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IntroduçãoIntrodução

De acordo com o disposto no Capítulo II do Regimento Comum das Escolas Técnicas do CEETEPS, oDe 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, tendo como como eixoPlano Plurianual de Gestão - PPG apresenta a proposta de trabalho da ETEC, tendo como como eixo
norteador o Projeto Político Pedagógico (PPP) no qual são explicitados os princípios pedagógicos danorteador o Projeto Político Pedagógico (PPP) no qual são explicitados os princípios pedagógicos da
escola. O Plano Plurianual de Gestão tem vigência de cinco anos com replanejamento mínimo anual,escola. O Plano Plurianual de Gestão tem vigência de cinco anos com replanejamento mínimo anual,
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ou ainda, quando se faz necessário. Dentro de sua atualização ocorrem a inclusão de novos projetosou ainda, quando se faz necessário. Dentro de sua atualização ocorrem a inclusão de novos projetos
- com base no PPP, objetivos, prioridades e análise dos contextos interno e externo, objetivando- com base no PPP, objetivos, prioridades e análise dos contextos interno e externo, objetivando
adequá-los à comunidade -, além da análise de indicadores e metas estabelecidas no períodoadequá-los à comunidade -, além da análise de indicadores e metas estabelecidas no período
anterior. Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Ao projetaranterior. Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Ao projetar
criamos um estado confortável para arriscar-nos, atravessar um período de instabilidade ecriamos um estado confortável para arriscar-nos, atravessar um período de instabilidade e
buscarmos uma nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estadobuscarmos 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 amelhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a
determinadas rupturas. Resgatamos proposta de integração escola-comunidade, com o propósito dedeterminadas rupturas. Resgatamos proposta de integração escola-comunidade, com o propósito de
diagnosticar as situações-problema que envolvem a comunidade escolar para então discutir ediagnosticar as situações-problema 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 ETECestabelecer metas a curto e longo prazos. O objetivo principal do Plano Plurianual de Gestão da ETEC
de Sapopemba e de suas classes descentralizadas, incluindo as escolas parceiras da Secretaria dade Sapopemba e de suas classes descentralizadas, incluindo as escolas parceiras da Secretaria da
Educação (escolas nas quais são ofertados os cursos técnicos na modalidade híbrido) é criarEducação (escolas nas quais são ofertados os cursos técnicos na modalidade híbrido) é criar
subsídios para ações Pedagógicas e Administrativas, pautadas em princípios éticos, na visão, missãosubsídios para ações Pedagógicas e Administrativas, pautadas em princípios éticos, na visão, missão
e valores organizacionais, os quais foram instituídos pela equipe de Gestão Pedagógica ee valores organizacionais, os quais foram instituídos pela equipe de Gestão Pedagógica e
Administrativa, contando com a participação de toda a comunidade escolar, demonstrando a suaAdministrativa, 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 períodoidentidade, características, princípios e valores, bem como as metas a serem cumpridas no período
de cinco anos, em sua totalidade, de acordo com o grau de prioridade estabelecidas pela equipede cinco anos, em sua totalidade, de acordo com o grau de prioridade estabelecidas pela equipe
participante. Todos os dados deverão ser atualizados e analisados periodicamente. Tais metasparticipante. Todos os dados deverão ser atualizados e analisados periodicamente. Tais metas
resultam da análise de dados e dos resultados extraídos de fontes externas como SEADE e SEBRAE eresultam 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,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, Reuniãoquestões abordadas nas reuniões de Gestão, Reuniões Pedagógicas, Reuniões de Cursos, Reunião
com Servidores, Funcionários e Representantes Discentes, Reuniões com a Supervisão, análise Swotcom Servidores, Funcionários e Representantes Discentes, Reuniões com a Supervisão, análise Swot
com os alunos, Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres . Por fim, destaca-se acom os alunos, Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres . Por fim, destaca-se a
importância do PPP que reúne propostas a serem executadas durante o ano letivo, permitindo queimportância do PPP que reúne propostas a serem executadas durante o ano letivo, permitindo que
novas ações se insiram a medida que se perceba a necessidade de complementar o processo denovas ações se insiram a medida que se perceba a necessidade de complementar o processo de
ensino aprendizagem. Este é marcado por rupturas com o presente em busca de construções para oensino aprendizagem. Este é marcado por rupturas com o presente em busca de construções para o
futuro. Para a ETEC de Sapopemba o PPP é reflexo das palavras de Gadotti (2001, p. 34)2: “umfuturo. Para a ETEC de Sapopemba o PPP é reflexo das palavras de Gadotti (2001, p. 34)2: “um
processo inconcluso, uma etapa em direção a uma finalidade que permanece como horizonte daprocesso inconcluso, uma etapa em direção a uma finalidade que permanece como horizonte da
escola.” A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é aescola.” A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a
própria vida. - John Deweyprópria vida. - John Dewey

HistóricoHistórico

Sapopemba é um bairro que possui características relevantes, a começar pelo indicador deSapopemba 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 árvorenomenclatura, 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.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 esseSegundo 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 terranome, 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 foivermelha, bastante fértil para agricultura, “rosso” é vermelho em italiano.Oficialmente o bairro foi
fundado no dia 26 de junho de 1910.sendo elevado à condição de distrito no ano de 1985, quandofundado no dia 26 de junho de 1910.sendo elevado à condição de distrito no ano de 1985, quando
foi desmembrado de Vila Prudente. Sapopemba é o segundo no ranking de bairros mais populososfoi desmembrado de Vila Prudente. Sapopemba é o segundo no ranking de bairros mais populosos
da cidade, com aproximadamente trezentos mil moradores, sendo o maior território da Zona Leste ,da cidade, com aproximadamente trezentos mil moradores, sendo o maior território da Zona Leste ,
com crescimentode 6,7% ao ano emárea construída, possuiÍndice de Desenvolvimento Humanocom crescimentode 6,7% ao ano emárea construída, possuiÍndice de Desenvolvimento Humano
(IDH) 0,786 (78º lugar entre os 96 distritos da capital) considerada uma região de médio(IDH) 0,786 (78º lugar entre os 96 distritos da capital) considerada uma região de médio
crescimento. Fonte: IBGE 2010. A avenida Sapopemba que leva o nome do bairro é considerada acrescimento. 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.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 aMantém 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,cidade e a área rural. Seu percurso atende ao comércio de forma geral , residências antigas,
conjunto habitacional, escolas, terminal de ônibus, construção do monotrilho , tambémconjunto habitacional, escolas, terminal de ônibus, construção do monotrilho , também
constacomum programa de tratamento paisagístico no entorno da linha, com área verde e ciclovia,constacomum 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, empara tornar o ambiente harmonioso, agradável e completamente integrado à vida da população, em
seu entornoestá localizada a igreja Nossa Senhora de Fátima, a padroeira do bairro comumente éseu entornoestá localizada a igreja Nossa Senhora de Fátima, a padroeira do bairro comumente é
realizada a festa tradicional , com comemorações religiosas . em sua extensão , aproximadamenterealizada a festa tradicional , com comemorações religiosas . em sua extensão , aproximadamente
na altura do número 20.000, deparamo-nos com uma estrutura rural, com características de iníciona altura do número 20.000, deparamo-nos com uma estrutura rural, com características de início
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do século. Acompanhando o crescimento da cidade, também são grandes os problemas enfrentadosdo século. Acompanhando o crescimento da cidade, também são grandes os problemas enfrentados
atualmente. Destacamos pouca infraestrutura, dificuldade de acesso para o transporte , este aindaatualmente. 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 doum 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, nestapoder 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 usoimediação, 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 dee 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 eartes plásticas, oficina de cenografia, biblioteca e amplo anfiteatro. Além de objetivos culturais e
educacionais, projetos como este transformam o bairro valorizando-o em sua localidade, tornando aeducacionais, projetos como este transformam o bairro valorizando-o em sua localidade, tornando a
região de Sapopemba pólo de desenvolvimento cultural e social. também nas mediações possui oregião 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 Fazendada JutaHospital Sapopemba e o AMA, que atende a toda população local. História do bairro Fazendada Juta
Acredita-se que a história da Fazenda da Juta (juta é uma planta utilizada para a confecção de sacas)Acredita-se que a história da Fazenda da Juta (juta é uma planta utilizada para a confecção de sacas)
começou tempos atrás. No passado, com a transação econômica da Inglaterra, o Brasil eracomeçou tempos atrás. No passado, com a transação econômica da Inglaterra, o Brasil era
impossibilitado de ter qualquer tipo de tecido, por ser um país voltado para a agricultura, retirava daimpossibilitado de ter qualquer tipo de tecido, por ser um país voltado para a agricultura, retirava da
sua terra muitos produtos agrícolas. O único jeito de retirá-los em navios era usando estopa ou juta.sua terra muitos produtos agrícolas. O único jeito de retirá-los em navios era usando estopa ou juta.
A Fazenda da Juta era de um povo, talvez italianos ou portugueses, não se sabe ao certo. ElesA 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, nãopossuíam 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 Jutativeram 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 foicomeçava, 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 impostosdividida 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 desobre 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“Baseball” na granja do japonês, que plantava milho, batata doce, batata inglesas, morangos e
cuidava de bois e galinhas. Criação do Bairro Fazenda da Juta Aocupaçãodo bairro Fazenda da Jutacuidava de bois e galinhas. Criação do Bairro Fazenda da Juta Aocupaçãodo bairro Fazenda da Juta
começou em 1977, mas foi em 1986 que ocorreu o maior adensamento, quando o local foicomeçou 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 aconsiderado de interesse social, mais por falta de intervenção do poder público, o decreto perdeu a
validade em 1988. Já com infra-estrutura no loteamento, foiconstituídoem 2003, um conselho gestorvalidade em 1988. Já com infra-estrutura no loteamento, foiconstituídoem 2003, um conselho gestor
formado por uma equipe da prefeitura e representantes dos moradores e proprietário para definir asformado 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 decretodiretrizes do Plano de Urbanização da Fazenda da Juta que foi aprovado em 22/07/2004 pelo decreto
nº45.047. A ETEC de Sapopemba Criada em 18 de setembro de 2007, através do Decreto nº 52.173,nº45.047. A 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 mesmoa Escola Técnica Estadual de Sapopemba iniciou suas atividades no segundo semestre deste mesmo
ano, como Classe Descentralizada daEscola Técnica Estadual José Rocha Mendes, localizada noano, como Classe Descentralizada daEscola Técnica Estadual José Rocha Mendes, localizada no
bairro de Vila Prudente. Inicialmente a escola atendia a 120 alunos, nos períodos tarde e noite,bairro de Vila Prudente. Inicialmente a escola atendia a 120 alunos, nos períodos tarde e noite,
oferecendo os cursos técnicos em Assessoria Empresarial, Informática e Marketing e Vendas. Nestaoferecendo os cursos técnicos em Assessoria Empresarial, Informática e Marketing e Vendas. Nesta
época a cidade de São Paulo contava com 18 Etecs, nove delas localizadas na zona leste. Entre elasépoca a cidade de São Paulo contava com 18 Etecs, nove delas localizadas na zona leste. Entre elas
nossa escola, inaugurada pelo governador José Serra no dia 3 de outubro de 2007. O prefeito de Sãonossa escola, 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, tambémPaulo, Gilberto Kassab, e a diretora superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá, também
estiveram presentes no evento. “O ensino técnico representa uma oportunidade de trabalhoestiveram 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 prefeitopraticamente 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 osGilberto Kassab, a inauguração de uma Etec representa “a definição de um futuro próspero para os
jovens”. No Vestibulinho para o 1º semestre do próximo ano, o número de vagas dobrou. Foramjovens”. No Vestibulinho para o 1º semestre do próximo ano, o número de vagas dobrou. Foram
oferecidas 240 vagas e a implantação de mais um curso técnico: Alimentos. A Etec de Sapopembaoferecidas 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),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 Fundopor 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 não parou deNacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC). Desde o seu início a Etec não parou de
crescer e em 2009 foi implantado o curso de Ensino Médio, no período da manhã, oferecendo maiscrescer e em 2009 foi implantado o curso de Ensino Médio, no período da manhã, oferecendo mais
120 vagas aos jovens da comunidade. ETEC de Sapopemba x Comunidade Com o passar dos anos, a120 vagas aos jovens da comunidade. ETEC de Sapopemba x Comunidade Com o passar dos anos, a
unidade Unidade Escolar tornou-se referência em toda a região de Sapopemba, Fazenda da Juta eunidade Unidade Escolar tornou-se referência em toda a região de Sapopemba, Fazenda da Juta e
São Mateus, liderando a educação da região oferecendo cursos técnicos e Ensino Médio e, emSão Mateus, liderando a educação da região oferecendo cursos técnicos e Ensino Médio e, em
consequência, diversas oportunidades para todos que buscavam por aprendizado gratuito e deconsequência, diversas oportunidades para todos que buscavam por aprendizado gratuito e de
qualidade. Em seguida, o Centro Paula Souza ampliou gradativamente sua grade de cursos e, hoje,qualidade. Em seguida, o Centro Paula Souza ampliou gradativamente sua grade de cursos e, hoje,
aEtec de Sapopembaconta com modalidades de Ensino Médio (sendo integrado a um curso técnico),aEtec de Sapopembaconta com modalidades de Ensino Médio (sendo integrado a um curso técnico),
cursos técnicos na sede e, com suas duas Classes Descentralizadas, CEU Sapopemba e E.E. Stefancursos técnicos na sede e, com suas duas Classes Descentralizadas, CEU Sapopemba e E.E. Stefan
Zweig, e uma Parceria com a SEE na Escola EE Chibata Miyakoshi. Aqui não faltam oportunidadesZweig, e uma Parceria com a SEE na Escola EE Chibata Miyakoshi. Aqui não faltam oportunidades
para você crescer cada vez mais Além de oferecer a oportunidade de mudar o caminho epara você crescer cada vez mais Além de oferecer a oportunidade de mudar o caminho e
perspectiva profissional de muitas pessoas, a Etec de Sapopemba conta com o auxílio de diversasperspectiva profissional de muitas pessoas, a Etec de Sapopemba conta com o auxílio de diversas
iniciativas, compondo seu quadro de oportunidades oferecendo cursos semi-presenciais, comoiniciativas, compondo seu quadro de oportunidades oferecendo cursos semi-presenciais, como
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oTeletec, eventos ligados à comunidade escolar e toda a região, como suas festas juninas eoTeletec, eventos ligados à comunidade escolar e toda a região, como suas festas juninas e
“Semana Paulo Freire” e A Feira Tecnológica que promovem a ligação entre os alunos e seus“Semana Paulo Freire” e A Feira Tecnológica que promovem a ligação entre os alunos e seus
trabalhos desenvolvidos e toda a população próxima à escola; além, é claro, daAção Social, eventotrabalhos desenvolvidos e toda a população próxima à escola; além, é claro, daAção Social, evento
especialmente dedicado à comunidade, no qual são oferecidos cursos, palestras, consultorias eespecialmente dedicado à comunidade, no qual são oferecidos cursos, palestras, consultorias e
diversas outras atividades relacionadas ao bem estar e saúde. Por isso, há mais de 10 anos a Etecdiversas outras atividades relacionadas ao bem estar e saúde. Por isso, há mais de 10 anos a Etec
de Sapopemba cresce em ritmo acelerado, graças à dedicação de seus alunos e professores emde Sapopemba cresce em ritmo acelerado, graças à dedicação de seus alunos e professores em
oferecer ao mundo pessoas e profissionais melhores, bem capacitados e responsáveis com ooferecer ao mundo pessoas e profissionais melhores, bem capacitados e responsáveis com o
desenvolvimento sustentável. Pois, a cada turma que se forma conosco, temos o imenso prazer emdesenvolvimento sustentável. Pois, a cada turma que se forma conosco, temos o imenso prazer em
dizer que fizemos a diferença no mercado de trabalho, proporcionando seres humanos dignos edizer que fizemos a diferença no mercado de trabalho, proporcionando seres humanos dignos e
competentes, alinhados com o que o mundo tem exigido (cada vez mais) de tantos profissionais porcompetentes, alinhados com o que o mundo tem exigido (cada vez mais) de tantos profissionais por
aí. Mais do que isso, aliás, formamos seres humanos aptos a serem… Seres humanos. Porque oaí. Mais do que isso, aliás, formamos seres humanos aptos a serem… Seres humanos. Porque o
mundo precisa de Pessoas com “P” maiúsculo. E, para nosso orgulho, vemos o belo resultado todosmundo precisa de Pessoas com “P” maiúsculo. E, para nosso orgulho, vemos o belo resultado todos
os dias. Assim, somos a Etec de Sapopemba, orgulhosos em ter fazer parte desta comunidadeos dias. Assim, somos a Etec de Sapopemba, orgulhosos em ter fazer parte desta comunidade
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RAFAELRAFAEL
MARCOSMARCOS
PARAVATIPARAVATI

Coordenador deCoordenador de
ClasseClasse
DescentralizadaDescentralizada

CLAYTONCLAYTON
MARCELOMARCELO
BARONEBARONE

Coordenador deCoordenador de
CursoCurso

MICHELYMICHELY
APARECIDAAPARECIDA
LEMOS DELEMOS DE
OLIVEIRAOLIVEIRA

CoordenadoraCoordenadora
de Cursode Curso

IVO CEZARIVO CEZAR
ZANCONATOZANCONATO

Coordenador deCoordenador de
CursoCurso

JOSE LUIZ ALVESJOSE LUIZ ALVESAssessorAssessor
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SANTOS JUNIORSANTOS JUNIOR AdministrativoAdministrativo
MARIAMARIA
APARECIDA DOSAPARECIDA DOS
SANTOS MOURASANTOS MOURA

