior relevância no aprendizado do aluno e sua percepção e aprendizados significativos. O trabalho com os componentes e bases de um curso de maneira mais integrada, os professores estarão
renovando suas fontes de avaliações tanto para suas próprias praticas, como melhoria do planejamento e maior eficácia quanto a amarração dos conteúdos e a correlação entre eles na ótica do aluno. O fator de desmotivação por parte
na não compreensão dos conteúdos e sua contextualização ante as necessidades mercadológicas deve ser suprimido das pesquisas para diminuição da evasão escolar por falta de interesse ou compreensão.

RESUMO DO PROJETO:
Partindo do planejamento inicial do semestre realizado nos dias 181920 de fevereiro, a equipe de coordenação da extensão EE Stefan Zweig realiza uma série de ações de intercambio entre aas disciplinas, com textos e reportagens
que abrangem vários componentes modulares no curso e as suas respectivas bases tecnológicas, destacando as competências e habilidades que deverão ser desenvolvidas em equipe. A geração de ideias e atividades em conjunto
com os professores trará uma maior integração dos assuntos dos conteúdos e menor fragmentação e compartimentalização das ideias que gera a falta de significância para os discentes. Através de oficinas oportunizamos aos
professores a forma em que poderão trabalhar seus conteúdos e a continuação do projeto através de acompanhamento em reuniões e propostas para avaliações conjuntas e significativas, de caráter formador e multidisciplinar.

RESULTADO ESPERADO:
O resultado esperado é a maior permanência do aluno pelo interesse e verificação de relevância e significado em seu processo de aprendizagem, e também uma maior valorização do curso pela ótica de trabalho dos professores.
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Nº

ATIVIDADES

1

PRAZO

Reuniões de planejamento com propostas de
oficinas
Reuniões com os professores
Acompanhamento com o professor
Acompanhamento com o corpo discente e
docente em reuniões

2
3
4

1820/02
Mensalmente
Quinzenalmente
A cada mês

RESPONSÁVEL PELA
ATIVIDADE
Coordenadores
Coordenador de cada área
Coordenador de área
Coordenador
do
curso,
representante
discente
e
docente/curso

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Nº

INSTRUMENTOS/MECANISMOS
DE VERIFICAÇÃO DO STATUS
DO PROJETO (*)
Reuniões planejamento
Oficinas
Levantamento de necessidades
através de instrumentos de
comunicação diversificados
Reuniões mensais com os
professores para o levantamento de
necessidades para o trabalho
interdisciplinar

01
02
03
04

DATA

COORDENADOR

AVALIAÇÃO/

PEDAGÓGICO

REDIRECIONAMENTO

1820/02
1920/02
Periodicamente

Mensal

Metas associadas:
> Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2018 com base nos dados de 2016

Projeto:

Praticas educativas como espaço de reflexões e discussões

Responsável(eis):

Sandra R. Ferraz de Campos dos Reis, Rita de Cássia Batista Arantes, Ronaldo Pereira Coelho, Roseli Lovato Terrani e Clayton Marcelo Barone

Data de Início:

03/04/2017

Data Final:

20/12/2019

Descrição:

Introdução
Discutir sobre educação e práticas de ensino, em suma, não é uma tarefa muito difícil. No que diz respeito a prática que tem sido uma tarefa trabalhosa e nada fácil por quem a promove. É nessa perspectiva, que existe a necessidade de abordar o as práticas
educativas em ambientes escolares tendo como base as atribuições do professor bem como suas metodologias diversificadas como ferramenta para melhorar o processo de ensinoaprendizagem.

Justificativa:
Entendese prática educativa como sendo a forma de condução do ensino de um determinado tema. Os objetos utilizados para esse fim, quais os envolvidos e como se dará sua participação (até mesmo em que escala ela se dará) e quais os objetivos a serem
alcançados são os elementos constitutivos da prática educativa. Na prática educativa, o professor tem um papel fundamental, ainda que ela não esteja centrada em suas ações, apenas dando pequenas orientações e fazendo observações.
Diante do exposto, percebese que a educação é a base para o crescimento e fortalecimento da sociedade e que, por isso, ela envolvese diretamente com as às práticas educativas desenvolvidas dentro do ambiente escolar que devem ser disseminadas para o
desenvolvimento dos educandos para a cidadania e para o trabalho.

Objetivo geral:
Abordar experiências e novas práticas de ensino que provocam os profissionais da educação a repensarem os critérios de qualidade que balizam estas práticas e as estratégias que possam promover a criação de novas metodologias para que possam qualificar as
ações desenvolvidas dentro da sala de aula.
Objetivos específicos:

·



Contribuir para uma melhor compreensão da realidade educacional;

Envolver os professores em temáticas interdisciplinares e novas práticas de ensino utilizando suas experiências, relatos e vivências que contribuíram para um melhor aproveitamento dos alunos;



Desenvolver senso crítico pela análise de situações educacionais concretas;



Desenvolver competências na busca de encaminhamento para problemas de prática educativas, que se perpetuam no contexto da sala de aula, enriquecendo o processo ensino aprendizagem.

 Integrar o professor à realidade educativa com olhares de investigação, compreendendo e descobrindo como se desenvolve a formação do sujeito, enquanto ser social.

Cronograma:
Abril: Lançamento da proposta para os professores e período de inscrição para os interessados;
Maio: Seleção, apresentação e multiplicação das práticas escolhidas;
Agosto: Seleção, apresentação e multiplicação das práticas escolhidas;
Outubro: Seleção, apresentação e multiplicação das práticas escolhidas;
Novembro: Devolutiva dos resultados alcançados.
Metas associadas:
> Coconstruir práticas educativas para no mínimo 30% dos docentes e colaboradores dentro de suas especificidades até o ano de 2019

Projeto:

Panificação Artezanal

Responsável(eis):

Roberto David, Juliana Solla, Juliana Rosa de Oliveira

Data de Início:

15/05/2017

Data Final:

16/11/2018

Descrição:
Panificação Artezanal
BJETIVOS:

DESENVOLVER O INTERESSE PELO CURSO TÉCNICO EM ALIMENTOS E REDUZIR A EVASÃO EM 50% PARA O CURSO DO PERÍODO NOTURNO.
JUSTIFICATIVA:

VALORIZAÇÃO PESSOAL.
DESENVOLVER O INTERESSE PELO CURSO.
ESTIMULAR A REPRODUÇÃO DA APRENDIZAGEM FORA DA ESCOLA.
ASSOCIAR A TEORIA COM A PRÁTICA.