OrientadoraOrientadora
EducacionalEducacional

REGIANEREGIANE
MOURAMOURA
MENDONCAMENDONCA

Responsável porResponsável por
Estágio e JovemEstágio e Jovem
AprendizAprendiz

ROBERTAROBERTA
QUEIROZQUEIROZ

CoordenadoraCoordenadora
de Cursode Curso

MAIRA CLAUDIAMAIRA CLAUDIA
SILVA DESILVA DE
OLIVEIRAOLIVEIRA
RODRIGUESRODRIGUES

CoordenadoraCoordenadora
de Cursode Curso

PATRICIAPATRICIA
QUIRINO DEQUIRINO DE
SOUSASOUSA

CoordenadoraCoordenadora
de Cursode Curso

ROBERTO DAVIDROBERTO DAVID
PEREIRA ALVESPEREIRA ALVES

Coordenador deCoordenador de
LaboratórioLaboratório

SAMIRA DASAMIRA DA
COSTA ROSACOSTA ROSA

CoordenadoraCoordenadora
PedagógicaPedagógica

Katia Moreira deKatia Moreira de
CastilhoCastilho

auxiliarauxiliar
administrativoadministrativo

Joyce Mendes daJoyce Mendes da
SilvaSilva

Coordenador deCoordenador de
CursoCurso

Marcos AntônioMarcos Antônio
de Araujode Araujo

BibliotecárioBibliotecário

MARCOSMARCOS
CELERINO DACELERINO DA
FONSECAFONSECA
PATRICIAPATRICIA
CERRATTOCERRATTO

CoordenadoraCoordenadora
de Cursode Curso

ANTONIO DAANTONIO DA
ROCHAROCHA
CAVALCANTECAVALCANTE
JUNIORJUNIOR

Auxiliar DocenteAuxiliar Docente

JOSE EVANDROJOSE EVANDRO
BONIFACIO DEBONIFACIO DE
SOUSASOUSA

Coordenador deCoordenador de
ClasseClasse
DescentralizadaDescentralizada

ERIKA SOUZAERIKA SOUZA
DA CONCEICAODA CONCEICAO

CoordenadoraCoordenadora
de Cursode Curso

LUCIANELUCIANE
CRISTINACRISTINA
DONAIREDONAIRE
SIMOESSIMOES

CoordenadoraCoordenadora
de Cursode Curso

ANDRE SOARESANDRE SOARES
DE OLIVEIRADE OLIVEIRA

Coordenador deCoordenador de
CursoCurso

PAULA BEATRIZPAULA BEATRIZ
PERACINIPERACINI
DOGANI DODOGANI DO
VALLEVALLE

CoordenadoraCoordenadora
de Laboratóriode Laboratório

RAPHAELRAPHAEL
AUGUSTOAUGUSTO
RAMOSRAMOS

Coordenador deCoordenador de
LaboratórioLaboratório

ALESSANDROALESSANDRO
MANOELMANOEL

Coordenador deCoordenador de
AdministraçãoAdministração
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MOREIRAMOREIRA EADEAD
MABELMABEL
JACQUELINEJACQUELINE
AMARILDOAMARILDO
ZEBALLOSZEBALLOS

AssistenteAssistente
TécnicoTécnico
AdministrativoAdministrativo

GLEICYGLEICY
GONSAGA DAGONSAGA DA
SILVASILVA

CoordenadoraCoordenadora
de Cursode Curso

JULIANA DAJULIANA DA
COSTA ROSACOSTA ROSA

CoordenadoraCoordenadora
de Cursode Curso

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

Projeto Político PedagógicoProjeto Político Pedagógico
  

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ESCOLA DA ETEC DEATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ESCOLA DA ETEC DESAPOPEMBA – PERÍODO 2021SAPOPEMBA – PERÍODO 2021

Às dezesseishorasdo dia dez de junho de dois mil e vinte e um, sob a direção de Wagner AparecidoÀs dezesseishorasdo dia dez de junho de dois mil e vinte e um, sob a direção de Wagner Aparecido
Pereira, reuniram-se pela plataforma MS-Teams os membros do Conselho de Escola, sendo: oPereira, reuniram-se pela plataforma MS-Teams os membros do Conselho de Escola, sendo: o
representante das diretorias de serviços e relações institucionais, Mabel Zebalos, a representanterepresentante das diretorias de serviços e relações institucionais, Mabel Zebalos, a representante
dos professores, Juliana da Costa Rosa, o representante dos servidores técnico e administrativos,dos professores, Juliana da Costa Rosa, o representante dos servidores técnico e administrativos,
Antonio da Rocha Cavalcante Junior, a representante dos pais de alunos; Valdete de Oliveira Garcia,Antonio da Rocha Cavalcante Junior, a representante dos pais de alunos; Valdete de Oliveira Garcia,
o representante dos alunos, João Victor Soledas, o representante das instituições auxiliares, Kauao representante dos alunos, João Victor Soledas, o representante das instituições auxiliares, Kaua
Henrique Cardoso Mariano, presidente do Grêmio Estudantil. E os membros da comunidadeHenrique Cardoso Mariano, presidente do Grêmio Estudantil. E os membros da comunidade
extraescolar: a representante de órgão de classe; Roberta Queiroz, membro da OAB – Ordem dosextraescolar: a representante de órgão de classe; Roberta Queiroz, membro da OAB – Ordem dos
Advogados do Brasil; o representante dos empresários, vinculado a um dos cursos; Robinson GomesAdvogados do Brasil; o representante dos empresários, vinculado a um dos cursos; Robinson Gomes
Morais, administrador de empresas; o representante de aluno egresso atuante em sua área deMorais, administrador de empresas; o representante de aluno egresso atuante em sua área de
formação técnica, Robson Uwagoya Valente, atuante na área de Alimentos; e o representante deformação técnica, Robson Uwagoya Valente, atuante na área de Alimentos; e o representante de
demais segmentos de interesse da escola, Rafael Marcos Paravati, diretor de escola da Secretaria dademais segmentos de interesse da escola, Rafael Marcos Paravati, diretor de escola da Secretaria da
Educação, para apresentação e avaliação do Plano Plurianual de Gestão 2021-2025. Após aEducação, para apresentação e avaliação do Plano Plurianual de Gestão 2021-2025. Após a
apresentação das principais atualizações realizadas, com base nas discussões conduzidas eapresentação das principais atualizações realizadas, com base nas discussões conduzidas e
mediadas pela coordenação pedagógica, representada pela professora Samira da Costa Rosa, omediadas pela coordenação pedagógica, representada pela professora Samira da Costa Rosa, o
Conselho de Escola aprovou o documento elaborado para que a direção realizasse o envio para aConselho de Escola aprovou o documento elaborado para que a direção realizasse o envio para a
análise, avaliação e aprovação da Supervisão Educacional. Depois do plano avaliado e aceito, nãoanálise, avaliação e aprovação da Supervisão Educacional. Depois do plano avaliado e aceito, não
havendo mais a tratar, eu, Wagner Aparecido Pereira, RG. 21.478.725-4, lavrei esta ata que vaihavendo mais a tratar, eu, Wagner Aparecido Pereira, RG. 21.478.725-4, lavrei esta ata que vai
assinada por mim, e posterior assinatura dos demais membros presentes.assinada por mim, e posterior assinatura dos demais membros presentes.

Nome completoNome completo AtividadeAtividade Data e horaData e hora
Coordenacao Pedagogica | EtecCoordenacao Pedagogica | Etec
de Sapopemba - 172de Sapopemba - 172

EntrouEntrou 10/06/2021, 15:50:2010/06/2021, 15:50:20

Gestão Teams | Etec deGestão Teams | Etec de
Sapopemba - 172Sapopemba - 172

EntrouEntrou 10/06/2021, 15:52:0710/06/2021, 15:52:07

Orientacao Educacional | Etec deOrientacao Educacional | Etec de
Sapopemba - 172Sapopemba - 172

EntrouEntrou 10/06/2021, 15:52:5910/06/2021, 15:52:59

MABEL JACQUELINE AMARILDOMABEL JACQUELINE AMARILDO
ZEBALLOSZEBALLOS

EntrouEntrou 10/06/2021, 16:10:0310/06/2021, 16:10:03

JULIANA DA COSTA ROSAJULIANA DA COSTA ROSA EntrouEntrou 10/06/2021, 15:57:1210/06/2021, 15:57:12
ANTONIO DA ROCHAANTONIO DA ROCHA
CAVALCANTE JUNIORCAVALCANTE JUNIOR

EntrouEntrou 10/06/2021, 15:56:3410/06/2021, 15:56:34
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JOÃO VICTOR SOLEDASJOÃO VICTOR SOLEDAS EntrouEntrou 10/06/2021, 16:04:0910/06/2021, 16:04:09
KAUA HENRIQUE CARDOSOKAUA HENRIQUE CARDOSO
MARIANOMARIANO

EntrouEntrou 10/06/2021, 16:02:1310/06/2021, 16:02:13

ROBERTA QUEIROZROBERTA QUEIROZ EntrouEntrou 10/06/2021, 16:01:1510/06/2021, 16:01:15
(ROBINSON GOMES MORAIS)(ROBINSON GOMES MORAIS) EntrouEntrou 10/06/2021, 16:07:3310/06/2021, 16:07:33
E172.CONVIDADO01 (ROBSONE172.CONVIDADO01 (ROBSON
UWAGOYA VALENTE)UWAGOYA VALENTE)

EntrouEntrou 10/06/2021, 16:01:1110/06/2021, 16:01:11

RAFAEL MARCOS PARAVATIRAFAEL MARCOS PARAVATI EntrouEntrou 10/06/2021, 16:02:4310/06/2021, 16:02:43
VALDETE DE OLIVEIRA GARCIAVALDETE DE OLIVEIRA GARCIA
(participou presencialmente,(participou presencialmente,
junto à direção)junto à direção)

Níveis e Modalidades de EnsinoNíveis e Modalidades de Ensino
IntegradoIntegrado
  

ADMINISTRAÇÃO – (EAD - TELECURSO TEC)ADMINISTRAÇÃO – (EAD - TELECURSO TEC)

O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que controla a rotina administrativa das empresas.O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que controla a rotina administrativa das empresas.
Colabora nos planejamentos estratégico, tático e operacional. Realiza atividades em recursosColabora nos planejamentos estratégico, tático e operacional. Realiza atividades em recursos
humanos e intermedeia mão-de-obra para colocação e recolocação. Atua na área de compras,humanos e intermedeia mão-de-obra para colocação e recolocação. Atua na área de compras,
auxilia no setor contábil e assessora a área de vendas. Intercambia mercadorias e serviços eauxilia no setor contábil e assessora a área de vendas. Intercambia mercadorias e serviços e
executa atividades nas áreas fiscal e financeira.executa atividades nas áreas fiscal e financeira.

Eixo Tecnológico:GESTÃO E NEGÓCIOSEixo Tecnológico:GESTÃO E NEGÓCIOS

Mercado de trabalhoMercado de trabalho
instituições públicas, privadas e do terceiro setor.instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

ObservaçãoObservação

Os cursos técnicos na modalidade Educação a Distância, semipresencial, se desenvolverão em trêsOs 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 horas-módulos semestrais. Cada módulo será desenvolvido em 20 semanas, cada uma delas com 6 horas-
aula semanais de trabalho presencial e 10 horas de trabalho a distância.aula semanais de trabalho presencial e 10 horas de trabalho a distância.

SemestreSemestre CursoCurso TurnoTurno ClassesClasses AlunosAlunos
MarketingMarketing NoiteNoite 11 3939
DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemasde Sistemas

TardeTarde 11 2020

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Logística - MTecLogística - MTec
(Novotec/Híbrido)(Novotec/Híbrido)

TardeTarde 11 1919

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemas - MTecde Sistemas - MTec

ManhãManhã 11 3636
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(Novotec)(Novotec)
11 MarketingMarketing

(mediotec)(mediotec)
TardeTarde 11 2929

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Marketing - MTecMarketing - MTec
(Novotec)(Novotec)

TardeTarde 11 3535

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

TardeTarde 11 4040

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

TardeTarde 11 3939

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

ManhãManhã 11 4040

11 ContabilidadeContabilidade NoiteNoite 11 1111
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Marketing - MTecMarketing - MTec
(Novotec)(Novotec)

TardeTarde 11 3939

11 Recursos HumanosRecursos Humanos NoiteNoite 11 2222
11 LogísticaLogística NoiteNoite 11 3838
11 Administração -Administração -

EADEAD
ManhãManhã 11 4040

11 EventosEventos NoiteNoite 11 2828
11 AlimentosAlimentos NoiteNoite 11 4040
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 3939
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemas - MTecde Sistemas - MTec
(Novotec)(Novotec)

ManhãManhã 11 4040

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemas - MTecde Sistemas - MTec

ManhãManhã 11 3434
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(Novotec)(Novotec)
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 3939
11 AlimentosAlimentos NoiteNoite 11 3939
11 Serviços JurídicosServiços Jurídicos NoiteNoite 11 2929
11 EventosEventos NoiteNoite 11 2828
11 Recursos HumanosRecursos Humanos NoiteNoite 11 3535
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Alimentos - MTecAlimentos - MTec
(Novotec)(Novotec)

ManhãManhã 11 4040

11 Serviços JurídicosServiços Jurídicos NoiteNoite 11 2121
11 Recursos HumanosRecursos Humanos NoiteNoite 11 3939
11 MarketingMarketing NoiteNoite 11 2727
11 AdministraçãoAdministração NoiteNoite 11 2828
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Alimentos - MTecAlimentos - MTec
(Novotec)(Novotec)

ManhãManhã 11 4040

11 LogísticaLogística NoiteNoite 11 2020
11 DesenvolvimentoDesenvolvimento

de Sistemasde Sistemas
TardeTarde 11 3939

11 LogísticaLogística NoiteNoite 11 4040
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Contabilidade -Contabilidade -
MTecMTec
(Novotec/Híbrido)(Novotec/Híbrido)

TardeTarde 11 3232

11 ContabilidadeContabilidade NoiteNoite 11 3030
11 Ensino Médio comEnsino Médio com

HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Marketing - MTecMarketing - MTec
(Novotec)(Novotec)

TardeTarde 11 4040

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

TardeTarde 11 3535

11 DesenvolvimentoDesenvolvimento
de Sistemasde Sistemas

TardeTarde 11 3434

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Alimentos - MTecAlimentos - MTec
(Novotec)(Novotec)

ManhãManhã 11 4040

11 Ensino Médio comEnsino Médio com ManhãManhã 11 4040
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HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Administração -Administração -
MTec (Novotec)MTec (Novotec)

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Alimentos - MTecAlimentos - MTec
(Novotec)(Novotec)

TardeTarde 11 1919

11 AlimentosAlimentos NoiteNoite 11 3232
11 Serviços JurídicosServiços Jurídicos NoiteNoite 11 2525
11 MarketingMarketing NoiteNoite 11 3939
11 LogísticaLogística

(mediotec)(mediotec)
TardeTarde 11 2929

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

ManhãManhã 11 3838

11 Ensino Médio comEnsino Médio com
HabilitaçãoHabilitação
Profissional deProfissional de
Técnico emTécnico em
Alimentos - MTecAlimentos - MTec
(Novotec)(Novotec)

TardeTarde 11 3636

Classes DescentralizadasClasses Descentralizadas
LocalizaçãoLocalização EE Vila Bela EE Vila Bela 
CoordenadorCoordenador Marlene Lopes de OliveiraMarlene Lopes de Oliveira
ParceriasParcerias Parceria entre CPS e SEEParceria entre CPS e SEE

LocalizaçãoLocalização EE Chibata MiyakoshiEE Chibata Miyakoshi
CoordenadorCoordenador Marlene Lopes de OliveiraMarlene Lopes de Oliveira
ParceriasParcerias Parceria entre CPS e SEEParceria entre CPS e SEE

LocalizaçãoLocalização CEU SapopembaCEU Sapopemba
CoordenadorCoordenador José Evandro Bonifácio de SousaJosé Evandro Bonifácio de Sousa
ParceriasParcerias Prefeitura de São Paulo Cursos Oferecidos:Prefeitura de São Paulo Cursos Oferecidos:

Eventos Contabilidade Serviços JurídicosEventos Contabilidade Serviços Jurídicos

LocalizaçãoLocalização EE Stefan ZweigEE Stefan Zweig
CoordenadorCoordenador Rafael Marcos ParavatiRafael Marcos Paravati
ParceriasParcerias Secretaria da Educação Cursos Oferecidos :Secretaria da Educação Cursos Oferecidos :

Logística Recursos HumanosLogística Recursos Humanos
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LocalizaçãoLocalização EE Jardim Santo André IIIEE Jardim Santo André III
CoordenadorCoordenador Patricia Quirino de SousaPatricia Quirino de Sousa
ParceriasParcerias Parceria entre CPS e SEEParceria entre CPS e SEE

Recursos HumanosRecursos Humanos
NomeNome MABEL JACQUELINE AMARILDO ZEBALLOSMABEL JACQUELINE AMARILDO ZEBALLOS
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Prestar assistência em assuntos relativos à áreaPrestar assistência em assuntos relativos à área

de sua atuação, elaborando e propondode sua atuação, elaborando e propondo
programas de trabalho, desenvolvendo atividadesprogramas de trabalho, desenvolvendo atividades
de planejamento, organização, avaliação, controlede planejamento, organização, avaliação, controle
e orientação. Descrição Detalhada: a) assistire orientação. Descrição Detalhada: a) assistir
tecnicamente o dirigente da unidade, nostecnicamente o dirigente da unidade, nos
assuntos que lhe forem atribuídos; b) elaborar eassuntos que lhe forem atribuídos; b) elaborar e
propor programas de trabalho, desenvolvendopropor programas de trabalho, desenvolvendo
atividades de planejamento e organização, deatividades de planejamento e organização, de
acordo com a legislação em vigor e necessidadesacordo com a legislação em vigor e necessidades
da sua área de atuação; c) realizar estudos eda sua área de atuação; c) realizar estudos e
pesquisas para elaboração de normas,pesquisas para elaboração de normas,
regulamentos, manuais de procedimentos,regulamentos, manuais de procedimentos,
instruções e outros, visando orientar os usuários einstruções e outros, visando orientar os usuários e
facilitar o fluxo do trabalho; d) acompanhar,facilitar o fluxo do trabalho; d) acompanhar,
orientar e controlar a implantação e oorientar e controlar a implantação e o
desenvolvimento de atividades pertinentes a suadesenvolvimento de atividades pertinentes a sua
área de atuação, avaliando os resultadosárea de atuação, avaliando os resultados
alcançados; e) analisar processos e expedientes,alcançados; e) analisar processos e expedientes,
elaborando informações, pareceres, ofícios,elaborando informações, pareceres, ofícios,
portarias e outros, necessários à instrução e àportarias e outros, necessários à instrução e à
tramitação dos mesmos; f) manter o dirigente datramitação dos mesmos; f) manter o dirigente da
unidade informado sobre o desenvolvimento dosunidade informado sobre o desenvolvimento dos
trabalhos e resultados alcançados, a fim detrabalhos e resultados alcançados, a fim de
possibilitar a avaliação das políticas aplicadas; g)possibilitar a avaliação das políticas aplicadas; g)
orientar outros profissionais em assuntos de suaorientar outros profissionais em assuntos de sua
especialidade; h) manter intercâmbio com outrosespecialidade; h) manter intercâmbio com outros
órgãos e profissionais especializados, a fim deórgãos e profissionais especializados, a fim de
obter subsídios para implantação ou melhoria dosobter subsídios para implantação ou melhoria dos
serviços pertinentes a sua área de atuação; i)serviços pertinentes a sua área de atuação; i)
realizar, quando for o caso, visitas técnicas comrealizar, quando for o caso, visitas técnicas com
objetivo de cumprir atribuições gerais eobjetivo de cumprir atribuições gerais e
específicas da unidade; j) realizar levantamento,específicas da unidade; j) realizar levantamento,
no âmbito das unidades de ensino, dasno âmbito das unidades de ensino, das
necessidades de qualificação de mão de obra paranecessidades de qualificação de mão de obra para
vários setores produtivos, com objetivo devários setores produtivos, com objetivo de
identificar aqueles cursos considerados oportunosidentificar aqueles cursos considerados oportunos
para supri-las, segundo as demandas regionaispara supri-las, segundo as demandas regionais
das empresas e outras instituições; l) propor aodas empresas e outras instituições; l) propor ao
dirigente das unidades de ensino, adoção dedirigente das unidades de ensino, adoção de
parcerias com as empresas e instituições locais,parcerias com as empresas e instituições locais,
nas áreas de qualificação de mão de obra enas áreas de qualificação de mão de obra e
outras, de acordo com as políticas e diretrizesoutras, de acordo com as políticas e diretrizes
estabelecidas pela Administração Central; m)estabelecidas pela Administração Central; m)
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zelar pela guarda, conservação e limpeza dezelar pela guarda, conservação e limpeza de
equipamentos e materiais peculiares ao trabalho,equipamentos e materiais peculiares ao trabalho,
bem como dos locais; n) desempenhar outrasbem como dos locais; n) desempenhar outras
atividades correlatas e afins.atividades correlatas e afins.