METODOLOGIA:

ABORDAGEM TEÓRICA.
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ABORDAGEM TEÓRICA.
AULAS PRÁTICAS AOS SÁBADOS PARA OS TÉCNICOS E COMUNIDADE E DURANTE A SEMANA PARA O ETIM.
UTILIZAÇÃO DE MATÉRIAPRIMA E UTENSÍLIOS ACESSIVEIS.

RESULTADO ESPERADO:

REDUÇÃO DA EVASÃO EM 50%.
RESGATAR OS VALORES DAS PRÁTICAS ARTEZANAIS.
ESTIMULAR O ESPÍRITO EMPREENDEDOR.
PRODUTOS ELABORADOS PELOS ALUNOS SERÃO APRESENTADOS NA FEIRA TECNOLÓGICA.

Metas associadas:
> Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2018 com base nos dados de 2016

Projeto:

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA EVASÃO ESCOLAR NO 2º MÒDULO DOS CURSO TÉCNICO DE REDES DE COMPUTADORES DO PERÍODO NOTURNO.

Responsável(eis):

Ronaldo Pereira Coelho

Data de Início:

06/02/2017

Data Final:

31/01/2018

Descrição:

Título do Projeto: ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA EVASÃO ESCOLAR NO 2º MÒDULO DOS CURSO
TÉCNICO DE REDES DE COMPUTADORES DO PERÍODO NOTURNO.

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO
DOCENTE, EM CONJUNTO COM A DIREÇÃO E, CITADOS NO PROJETO)

Na formação da sociedade, a educação faz parte da vida do homem, visando à construção e reconstrução do
conhecimento. A educação é considerada um espaço de interação social e seu principal objetivo é fortificar e
capacitar o ser humano para a apropriação e a transmissão do conhecimento. De acordo com Silva (2002
apud MORAES; THEÓPHILO, 2008, p. 3), “A educação está situada no coração do desenvolvimento do ser
humano, fazendo frutificar os seus talentos e potencialidades criativas, o que implica a capacidade de cada
um em responsabilizarse pela realização do seu projeto pessoal”
A evasão escolar é um tema que atualmente preocupa muitos profissionais da área de educação e as
instituições de ensino. Governo e sociedade precisam atuar de forma articulada para a superação desse
cenário. Segundo Cortella (2006), a educação como direito de cidadania, fortalece a percepção de que, no
momento em que as classes trabalhadoras passam a frequentar mais os bancos escolares, os paradigmas
pedagógicos, em execução, passam a ser insuficientes para dar conta plenamente desse direito social e
democrático.
O abandono à escola é composto então pela conjugação de várias dimensões que interagem e se conflitam no
interior dessa problemática. Dimensões estas de ordem política, econômica, cultural e de caráter social.
Dessa maneira, o abandono escolar não pode ser compreendido, analisado de forma isolada. Isto porque, as
dimensões socioeconômicas, culturais, educacionais, históricas e sociais entre outras, influenciam na decisão
tomada pela pessoa em abandonar a escola.
Após levantamento de dados junto a Secretaria Acadêmica da ETEC de Sapopemba (dados extraídos das
ATAS de Conselhos de Classes e DOC 19 – Requerimento de Trancamento de Matrículas) e análise dos
dados obtidos, o curso de Técnico em Redes de Computadores apresenta um índice de 40, 63% de perda no
2º módulo (13 alunos), cenário que demonstra uma perda significativa segundo módulo conforme demonstra
quadro abaixo:

Módulos
1º Modulo de Técnico
em Administração
2º Modulo de Técnico
em Administração
3º Modulo de Técnico
em Administração
1º Modulo de Técnico
em Marke�ng
2º Modulo de Técnico
em Marke�ng
3º Modulo de Técnico
em Marke�ng
1º Modulo de Técnico
em Alimentos
2º Modulo de Técnico
em Alimentos
3º Modulo de Técnico
em Alimentos
1º Modulo de Técnico
em
Redes
de
Computadores
2º Modulo de Técnico
em
Redes
de
Computadores
3º Modulo de Técnico
em
Redes
de
Computadores

Entrada 1º sem/2016
40

Entrada 2º sem/16
38

% Perda Compara�va
5,00

39

38

2,56

33

32

3,03

40

40

0

38

40

0

35

32

8,57

40

34

15,00

31

29

5,45

30

28

6,67

40

40

0

32

19

40,63

24

23

4,17

Neste sentido, observamos que existe um grande desafio para a ETEC de Sapopemba, pois seus alunos
buscam seus cursos a fim de se profissionalizarem e consequentemente sua inserção no mundo trabalho
tornandose um estudantetrabalhador. Considerando que a escola convive com a complexidade de
proporcionar uma formação cidadã para seus estudantes e também de contribuir para sua profissionalização,
surge então a necessidade de um projeto de controle, acompanhamento e contenção da evasão escolar para o
Cursos Técnico de Redes de Computadores da ETEC de Sapopemba, visto que é de sua responsabilidade a
formação integral do estudante baseados em uma nova política de consolidação formativa para o mundo
trabalho.
Tornase então necessário desenvolver ações que proporcionem situações e relações de qualidade permitindo
ao aluno o seu desenvolvimento intelectual para a construção do conhecimento, tornandoo crítico,
participativo e reflexivo de suas dificuldades.

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Geral:
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Geral:
 Reduzir em 50% a evasão escolar no 2º módulo do Curso Técnico de Redes de Computadores do período
noturno, seguindo os princípios legais e éticos da educação profissional, garantindo aos alunos a possibilidade
de conclusão dos cursos.
Específicos:
 Acompanhar junto à Secretaria Acadêmica a frequência e rendimento doa alunos;
 Recepcionar os alunos (aula inaugural), esclarecendo os objetivos dos cursos e mostrando as oportunidades
que vem com a conclusão do Curso
 Identificar junto com Coordenador de Curso e Pedagógico alunos com Lacunas de Aprendizagem;
 Participar de reuniões de curso entre docentes e Coordenação para troca de experiências, informações sobre
os alunos, estratégias de recuperação contínua e importância de aplicação de avaliações adequadas ao
processo de ensino aprendizagem.
 Promover palestras motivacionais;
 Sensibilizar os alunos da importância da conclusão do curso.
 Organizar reuniões para integração alunos e direção.
Auxiliar o ATA na promoção de parcerias com Empresas e promoção de visitas técnicas.
 Organizar eventos internos e externos com a participação de alunos;
Acompanhar o desenvolvimento das Progressões Parciais
Identificar ações, projetos e instrumentos que subsidiem e fortaleçam o monitoramento da vida acadêmica dos
estudantes junto aos coordenadores dos cursos técnicos;
 Desenvolver mecanismos de prevenção da evasão escolar;
 Apresentar propostas juntamente com os coordenadores dos cursos que sinalizem uma política articulada
entre ensino e combate à evasão escolar acompanhando de forma sistemática e organizada todas as ações
envolvidas.

C. META(S) DO PROJETO:

Reduzir 50% da evasão do Curso Técnico de Redes de Computadores no segundo módulo do período noturno
no 1º e 2º semestre de 2017.

D. METODOLOGIA(S)

O projeto irá se desenvolver a partir de ações de acompanhamento, contenção e redução da evasão, seguindo
as seguintes diretrizes:
 Recepcionar os alunos na primeira semana, esclarecendo os objetivos de cada curso junto com Coordenador
de Curso e Coordenador Pedagógico;
 Coletar informações dos alunos faltantes junto à Secretaria Acadêmica semanalmente nas primeiras
semanas de aula e após quinzenalmente, entrando em contato com os alunos;
 Realizar reuniões com os alunos faltantes, principalmente no início do semestre letivo (primeiras semanas
de aula), para identificar e pontuar causas de possível desinteresse;
 Realizar palestras motivacionais voltadas à empregabilidade com presença de profissionais da área e
palestras com exalunos para incentivar os novos alunos e sensibilizalos quanto à importância da conclusão
do curso;
 Identificar junto aos coordenadores dos cursos técnicos, as possíveis lacunas de aprendizagem propondo
ações, projetos e instrumentos que subsidiem e fortaleçam o monitoramento da vida acadêmica dos
estudantes, promovendo a aprendizagem baseada em projetos;
 Apoiar junto a Coordenação Pedagógica e equipe de coordenadores a orientação aos professores sobre
estratégias de como trabalhar as lacunas de aprendizagem nas primeiras semanas;
 Acompanhar com a Coordenação pedagógica na promoção de avaliações diversificadas, recuperação
contínua e a realização de visitas técnicas que mostrem as oportunidades de empregabilidade.
 Auxiliar o ATA no contato com Empresas da região para promoção de parcerias e visitas técnicas;
 Participação nas Reuniões de Cursos para troca de experiências, obter e fornecer informações sobre os
discentes.
 Realizar reuniões informais com os alunos e Coordenação para maior integração assim como para obter
feedback em relação ao andamento dos cursos
Acompanhamento das progressões Parciais junto aos alunos e Coordenadores dos Cursos para verificação
do desenvolvimento das PPs bem como levantamento de dados para possíveis ações.
‐Organizar junto com o Coordenador de Curso e Coordenador Pedagógico eventos internos e externos que
possibilitem a participação dos alunos.

E. CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES
Recepção de novos alunos e integração com os alunos veteranos,
esclarecendo os objetivos dos cursos e mostrando as oportunidades que
vem com a conclusão do Curso.
Palestras motivacional com alunos egressos e profissionais da área voltadas
a empregabilidade
Reunião com os Coordenadores de Curso e professores sobre estratégias de
como trabalhar as lacunas de aprendizagem nas primeiras semanas;

PERÍODOS[1]
Fevereiro: 06 até 10
Julho: 20 até 28
Fevereiro: 20 até 25
Agosto: 02 até 09
Fevereiro: 04 e
05,Julho:03
Dezembro: 11 e 13

Reunião com alunos faltantes promovendo a integração entre estes e a
direção
Participação na Reunião Pedagógica
Participação em Reunião de Cursos, promovendo aprendizagem baseada
em projetos assim como a promoção de avaliações diversificadas e

Quinzenalmente
Fevereiro: 01 , Maio: 20
Agosto:26, Outubro: 07
Março: 13 até 17
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em projetos assim como a promoção de avaliações diversificadas e
recuperação e a realização de visitas técnicas que mostrem as
oportunidades de empregabilidade e obter e fornecer informações sobre os
discentes.

Abril: 10 até 17
Maio: 08 até 12
Junho: 19 até 23
Agosto: 14 até 22
Setembro: 05 até 15
Outubro: 16 até 20

9 Reunião com Representantes de Classes e discentes, integrando alunos e
direção e para obter feedback em relação ao andamento dos cursos

Novembro: 07 até 14
Março: 01 até 10
Maio: 15 até 19
Agosto: 07 até 11

Levantamento de dados sobre frequência e rendimento dos alunos junto a
Secretaria Acadêmica;

Outubro: 16 até 20
Fevereiro: 13 até 24
Março: 06 até 17
Abril: 05 até 13
Maio: 02 até 15
Junho: 05 até 14
Agosto: 01 até 15
Setembro: 02 até 5
Outubro 02 até 17

Conversar com os alunos faltantes, juntamente com o Coordenador de
Curso para identificar as possíveis causas e estabelecer estratégias para que
o aluno não abandone o curso