NomeNome ROSANGELA ALVES DE FARIASROSANGELA ALVES DE FARIAS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome DEMETRIUS ZANGIROLAMIDEMETRIUS ZANGIROLAMI
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome CARLOS ALBERTO VAZCARLOS ALBERTO VAZ
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome MARLEI MENDES MARLEI MENDES 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome VALERIO JOSE DA SILVA VALERIO JOSE DA SILVA 
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome ROMEU BASTOS GONCALVES PEREIRAROMEU BASTOS GONCALVES PEREIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome STEPHAN DE FREITAS BARBOSA STEPHAN DE FREITAS BARBOSA 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome MARILENE ALVES VIANAMARILENE ALVES VIANA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome FABIO GOMES FABIO GOMES 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome EDERSON VICENTE DA SILVAEDERSON VICENTE DA SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,
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pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome ERIKA SOUZA DA CONCEICAOERIKA SOUZA DA CONCEICAO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome KAREN DOS REIS FERNANDES TEIXEIRA KAREN DOS REIS FERNANDES TEIXEIRA 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome ADRIANO PEREIRA SILVAADRIANO PEREIRA SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome DENISE LETICIA RESQUETTIDENISE LETICIA RESQUETTI
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.
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NomeNome FABIO CELESTINO DOS SANTOSFABIO CELESTINO DOS SANTOS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome ELVIS CLEITON ROZAN  ELVIS CLEITON ROZAN  
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade a) desenvolver serviços de apoio administrativo,a) desenvolver serviços de apoio administrativo,

conforme a área de atuação, visando oconforme a área de atuação, visando o
atendimento das rotinas; b) redigir cartas eatendimento das rotinas; b) redigir cartas e
informações processuais, de acordo com a áreainformações processuais, de acordo com a área
de atuação; c) organizar e sistematizar dados ede atuação; c) organizar e sistematizar dados e
documentos para preenchimento de fichas, guias,documentos para preenchimento de fichas, guias,
formulários, instruções de processos e outrosformulários, instruções de processos e outros
documentos; d) organizar e manter atualizadosdocumentos; d) organizar e manter atualizados
fichários e documentação, relacionados com asfichários e documentação, relacionados com as
atividades da área de atuação, para auxiliar nosatividades da área de atuação, para auxiliar nos
levantamentos estatísticos, preenchimento delevantamentos estatísticos, preenchimento de
fichas, questionários, boletins, quadros, tabelas efichas, questionários, boletins, quadros, tabelas e
outros, visando a agilização dos trabalhos eoutros, visando a agilização dos trabalhos e
prestação de informações; e) elaborar quadros,prestação de informações; e) elaborar quadros,
gráficos e outros demonstrativos, de acordo comgráficos e outros demonstrativos, de acordo com
a área de atuação entre outras..a área de atuação entre outras..

NomeNome KELLY REGINA CERVANTES PEREIRAKELLY REGINA CERVANTES PEREIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome GLEICY GONSAGA DA SILVAGLEICY GONSAGA DA SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
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entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome FERNANDO DI IZEPPEFERNANDO DI IZEPPE
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome GEANE DE OLIVEIRA ROMANOGEANE DE OLIVEIRA ROMANO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome MONICA FERREIRA DA PAIXAO VIANAMONICA FERREIRA DA PAIXAO VIANA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome DANIELA MACHADODANIELA MACHADO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome AILTON HENRIQUE DIASAILTON HENRIQUE DIAS
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
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folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome MARCOS CELERINO DA FONSECAMARCOS CELERINO DA FONSECA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome MARCIA DE SOUZA BONESSOMARCIA DE SOUZA BONESSO
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade a) instruir alunos na execução das práticasa) instruir alunos na execução das práticas

operacionais específicas de tarefas nosoperacionais específicas de tarefas nos
laboratórios e nas oficinas, orientando-os naslaboratórios e nas oficinas, orientando-os nas
técnicas de utilização de máquinas, ferramentas,técnicas de utilização de máquinas, ferramentas,
instrumentos, aparelhos, etc., para habilitá-los àinstrumentos, aparelhos, etc., para habilitá-los à
análise do desempenho na execução de umaanálise do desempenho na execução de uma
tarefa; b) efetuar demonstração das técnicastarefa; b) efetuar demonstração das técnicas
operacionais, manipulando ferramentas,operacionais, manipulando ferramentas,
máquinas, instrumentos e equipamentos; c)máquinas, instrumentos e equipamentos; c)
fornecer dados e informações necessárias aofornecer dados e informações necessárias ao
trabalho de cada aluno, para possibilitar otrabalho de cada aluno, para possibilitar o
desenvolvimento das operações dentro dasdesenvolvimento das operações dentro das
especificações exigidas; d) interpretar e explicar,especificações exigidas; d) interpretar e explicar,
individualmente ou em grupo, detalhes deindividualmente ou em grupo, detalhes de
desenho ou das especificações escritas paradesenho ou das especificações escritas para
orientação do aluno sobre o roteiro e a formaorientação do aluno sobre o roteiro e a forma
correta da execução do trabalho; e) fornecercorreta da execução do trabalho; e) fornecer
dados necessários ao trabalho de cada aluno paradados necessários ao trabalho de cada aluno para
possibilitar o desenvolvimento do trabalho dentropossibilitar o desenvolvimento do trabalho dentro
das especificações exigidas;das especificações exigidas;

NomeNome NAIRA VANIA GALIMBERTE PEDRENONAIRA VANIA GALIMBERTE PEDRENO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.
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NomeNome DARCIO DE PAULA OLIVEIRADARCIO DE PAULA OLIVEIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome JOSE JOAO SIMAOJOSE JOAO SIMAO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome LOUIZE MARGUTTILOUIZE MARGUTTI
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome LIGYA FLORENTINO GARDINALLIGYA FLORENTINO GARDINAL
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome JOAO BIAGOLINIJOAO BIAGOLINI
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e

                           18 / 100                           18 / 100



 

administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome Maria Jose Duarte da CostaMaria Jose Duarte da Costa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Ivo Cezar ZanconatoIvo Cezar Zanconato
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Tales Domiciano PereiraTales Domiciano Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
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ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Samira da Costa RosaSamira da Costa Rosa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Maira Claudia Silva de Oliveira RodriguesMaira Claudia Silva de Oliveira Rodrigues
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Roberto David Pereira Alves Roberto David Pereira Alves 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
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articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome MARIA AUGUSTA DA SILVAMARIA AUGUSTA DA SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome Geni Santos MarinsekGeni Santos Marinsek
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade  Responsável pelos serviços de secretaria que Responsável pelos serviços de secretaria que

realiza todas as funções destinadas a manter osrealiza todas as funções destinadas a manter os
registros, os arquivos de documentação dosregistros, os arquivos de documentação dos
alunos , além de comunicados e expedições paraalunos , além de comunicados e expedições para
apoiar o desenvolvimento do processo escolar,apoiar o desenvolvimento do processo escolar,
dando valor legal a toda a documentaçãodando valor legal a toda a documentação
expedida com aval do Diretor Acadêmicoexpedida com aval do Diretor Acadêmico

NomeNome Andre Souza MaiaAndre Souza Maia
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Caroline Candida dos SantosCaroline Candida dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Atua na área de departamento pessoal com focoAtua na área de departamento pessoal com foco

em benefícios, cuidar de documentação deem benefícios, cuidar de documentação de
admissão e demissão e rescisão além de prestaradmissão e demissão e rescisão além de prestar
auxílio na administração de pessoal com folha deauxílio na administração de pessoal com folha de
pagamento preparando e calculando, folha depagamento preparando e calculando, folha de
ponto, benefícios, desde controle, cálculos eponto, benefícios, desde controle, cálculos e
apontamentos. Atendimento ao público escolar,apontamentos. Atendimento ao público escolar,
organização de arquivos, férias, recolhimento deorganização de arquivos, férias, recolhimento de
contribuições e outras atividades ligadas acontribuições e outras atividades ligadas a
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registros e controles de pessoal, manterregistros e controles de pessoal, manter
atualizado o cadastro de funcionários, cuidar doatualizado o cadastro de funcionários, cuidar do
subsistema de benefícios em atividades como:subsistema de benefícios em atividades como:
vale-transporte, auxílio alimentação.vale-transporte, auxílio alimentação.

NomeNome José Luiz Alves Santos JuniorJosé Luiz Alves Santos Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Atua na área de departamento pessoal com focoAtua na área de departamento pessoal com foco

em benefícios, cuidar de documentação deem benefícios, cuidar de documentação de
admissão e demissão e rescisão além de prestaradmissão e demissão e rescisão além de prestar
auxílio na administração de pessoal com folha deauxílio na administração de pessoal com folha de
pagamento preparando e calculando, folha depagamento preparando e calculando, folha de
ponto, benefícios, desde controle, cálculos eponto, benefícios, desde controle, cálculos e
apontamentos. Atendimento ao público escolar,apontamentos. Atendimento ao público escolar,
organização de arquivos, férias, recolhimento deorganização de arquivos, férias, recolhimento de
contribuições e outras atividades ligadas acontribuições e outras atividades ligadas a
registros e controles de pessoal, manterregistros e controles de pessoal, manter
atualizado o cadastro de funcionários, cuidar doatualizado o cadastro de funcionários, cuidar do
subsistema de benefícios em atividades como:subsistema de benefícios em atividades como:
vale-transporte, auxílio alimentação.vale-transporte, auxílio alimentação.

NomeNome Caio da SilveiraCaio da Silveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Renata Brandi TeodoroRenata Brandi Teodoro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
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ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Ronaldo Pereira CoelhoRonaldo Pereira Coelho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Eduardo de Melo NevesEduardo de Melo Neves
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome WAGNER APARECIDO PEREIRAWAGNER APARECIDO PEREIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade A Direção da Escola terá as seguintes atribuições:A Direção da Escola terá as seguintes atribuições:

I – garantir as condições para o desenvolvimentoI – garantir as condições para o desenvolvimento
da gestão democrática do ensino, na formada gestão democrática do ensino, na forma
prevista pela legislação e por este Regimento;prevista pela legislação e por este Regimento;
coordenar a elaboração da proposta pedagógicacoordenar a elaboração da proposta pedagógica
da escola; organizar as atividades deda escola; organizar as atividades de
planejamento no âmbito da escola; gerenciar osplanejamento no âmbito da escola; gerenciar os
recursos físicos, materiais, humanos e financeirosrecursos físicos, materiais, humanos e financeiros
para atender às necessidades da escola a curto,para atender às necessidades da escola a curto,
médio e longo prazo; - promover a elaboração, omédio e longo prazo; - promover a elaboração, o
acompanhamento, a avaliação e o controle daacompanhamento, a avaliação e o controle da
execução do Plano Plurianual de Gestão e doexecução do Plano Plurianual de Gestão e do
Plano Escolar; VI - garantir: a) o cumprimento dosPlano Escolar; VI - garantir: a) o cumprimento dos

                           23 / 100                           23 / 100



 

conteúdos curriculares, das cargas horárias e dosconteúdos curriculares, das cargas horárias e dos
dias letivos previstos; b) os meios para adias letivos previstos; b) os meios para a
recuperação de alunos de menor rendimento erecuperação de alunos de menor rendimento e
em progressão parcial; assegurar o cumprimentoem progressão parcial; assegurar o cumprimento
da legislação, bem como dos regulamentos,da legislação, bem como dos regulamentos,
diretrizes e normas emanadas da administraçãodiretrizes e normas emanadas da administração
superior; expedir diplomas, certificados e outrossuperior; expedir diplomas, certificados e outros
documentos escolares, responsabilizando-se pordocumentos escolares, responsabilizando-se por
sua autenticidade e exatidão;sua autenticidade e exatidão;

NomeNome Priscila Pincela GarciaPriscila Pincela Garcia
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Maria Aparecida dos Santos MouraMaria Aparecida dos Santos Moura
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Silvana Angela Ferreira GreffSilvana Angela Ferreira Greff
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Francisco Gilberto Matias de OliveiraFrancisco Gilberto Matias de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o
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Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Alessandro Manoel MoreiraAlessandro Manoel Moreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Gleyce Raquel Rodrigues CrepaldiGleyce Raquel Rodrigues Crepaldi
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Raphael Augusto RamosRaphael Augusto Ramos
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade
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NomeNome Alexandre FicheliAlexandre Ficheli
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Patricia CerratoPatricia Cerrato
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Marcelo BenetiMarcelo Beneti
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome ROBSON DE PAULA SALVIANO DE ANDRADEROBSON DE PAULA SALVIANO DE ANDRADE
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome Jose Evandro Bonifácio de SousaJose Evandro Bonifácio de Sousa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Roseli Lovato TerraniRoseli Lovato Terrani
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Michely Aparecida Lemos de OliveiraMichely Aparecida Lemos de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
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Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Flavia Paes do Amaral CassemiroFlavia Paes do Amaral Cassemiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Cintia Batista Santos PerezCintia Batista Santos Perez
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Marlene Lopes de Oliveira Marlene Lopes de Oliveira 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
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Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Luiz Antonio TavaresLuiz Antonio Tavares
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Rafael Marcos Paravati Rafael Marcos Paravati 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Juliana Alexandre Soares GomesJuliana Alexandre Soares Gomes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
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fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Antonio da Rocha Cavalcante JuniorAntonio da Rocha Cavalcante Junior
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade Responder pelas atividades práticas de auxiliaresResponder pelas atividades práticas de auxiliares

do ensino de segundo grau, instruindo edo ensino de segundo grau, instruindo e
orientando alunos através de informações eorientando alunos através de informações e
demonstrações técnicas operacionais, específicasdemonstrações técnicas operacionais, específicas
nos laboratórios e nas oficinas, bem como zelarnos laboratórios e nas oficinas, bem como zelar
pela conservação de equipamentos e instalações,pela conservação de equipamentos e instalações,
cumprir e fazer cumprir as normas de higiene ecumprir e fazer cumprir as normas de higiene e
segurança do trabalho.segurança do trabalho.

NomeNome ANSELMO OLIVEIRA LESSAANSELMO OLIVEIRA LESSA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome Eliana Yuko Shishiba VianaEliana Yuko Shishiba Viana
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Kelly Cristina de PizaKelly Cristina de Piza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
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estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Israel de Araujo de CarvalhoIsrael de Araujo de Carvalho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Paula Beatriz Peracini Dogani Do VallePaula Beatriz Peracini Dogani Do Valle
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Andre Soares de OliveiraAndre Soares de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
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Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Juliana Solla SilvaJuliana Solla Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Humberto Luiz de ToledoHumberto Luiz de Toledo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Kathia Moreira de CastilhoKathia Moreira de Castilho
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Atua na área de departamento pessoal com focoAtua na área de departamento pessoal com foco

em benefícios, cuidar de documentação deem benefícios, cuidar de documentação de
admissão e demissão e rescisão além de prestaradmissão e demissão e rescisão além de prestar
auxílio na administração de pessoal com folha deauxílio na administração de pessoal com folha de
pagamento preparando e calculando, folha depagamento preparando e calculando, folha de
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ponto, benefícios, desde controle, cálculos eponto, benefícios, desde controle, cálculos e
apontamentos. Atendimento ao público escolar,apontamentos. Atendimento ao público escolar,
organização de arquivos, férias, recolhimento deorganização de arquivos, férias, recolhimento de
contribuições e outras atividades ligadas acontribuições e outras atividades ligadas a
registros e controles de pessoal, manterregistros e controles de pessoal, manter
atualizado o cadastro de funcionários, cuidar doatualizado o cadastro de funcionários, cuidar do
subsistema de benefícios em atividades como:subsistema de benefícios em atividades como:
vale-transporte, auxílio alimentação.vale-transporte, auxílio alimentação.

NomeNome ROSELAINE SOUZA AROUCHA DE MELOROSELAINE SOUZA AROUCHA DE MELO
FREITASFREITAS

Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome Robinson de Moraes GomesRobinson de Moraes Gomes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Angela de Carvalho Mota Araújo VieiraAngela de Carvalho Mota Araújo Vieira
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Responsável pelos serviços de secretaria queResponsável pelos serviços de secretaria que

realiza todas as funções destinadas a manter osrealiza todas as funções destinadas a manter os
registros, os arquivos de documentação dosregistros, os arquivos de documentação dos
alunos, além de comunicados e expedições paraalunos, além de comunicados e expedições para
apoiar o desenvolvimento do processo escolar,apoiar o desenvolvimento do processo escolar,
dando valor legal a toda a documentaçãodando valor legal a toda a documentação
expedida com aval do Diretor Acadêmicoexpedida com aval do Diretor Acadêmico

NomeNome Joyce Mendes da SilvaJoyce Mendes da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o
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Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Jose Renato de SouzaJose Renato de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Priscila Martins DinizPriscila Martins Diniz
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Andre Sacramento AmorimAndre Sacramento Amorim
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
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aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Jose Izidio Marinho FilhoJose Izidio Marinho Filho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Antonio Cesar Lemos de OliveiraAntonio Cesar Lemos de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Clayton Marcelo BaroneClayton Marcelo Barone
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
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estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Marcos Antonio de AraújoMarcos Antonio de Araújo
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade É função do bibliotecário catalogar e guardar asÉ função do bibliotecário catalogar e guardar as

informações,orientar sua busca e seleção. Cabe-informações,orientar sua busca e seleção. Cabe-
lhe analisar, sintetizar e organizar livros, revistas,lhe analisar, sintetizar e organizar livros, revistas,
documentos, fotos, filmes e vídeos. É de suadocumentos, fotos, filmes e vídeos. É de sua
responsabilidade planejar, implementar eresponsabilidade planejar, implementar e
gerenciar sistemas de informação, além degerenciar sistemas de informação, além de
preservar os suportes (mídias) para que resistampreservar os suportes (mídias) para que resistam
ao tempo e ao uso. O bibliotecário pode prestarao tempo e ao uso. O bibliotecário pode prestar
serviços de assessoria e consultoria na área deserviços de assessoria e consultoria na área de
informação e redes e sistemas de informação.informação e redes e sistemas de informação.
Gerenciam unidades como bibliotecas, centros deGerenciam unidades como bibliotecas, centros de
documentação, centros de informação edocumentação, centros de informação e
correlatos, além de redes e sistemas decorrelatos, além de redes e sistemas de
informação. Tratam tecnicamente e desenvolveminformação. Tratam tecnicamente e desenvolvem
recursos informacionais; disseminam informaçãorecursos informacionais; disseminam informação
com o objetivo de facilitar o acesso e geração docom o objetivo de facilitar o acesso e geração do
conhecimento; desenvolvem estudos e pesquisas;conhecimento; desenvolvem estudos e pesquisas;
realizam difusão cultural; desenvolvem açõesrealizam difusão cultural; desenvolvem ações
educativas; recuperam a informação.educativas; recuperam a informação.

NomeNome MATHEUS STIFOGO DE MOURAMATHEUS STIFOGO DE MOURA
Cargo/FunçãoCargo/Função EstagiárioEstagiário
AtividadeAtividade Atua prestando auxilio a área da CoordenaçãoAtua prestando auxilio a área da Coordenação

Escolar conhecendo toda a rotina para obterEscolar conhecendo toda a rotina para obter
experiência e conhecimento da profissão.experiência e conhecimento da profissão.

NomeNome Juliana da Costa RosaJuliana da Costa Rosa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
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Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Ellen Lucy dos SantosEllen Lucy dos Santos
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Atua na área de departamento pessoal com focoAtua na área de departamento pessoal com foco

em benefícios, cuidar de documentação deem benefícios, cuidar de documentação de
admissão e demissão e rescisão além de prestaradmissão e demissão e rescisão além de prestar
auxílio na administração de pessoal com folha deauxílio na administração de pessoal com folha de
pagamento preparando e calculando, folha depagamento preparando e calculando, folha de
ponto, benefícios, desde controle, cálculos eponto, benefícios, desde controle, cálculos e
apontamentos. Atendimento ao público escolar,apontamentos. Atendimento ao público escolar,
organização de arquivos, férias, recolhimento deorganização de arquivos, férias, recolhimento de
contribuições e outras atividades ligadas acontribuições e outras atividades ligadas a
registros e controles de pessoal, manterregistros e controles de pessoal, manter
atualizado o cadastro de funcionários, cuidar doatualizado o cadastro de funcionários, cuidar do
subsistema de benefícios em atividades como:subsistema de benefícios em atividades como:
vale-transporte, auxílio alimentação.vale-transporte, auxílio alimentação.

NomeNome Roberta QueirozRoberta Queiroz
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Patricia Quirino de Sousa Patricia Quirino de Sousa 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
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ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Jefferson Jeanmonod de Azevedo SantanaJefferson Jeanmonod de Azevedo Santana
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Andre Luiz Dias LeiteAndre Luiz Dias Leite
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Rodrigo Oliveira RochaRodrigo Oliveira Rocha
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
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articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Regiane Moura MendonçaRegiane Moura Mendonça
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Henrique SabinoHenrique Sabino
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Maria Aparecida Machado da CostaMaria Aparecida Machado da Costa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade
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NomeNome Luciane Cristina Donaire SimõesLuciane Cristina Donaire Simões
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Rita de Cassia Batista ArantesRita de Cassia Batista Arantes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Valdeir Romão da SilvaValdeir Romão da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade
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NomeNome Alan Rangel AlvesAlan Rangel Alves
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Joyce Lima de Farias SanchesJoyce Lima de Farias Sanches
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome Andreza Maria de Souza RochaAndreza Maria de Souza Rocha
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Elaborar, cumprir e informar os alunos sobre oElaborar, cumprir e informar os alunos sobre o

Plano de Trabalho Docente; • Zelar pelaPlano de Trabalho Docente; • Zelar pela
aprendizagem dos alunos, estabelecendoaprendizagem dos alunos, estabelecendo
estratégias de recuperação para os alunos; •estratégias de recuperação para os alunos; •
Participar dos períodos dedicados aoParticipar dos períodos dedicados ao
Planejamento, Avaliação e DesenvolvimentoPlanejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •Profissional, cumprir dias letivos e horas-aula; •
Manter em dia anotações e observar prazosManter em dia anotações e observar prazos
fixados; • Atender às orientações da Direção,fixados; • Atender às orientações da Direção,
Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica eNúcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica e
Núcleo Administrativo; • Estabelecer com osNúcleo Administrativo; • Estabelecer com os
alunos, colegas e servidores clima favorável àalunos, colegas e servidores clima favorável à
ação educativa, colaborar com as atividades deação educativa, colaborar com as atividades de
articulação da escola com família e comunidadearticulação da escola com família e comunidade

NomeNome ROGERIO DA COSTAROGERIO DA COSTA
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome SANDRA PAULA DA SILVASANDRA PAULA DA SILVA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome EDSON BARBOZAEDSON BARBOZA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome SANDRA REGINA FERRAZ DE CAMPOS DOSSANDRA REGINA FERRAZ DE CAMPOS DOS
REISREIS

Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome ANDERSON NATAL GOMESANDERSON NATAL GOMES
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
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administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome NEGIPE VALBAO JUNIORNEGIPE VALBAO JUNIOR
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome EDGAR LAGES NUNES EDGAR LAGES NUNES 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome RONALDO LOPES SANCHES JUNIORRONALDO LOPES SANCHES JUNIOR
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome FABIANE MATIAS DOS ANJOS NASCIMENTOFABIANE MATIAS DOS ANJOS NASCIMENTO
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome ANTONIO DA ROCHA CAVALCANTE JUNIOR ANTONIO DA ROCHA CAVALCANTE JUNIOR 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

NomeNome WAGNER APARECIDO PEREIRAWAGNER APARECIDO PEREIRA
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,Preparar e ministrar suas aulas com eficiência,

pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,folhetos e, em geral, trabalhos de caráter didático,
preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica ecomparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e a tomar as providênciasadministrativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções,pertinentes ao bom desempenho de suas funções,
entre outras atividades.entre outras atividades.

Espaço FísicoEspaço Físico
LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de reuniãoSala de reunião
ÁreaÁrea 2626
DescriçãoDescrição Sala de reuniãoSala de reunião

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente PortariaPortaria
ÁreaÁrea 19.4119.41
DescriçãoDescrição PortariaPortaria

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro p/deficientesBanheiro p/deficientes
ÁreaÁrea 4.44.4
DescriçãoDescrição Banheiro p/deficientesBanheiro p/deficientes

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro feminino adm.Banheiro feminino adm.
ÁreaÁrea 11.511.5
DescriçãoDescrição Banheiro feminino adm.Banheiro feminino adm.

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro masculino adm.Banheiro masculino adm.
ÁreaÁrea 11.511.5
DescriçãoDescrição Banheiro masculino adm.Banheiro masculino adm.
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LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CopaCopa
ÁreaÁrea 5.065.06
DescriçãoDescrição CopaCopa

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro feminino alunosBanheiro feminino alunos
ÁreaÁrea 25.925.9
DescriçãoDescrição Banheiro feminino alunosBanheiro feminino alunos

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro masculino alunosBanheiro masculino alunos
ÁreaÁrea 25.925.9
DescriçãoDescrição Banheiro masculino alunosBanheiro masculino alunos

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro feminino alunosBanheiro feminino alunos
ÁreaÁrea 25.925.9
DescriçãoDescrição Banheiro feminino alunosBanheiro feminino alunos

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Banheiro masculino alunosBanheiro masculino alunos
ÁreaÁrea 25.925.9
DescriçãoDescrição Banheiro masculino alunosBanheiro masculino alunos

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CantinaCantina
ÁreaÁrea 5050
DescriçãoDescrição CantinaCantina

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente EstacionamentoEstacionamento
ÁreaÁrea 311.75311.75
DescriçãoDescrição EstacionamentoEstacionamento

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente RefeitórioRefeitório
ÁreaÁrea 102.66102.66
DescriçãoDescrição RefeitórioRefeitório

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Espaço de convivenciaEspaço de convivencia
ÁreaÁrea 251.34251.34
DescriçãoDescrição Espaço de convivenciaEspaço de convivencia

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
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Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Coordenação CEU SapopembaCoordenação CEU Sapopemba
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Coordenação CEU SapopembaCoordenação CEU Sapopemba

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Coordenação STEFANCoordenação STEFAN
ÁreaÁrea 00
DescriçãoDescrição Coordenação STEFANCoordenação STEFAN

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente biblioteca - sala de leiturabiblioteca - sala de leitura
ÁreaÁrea 77.677.6
DescriçãoDescrição biblioteca - sala de leiturabiblioteca - sala de leitura

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente biblioteca - sala de livrosbiblioteca - sala de livros
ÁreaÁrea 6363
DescriçãoDescrição biblioteca - sala de livrosbiblioteca - sala de livros

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente sala de professoressala de professores
ÁreaÁrea 34.6734.67
DescriçãoDescrição sala de professoressala de professores

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Lab. de Informátina n. 4Lab. de Informátina n. 4
ÁreaÁrea 45.545.5
DescriçãoDescrição Lab. de Informátina n. 4Lab. de Informátina n. 4

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Lab. de RedesLab. de Redes
ÁreaÁrea 4848
DescriçãoDescrição Lab. de RedesLab. de Redes

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Lab. Informática N° 1Lab. Informática N° 1
ÁreaÁrea 9090
DescriçãoDescrição Lab. Informática N° 1Lab. Informática N° 1

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Lab. Informática N° 2Lab. Informática N° 2
ÁreaÁrea 45.545.5
DescriçãoDescrição Lab. Informática N° 2Lab. Informática N° 2

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Lab. Informática Nº 3Lab. Informática Nº 3
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ÁreaÁrea 45.545.5
DescriçãoDescrição Lab. Informática Nº 3Lab. Informática Nº 3

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Lab. de MicrobiologiaLab. de Microbiologia
ÁreaÁrea 40.840.8
DescriçãoDescrição Lab. de MicrobiologiaLab. de Microbiologia

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Lab. de FisicoquímicaLab. de Fisicoquímica
ÁreaÁrea 46.0846.08
DescriçãoDescrição Lab. de FisicoquímicaLab. de Fisicoquímica

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Lab. de ProcessamentoLab. de Processamento
ÁreaÁrea 40.840.8
DescriçãoDescrição Lab. de ProcessamentoLab. de Processamento

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Lab. PanificaçãoLab. Panificação
ÁreaÁrea 46.0846.08
DescriçãoDescrição Lab. PanificaçãoLab. Panificação

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente AlmoxarifadoAlmoxarifado
ÁreaÁrea 1616
DescriçãoDescrição AlmoxarifadoAlmoxarifado

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Diretoria(Anexo)Diretoria(Anexo)
ÁreaÁrea 66
DescriçãoDescrição Diretoria(Anexo)Diretoria(Anexo)

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aula n° 1Sala de aula n° 1
ÁreaÁrea 4848
DescriçãoDescrição Sala de aula n° 1Sala de aula n° 1

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aula nº 2Sala de aula nº 2
ÁreaÁrea 4848
DescriçãoDescrição Sala de aula nº 2Sala de aula nº 2

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aula n° 3Sala de aula n° 3
ÁreaÁrea 4848
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DescriçãoDescrição Sala de aula n° 3Sala de aula n° 3

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aula n° 4Sala de aula n° 4
ÁreaÁrea 4848
DescriçãoDescrição Sala de aula n° 4Sala de aula n° 4

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aula n° 5Sala de aula n° 5
ÁreaÁrea 4848
DescriçãoDescrição Sala de aula n° 5Sala de aula n° 5

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aula n° 6Sala de aula n° 6
ÁreaÁrea 4848
DescriçãoDescrição Sala de aula n° 6Sala de aula n° 6

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aula n° 7Sala de aula n° 7
ÁreaÁrea 4848
DescriçãoDescrição Sala de aula n° 7Sala de aula n° 7

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aula n° 8Sala de aula n° 8
ÁreaÁrea 4848
DescriçãoDescrição Sala de aula n° 8Sala de aula n° 8

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala de aula n° 9Sala de aula n° 9
ÁreaÁrea 4848
DescriçãoDescrição Sala de aula n° 9Sala de aula n° 9

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala multi usoSala multi uso
ÁreaÁrea 7272
DescriçãoDescrição Sala multi usoSala multi uso

LocalizaçãoLocalização Andar 0Andar 0
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente CoordenaçãoCoordenação
ÁreaÁrea 1414
DescriçãoDescrição CoordenaçãoCoordenação

LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Lab. de Informática - STEFANLab. de Informática - STEFAN
ÁreaÁrea 6060
DescriçãoDescrição Lab. de Informática - STEFANLab. de Informática - STEFAN
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LocalizaçãoLocalização Andar 1Andar 1
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Lab. de Gestão - STEFANLab. de Gestão - STEFAN
ÁreaÁrea 6060
DescriçãoDescrição Lab. de Gestão - STEFANLab. de Gestão - STEFAN

Recursos MateriaisRecursos Materiais
DepartamentoDepartamento EquipamentoEquipamento QuantidadeQuantidade
Sala ServidorSala Servidor Servidor de rede DELLServidor de rede DELL

Poweredge t440 Xeon SilverPoweredge t440 Xeon Silver
4208 2x RAM 32GB 2x HDD 2.44208 2x RAM 32GB 2x HDD 2.4
TB Dvd Rom com monitorTB Dvd Rom com monitor

11

Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Microscopio optico modelo MBBMicroscopio optico modelo MBB
200 / INSTRUTERM200 / INSTRUTERM

11

Laboratório de PanificaçãoLaboratório de Panificação Difusora manual de massasDifusora manual de massas 11
Laboratório de Informática - lLaboratório de Informática - l
(Oficina)(Oficina)

No obreak / LACERDANo obreak / LACERDA 11

BibliotecaBiblioteca Armário de aço / ITAPUÃArmário de aço / ITAPUÃ 11
Laboratório de informática ILaboratório de informática I Condicionador de ar KOMECOCondicionador de ar KOMECO 22
Laboratório de informática IILaboratório de informática II Condicionador de ar KOMECOCondicionador de ar KOMECO 11
Laboratório de Físico QuimicoLaboratório de Físico Quimico PHmetro - PG1800PHmetro - PG1800 22
Laboratório de informática IIILaboratório de informática III Condicionador de ar KOMECOCondicionador de ar KOMECO 11
Lab. de MicrobiologiaLab. de Microbiologia Refrigerador - GE/MabeRefrigerador - GE/Mabe 11
CoordenaçãoCoordenação Swish - Net GearSwish - Net Gear 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Path Panel para cabeamento-Path Panel para cabeamento-

AMP - MOD. 1435326-1AMP - MOD. 1435326-1
22

Coordenação CEU SAPOPEMBACoordenação CEU SAPOPEMBA Estabilizador - FORCE LINEEstabilizador - FORCE LINE 33
Corredor do piso superior - ladoCorredor do piso superior - lado
direitodireito

Relógio Programador para sinalRelógio Programador para sinal
digital - PRODIGITAL - MOD.digital - PRODIGITAL - MOD.
SINALTOCSINALTOC

11

DireçãoDireção Poltronas pretasPoltronas pretas 33
AlmoxarifadoAlmoxarifado Rack equipamento de informáticaRack equipamento de informática

- FIBRACEM - MOD. 06U P470- FIBRACEM - MOD. 06U P470
11

CoordenaçãoCoordenação Armário de aço / ITAPUÃArmário de aço / ITAPUÃ 44
Lab. de RedesLab. de Redes Armário de aço com 2 portas -Armário de aço com 2 portas -

Sheffer A403Sheffer A403
11

Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Banho maria 8 bocas -Banho maria 8 bocas -
NOVAINSTRUMENTS - MOD. NINOVAINSTRUMENTS - MOD. NI
12541254

22

Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia Agitador magnético -Agitador magnético -
NOVAINSTRUMENTS - NI 1103NOVAINSTRUMENTS - NI 1103

33

Laboratório de Fisico QuímicoLaboratório de Fisico Químico Turbidímetro de bancada -Turbidímetro de bancada -
TECNOPON - MOD. TB-1000TECNOPON - MOD. TB-1000

22

Laboratório de informática IILaboratório de informática II Quadro Branco 2.00m x 1.00mQuadro Branco 2.00m x 1.00m 11
Laboratório de PanificaçãoLaboratório de Panificação Processador de alimentos /Processador de alimentos /

MetvisaMetvisa
11

Laboratório de Fisico QuímicoLaboratório de Fisico Químico Forno mufla - FORNOS MAGNUS -Forno mufla - FORNOS MAGNUS -
MOD. 200F/DMMOD. 200F/DM

11

Laboratório de PanificaçãoLaboratório de Panificação Quadro branco 2.00m x 1.00mQuadro branco 2.00m x 1.00m 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado PHmetro - PG1800PHmetro - PG1800 22
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Laboratório de FisicoquimicaLaboratório de Fisicoquimica Quadro branco 2.00m x 1.00mQuadro branco 2.00m x 1.00m 11
Almoxarifado IIAlmoxarifado II Impressora- HP - PRO K8600Impressora- HP - PRO K8600 22
Laboratório de Informática lLaboratório de Informática l Computador - HP Compaq EliteComputador - HP Compaq Elite 2121
DiretoriaDiretoria Armário baixo em madeiraArmário baixo em madeira 22
Sala dos professoresSala dos professores Computador - POSITIVO Série KComputador - POSITIVO Série K 33
Sala de aula n° 3Sala de aula n° 3 Luminaria de emergênciaLuminaria de emergência 11
Laboratório de Informática -Laboratório de Informática -
OficinaOficina

Estante aço 2.00x0,95x0,60m -Estante aço 2.00x0,95x0,60m -
Sheffer EDPA-6Sheffer EDPA-6

44

PortariaPortaria Extintor CO2Extintor CO2 11
Sala de Aula nº 1Sala de Aula nº 1 Ventilador de parede - TUFÃO 60Ventilador de parede - TUFÃO 60 22
Piso SuperiorPiso Superior Armário para vestiário com 16Armário para vestiário com 16

portasportas
1212

Lab. de Informática lLab. de Informática l Projetor multimidia / SANYOProjetor multimidia / SANYO 11
Almoxarifado IIIAlmoxarifado III Bebedouro - Master FrioBebedouro - Master Frio 11
Sala ServidorSala Servidor Estabilizador - FORCE LINEEstabilizador - FORCE LINE

Evolution lllEvolution lll
11

Almoxarifado llAlmoxarifado ll Estante de aço 5 bandejasEstante de aço 5 bandejas
92,5x30cm92,5x30cm

88

Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Mesa de aço inox com roldanasMesa de aço inox com roldanas 44
Laboratório de Físico QuimicoLaboratório de Físico Quimico Forno elétrico - tipo muflaForno elétrico - tipo mufla 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Notebook - Itautec - W7650Notebook - Itautec - W7650 11
Sala ServidorSala Servidor No break - RAGTECH SENIUMNo break - RAGTECH SENIUM

3200VA3200VA
11

Diretoria de serviçosDiretoria de serviços Projetor multimidia / EPSONProjetor multimidia / EPSON 22
Sala de aula n° 1Sala de aula n° 1 Projetor multimidia / SANYOProjetor multimidia / SANYO 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Rack-equipamento deRack-equipamento de

informáticainformática
33

Almoxarifado IIAlmoxarifado II RoçadeiraRoçadeira 11
RampaRampa Quadro Branco - 4m x 1mQuadro Branco - 4m x 1m 11
Sala ServidorSala Servidor Servidor de rêde HP mod.Servidor de rêde HP mod.