Novembro: 06 até 17
Fevereiro: 22,23 e 24
Março: 07,08,22 e 24
Abril: 05,06,27 e 28
Maio: 09,10,25 e 26
Junho: 06,07 e 23
Julho:27 e 28,
Agosto:09,10,24 e 25
Setembro: 05,06, 27 e
28 Outubro: 10,11, 25 e
26
Novembro: 09,10, 22 e
23

Socializar a conclusão dos estudos acerca do projeto, com a equipe gestora
Acompanhar juntamente a Coordenação pedagógica a promoção de
avaliações diversificadas, recuperação contínua e a realização de visitas
técnicas que mostrem as oportunidades de empregabilidade

Dezembro: 04 até 13
Março: 07 até 11
Maio: 09 até 13
Agosto: 07 até 11

Auxiliar o ATA na parceria com empresas para a realização de visitas
técnicas

Novembro: 06 até 10
Fevereiro: 13 até 17
Abril: 17 até 20
Julho: 24 até 28

Acompanhamento das Progressões parciais junto aos alunos e
Coordenadores de Cursos para a verificação da realização das mesmas e
levantamento de dados para possíveis ações

Setembro: 04 até 06
Fevereiro: 13 até 17
Abril:: 10 até 14
Agosto: 01 até 08
Outubro: 16 até 20
Novembro: 21 até 27

Organizar junto aos Coordenadores de Cursos e Coordenação pedagógica
eventos internos e externos que garantam a participação de alunos

Fevereiro: 02 até 10
Abril: 17 até 20
Agosto: 09 até 12
Outubro: 02 até 06

F. RESULTADOS ESPERADOS

Reduzir 50% da evasão do 2º módulo do Curso Técnico de Redes de Computadores, totalizando 07 (sete)
alunos do período noturno no ano de 2016. Como resultados concretos deste trabalho contaremos com
propostas de intervenção e a participação efetiva da equipe gestora da ETEC de Sapopemba, juntamente com
o apoio dos professores e da comunidade escolar para novos direcionamentos que sejam apontados para a
construção de uma política efetiva de combate aos problemas, em especial à evasão escolar.
A conclusão deste projeto possibilita a identificação de soluções que possam minimizar à problemática da
evasão na ETEC de Sapopemba, caminhando assim para uma educação de qualidade, que seja atraente e não
excludente.

[1] período não superior a 15 dias

Metas associadas:
> Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2018 com base nos dados de 2016

Projeto:

Acervo Digital

Responsável(eis):

Maria José, Jefferson Santana e Raphael Ramos

Data de Início:

02/02/2015

Data Final:

29/10/2021

Descrição:
TITULO DO PROJETO

ACERVO DIGITAL
OBJETIVOS:
AUMENTAR EM 40% DO ACERVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA DA ETEC DE SAPOPEMBA PARA TODOS OS CURSOS EM CURTO PRAZO (01 ANO).
JUSTIFICATIVA:
DEVIDO A DIFICULDADE DE AQUISIÇÃO DE ACERVO FISICO (LIVROS IMPRESSOS), O PROJETO ACERVO DIGITAL PERMITE QUE NOVAS FONTES SEJA, DISPONIBILIZADAS ONLINE (LIVROS, ARTIGOS E TEXTOS), CRIANDO ASSIM UM ACERVO VIRTUAL E GRATUÍTO.
METODOLOGIA:

1.

REUNIÃO DE VIABILIDADE E PLANEJAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS PELA BIBLIOTECA E SITE;

2.

LEVANTAMENTO DAS BIBLIOGRAFIAS DE ACORDO COM OS CURSOS;
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2.

LEVANTAMENTO DAS BIBLIOGRAFIAS DE ACORDO COM OS CURSOS;

3.

INSERÇÃO NO SITE;

4.

CRIAÇÃO DA BIBLIOTECA VIRTUAL;

5.

TREINAMENTO E DIVULGAÇÃO DA FERRAMENTA.

RESULTADO ESPERADO:
AUMENTO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO EM 40% DE FORMA VIRTUAL;
AUMENTO DE ACESSO A FONTES DE MAIOR CONFIANÇA PARA TRABALHOS E TCCS.

CRONOGRAMA;
FEVEREIRO: REUNIÃO COM OS RESPONSÁVEIS;
MARÇO E ABRIL: LEVANTAMENTO DE LIVROS E LINKS;
ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO: CRIAÇÃO E INSERÇÃO NA BIBLIOTECA VIRTUAL DA ETEC;
AGOSTO: TREINAMENTO E DIVULGAÇÃO DA FERRAMENTA.

Metas associadas:
> Ampliar em 40% o acervo da biblioteca no que tange obras literárias específicas para os cursos de: Alimentos, Eventos, Redes, Serv. Jurídicos, até 2021 com base nos dados de 2011

Projeto:

Divulgação do Vestibulinho

Responsável(eis):

Mirna Moura, Romeu Bastos e Jefferson Santana

Data de Início:

27/03/2017

Data Final:

06/11/2020

Descrição:
Mirna Moura, Romeu Bastos e Jefferson Santana
OBJETIVOS:
CRESCIMENTO DE MNINSCRIÇÕES NOS VESTIBULINHOS PARA TODOS OS CURSOS OFERECIDOS PELA ETEC DE SAPOPEMBA COM A PARTICIPAÇÃO DOS COORDENADORES DE CURSOS, PROFESSORES, ALUNOS E EXALUNOS.
JUSTIFICATIVA:
CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO QUE A ETEC DE SAPOPEMBA É UMA ESCOLA DE ENSINO DE QUALIDADE NA REGIÃO.
METODOLOGIA:

DIVULGAÇÃO IN LOCO NAS ESCOLAS PRÓXIMAS A SEDE E CLASSE DESCENTRALIZADAS, EMPRESAS DE DIVERSOS SEGMENTOS.
DIVULGAÇÃO NO CAT DA REGIÃO DE SÃO MATEUS E SAPOPEMBA.
DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE MAILLING, REDES SOCIAI.
VISITAS AGENDADAS.