ML350G06ML350G06
11

Extensão E. E. Stefan ZweigExtensão E. E. Stefan Zweig Tela de projeção com tripéTela de projeção com tripé 22
Piso superiorPiso superior Teclado para Central de AlarmeTeclado para Central de Alarme 11
Sala ServidorSala Servidor Armário de aço / ITAPUÃArmário de aço / ITAPUÃ 11
PortariaPortaria Armário para vestiário com 8Armário para vestiário com 8

portasportas
11

Coordenação / Ext. Stefan ZweigCoordenação / Ext. Stefan Zweig Mesa para impressora - LachiMesa para impressora - Lachi 11
Almoxarifado lllAlmoxarifado lll Cadeira girat. com tecido preto -Cadeira girat. com tecido preto -

ScarparoScarparo
66

Lab. de Informática I - OficinaLab. de Informática I - Oficina Bancada em chapa de aço, comBancada em chapa de aço, com
rodasrodas

33

Lab. Físico QuímicaLab. Físico Química Determinador de umidade -Determinador de umidade -
QuimisQuimis

11

Sala ServidorSala Servidor Servidor / HPServidor / HP 11
Coordenação / Ext. Stefan ZweigCoordenação / Ext. Stefan Zweig Bebedouro com garrafãoBebedouro com garrafão 11
Coordenação / Ext. Stefan ZweigCoordenação / Ext. Stefan Zweig Cadeira fixa tipo S - azulCadeira fixa tipo S - azul 66
Laboratório de Informática llLaboratório de Informática ll Computador - HP Compaq EliteComputador - HP Compaq Elite 1919
Laboratório de Informática - lLaboratório de Informática - l
(Oficina)(Oficina)

Computador - ComPuadComputador - ComPuad 1616

Lab. de Informática I - OficinaLab. de Informática I - Oficina Computador - Itautec InfowayComputador - Itautec Infoway 11
BibliotecaBiblioteca Computador - HP Compaq EliteComputador - HP Compaq Elite 55
Lab. ProcessamentoLab. Processamento Bancada lateral - em chapa deBancada lateral - em chapa de

açoaço
11

Sala de aula n° 1Sala de aula n° 1 Computador - POSITIVO AT SérieComputador - POSITIVO AT Série
QQ

11
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Sala de Aula nº 2Sala de Aula nº 2 Ventilador de parede - TUFÃO 60Ventilador de parede - TUFÃO 60 22
Sala de aula n° 2Sala de aula n° 2 Computador - POSITIVO AT SérieComputador - POSITIVO AT Série

QQ
11

AlmoxarifadoAlmoxarifado Tela de projeção com tripeTela de projeção com tripe 11
Sala de aula n° 4Sala de aula n° 4 Computador - POSITIVO AT SérieComputador - POSITIVO AT Série

QQ
11

Sala de aula n° 5Sala de aula n° 5 Computador - POSITIVO AT SérieComputador - POSITIVO AT Série
QQ

11

Sala de aula n° 6Sala de aula n° 6 Computador - POSITIVO AT SérieComputador - POSITIVO AT Série
QQ

11

Sala de aula n° 7Sala de aula n° 7 Computador - POSITIVO AT SérieComputador - POSITIVO AT Série
QQ

11

Sala de aula n° 8Sala de aula n° 8 Computador - POSITIVO AT SérieComputador - POSITIVO AT Série
QQ

11

BibliotecaBiblioteca Estante para bibliotecaEstante para biblioteca 2020
Almoxarifado llAlmoxarifado ll Estante para bibliotecaEstante para biblioteca 33
Dir. AdministrativoDir. Administrativo Balcão de madeira 1,1/2Balcão de madeira 1,1/2 11
Classe descentralizada - CEUClasse descentralizada - CEU
SapopembaSapopemba

Televisor 32Televisor 32 11

Sala de Aula nº 3Sala de Aula nº 3 Ventilador de parede - TUFÃO 60Ventilador de parede - TUFÃO 60 22
Sala de aula n° 1Sala de aula n° 1 Tela de projeção retratil 2.40mTela de projeção retratil 2.40m 11
Sala ServidorSala Servidor Path panel para cabeamento -Path panel para cabeamento -

AMPAMP
11

Departamento de ServiçosDepartamento de Serviços Swich - 8 portasSwich - 8 portas 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado SwichSwich 22
AlmoxarifadoAlmoxarifado Acess Point - Aruba AP 93Acess Point - Aruba AP 93 44
BarracãoBarracão Cadeira para refeitórioCadeira para refeitório 66
Sala de aula n° 8Sala de aula n° 8 Cadeira universitária - FUNAPCadeira universitária - FUNAP 4040
Sala de aula n° 7Sala de aula n° 7 Cadeira universitária - FUNAPCadeira universitária - FUNAP 4040
DiretoriaDiretoria Ventilador de parede - TUFÃO 60Ventilador de parede - TUFÃO 60 11
Almoxarifado lllAlmoxarifado lll Balcão de madeira 2 mtsBalcão de madeira 2 mts 11
Piso térreoPiso térreo Luminaria de emergênciaLuminaria de emergência 44
Lab. de FisicoquímicaLab. de Fisicoquímica Dessecador - KartelDessecador - Kartel 22
Lab. de MicrobiologiaLab. de Microbiologia Mesa escolarMesa escolar 11
Sala de Aula nº 4Sala de Aula nº 4 Ventilador de parede - TUFÃO 60Ventilador de parede - TUFÃO 60 22
CantinaCantina Mesa escolarMesa escolar 22
CoordenaçãoCoordenação Mesa escolarMesa escolar 11
RefeitórioRefeitório Cadeira escolarCadeira escolar 66
Corredor de acesso paraCorredor de acesso para
DiretoriaDiretoria

Luminaria de emergênciaLuminaria de emergência 11

Piso SuperiorPiso Superior Luminaria de emergênciaLuminaria de emergência 22
BarracãoBarracão Mesa escrivaninha com 2Mesa escrivaninha com 2

gavetasgavetas
11

BibliotecaBiblioteca Ventilador de Parêde - VentiDeltaVentilador de Parêde - VentiDelta 22
Almoxarifado lllAlmoxarifado lll Balcão de Madeira 3 mtsBalcão de Madeira 3 mts 11
Sala de Aldio VisualSala de Aldio Visual Tela de projeção retratil 2.40mTela de projeção retratil 2.40m 11
Laboratório de redesLaboratório de redes Cadeira girat. com estofado pretoCadeira girat. com estofado preto

- coperflex- coperflex
1616

Sala dos ProfessoresSala dos Professores Armário para vestiário com 16Armário para vestiário com 16
portasportas

44

Piso superiorPiso superior Quadro Branco - 4m x 1mQuadro Branco - 4m x 1m 22
Amoxarifado llAmoxarifado ll Bebedouro - LIBELLBebedouro - LIBELL 11
BibliotecaBiblioteca Cadeira fixa: Tecnoflex, tipo S,Cadeira fixa: Tecnoflex, tipo S,

azulazul
6161

Almoxarifado IIAlmoxarifado II Escada aluminio 6 degraus /Escada aluminio 6 degraus / 11
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ALUSTEPALUSTEP
Lab. Informática ILab. Informática I Estabilizador - FORCE LINEEstabilizador - FORCE LINE

Evolution lllEvolution lll
1212

Almoxarifado IIIAlmoxarifado III Mesa escolarMesa escolar 11
Dep. de ServiçosDep. de Serviços Mesa reunião - 1,5m x 1,2mMesa reunião - 1,5m x 1,2m 11
Extensão E. E. Stefan ZweigExtensão E. E. Stefan Zweig Mesa reunião - 1,5m x 1,2mMesa reunião - 1,5m x 1,2m 11
Sala de CoordenaçãoSala de Coordenação SwithSwith 11
Sala dos professoresSala dos professores Refrigerador frost free ConsulRefrigerador frost free Consul 11
Piso TérreoPiso Térreo Bebedouro - LIBELLBebedouro - LIBELL 11
Lab. Físico QuímicaLab. Físico Química PHmetro - PH2000PHmetro - PH2000 11
Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia PHmetro - PH2000PHmetro - PH2000 22
Coordenação / Ext. Stefan ZweigCoordenação / Ext. Stefan Zweig Aparelho telefônico -SiemensAparelho telefônico -Siemens 22
Sala ServidorSala Servidor No break - 700VANo break - 700VA 11
Laboratório de redesLaboratório de redes Quadro Branco - 4m x 1mQuadro Branco - 4m x 1m 11
Laboratório processamentoLaboratório processamento Quadro Branco - 1.8m x 1.2mQuadro Branco - 1.8m x 1.2m 11
Extensão E. E. Stefan ZweigExtensão E. E. Stefan Zweig Quadro Branco - 1.8m x 1.2mQuadro Branco - 1.8m x 1.2m 11
Classe descentralizada - CEUClasse descentralizada - CEU
SapopembaSapopemba

Ventilador de parede - VentideltaVentilador de parede - Ventidelta 22

Lab. de informática IIILab. de informática III Mesa para MicrocomputadorMesa para Microcomputador 2121
Lab. Informática IILab. Informática II Cadeira fixa palito sem braço -Cadeira fixa palito sem braço -

pretapreta
3737

Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia Estufa Digital - DiagtechEstufa Digital - Diagtech 22
Piso Térreo - Lado esquerdoPiso Térreo - Lado esquerdo Bebedouro elétrico conjulgado /Bebedouro elétrico conjulgado /

LIBELLLIBELL
11

Extensão Stefan ZweigExtensão Stefan Zweig Computador ItautecComputador Itautec 1616
Classe descentralizada - CEUClasse descentralizada - CEU
SapopembaSapopemba

Impressora multifuncional -Impressora multifuncional -
Samsung SCX4833FDSamsung SCX4833FD

11

Coordenação / Ext. Stefan ZweigCoordenação / Ext. Stefan Zweig Mesa de reunião redonda -LachiMesa de reunião redonda -Lachi 11
Classe descentralizada - CEUClasse descentralizada - CEU
SapopembaSapopemba

Projetor Multimidia - HITACHIProjetor Multimidia - HITACHI
X3021WNX3021WN

22

Almoxarifado lllAlmoxarifado lll Cadeira de rodasCadeira de rodas 11
Sal de manutençãoSal de manutenção Mesa de reunião 2.00m x 1.00mMesa de reunião 2.00m x 1.00m

-Artmóveis-Artmóveis
44

DiretoriaDiretoria Mesa escolarMesa escolar 11
Sala de manutençãoSala de manutenção Mesa escrivaninha com 3Mesa escrivaninha com 3

gavetasgavetas
22

Corredores - Piso TérreoCorredores - Piso Térreo Quadro de aviso feltro 3.00mts xQuadro de aviso feltro 3.00mts x
4.20 mts moldura de aluminio4.20 mts moldura de aluminio

22

Coordenação / Ext. Stefan ZweigCoordenação / Ext. Stefan Zweig Ventilador de parede - VentideltaVentilador de parede - Ventidelta 22
Coordenação / Ext. Stefan ZweigCoordenação / Ext. Stefan Zweig Armário para vestiário com 16Armário para vestiário com 16

portasportas
11

Audio VisualAudio Visual Condicionador de arCondicionador de ar 33
Dir. AdministrativoDir. Administrativo Arquivo com puxadores pretosArquivo com puxadores pretos 55
Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Refratometro: Instruterm - RTARefratometro: Instruterm - RTA

100100
22

Sala de Aula nº 5Sala de Aula nº 5 Ventilador de parede - TUFÃO 60Ventilador de parede - TUFÃO 60 22
Lab. de Informática lllLab. de Informática lll Mesa de professor - MaqmóveisMesa de professor - Maqmóveis 11
Lab. de Informática llLab. de Informática ll Mesa de professor - MaqmóveisMesa de professor - Maqmóveis 11
Lab. de rêdesLab. de rêdes Mesa de professor - FUNAPMesa de professor - FUNAP 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Armário de aço com 2 portas -Armário de aço com 2 portas -

Sheffer A403Sheffer A403
55

Laboratório de InformáticaIILaboratório de InformáticaII SwithSwith 11
Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia Bancada lateral - em chapa deBancada lateral - em chapa de

açoaço
11

Lab. PanificaçãoLab. Panificação Bancada lateral - em chapa deBancada lateral - em chapa de 11
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açoaço
Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia Balança de precisão - Bio PrecisaBalança de precisão - Bio Precisa 11
DiretoriaDiretoria Arquivo com puxadores pretosArquivo com puxadores pretos 11
Laboratório de Físico QuímicaLaboratório de Físico Química Bancada lateral em chapa de açoBancada lateral em chapa de aço

- 7.2m x 0.70m- 7.2m x 0.70m
11

Sala 9Sala 9 Cadeira fixa - MaqmoveisCadeira fixa - Maqmoveis 11
Sala de Aula nº 6Sala de Aula nº 6 Ventilador de parede - TUFÃO 60Ventilador de parede - TUFÃO 60 22
Sala 3Sala 3 Cadeira fixa - MaqmoveisCadeira fixa - Maqmoveis 11
Sala 8Sala 8 Cadeira fixa - MaqmoveisCadeira fixa - Maqmoveis 11
Orientação educacionalOrientação educacional Cadeira fixa - MaqmoveisCadeira fixa - Maqmoveis 22
Orientação educacionalOrientação educacional Armário de aço / ITAPUÃArmário de aço / ITAPUÃ 11
Sala dos professoresSala dos professores Cadeira fixa: Tecnoflex, tipo S,Cadeira fixa: Tecnoflex, tipo S,

azulazul
1818

Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Espremedor de frutas - PiovitaEspremedor de frutas - Piovita 11
Lab. Informática IIILab. Informática III Computador - HP mod. CompaqComputador - HP mod. Compaq

82008200
2020

AlmoxarifadoAlmoxarifado Computador - POSITIVO Série KComputador - POSITIVO Série K 11
Sala de Aula nº 1Sala de Aula nº 1 Cadeira fixa - FUNAPCadeira fixa - FUNAP 11
Sala ServidorSala Servidor Computador - POSITIVO AT SérieComputador - POSITIVO AT Série

QQ
33

Lab. de panificaçãoLab. de panificação Divisor de massas - PescadorDivisor de massas - Pescador 11
Piso superiorPiso superior Fonte de Alimentação ReguladaFonte de Alimentação Regulada 11
Sala de Aula nº 7Sala de Aula nº 7 Ventilador de parede - TUFÃO 60Ventilador de parede - TUFÃO 60 22
Sala ServidorSala Servidor Estabilizador - Revolution lVEstabilizador - Revolution lV 11
Banheiro da cantinaBanheiro da cantina Armário para vestiário com 8Armário para vestiário com 8

portasportas
11

Lab. de Físico-químicaLab. de Físico-química Estufa esterilização e Secagem -Estufa esterilização e Secagem -
42 lítros42 lítros

22

Lab. de Informática lLab. de Informática l Mesa de professor - MaqmóveisMesa de professor - Maqmóveis 11
Coordenação / Ext. Stefan ZweigCoordenação / Ext. Stefan Zweig Notebook - Itautec - W7650Notebook - Itautec - W7650 11
Coordenação / Ext. Stefan ZweigCoordenação / Ext. Stefan Zweig Projetor multimídia - HITASHIProjetor multimídia - HITASHI

X3021WNX3021WN
22

Extensão E. E. Stefan ZweigExtensão E. E. Stefan Zweig Cadeira giratória - estofado azulCadeira giratória - estofado azul 4040
Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia Microscopio optico modelo MBBMicroscopio optico modelo MBB

200 / INSTRUTERM200 / INSTRUTERM
66

Extensão E. E. Stefan ZweigExtensão E. E. Stefan Zweig Mesa para microcomputadorMesa para microcomputador 2121
Extensão Stefan ZweigExtensão Stefan Zweig Ventilador de Coluna - VentiDeltaVentilador de Coluna - VentiDelta 11
Extensão E. E. Stefan ZweigExtensão E. E. Stefan Zweig Tela de projeção retrátilTela de projeção retrátil 11
Extensão E. E. Stefan ZweigExtensão E. E. Stefan Zweig Estabilizador de tensão - ForceEstabilizador de tensão - Force

LineLine
1515

DiretoriaDiretoria Armário de aço com 2 portas -Armário de aço com 2 portas -
Sheffer A403Sheffer A403

11

Piso InferiorPiso Inferior Quadro Branco - 4m x 1mQuadro Branco - 4m x 1m 66
Extensão E. E. Stefan ZweigExtensão E. E. Stefan Zweig Cadeira fixa com estof. preto -Cadeira fixa com estof. preto -

coperflexcoperflex
1515

Extensão E. E. Stefan ZweigExtensão E. E. Stefan Zweig Mesa auxiliar - ArtmóveisMesa auxiliar - Artmóveis 88
Extensão E. E. Stefan ZweigExtensão E. E. Stefan Zweig Estante com 5 prateleiraEstante com 5 prateleira 33
Extensão E. E. Stefan ZweigExtensão E. E. Stefan Zweig Ventilador de Coluna - VentiDeltaVentilador de Coluna - VentiDelta 11
Extensão E. E. Stefan ZweigExtensão E. E. Stefan Zweig Impressora - HP 6940Impressora - HP 6940 11
Sala de Aula nº 2Sala de Aula nº 2 Cadeira fixa - FUNAPCadeira fixa - FUNAP 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Estabilizador - FORCE LINEEstabilizador - FORCE LINE

Evolution lllEvolution lll
11

Extensão CEU SapopembaExtensão CEU Sapopemba Quadro de aviso - fundo verdeQuadro de aviso - fundo verde 11
Ext. Stefan ZweigExt. Stefan Zweig Quadro de aviso - fundo verdeQuadro de aviso - fundo verde 11
Sala de Áudio VisualSala de Áudio Visual Caixa de som amplificada / LLCaixa de som amplificada / LL 11
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300300
SecretariaSecretaria Multifuncional - HP PRO-8600-AIOMultifuncional - HP PRO-8600-AIO 11
Sala de Aula nº 8Sala de Aula nº 8 Ventilador de parede - TUFÃO 60Ventilador de parede - TUFÃO 60 22
AlmoxarifadoAlmoxarifado Multifuncional - HP PRO-8600-AIOMultifuncional - HP PRO-8600-AIO 11
Dir. AdministrativoDir. Administrativo Impressora Laser monocromáticaImpressora Laser monocromática

- Samsung- Samsung
11

SecretariaSecretaria Impressora Laser monocromáticaImpressora Laser monocromática
- Samsung- Samsung

11

CoordenaçãoCoordenação Impressora Laser monocromáticaImpressora Laser monocromática
- Samsung- Samsung

11

DiretoriaDiretoria Aparelho de som - PHILCOAparelho de som - PHILCO
PH400NPH400N

11

Sala de Aula nº 4Sala de Aula nº 4 Cadeira fixa - MaqmoveisCadeira fixa - Maqmoveis 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Aparelho de som - PHILCOAparelho de som - PHILCO

PH400NPH400N
11

Extensão CEU SapopembaExtensão CEU Sapopemba Bebedouro com garrafãoBebedouro com garrafão 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Caixa de som amplificada / LLCaixa de som amplificada / LL

300300
11

AlmoxarifadoAlmoxarifado Câmera digital - Sony W710Câmera digital - Sony W710 11
Sala de aula n° 1Sala de aula n° 1 Quadro Branco - 4m x 1mQuadro Branco - 4m x 1m 11
Sala de aula n° 2Sala de aula n° 2 Quadro Branco - 4m x 1mQuadro Branco - 4m x 1m 11
Lab. de Informática lLab. de Informática l Tela de projeção retratil 2.40mTela de projeção retratil 2.40m 11
Sala de aula n° 3Sala de aula n° 3 Quadro Branco - 4m x 1mQuadro Branco - 4m x 1m 11
Sala de aula n° 4Sala de aula n° 4 Quadro Branco - 4m x 1mQuadro Branco - 4m x 1m 11
Sala de aula n° 5Sala de aula n° 5 Quadro Branco - 4m x 1mQuadro Branco - 4m x 1m 11
Sala de aula n° 6Sala de aula n° 6 Quadro Branco - 4m x 1mQuadro Branco - 4m x 1m 11
Sala de Aula nº 5Sala de Aula nº 5 Cadeira fixa - MaqmoveisCadeira fixa - Maqmoveis 11
Sala de aula n° 7Sala de aula n° 7 Quadro Branco - 4m x 1mQuadro Branco - 4m x 1m 11
Laboratório de PanificaçãoLaboratório de Panificação Estufas de secagem eEstufas de secagem e

esterilização - Nova Técnicaesterilização - Nova Técnica
22

Sala de aula n° 8Sala de aula n° 8 Quadro Branco - 4m x 1mQuadro Branco - 4m x 1m 11
Sala de aula n° 9Sala de aula n° 9 Quadro Branco - 4m x 1mQuadro Branco - 4m x 1m 11
Coordenação padagógicaCoordenação padagógica Armário médio de madeira com 2Armário médio de madeira com 2

portasportas
11

DiretoriaDiretoria Armário pequeno de madeiraArmário pequeno de madeira
com 1 portacom 1 porta

11

Dir. AdministrativoDir. Administrativo Armário pequeno de madeiraArmário pequeno de madeira
com 1 portacom 1 porta

11

Lab. de ProcessamentoLab. de Processamento Estufa a vácuoEstufa a vácuo 11
DiretoriaDiretoria Mesa para telefoneMesa para telefone 11
CoordenaçãoCoordenação Mesa estação de trabalho em LMesa estação de trabalho em L 66
AlmoxarifadoAlmoxarifado Aparelho telefônico -SiemensAparelho telefônico -Siemens 44
Sala de Aula nº 6Sala de Aula nº 6 Cadeira fixa - FUNAPCadeira fixa - FUNAP 11
CoordenaçãoCoordenação Mesa para impressoraMesa para impressora 33
Dep. de ServiçosDep. de Serviços Mesa para impressoraMesa para impressora 33
Dir. AdministrativoDir. Administrativo Aparelho telefônico -SiemensAparelho telefônico -Siemens 33
AlmoxarifadoAlmoxarifado Impresora HP OficejetImpresora HP Oficejet 22
Lab. de Informática lllLab. de Informática lll Cadeira giratória - estofado pretoCadeira giratória - estofado preto 4040
Lab. Informática lVLab. Informática lV Cadeira giratória - estofado pretoCadeira giratória - estofado preto 3737
SecretariaSecretaria Mesa escrivaninha com 3Mesa escrivaninha com 3

gavetasgavetas
11

Dir. AdministrativoDir. Administrativo Mesa escrivaninha com 3Mesa escrivaninha com 3
gavetasgavetas

22

Sala de Aula nº 9Sala de Aula nº 9 Ventilador de parede - TUFÃO 60Ventilador de parede - TUFÃO 60 22
portariaportaria Mesa escrivaninha com 3Mesa escrivaninha com 3 11
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gavetasgavetas
Almoxarifado IIIAlmoxarifado III Mesa escrivaninha com 3Mesa escrivaninha com 3

gavetasgavetas
11

BarracãoBarracão cadeira fixa palito sem braço -cadeira fixa palito sem braço -
azulazul

1010

Laboratório de Físico QuimicoLaboratório de Físico Quimico Determinador de açúcaresDeterminador de açúcares 11
Sala de Aula nº 7Sala de Aula nº 7 Cadeira fixa - MaqmoveisCadeira fixa - Maqmoveis 11
Sala de ProfessoresSala de Professores Ventilador de parede - TUFÃO 60Ventilador de parede - TUFÃO 60 22
Almoxarifado lllAlmoxarifado lll Cadeira fixa tipo S - azulCadeira fixa tipo S - azul 22
Laboratório de PanificaçãoLaboratório de Panificação Refrigerador Industrial com 6Refrigerador Industrial com 6

portasportas
11

Sala dos professoresSala dos professores Mesa escolar para deficienteMesa escolar para deficiente
fisicofisico

33

Sala de merendaSala de merenda Freezer horizontal - FRICON 411Freezer horizontal - FRICON 411
lítroslítros

11

SecretariaSecretaria Computador - HP mod. ELITEComputador - HP mod. ELITE
Desk 800Desk 800

55

Lab. Informática IVLab. Informática IV Computador - HP Compaq EliteComputador - HP Compaq Elite 1919
AlmoxarifadoAlmoxarifado Mesa escolarMesa escolar 11
Sala de ManutençãoSala de Manutenção Cadeira fixa com estof. preto -Cadeira fixa com estof. preto -

coperflexcoperflex
11

Lab. de Informática - OficinaLab. de Informática - Oficina Estabilizador - ENERMAXEstabilizador - ENERMAX
EXS450BEXS450B

44

Laboratório de ProcesssamentoLaboratório de Processsamento Liquificador industrial 25 litros /Liquificador industrial 25 litros /
MetvisaMetvisa

11

CoordenaçãoCoordenação Mesa de reunião redondaMesa de reunião redonda 22
Laboratório de PanificaçãoLaboratório de Panificação Amassadeira ExtrusoraAmassadeira Extrusora 11
Sala de aula n° 5Sala de aula n° 5 Cadeira universitária - MultivisãoCadeira universitária - Multivisão 4040
Sala de Aula nº 6Sala de Aula nº 6 Cadeira fixa - FUNAPCadeira fixa - FUNAP 11
Laboratório de Informática -Laboratório de Informática -
OficinaOficina

Estabilizador de tensão - ForceEstabilizador de tensão - Force
LineLine

55

Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia Balança - ACCULABBalança - ACCULAB 11
Laboratório de Físico QuimicoLaboratório de Físico Quimico Extrator de óleos e graxasExtrator de óleos e graxas 11
Laboratório de Físico QuimicoLaboratório de Físico Quimico Refratometro: Intruterm - RTARefratometro: Intruterm - RTA

100100
11

Laboratório de Físico QuimicoLaboratório de Físico Quimico Refratometro - NovaInstrumentsRefratometro - NovaInstruments 11
Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Autoclave verticalAutoclave vertical 11
Laboratório de Informática ILaboratório de Informática I SwithSwith 11
PortariaPortaria Cadeira giratória - estofado pretoCadeira giratória - estofado preto 11
Piso Térreo - Lado direitoPiso Térreo - Lado direito Quadro Branco - 1,8m x 1,2mQuadro Branco - 1,8m x 1,2m 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Notebook - Itautec - W7635Notebook - Itautec - W7635 11
Almoxarifado IIAlmoxarifado II Ventilador de parede - VentideltaVentilador de parede - Ventidelta 33
Ext. Stefan ZweigExt. Stefan Zweig Quadro Branco - 4m x 1mQuadro Branco - 4m x 1m 11
Sala dos professoresSala dos professores Quadro de aviso - fundo verdeQuadro de aviso - fundo verde 33
Extensão Stefan ZweigExtensão Stefan Zweig Cadeira fixa tecido preto - pé doCadeira fixa tecido preto - pé do

tipo S - Scarparotipo S - Scarparo
11

Sala do ServidorSala do Servidor Cadeira fixa: Tecnoflex, tipo S,Cadeira fixa: Tecnoflex, tipo S,
azulazul

11

BibliotecaBiblioteca Computador - HP mod. ELITEComputador - HP mod. ELITE
Desk 800Desk 800

11

Coordenação / Ext. Stefan ZweigCoordenação / Ext. Stefan Zweig Arquivo de aço com 4 gavetasArquivo de aço com 4 gavetas 11
Dep. de ServiçosDep. de Serviços Computador - HP mod. ELITEComputador - HP mod. ELITE

Desk 800Desk 800
66

Lab. Informática ILab. Informática I Computador - HP mod. ELITEComputador - HP mod. ELITE
Desk 800Desk 800

11
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AlmoxarifadoAlmoxarifado Cadeira giratória - estofado azulCadeira giratória - estofado azul 11
Lab. Informática IILab. Informática II Computador - HP mod. ELITEComputador - HP mod. ELITE

Desk 800Desk 800
11

Lab. Informática IIILab. Informática III Computador - HP mod. ELITEComputador - HP mod. ELITE
Desk 800Desk 800

11

Lab. Informática IVLab. Informática IV Computador - HP mod. ELITEComputador - HP mod. ELITE
Desk 800Desk 800

11

Extensão E. E. Stefan ZweigExtensão E. E. Stefan Zweig Armário de aço com 2 portas -Armário de aço com 2 portas -
ArtmóveisArtmóveis

33

CoordenaçãoCoordenação Computador - HP mod. ELITEComputador - HP mod. ELITE
Desk 800Desk 800

66

DiretoriaDiretoria Computador - HP mod. ELITEComputador - HP mod. ELITE
Desk 800Desk 800

22

Orientação EducacionalOrientação Educacional Computador - HP mod. ELITEComputador - HP mod. ELITE
Desk 800Desk 800

11

Laboratório de Físico QuimicoLaboratório de Físico Quimico Digestor de fibras completoDigestor de fibras completo 11
Almoxarifado lllAlmoxarifado lll Prancha de resgatePrancha de resgate 11
Lab. ProcessamentoLab. Processamento Forno a gásForno a gás 11
Lab. de FisicoquímicaLab. de Fisicoquímica Chuveiro lava olhosChuveiro lava olhos 11
Sala de manutençãoSala de manutenção Cadeira giratória - estofado azulCadeira giratória - estofado azul 66
Laboratório de redesLaboratório de redes Luminária de emergenciaLuminária de emergencia 11
Orientação educacionalOrientação educacional Mesa para impressoraMesa para impressora 11
Piso SuperiorPiso Superior Extintor aguaExtintor agua 33
Piso TérreoPiso Térreo Extintor aguaExtintor agua 99
DiretoriaDiretoria Armário alto em madeiraArmário alto em madeira 11
DiretoriaDiretoria Caixa de som LenoxCaixa de som Lenox 11
Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia Autoclave verticalAutoclave vertical 22
DiretoriaDiretoria Estabilizador SMSEstabilizador SMS 22
bibliotecabiblioteca quadro de aviso verdequadro de aviso verde 11
CoordenaçãoCoordenação Aparelho telefônico / SIEMENSAparelho telefônico / SIEMENS 33
CoordenaçãoCoordenação Microondas ConsulMicroondas Consul 11
Almoxarifado lllAlmoxarifado lll Cadeira fixa tecido preto - pé doCadeira fixa tecido preto - pé do

tipo S - Scarparotipo S - Scarparo
1616

CoordenaçãoCoordenação quadro cortiça 0,9 x 1,20quadro cortiça 0,9 x 1,20 22
AlmoxarifadoAlmoxarifado aparelho de som portátil PHILCOaparelho de som portátil PHILCO 22
Laboratório ILaboratório I Quadro branco 4 x 1Quadro branco 4 x 1 11
Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Picador de CarnePicador de Carne 11
Laboratório de redesLaboratório de redes Carteira azulCarteira azul 66
Laboratório de Físico QuimicoLaboratório de Físico Quimico Balança - Bio Precisa FA2101NBalança - Bio Precisa FA2101N 11
Laboratório de redesLaboratório de redes Carteira marfimCarteira marfim 44
Laboratório de redesLaboratório de redes Condicionador de ar KOMECOCondicionador de ar KOMECO 11
Laboratório IVLaboratório IV Condicionador de ar KOMECOCondicionador de ar KOMECO 11
Laboratório de microbiologiaLaboratório de microbiologia Quadro branco 1 x 1,5Quadro branco 1 x 1,5 11
Almoxarifado IIIAlmoxarifado III Mesa para computadorMesa para computador 22
Laboratório de PanificaçãoLaboratório de Panificação Modeladora para pães G. PanizModeladora para pães G. Paniz 11
Audio visualAudio visual Quadro branco 4 x 1Quadro branco 4 x 1 11
Audio visualAudio visual Mesa reunião 2m x 1mMesa reunião 2m x 1m 11
Laboratório IIILaboratório III Quadro branco 4 x 1Quadro branco 4 x 1 11
Extensão CEU SapopembaExtensão CEU Sapopemba Impressora- HP deskjetImpressora- HP deskjet 22
Laboratório de informática ILaboratório de informática I Luminária de emergênciaLuminária de emergência 11
Laboratório de PanificaçãoLaboratório de Panificação Fogão Industrial a gás - DakoFogão Industrial a gás - Dako 11
Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia Mesa de aço inox com roldanasMesa de aço inox com roldanas 44
Laboratório de ProcesssamentoLaboratório de Processsamento Armário de aço / ITAPUÃArmário de aço / ITAPUÃ 33
Laboratório de PanificaçãoLaboratório de Panificação Forno elétricoForno elétrico 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Multímetro - IcelMultímetro - Icel 1010
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Laboratório de PanificaçãoLaboratório de Panificação Carrinho aberto para bandeijas -Carrinho aberto para bandeijas -
com rodascom rodas

22

BarracãoBarracão Cadeira universitaria comCadeira universitaria com
prancheta escamoteavelprancheta escamoteavel

4040

Sala 2Sala 2 Cadeira universitária - LBSCadeira universitária - LBS
MóveisMóveis

4242

Laboratório de PanificaçãoLaboratório de Panificação Mesa de aço inox com roldanasMesa de aço inox com roldanas 44
Laboratório de PanificaçãoLaboratório de Panificação Armário de aço / ITAPUÃArmário de aço / ITAPUÃ 22
Laboratório de FisicoquimicaLaboratório de Fisicoquimica Bancada central com 2 cubasBancada central com 2 cubas 44
Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia Capela de fluxo laminarCapela de fluxo laminar 22
Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia Balança - Bio Precisa FA2101NBalança - Bio Precisa FA2101N 11
Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia Contador de colônias digitalContador de colônias digital

modelo CP600 / POENIXmodelo CP600 / POENIX
11

Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Balança - ACCULABBalança - ACCULAB 22
Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia Armário de aço / ITAPUÃArmário de aço / ITAPUÃ 11
Laboratório de Físico QuimicoLaboratório de Físico Quimico Digestor KjedahlDigestor Kjedahl 11
Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Moinho de facasMoinho de facas 11
Sala de Aula nº 4Sala de Aula nº 4 Cadeira universitária - MultivisãoCadeira universitária - Multivisão 4040
AlmoxarifadoAlmoxarifado Multimetro-PolitermMultimetro-Politerm 88
AlmoxarifadoAlmoxarifado Access Point - NET GEAR MOD.Access Point - NET GEAR MOD.