RESULTADO ESPERADO:
DIFUNDIR PARA TODA REGIÃO IMPORTÂNCIA E VALOR DA ETEC NA REGIÃO DE SAPOPEMBA.
CRONOGRAMA:
MARÇO ATÉ MAIO: DIVULGAÇÃO ATIVA 1º SEMESTRE
SETEMBRO ATÉ NOVEMBRO: DIVULGAÇÃO ATIVA 2º SEMESTRE

Metas associadas:
> Aumentar em 10% o índice de inscritos no vestibulinho até 2020, com base nos dados do 1º semestre de 2017.

Projeto:

PLANTÃO DE DÚVIDAS / PREPARATÓRIO ENEM QUÍMICA E MATEMÁTICA

Responsável(eis):

JULIANA SOLLA E JÉSSICA BARBOSA

Data de Início:

03/04/2017

Data Final:

20/12/2021

Descrição:
OBJETIVOS:

ESTIMULAR O ESTUDO EM CASA.
ESTIMULAR PESQUISA SOBRE CURSOS DE NIVEL SUPERIOR,
ESTIMULAR O INTERESSE EM CONTINUAR OS ESTUDOS .
ORGANIZAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO.

JUSTIFICATIVA:

MELHORIA DO RENDIMENTO DA APRENDIZAGEM.
AUTOCONHECIMENTO DE SEUS PONTENCIAIS E LIMITAÇÕES.
VALORIZAÇÃO PESSOAL.
MAIOR PARTICIPAÇÃO NA FEIRA TECNOLÓGICA.

METODOLOGIA:
PÓS AULA OU PRÉ AULA OU PERIODO DE INTERVALO ENTRE AS AULAS DO ETIM E NOTURNO.
RESULTADO ESPERADO:

GARANTIR A PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA.
MELHORIA NO RENDIMENTO DO ALUNO EM SALA DE AULA.
PRÁTICAS EDUCATIVAS.

CRONOGRAMA:
FEVEREIRO A DEZEMBRO: GRUPOS DE ESTUDO SEMANAIS DE 2 HORAS E AVALIAÇÃO DO PROCESSO.

Metas associadas:
> Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2018 com base nos dados de 2016
> Coconstruir práticas educativas para no mínimo 30% dos docentes e colaboradores dentro de suas especificidades até o ano de 2019

Projeto:

MINIMIZAR A EVASÃO ATRAVÉS DA RENOVAÇÃO DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS

Responsável(eis):

JOYCE MENDES, RAFAEL PARAVATI, PRISCILA PINCELA, MARIA JOSÉ E REGIANE MENDONÇA

Data de Início:

03/04/2017

Data Final:

20/12/2019

Descrição:
OBJETIVOS:
AUMENTAR A DISPOSIÇÃO DO PROFESSOR FRENTE A RENOVAÇÃO DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS, FORTALECENDO A PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA.
JUSTIFICATIVA:
APÓS LEVANTAMENTO DE DADOS COM ALUNOS, PERCEBESE QUE AS PRÁTICAS EDUCATIVAS DE PROFESSORES, EM ALGUNS MOMENTOS FORAM APONTADAS COMO PONTO FRACO, RESULTANDO NA PERDA DA MOTIVAÇÃO DO ALUNO EM IR A ESCOLA, PODENDO DESENCADEAR A EVASÃO.
METODOLOGIA:

REUNIÕES DE REFLEXÃO DESENVOLVENDO A COMUNICAÇÃO TENDO EM FOCO O OBJETIVO DESTE PROJETO:
LEVANTAMENTO DE DADOS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO COM PROFESSORES E ALUNOS REFERENTE AS PRÁTICAS EDUCATIVAS:
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TRAÇAR METAS E AÇÕES JUNTO A EQUIPE BUSCANDO REDUZIR A EVASÃO.

RESULTADO ESPERADO:
REDUZIR A EVASÃO DOS CURSOS NOTURNOS DA CLASSE DESCENTRALIZADA.

CRONOGRAMA:
FEVEREIRO:

AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DOS PROFESSORES.
AVALIAÇÃO DAS EXPECTTIVAS DOS ALUNOS COM RELAÇÃO AS AULAS.

MARÇO A JUNHO:

TRABALHO DE CAMPO COM OS ALUNOS.
PARCERIAS.
REUNIÃO MENSAL DOS PROFESSORES E ALUNOS.

Metas associadas:
> Coconstruir práticas educativas para no mínimo 30% dos docentes e colaboradores dentro de suas especificidades até o ano de 2019
> Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2018 com base nos dados de 2016

Projeto:

PROJETO DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E CONTENÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

Responsável(eis):

Rita de Cassia Batista Arantes

Data de Início:

06/02/2017

Data Final:

31/01/2018

Descrição:

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

A problemá流ca da evasão escolar tem sido desta maneira objeto de preocupação em nossa escola
uma vez que suas causas são mul流facetadas. Anteriormente o foco/obje流vo estava nos primeiros
módulos, aja vista, que conseguimos sanar a problemá流ca da evasão. Em análise de atas dos
Conselhos de Classe – DOC 19 requerimentos de trancamento de matrícula, sendo apontada como
oriunda de problemas de aprendizagem, diﬁculdades de relacionamento seja com professores e
colegas de sala. Após levantamento de dados junto à Secretaria Acadêmica da ETEC de Sapopemba
(dados extraídos das ATAS de Conselhos de Classes e DOC 19 – Requerimento de Trancamento de
Matrículas) e análise dos dados ob流dos, analisamos a tabela e gráﬁco compara流vo abaixo:
Módulos
Entrada 1º sem/2016
1º Modulo de Técnico 40
em Administração
2º Modulo de Técnico
em Administração
3º Modulo de Técnico
em Administração
1º Modulo de Técnico
em Marke�ng
2º Modulo de Técnico
em Marke�ng
3º Modulo de Técnico
em Marke�ng
1º Modulo de Técnico
em Alimentos
2º Modulo de Técnico
em Alimentos
3º Modulo de Técnico
em Alimentos
1º Modulo de Técnico
em
Redes
de
Computadores
2º Modulo de Técnico
em
Redes
de
Computadores
3º Modulo de Técnico
em
Redes
de
Computadores

Entrada 2º sem/16
38

% Perda Compara�va
5,00

39

38

2,56

33

32

3,03

40

40

0

38

40

0

35

32

8,57

40

34

15,00

31

29

5,45

30

28

6,67

40

40

0

32

19

40,63

24

23

4,17

Ressalta‐se que a perdas acontecem no segundo módulo do Curso Técnico em Redes de
Computadores, um grande desaﬁo para o curso, pois seus alunos buscam seus obje流vos a ﬁm de
melhorar a proﬁssionalização e consequentemente se inserem no mercado de trabalho tornando‐se
um estudante‐trabalhador. A evasão escolar ocorre por mo流vos geralmente atribuídos às diﬁculdades
ﬁnanceiras, ao ingresso prematuro no mercado de trabalho, à troca de domicílio, à doença, à falta de
interesse do aluno ou de seus responsáveis, às diﬁculdades de acesso à escola, aos problemas
domés流cos, à separação dos pais ou à reprovação do aluno. Há se considerar que como esta
ins流tuição convive com a complexidade de oferecer uma formação cidadã para seus discentes, mas
também de contribuir para sua proﬁssionalização e, portanto, sua inserção, com visibilidade no
mercado. No entanto, concordo com Frigo擬�o e Ciava擬�a (2006, p. 68) quando lembram que “o
conceito de educação do homem integrado às forças sociais difere da mera submissão às forças
produ流vas”. Mesmo assim, pontuando os aspectos mencionados anteriormente, damos ênfase para
que os alunos devam ser entusiasmados e es流mulados a manterem sua autoes流ma, e mesmo
enfrentando diﬁculdades adversas, serem mo流vados a jamais abandonarem seus obje流vos, conforme
preconiza o ar流go 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, à cerca da igualdade de
acesso e permanência do aluno na escola. Ao adotar certas prá流cas possíveis, como a postura do
professor, a promoção da interdisciplinaridade entre as bases tecnológicas e os componentes, talvez
consigamos a redução do índice de evasão nos módulos mencionados acima. Diante deste contexto,
construiremos um plano de ação para nortear as inicia流vas e assim, superar problemas pontuais e
traçar estratégias para diminuir a problemá流ca “evasão”, cujo o foco se volta a busca de melhoria na
qualidade do ensino possibilitando ao aluno permanecer, sendo assim, concluir o curso.

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Geral:
* Reduzir a evasão escolar em 50% do 2º Módulo do Curso Técnico de Redes de Computadores,
iden流ﬁcando as possíveis causas e operar mudanças alterna流vas para minimizá‐las.

Especíﬁcos:
*. Realizar um levantamento junto aos alunos do segundos módulo, no intuito da iden流ﬁcação das
possíveis causas de evasão.
* Propor aos coordenadores e docentes ações alterna流vas para minimizar a evasão nos módulos em
evidência, com base no diagnós流co realizado.
* Organizar formação con流nuada dos docentes e coordenadores, colocando em prá流ca, o
conhecimento de técnicas, estratégias, recursos de ensino e metodologias diversiﬁcadas
(Aprendizagem baseada em Projeto.
* Recepcionar e Integrar os discentes, na primeira semana, esclarecendo os obje流vos de cada curso.
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* Promover estratégias de recuperação con䉜�nua.
* Facilitar acesso aos docentes a todos os meios didá流co‐pedagógicos para mo流var os alunos a
terminarem o seu ciclo/módulo de estudo na escola.
* Auxiliar os docentes para que oportunizem espaço didá流co‐pedagógico para reforçar as lacunas de
aprendizagem em etapas de estudos anteriores, para que o aluno não perca a autoes流ma e conclua
seus estudos, além de acompanhar sa流sfatoriamente as a流vidades propostas.

C. META(S) DO PROJETO:

Redução em 50% do índice de evasão ns segundo módulo do curso técnico noturno de Redes de
Computadores, no 1º e 2º semestre de 2017.

D. METODOLOGIA(S):

O projeto irá se desenvolver a par流r de ações de acompanhamento e contenção da evasão,
tomando como ações iniciais:

1* Recepcionar e Integrar os discentes, u流lizando a interação social favorável, tornando a escola um
ambiente acolhedor e descontraído, recepcionando os alunos na primeira semana, esclarecendo os
obje流vos de cada curso e os sensibilizando com as oportunidades oriundas com o término do curso
técnico.

2 * Realizar um levantamento e diagnós流co, com os alunos do módulo, através de questões
norteadoras no intuito da iden流ﬁcação das possíveis causas de evasão.

3 *Acompanhar as faltas discentes junto com o Orientador Educacional e Coordenador de Curso.

4 *Orientar os professores a trabalharem as lacunas de aprendizagem, após levantamento das
diﬁculdades relatada pelos alunos em diagnós流co realizado junto com o OE.

5*Reuniões com ﬁnalidade de integração aluno, coordenação, direção, por meio de bate papos
informais, buscando feedback do andamento dos cursos.

6* Propor ações alterna流vas para minimizar a evasão nos módulos em evidência, através dos
resultados ob流dos no diagnós流co de levantamento, trabalhando estratégias de recuperação
con䉜�nua, com o intuito de ser mais asser流vo.

7* Empenhar atenção aos problemas de ordem pedagógico‐social enfrentados por cada aluno,
auxiliando o professor a iden流ﬁcar essas diﬁculdades buscando alterna流vas para a流vidades
interdisciplinares que integrem o PTCC aos demais componentes dos módulos), junto às reuniões de
curso integrando as possibilidades viáveis dos meios disponíveis para a execução das estratégias
planejadas, visando estancar as causas da evasão escolar.