WG302WG302
11

Diretoria AcademicaDiretoria Academica Mesa para impressoraMesa para impressora 22
Laboratório de informática IILaboratório de informática II Luminária de emergênciaLuminária de emergência 11
Laboratório de Físico QuimicoLaboratório de Físico Quimico Espectrofotometro digital - NIEspectrofotometro digital - NI

1600 UV1600 UV
11

Laboratório de Físico QuimicoLaboratório de Físico Quimico Determinador de umidadeDeterminador de umidade
infravermelhoinfravermelho

11

Laboratório de Físico QuimicoLaboratório de Físico Quimico Armário de aço / ITAPUÃArmário de aço / ITAPUÃ 11
Sala do ServidorSala do Servidor Central telefônica - IntelbrasCentral telefônica - Intelbras 11
CoordenaçãoCoordenação Aparelho Telefônico / INTELBRASAparelho Telefônico / INTELBRAS 33
Laboratório IVLaboratório IV Quadro Branco - 1.8m x 1.2mQuadro Branco - 1.8m x 1.2m 11
Sala de ProfessoresSala de Professores Bebedouro de mesa garrafãoBebedouro de mesa garrafão

refrigeradorefrigerado
11

Sala de Aula nº 9Sala de Aula nº 9 Cadeira universitária - FUNAPCadeira universitária - FUNAP 4040
CoordenaçãoCoordenação Access Point - NET GEAR MOD.Access Point - NET GEAR MOD.

WG302WG302
11

Sala de Audio visualSala de Audio visual Quadro branco 2.00m x 1.00mQuadro branco 2.00m x 1.00m 11
Laboratório de PanificaçãoLaboratório de Panificação Amasseira espiral 25 kg - MetvisaAmasseira espiral 25 kg - Metvisa 11
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Ventilador de parede - TUFÃO 60Ventilador de parede - TUFÃO 60 33
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Arquivo de aço - SHEFFERArquivo de aço - SHEFFER 33
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Armário de aço / ITAPUÃArmário de aço / ITAPUÃ 22
Secretaria AcadêmicaSecretaria Acadêmica Mesa em L - marfimMesa em L - marfim 44
Diretoria de serviçosDiretoria de serviços
AdministrativosAdministrativos

Ventilador de parede - VentideltaVentilador de parede - Ventidelta 44

Dir. AdministrativoDir. Administrativo Aparelho Telefônico / INTELBRASAparelho Telefônico / INTELBRAS 33
Secretária AcadêmicaSecretária Acadêmica Arquivo com puxadores pretosArquivo com puxadores pretos 88
Dir. AdministrativoDir. Administrativo Aparelho de som - PanassonicAparelho de som - Panassonic 11
Sala de Aula nº 6Sala de Aula nº 6 Cadeira universitária - MultivisãoCadeira universitária - Multivisão 4040
Dir. AdministrativoDir. Administrativo Armário de aço / ITAPUÃArmário de aço / ITAPUÃ 33
AlmoxarifadoAlmoxarifado Luminária de emergênciaLuminária de emergência 11
Diretoria de serviçosDiretoria de serviços
AdministrativoAdministrativo

Mesa em L - marfimMesa em L - marfim 44

PortariaPortaria Aparelho Telefônico / SIEMENSAparelho Telefônico / SIEMENS 11
Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Embutideira com capacidade deEmbutideira com capacidade de

30 litros30 litros
11
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Sala da DireçãoSala da Direção Aparelho de som - PanassonicAparelho de som - Panassonic 11
Orientação educacionalOrientação educacional Mesa em L - marfimMesa em L - marfim 11
DiretoriaDiretoria Armário de aço / ITAPUÃArmário de aço / ITAPUÃ 22
CopaCopa Refrigerador - EletroluxRefrigerador - Eletrolux 11
CopaCopa Bebedouro de mesa garrafãoBebedouro de mesa garrafão

refrigeradorefrigerado
11

Sala de Aula nº 1Sala de Aula nº 1 Cadeira universitária - MultivisãoCadeira universitária - Multivisão 4040
Piso SuperiorPiso Superior Bebedouro - LIBELLBebedouro - LIBELL 11
Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Balança de precisão - Bio PrecisaBalança de precisão - Bio Precisa 22
Piso superiorPiso superior Central de alarmeCentral de alarme 11
Sala de Aula nº 3Sala de Aula nº 3 Cadeira universitária - MultivisãoCadeira universitária - Multivisão 4040
Laboratório de Físico QuímicaLaboratório de Físico Química Condutivimetro - GEHAKACondutivimetro - GEHAKA 11
BarracãoBarracão Cadeira universitária - FUNAPCadeira universitária - FUNAP 2020
Almoxarifado IIAlmoxarifado II Cortador de gramaCortador de grama 11
Laboratório de Físico QuimicoLaboratório de Físico Quimico Capela para exaustão de gasesCapela para exaustão de gases 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Câmera digital 7.2 MP / SONYCâmera digital 7.2 MP / SONY 22
CEU SapopembaCEU Sapopemba Computador - POSITIVOComputador - POSITIVO 33
AlmoxarifadoAlmoxarifado DVD / SansungDVD / Sansung 33
Piso térreoPiso térreo Escada aluminio extensível /Escada aluminio extensível /

ALULEVALULEV
11

DiretoriaDiretoria Luminária de emergênciaLuminária de emergência 11
BibliotecaBiblioteca Ventilador de parede - TUFÃO 60Ventilador de parede - TUFÃO 60 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Escada aluminio 6 degraus /Escada aluminio 6 degraus /

ALUSTEPALUSTEP
11

BibliotecaBiblioteca Mesa escrivaninha com 3Mesa escrivaninha com 3
gavetasgavetas

22

DiretoriaDiretoria Mesa escrivaninha com 3Mesa escrivaninha com 3
gavetasgavetas

11

BibliotecaBiblioteca Estante aço 2.00x0.95x0.60m -Estante aço 2.00x0.95x0.60m -
Sheffer EDPA-6Sheffer EDPA-6

66

BibliotecaBiblioteca Estante - Sheffer EDPA 5Estante - Sheffer EDPA 5 11
Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia Destilador de água - QuimisDestilador de água - Quimis 11
Piso SuperiorPiso Superior Extintor CO2Extintor CO2 44
Piso TérreoPiso Térreo Extintor CO2Extintor CO2 99
CantinaCantina Extintor CO2Extintor CO2 11
Laboratório de informática IVLaboratório de informática IV SwithSwith 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Filmadora digital / PANASSONICFilmadora digital / PANASSONIC 11
Lab. de Informática I - OficinaLab. de Informática I - Oficina Armário com 10 gavetas paraArmário com 10 gavetas para

catalogaçãocatalogação
22

AlmoxarifadoAlmoxarifado Furadeira - BOSHFuradeira - BOSH 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Impressora - HP 6940Impressora - HP 6940 22
Dir. AdministrativoDir. Administrativo Impressora multifuncional laserImpressora multifuncional laser

jet HP 3390jet HP 3390
11

BibliotecaBiblioteca Impressora jato de tinta HP 2300Impressora jato de tinta HP 2300 11
Laboratório de Físico QuimicoLaboratório de Físico Quimico Espectrofotometro modelo UVEspectrofotometro modelo UV

1000 / INSTRUTERM1000 / INSTRUTERM
11

Sala de Aula nº 1Sala de Aula nº 1 Mesa de professor - FUNAPMesa de professor - FUNAP 11
Sala de Aula nº 2Sala de Aula nº 2 Mesa de professor - FUNAPMesa de professor - FUNAP 11
Sala de Aula nº 3Sala de Aula nº 3 Mesa de professor - MaqmóveisMesa de professor - Maqmóveis 11
Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia Banho maria - CENTECBanho maria - CENTEC 11
Sala de EstudosSala de Estudos SwithSwith 11
Sala de Aula nº 4Sala de Aula nº 4 Mesa de professor - FUNAPMesa de professor - FUNAP 11
Sala de Aula nº 5Sala de Aula nº 5 Mesa de professor - MaqmoveisMesa de professor - Maqmoveis 11
Sala de Aula nº 6Sala de Aula nº 6 Mesa de professor - FUNAPMesa de professor - FUNAP 11
Sala de Aula nº 7Sala de Aula nº 7 Mesa de professor - FUNAPMesa de professor - FUNAP 11
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Sala de Aula nº 8Sala de Aula nº 8 Mesa de professor - FUNAPMesa de professor - FUNAP 11
Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Freezer tipo vertical 300 litrosFreezer tipo vertical 300 litros

com degelo / ELETROLUXcom degelo / ELETROLUX
11

Sala de Aula nº 9Sala de Aula nº 9 Mesa de professor - FUNAPMesa de professor - FUNAP 11
Laboratório de Físico QuimicoLaboratório de Físico Quimico Mesa auxiliar - ArtmóveisMesa auxiliar - Artmóveis 11
Sala de ManutençãoSala de Manutenção Mesa auxiliar - ArtmóveisMesa auxiliar - Artmóveis 77
Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Banquetas de madeiraBanquetas de madeira 1111
Sala de ProfessoresSala de Professores Mesa de reunião 2.00 mts geloMesa de reunião 2.00 mts gelo 22
DiretoriaDiretoria Condicionador de arCondicionador de ar 11
BibliotecaBiblioteca Mesa de reunião 2.00m x 1.00mMesa de reunião 2.00m x 1.00m

-Artmóveis-Artmóveis
11

Sala de ProfessoresSala de Professores Mesa para Microcomputador-Mesa para Microcomputador-
mod. L330mod. L330

22

BibliotecaBiblioteca Mesa para microcomputadorMesa para microcomputador 55
BarracãoBarracão Mesa para MicrocomputadorMesa para Microcomputador 2424
Laboratório de informática ILaboratório de informática I Mesa para Microcomputador-Mesa para Microcomputador-

mod. L330mod. L330
3838

Laboratório de informática IILaboratório de informática II Mesa para Microcomputador-Mesa para Microcomputador-
mod. L330mod. L330

2121

Laboratório de PanificaçãoLaboratório de Panificação Extrusora - G. PanizExtrusora - G. Paniz 11
Laboratório de informática IVLaboratório de informática IV Mesa para Microcomputador-Mesa para Microcomputador-

mod. L330mod. L330
2323

Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia Banquetas de madeiraBanquetas de madeira 1919
Sala de ManutençãoSala de Manutenção Mesa refeitorio 1.80mts brancaMesa refeitorio 1.80mts branca 11
DireçãoDireção Mesa de reunião 2mx1m - LachiMesa de reunião 2mx1m - Lachi 11
Laboratório de Físico QuimicoLaboratório de Físico Quimico Banquetas de madeiraBanquetas de madeira 1818
Sala de merendaSala de merenda Mesa em aço inóx desmontávelMesa em aço inóx desmontável 11
Laboratório de PanificaçãoLaboratório de Panificação Banquetas de madeiraBanquetas de madeira 2121
Lab. de MicrobiologiaLab. de Microbiologia Manta aquecedoraManta aquecedora 44
Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia Estufas de cultura bacteriologicaEstufas de cultura bacteriologica

- Nova Ética- Nova Ética
22

Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Fogão 4 bocas / CLARICEFogão 4 bocas / CLARICE 11
Laboratório de PanificaçãoLaboratório de Panificação Batedeira industrial 20 litros /Batedeira industrial 20 litros /

VENANCIOVENANCIO
11

CantinaCantina Carrinho para padaria modeloCarrinho para padaria modelo
A20 / MAFRANA20 / MAFRAN

11

Coordenação / Ext. Stefan ZweigCoordenação / Ext. Stefan Zweig Mesa escrivaninha com 2Mesa escrivaninha com 2
gavetasgavetas

33

Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Descascador legumes industrialDescascador legumes industrial
modelo DL - 10modelo DL - 10

11

Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Desidratador / DefumadorDesidratador / Defumador 11
Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Despolpadeira de frutas em açoDespolpadeira de frutas em aço

inox / METEVISAinox / METEVISA
11

CopaCopa Microondas / PANASONICMicroondas / PANASONIC 11
Lab. de ProcessamentoLab. de Processamento Freezer horizontal 220v /Freezer horizontal 220v /

ELETROLUXELETROLUX
11

Laboratório de PanificaçãoLaboratório de Panificação Freezer horizontal 220 v /Freezer horizontal 220 v /
ELETROLUXELETROLUX

11

Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Liquidificador doméstico 2 litros /Liquidificador doméstico 2 litros /
WALITAWALITA

11

Laboratório de PanificaçãoLaboratório de Panificação Cutter em aço inox capacidadeCutter em aço inox capacidade
de três litros / SIREde três litros / SIRE

22

Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Liquificador industrial 08 litros /Liquificador industrial 08 litros /
70007000

11

CantinaCantina Mesas com cadeira acopladaMesas com cadeira acoplada 77
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para refeitorio / MECApara refeitorio / MECA
servidorservidor Ociloscopio analogico 20 MHZOciloscopio analogico 20 MHZ 11
Coordenação / Ext. Stefan ZweigCoordenação / Ext. Stefan Zweig Multifuncional - HP M2727Multifuncional - HP M2727 11
Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Seladora / SULPACKSeladora / SULPACK 11
Lab. de MicrobiologiaLab. de Microbiologia Estufa esterilização e Secagem -Estufa esterilização e Secagem -

42 lítros42 lítros
11

Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Fogão Industrial com forno -Fogão Industrial com forno -
MetalmaoMetalmao

11

Laboratório Físico químicaLaboratório Físico química Refratometro - NovaInstrumentsRefratometro - NovaInstruments 11
Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia Contador de colonias - LS6000Contador de colonias - LS6000 11
Corredor TérreoCorredor Térreo Quadro de cortiça 90x1.20Quadro de cortiça 90x1.20

moldura madeiramoldura madeira
55

Corredor SuperiorCorredor Superior Quadro de cortiça 90x1.20Quadro de cortiça 90x1.20
moldura madeiramoldura madeira

33

CantinaCantina Central de água geladaCentral de água gelada 11
Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento Recravadeira manual / WALMORERecravadeira manual / WALMORE 11
CopaCopa Fogão 4 bocas / ATLASFogão 4 bocas / ATLAS 11
Lab. de ProcessamentoLab. de Processamento Estabilizador - Revolution lVEstabilizador - Revolution lV 11
AlmoxarifadoAlmoxarifado Armário de aço / ITAPUÃArmário de aço / ITAPUÃ 44
Lab. de Informática - OficinaLab. de Informática - Oficina Estabilizador - ENERMAX - EXXAEstabilizador - ENERMAX - EXXA 55
Laboratório de Físico QuimicoLaboratório de Físico Quimico Centrifuga para butirometro -Centrifuga para butirometro -

MARCONIMARCONI
11

Corredor administrativo - PisoCorredor administrativo - Piso
TérreoTérreo

Longarina de três lugaresLongarina de três lugares 22

Corredores - Piso TérreoCorredores - Piso Térreo Longarina de três lugaresLongarina de três lugares 33
Laboratório de Informática -Laboratório de Informática -
OficinaOficina

Estabilizador - Revolution IVEstabilizador - Revolution IV 1111

Laboratório de ProcessamentoLaboratório de Processamento SwithSwith 11
Laboratório de MicrobiologiaLaboratório de Microbiologia Barrelete para armazenamentoBarrelete para armazenamento

de águade água
11

Estenção E. E. Stefan ZweigEstenção E. E. Stefan Zweig Rack - Equip. p/ InformáticaRack - Equip. p/ Informática 22
Ext. Stefan ZweigExt. Stefan Zweig Cadeira giratória - estofado azulCadeira giratória - estofado azul 3636
BibliotecaBiblioteca Ventilador de Coluna - VentiDeltaVentilador de Coluna - VentiDelta 11
Coordenação - CEU SAPOPEMBACoordenação - CEU SAPOPEMBA Mesa para impressora - LachiMesa para impressora - Lachi 11
CoordenaçãoCoordenação Aparelho de som - PanassonicAparelho de som - Panassonic 11
Laboratório de Informática - lLaboratório de Informática - l
(Oficina)(Oficina)

No break - ENERMAXNo break - ENERMAX 11

Coordenação CEU SAPOPEMBACoordenação CEU SAPOPEMBA Mesa de reunião redonda - LACHIMesa de reunião redonda - LACHI
- MOD. L0154- MOD. L0154

11

Coordenação CEU SAPOPEMBACoordenação CEU SAPOPEMBA Quadro de Aviso de Cortiça -Quadro de Aviso de Cortiça -
ENGEART - MOD. 22002ENGEART - MOD. 22002

11

Laboratório de PanificaçãoLaboratório de Panificação Cilindo elétrico - G PanizCilindo elétrico - G Paniz 11
Coordenação CEU SAPOPEMBACoordenação CEU SAPOPEMBA Armário de madeira - MÓVEISArmário de madeira - MÓVEIS

BELO - MÓD. L-328BELO - MÓD. L-328
22

Coordenação CEU SAPOPEMBACoordenação CEU SAPOPEMBA Mesa escrivaninha - MÓVEISMesa escrivaninha - MÓVEIS
BELO mod L332BELO mod L332

55

Coordenação CEU SAPOPEMBACoordenação CEU SAPOPEMBA Arquivo de aço 04 gavetas -Arquivo de aço 04 gavetas -
MAQMÓVEISMAQMÓVEIS

22

Coordenação CEU SAPOPEMBACoordenação CEU SAPOPEMBA Estante desmontável de aço 10Estante desmontável de aço 10
prateleiras - MAQMÓVEISprateleiras - MAQMÓVEIS

33

Coordenação CEU SAPOPEMBACoordenação CEU SAPOPEMBA Cadeira fixa concha dupla / cor -Cadeira fixa concha dupla / cor -
azul - SCARPARO MOD. SC 503Fazul - SCARPARO MOD. SC 503F

66

Coordenação CEU SAPOPEMBACoordenação CEU SAPOPEMBA Filtro de linha - RagtechFiltro de linha - Ragtech 2727
Sala de ServidorSala de Servidor Condicionador de ar KOMECOCondicionador de ar KOMECO 11
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Recursos FinanceirosRecursos Financeiros
  

A ETEC possui apenas estes dois recursos financeiros:A ETEC possui apenas estes dois recursos financeiros:

1 - Centro Paula Souza - Elemento de Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento - (DMPP)1 - Centro Paula Souza - Elemento de Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento - (DMPP)

2 - APM - Associação de Pais e Mestres - ( Vestibulinho e outros contribuições)2 - APM - Associação de Pais e Mestres - ( Vestibulinho e outros contribuições)

Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados
  

MRS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPPMRS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP

((PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA NA
SEDE)SEDE)

Contrato Nº 196/2016Contrato Nº 196/2016

Processo Nº 4119/16Processo Nº 4119/16

Vigência - 28/08/2020a 28/11/2021.Vigência - 28/08/2020a 28/11/2021.