8* Realizar reuniões com professores e coordenação, incen流vando acesso a todos os meios didá流co‐
pedagógicos para mo流var aplicação de avaliações adequadas ao processo ensino aprendizagem;
assim como troca de experiências e informações sobre os discentes.

9* e 10* Oportunizar espaço didá流co‐pedagógico para reforçar as defasagens de aprendizados em
etapas de estudos anteriores, organizando formação con流nuada dos docentes es流mulando‐os a
u流lizarem metodologias diversiﬁcadas, com aprendizagem voltada a projetos.

11*Promover junto com a Coordenação de Curso e Orientador Educacional, palestras mo流vacionais
voltadas à empregabilidade, com ex alunos e proﬁssionais da área, assim como visitas técnicas.

12* Organizar junto com OE e Coordenador de Curso eventos internos e externos com a
par流cipação de alunos como feiras, gincanas, semanas tecnológicas, fóruns, debates.

E. CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES
1* Recepção dos alunos na primeira semana, esclarecendo os objetivos de
cada curso e os sensibilizando com as oportunidades oriundas com o
término do curso técnico.
2*Levantamento e diagnóstico, com os alunos do módulo, através de
questões norteadoras no intuito da identificação das possíveis causas de
evasão
3*Acompanhar as faltas discentes junto com o Orientador Educacional e
Coordenador de Curso.

PERÍODOS[1]
Fevereiro: 01 a 15
Julho:24/7 a 04 de
agosto
Fevereiro:20/02 a 03/3
Agosto: 07 a 18
Fevereiro:03‐10‐17‐24
Março:03‐17‐31
Abril:06‐20
Maio:04‐18
Junho:01
Julho:28
Agosto:04/11
Setembro:01/15/29
Outubro:06/20
Novembro:03/17

4 •Orientar os professores a trabalharem as lacunas de aprendizagem.

Dezembro:01
Abril: 12‐26
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Maio:17‐31

5 Reuniões com finalidade de integração aluno, coordenação, direção, por
meio de bate papos informais, buscando feedback do andamento dos
cursos.

Junho:14‐21
Agosto:16‐30
Setembro:13‐27
Outubro:11‐25
Novembro:22‐29

6Reunião com Coordenação e docentes trabalhando estratégias de
recuperação contínua

Dezembro:06‐13
Março: 02,16 e 30
Maio: 10,20,24
Setembro: 06,29

7Reunião com os Coordenadores de Curso e professores, enfatizando a
execução de projetos, colocandoos em prática as possibilidades
necessárias para a execução das estratégias a serem planejadas, dando
possíveis soluções as causas pontuais da evasão, buscando alternativas
para atividades interdisciplinares que integrem o PTCC aos demais
componentes dos módulos.

Outubro: 04,07,18
Fevereiro: 01,15
Março: 01,15,19
Abril: 12,26
Maio:10,24

8 Realizar reuniões com professores e coordenação, incentivando acesso a
todos os meios didáticopedagógicos para motivar aplicação de avaliações
adequadas ao processo ensino aprendizagem; assim como troca de
experiências e informações sobre os discentes.
9 Oportunizar espaço didáticopedagógico para reforçar as defasagens de
aprendizados em etapas de estudos anteriores, organizando formação
continuada dos docentes estimulandoos a utilizarem metodologias
diversificadas, com aprendizagem voltada a projetos.

Junho:07,21
Julho: 20
Agosto:09,23
Setembro: 18,22
Outubro: 04,18
Novembro: 01,22
Dezembro: 06

10Participação em Reunião de Cursos, oportunizando espaço didático
pedagógico para reforçar as defasagens de aprendizados em etapas de
estudos anteriores, organizando formação continuada dos docentes
estimulandoos em metodologias diversificadas, com aprendizagem
voltada a projetos.

Março: 06 a 10
Junho: 19 a 23
Setembro: 18 a 23
Novembro: 27 a 30

11Promover junto com a Coordenação de Curso e Orientador
Educacional, palestras motivacionais voltadas à empregabilidade, com ex
alunos e profissionais da área, assim como visitas técnicas.
12 Organizar junto com OE e Coordenador de Curso eventos internos e
externos com a participação de alunos como feiras, gincanas, semanas
tecnológicas, fóruns, debates.

Abril:12‐26
Setembro:06‐20
Abril: 12,26
Maio: 10,20,24
Setembro: 06,29

13 Auxiliar na organização de processos de vagas remanescentes.

Outubro: 04,07,18
Junho: 01 a 15
Novembro: 01 a 14

F. RESULTADOS ESPERADOS:

Nesse contexto, é relevante buscar elementos constantes do perﬁl do egresso da escola Etec de
Sapopemba, com o intuito de melhorar as ações con䉜�nuas implementadas desde o ingresso do
aluno, seu desempenho escolar e realização projetos. Todas as ações previstas nesta proposta, bem
como acompanhamento e contenção de evasão vislumbram fornecer dados e informações a
Coordenação Pedagógica, a ﬁm de, contribuir com informações para a estruturação do seu projeto
acadêmico. Esses procedimentos acentuarão de forma concisa um registro mais efe流vo sobre o
funcionamento dos cursos, visando o acompanhamento tanto da coordenação, quanto da
orientação. A ar流culação dos indicadores construídos neste projeto, através de gráﬁco e tabela,
poderá ser realizada pelas coordenadorias, no sen流do de tornar visível e coeso os dados
permanentemente levantados ao longo do ano le流vo. Dessa forma, esperamos ter um
levantamento do número de alunos evadidos, alunos re流dos e que possamos associar este projeto
às ações já desenvolvidas pela escola. Contudo, espera‐se:
‐ Reduzir a evasão no segundo módulo do curso deste projeto em 50%.
‐ Orientar 100% dos docentes dos módulos em questão.
‐ Incen流var projetos interdisciplinares.

[1] período não superior a 15 dias

Metas associadas:
> Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2018 com base nos dados de 2016
> Coconstruir práticas educativas para no mínimo 30% dos docentes e colaboradores dentro de suas especificidades até o ano de 2019
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(não poderá ultrapassar 8 horas diárias)

Dia da Semana
Segunda‐feira
Terça‐feira
Quarta‐feira

Manhã

Tarde

Quinta‐feira
Sexta‐feira

Noite
16h às 23h00
17h às 23h00
16h00
às
23h00
17h00
às
23h00
19h00
às
23h00

TOTAL

Total
7
6
7
6
4
30

ATIVIDADES

PERÍODOS1

01 e 15/02, 01, 15 e
29/03, 12 e 26/04, 10 e
24/05, 07 e 21/06,
26/07, 09 e 23/08, 06 e
Reuniões com a Direção da Escola, Coordenação Pedagógica e Coordenadores 20/09, 04 e 18/10, 01 e
de Cursos.
22/11,06/12
01/02, 20/05,
Reunião Pedagógica
26/08,07/10,
Recepção e integração dos alunos
Acompanhar o Planejamento Escolar
Reunião com a Direção e Gestão CEU
Eleições dos representantes de classes

06 e 07/02, 20 e 21/07
02 e 03/02, 06 e 10/03,
19 a 23/06
18/02 a 22/02, 24/07 a
26/07
20/02 a 22/02, 27/07 a
38/07

Acompanhar as reuniões com os representantes de classes

20 a 24/02, 07 a 11/08
16/02 a 10/03, 24/07 a
Acompanhar a análise dos PTDs junto às coordenações
06/08
Realizar reuniões periódicas com a Coordenação Pedagógica, Coordenadores 22/03 a 28/03, 23/05 a
de Cursos e Professores para apresentação e discussão de assuntos
29/05, 26/08 a 28/08,
per流nentes a prá流ca pedagógica (Reunião do Curso para replanejamento)
16/10 a 20/10
13/03 a 10/04, 01/06 a
28/06, 11/09 a 29/09,
Acompanhar o processo de recuperação con䉜�nua
23/10 a 17/11
Ação Social

06/05

Festa junina
Acompanhar os Conselhos de Classes

10/06

Semana da primavera consciente
Propor e acompanhar Projetos Interdisciplinares bem como apoiar os
Projetos desenvolvidos pelo CEU.
Auxiliar a Coordenação e os Docentes no desenvolvimento de técnicas e
metodologias diversiﬁcadas para avaliar os alunos
Discussão de ações per流nentes a permanência escolar dos discentes
Auxiliar a Coordenação e os Docentes no desenvolvimento de técnicas e
metodologias diversiﬁcadas para avaliar os alunos.
Acompanhar a avaliação do desempenho das turmas
Avaliação do desempenho da coordenação e professores

24 a 28/04 e 04/07,
23/09 a 27/09 a 02 a
06/10, 15/12
13/02 a 15/02, 24/07 e
27/07
22/03 a 28/03, 23/05 a
29/05, 25/08 a 28/08,
16/10 a 23/10
22/03 a 28/03, 26/08 a
28/08
22/03 a 28/03, 2/05 a
23/05, 25/08 a 28/08,
02/10 a 23 /10
24/06 a 28/06, 01 /12 a
07/12
12/06 a 21/06, 23/11 a
29/11

1. Períodos: máximo de 30 (trinta) dias

3. Parecer do Diretor
(Analisar, inclusive, se as atribuições conforme Deliberação CEETEPS nº 005, de 05‐12‐2013, estão
con流das no presente Plano, e se o trabalho do coordenador será integrado com a Etec‐sede,
atendendo ao Projeto Polí流co Pedagógico)

Data:

/

/

Assinatura do Diretor

Referências para elaboração do Plano de Trabalho:
1‐ Regimento Comum das ETECs do CEETEPS
2‐ Deliberação CEETEPS nº 005, de 05‐12‐2013
3‐ Instrução CETEC nº 006/2013
4‐ Plano Plurianual de Gestão da Unidade de Ensino
5 Metas e Projetos da CETEC
Metas associadas:
> Aumentar em 10% o índice de inscritos no vestibulinho até 2020, com base nos dados do 1º semestre de 2017.
> Aumentar em 50% a permanência do aluno na ETEC em todos os cursos do período noturno até 2018 com base nos dados de 2016
> Coconstruir práticas educativas para no mínimo 30% dos docentes e colaboradores dentro de suas especificidades até o ano de 2019

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ESCOLA

ÀS VINTE HORAS DO DIA TRINTA DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE, NA ETEC DE SAPOPEMBA, SOB A DIREÇÃO DE SANDRA REGINA FERRAZ DE CAMPOS DOS REIS, LOCALIZADA À RUA BENJAMIM DE TUDELA 155, BAIRRO DE SAPOPEMBA DO
MUNICIPIO DE SÃO PAULO, REALIZAOUSE A REFERENTE REUNIÃO TEVE COMO ASSUNTO AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE GESTÃO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE. A DIRETORA COMO PRESIDENTE NATO SANDRA REGINA FERRAZ DE
CAMPOS DOS REIS, DA COORDENAÇÃO RITA DE CASSIA BATISTA ARANTES, DOS PROFESSORES ALEXANDRE FICHELI, DO ADMINISTRATIVO ROSELI LOVATO TERRANI, DOS PAIS ELLEN LUCY DOS SANTOS, DOS ALUNOS TAYS BISCARO LEMOS DE
OLIVEIRA, DA COMUNIDADE EXTRAESCOLAR COMO REPRESENTANTE DOS EMPRESÁRIOS O SENHOR ANTONIO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA, COMO REPRESENTANTE DE ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL MARIA MADALENA BATISTA DA SILVA E
COMO EGRESSO ATUANTE NA ÁREA DE FORMAÇÃO THIAGO ARISTEU OLIVEIRA DE SOUZA.
DEPOIS DO PLANO AVALIADO E ACEITO, NÃO HAVENDO MAIS A TRATAR, EU ROSELI LOVATO TERRANI RG 21.333.9456, LAVREI ESTA ATA QUE VAI POR MIM ASSINADA.
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