Gestor - Ellen Lucy dos SantosGestor - Ellen Lucy dos Santos

BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDABPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA

(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS
ESCOLARES)ESCOLARES)

Contrato Nº 148/2016Contrato Nº 148/2016

Processo Nº 2879/16Processo Nº 2879/16

Vigência - 16/06/2020a 16/09/2021.Vigência - 16/06/2020a 16/09/2021.

Gestor - Ellen Lucy dos SantosGestor - Ellen Lucy dos Santos

RJ COMÉRCIO DE PRODUTOS E LIMPEZAS LTDARJ COMÉRCIO DE PRODUTOS E LIMPEZAS LTDA

(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS
ESCOLARES - CLASSE DESCENTRALIZADA STEFAN ZWEIG.ESCOLARES - CLASSE DESCENTRALIZADA STEFAN ZWEIG.

Contrao Nº 050/2016Contrao Nº 050/2016
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Processo Nº 6984/2015Processo Nº 6984/2015

Vigência - 17/03/2020a 17/06/2021Vigência - 17/03/2020a 17/06/2021

Gestor - Ellen Lucy dos SantosGestor - Ellen Lucy dos Santos

SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI LTDASOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI LTDA

(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO
TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO - ETIM DAS ESCOLAS TÉCNICAS SOB A GESTÃOTÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO - ETIM DAS ESCOLAS TÉCNICAS SOB A GESTÃO
CENTRALIZADA DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR).CENTRALIZADA DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR).

Contrao Nº 011/2019Contrao Nº 011/2019

Processo Nº 923539/2018Processo Nº 923539/2018

Vigência - 28/03/2019 a 28/06/2021Vigência - 28/03/2019 a 28/06/2021

Gestor - JOSÉ LUIZ ALVES SANTOS JUNIORGestor - JOSÉ LUIZ ALVES SANTOS JUNIOR

(Contrato Suspenso por motivos COVID 19)(Contrato Suspenso por motivos COVID 19)

Colegiados, Organizações e Instituições AuxiliaresColegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
DenominaçãoDenominação APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DAAPM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SAPOPEMBAESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SAPOPEMBA
DescriçãoDescrição APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DAAPM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SAPOPEMBAESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SAPOPEMBA
(Vigência de Julho/2021 até Julho/2022) A APM é(Vigência de Julho/2021 até Julho/2022) A APM é
um órgão de caráter jurídico, sem fins lucrativos,um órgão de caráter jurídico, sem fins lucrativos,
com participação de educadores e responsáveiscom participação de educadores e responsáveis
pelos estudantes. Sua função é auxiliar nopelos estudantes. Sua função é auxiliar no
gerenciamento dos recursos financeiros, o quegerenciamento dos recursos financeiros, o que
inclui verbas públicas (como o Programa Dinheiroinclui verbas públicas (como o Programa Dinheiro
Direto na Escola – PDDE), parcerias, convêniosDireto na Escola – PDDE), parcerias, convênios
(como o Programa Mais Educação, do Ministério(como o Programa Mais Educação, do Ministério
da Educação – MEC) e doações. Ela deve debaterda Educação – MEC) e doações. Ela deve debater
– envolvendo o Conselho e outros colegiados– envolvendo o Conselho e outros colegiados
existentes – e mostrar à direção a visão daexistentes – e mostrar à direção a visão da
comunidade sobre cada atividade proposta, alémcomunidade sobre cada atividade proposta, além
de contribuir para mobilizar recursos humanos ede contribuir para mobilizar recursos humanos e
materiais e estabelecer parcerias, entre outrasmateriais e estabelecer parcerias, entre outras
atividades para melhorar a qualidade do ensino.atividades para melhorar a qualidade do ensino.
DIRETORIA EXECUTIVA DIRETOR EXECUTIVO:DIRETORIA EXECUTIVA DIRETOR EXECUTIVO:
MARLENE LOPES DE OLIVEIRA VICE DIRETORMARLENE LOPES DE OLIVEIRA VICE DIRETOR
EXECUTIVO: GENI SANTOS MARINSEKEXECUTIVO: GENI SANTOS MARINSEK
SECRETÁRIA: CINTIA BATISTA SANTOS PEREZSECRETÁRIA: CINTIA BATISTA SANTOS PEREZ
DIRETOR FINANCEIRO: VALDETE DE OLIVEIRADIRETOR FINANCEIRO: VALDETE DE OLIVEIRA
GARCIA VICE DIRETOR FINANCEIRO: MARA NOEMIGARCIA VICE DIRETOR FINANCEIRO: MARA NOEMI
SALIM DIRETOR CULTURAL: KELLY CRISTINA DESALIM DIRETOR CULTURAL: KELLY CRISTINA DE
PIZA DIRETOR DE PATRIMÔNIO: MARCOSPIZA DIRETOR DE PATRIMÔNIO: MARCOS
CELERINO DA FONSECA CONSELHO DELIBERATIVOCELERINO DA FONSECA CONSELHO DELIBERATIVO
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PRESIDENTE: WAGNER APARECIDO PEREIRAPRESIDENTE: WAGNER APARECIDO PEREIRA
MEMBRO FUNCIONÁRIO: ANTONIO DA ROCHAMEMBRO FUNCIONÁRIO: ANTONIO DA ROCHA
CAVALCANTE JUNIOR MEMBRO PROFESSOR:CAVALCANTE JUNIOR MEMBRO PROFESSOR:
ROMEU BASTOS GONÇALVES MEMBROROMEU BASTOS GONÇALVES MEMBRO
PROFESSOR: TALES DOMICIANO PEREIRA MEMBROPROFESSOR: TALES DOMICIANO PEREIRA MEMBRO
PROFESSOR: MICHELY APARECIDA LEMOS DEPROFESSOR: MICHELY APARECIDA LEMOS DE
OLIVEIRA MEMBRO PROFESSOR: LOUISEOLIVEIRA MEMBRO PROFESSOR: LOUISE
MARGUTTI MEMBRO PROFESSOR: JOSÉ IZIDIOMARGUTTI MEMBRO PROFESSOR: JOSÉ IZIDIO
MARINHO FILHO MEMBRO PROFESSOR: MARIAMARINHO FILHO MEMBRO PROFESSOR: MARIA
JOSÉ DUARTE DA COSTA MEMBRO EX ALUNOJOSÉ DUARTE DA COSTA MEMBRO EX ALUNO
(SEDE): SAMUEL BERNARDINO DA SILVA MEMBRO(SEDE): SAMUEL BERNARDINO DA SILVA MEMBRO
EX ALUNO (STEFAN): RENAN CAIO DE LIMAEX ALUNO (STEFAN): RENAN CAIO DE LIMA
MEMBRO EX ALUNO (CEU): SULAMITA TERESINHAMEMBRO EX ALUNO (CEU): SULAMITA TERESINHA
DA SILVA CONSELHO FISCAL MEMBRO PAI DEDA SILVA CONSELHO FISCAL MEMBRO PAI DE
ALUNO: SIMONE SILVA PEREIRA MEMBROALUNO: SIMONE SILVA PEREIRA MEMBRO
PROFESSOR: RAFAEL MARCOS PARAVATI MEMBROPROFESSOR: RAFAEL MARCOS PARAVATI MEMBRO
PROFESSOR: RONALDO PEREIRA COELHOPROFESSOR: RONALDO PEREIRA COELHO

DenominaçãoDenominação Conselho de Escola Conselho de Escola 
DescriçãoDescrição Conselho Escolar colegiado com membros deConselho Escolar colegiado com membros de

todos os segmentos da comunidade escolar com atodos os segmentos da comunidade escolar com a
função de gerir coletivamente a escola. Comfunção de gerir coletivamente a escola. Com
suporte na LDB, lei nº 9394/96 no Artigo 14, quesuporte na LDB, lei nº 9394/96 no Artigo 14, que
trata dos princípios da Gestão Democrática notrata dos princípios da Gestão Democrática no
inciso II – “participantes das comunidades escolarinciso II – “participantes das comunidades escolar
e local em conselhos escolares ou equivalentes”,e local em conselhos escolares ou equivalentes”,
esses conselhos devem ser instituídos para se teresses conselhos devem ser instituídos para se ter
uma gestão Democrática. Natureza do Conselhouma gestão Democrática. Natureza do Conselho
Escolar: Deve ser deliberativa, consultiva,Escolar: Deve ser deliberativa, consultiva,
normativa e fiscalizadora. Atribuiçõesnormativa e fiscalizadora. Atribuições
fundamentais: - elaborar o regimento interno dafundamentais: - elaborar o regimento interno da
unidade; - elaborar, aprovar, acompanhar eunidade; - elaborar, aprovar, acompanhar e
avaliar o projeto político-pedagógico; - criar eavaliar o projeto político-pedagógico; - criar e
garantir mecanismos de participação efetiva egarantir mecanismos de participação efetiva e
democracia da comunidade escolar; - definir edemocracia da comunidade escolar; - definir e
aprovar o plano de aplicação de recursosaprovar o plano de aplicação de recursos
financeiros da escola. Atualmente, o Conselho definanceiros da escola. Atualmente, o Conselho de
escola, em atendimento ao Artigo 10, doescola, em atendimento ao Artigo 10, do
Regimento Comum das Etecs, - A Etec terá, comoRegimento Comum das Etecs, - A Etec terá, como
órgão deliberativo, o Conselho de Escola, comórgão deliberativo, o Conselho de Escola, com
vigência Agosto de 2020 até Agosto de 2021,vigência Agosto de 2020 até Agosto de 2021,
integrado por representantes da comunidadeintegrado por representantes da comunidade
escolar e da comunidade extraescolar, éescolar e da comunidade extraescolar, é
composto por: I - pela comunidade escolar: a)composto por: I - pela comunidade escolar: a)
Diretor, presidente nato; Wagner AparecidoDiretor, presidente nato; Wagner Aparecido
Pereira b) um representante das diretorias dePereira b) um representante das diretorias de
serviços e relações institucionais; Mabel Zebalosserviços e relações institucionais; Mabel Zebalos
c) um representante dos professores; Juliana dac) um representante dos professores; Juliana da
Costa Rosa d) um representante dos servidoresCosta Rosa d) um representante dos servidores
técnico e administrativos; Antonio da Rochatécnico e administrativos; Antonio da Rocha
Cavalcante e) um representante dos pais deCavalcante e) um representante dos pais de
alunos; Valdete de Oliveira Garcia f) umalunos; Valdete de Oliveira Garcia f) um
representante dos alunos; João Victor Soledas g)representante dos alunos; João Victor Soledas g)
um representante das instituições auxiliares; Kauaum representante das instituições auxiliares; Kaua
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Henrique Cardoso Mariano II - pela comunidadeHenrique Cardoso Mariano II - pela comunidade
extraescolar: a) representante de órgão de classe;extraescolar: a) representante de órgão de classe;
Roberta Queiroz b) representante dosRoberta Queiroz b) representante dos
empresários, vinculado a um dos cursos; Robinsonempresários, vinculado a um dos cursos; Robinson
Morais c) aluno egresso atuante em sua área deMorais c) aluno egresso atuante em sua área de
formação técnica; Robson Uwagoya Valente f)formação técnica; Robson Uwagoya Valente f)
representantes de demais segmentos de interesserepresentantes de demais segmentos de interesse
da escola; Rafael Marcos Paravatida escola; Rafael Marcos Paravati

DenominaçãoDenominação  Grêmio Estudantil Grêmio Estudantil
DescriçãoDescrição O Grêmio Estudantil organização dos alunos daO Grêmio Estudantil organização dos alunos da

escola. Ele é formado por estudantes, que sãoescola. Ele é formado por estudantes, que são
responsáveis pelo desenvolvimento de atividadesresponsáveis pelo desenvolvimento de atividades
culturais, esportivas, sociais e de cidadania. Oculturais, esportivas, sociais e de cidadania. O
Grêmio Estudantil representa os estudantes daGrêmio Estudantil representa os estudantes da
escola. Seu maior objetivo reunir e movimentar osescola. Seu maior objetivo reunir e movimentar os
estudantes para a discussão de seus direitos eestudantes para a discussão de seus direitos e
deveres, debatendo assuntos diversos sobredeveres, debatendo assuntos diversos sobre
escola, comunidade e sociedade. No ano de 2020,escola, comunidade e sociedade. No ano de 2020,
em 30/11/2020 foi possível realizar as Eleiçõesem 30/11/2020 foi possível realizar as Eleições
para renovação dos integrantes do Grêmiopara renovação dos integrantes do Grêmio
Estudantil, sendo que foi realizado divulgação emEstudantil, sendo que foi realizado divulgação em
março/2020, ocorrendo em abril/2020 a primeiramarço/2020, ocorrendo em abril/2020 a primeira
online , em junho a segunda reunião online. Foionline , em junho a segunda reunião online. Foi
constituída uma chapa que desenvolve atividadesconstituída uma chapa que desenvolve atividades
e campanhas na escola neste ano de 2021,e campanhas na escola neste ano de 2021,
enquanto aguardam o retorno presencial para queenquanto aguardam o retorno presencial para que
haja uma nova eleição. A atual chapa conta com:haja uma nova eleição. A atual chapa conta com:
Sapoquianos Presidente Kauã Henrique CardosoSapoquianos Presidente Kauã Henrique Cardoso
Mariano 1ºE Novotec Marketing Vice PresidenteMariano 1ºE Novotec Marketing Vice Presidente
Mariana Melo Rodrigues 1ºE Novotec Marketing 1ºMariana Melo Rodrigues 1ºE Novotec Marketing 1º
Secretário Matheus Limede Guerdão Pereira dosSecretário Matheus Limede Guerdão Pereira dos
Santos 3ºC ETIM Informática 2º Secretário ThaisSantos 3ºC ETIM Informática 2º Secretário Thais
Alves Oliveira Silva 1ºE Novotec Marketing 1ºAlves Oliveira Silva 1ºE Novotec Marketing 1º
Tesoureiro Nyvia Martins Amaral dos Santos 2ºDTesoureiro Nyvia Martins Amaral dos Santos 2ºD
M-tec Administração 2º Tesoureiro João Victor deM-tec Administração 2º Tesoureiro João Victor de
Oliveira Soledade 2ºC M-tec DS Orador Fábia JuliaOliveira Soledade 2ºC M-tec DS Orador Fábia Julia
da Silva Lima 1ºE Novotec Marketing Diretorda Silva Lima 1ºE Novotec Marketing Diretor
Cultural Livia Marques Silva 1ºE NovotecCultural Livia Marques Silva 1ºE Novotec
Marketing Diretor de Esportes Vanessa VitóriaMarketing Diretor de Esportes Vanessa Vitória
Gomes de Lima 2ºD M-tec Administração DiretorGomes de Lima 2ºD M-tec Administração Diretor
de Imprensa Rafaela Lopes Figueredo 1ºE Novotecde Imprensa Rafaela Lopes Figueredo 1ºE Novotec
Marketing Diretor de Saúde e Meio Ambiente EnzoMarketing Diretor de Saúde e Meio Ambiente Enzo
Carcavalli Barbarossa 3ºB ETIM Alimentos DiretorCarcavalli Barbarossa 3ºB ETIM Alimentos Diretor
Social Marllon Thierry Carneiro da Silva 1ºESocial Marllon Thierry Carneiro da Silva 1ºE
Novotec Marketing 1º Suplente Gabriel NogueiraNovotec Marketing 1º Suplente Gabriel Nogueira
de Oliveira 1ºC Novotec DS 2º Suplente Nicolly dede Oliveira 1ºC Novotec DS 2º Suplente Nicolly de
Paula Santos 1ºA Novotec AdministraçãoPaula Santos 1ºA Novotec Administração

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

CIPA - tem como objetivo a prevenção deCIPA - tem como objetivo a prevenção de
acidentes e doenças decorrentes do trabalho, deacidentes e doenças decorrentes do trabalho, de
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modo a tornar compatível permanentemente omodo a tornar compatível permanentemente o
trabalho com a preservação da vida e a promoçãotrabalho com a preservação da vida e a promoção
da saúde e segurança do trabalhador. Titulares:da saúde e segurança do trabalhador. Titulares:
Marcos Antonio de Araújo - Presidente da CIPA daMarcos Antonio de Araújo - Presidente da CIPA da
Etec de Sapopemba José Izídio Marinho Filho- ViceEtec de Sapopemba José Izídio Marinho Filho- Vice
Presidente da CIPA da Etec de SapopembaPresidente da CIPA da Etec de Sapopemba
Suplentes: Kathia Moreira de Castilho - SecretárioSuplentes: Kathia Moreira de Castilho - Secretário
Renata Brandi Teodoro - Secretário SubstitutoRenata Brandi Teodoro - Secretário Substituto
Vigência: 09/10/2019 a 08/10/2020 - Devido àVigência: 09/10/2019 a 08/10/2020 - Devido à
Pandemia, prorrogou-se o mandato por mais umPandemia, prorrogou-se o mandato por mais um
ano, a mesma continuará para gestão 2021/2022,ano, a mesma continuará para gestão 2021/2022,
obedecendo o memorando 018/2020, que trataobedecendo o memorando 018/2020, que trata
sobre a continuidade dos membros eleitos nosobre a continuidade dos membros eleitos no
período da pandemia de COVID 19.período da pandemia de COVID 19.

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

VisãoVisão
Ser referência na sociedade pela qualidade de ensino e excelência na formação profissionalSer referência na sociedade pela qualidade de ensino e excelência na formação profissional

Características RegionaisCaracterísticas Regionais
  

1.Características regionais :1.Características regionais :

a) Geográfica:a) Geográfica:

A região de Sapopemba está localizada na Zona Leste de São Paulo.Na divisão geográfica da cidade,A região de Sapopemba está localizada na Zona Leste de São Paulo.Na divisão geográfica da cidade,
chama-se "região leste" à área 4, compreendida entre a Avenida Sapopemba,a Radial Leste,achama-se "região leste" à área 4, compreendida entre a Avenida Sapopemba,a Radial Leste,a
Avenida Salim Farah Malufe os limites do município.Avenida Salim Farah Malufe os limites do município.
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A área territorial de Sapopemba equivale a 13,5 km e a sua densidade demográfica é de 21.076A 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.A região abrangehabitantes por quilometro quadrado, totalizando 284.524 habitantes na região.A região abrange
mais de 50 bairros. Ocupa a posição de número 78 no IDH entre os 96 da cidade. Atualmente amais de 50 bairros. Ocupa a posição de número 78 no IDH entre os 96 da cidade. Atualmente a
região de Sapopemba possui uma taxa anual de Crescimento: -0,21%,e uma taxa anual deregião de Sapopemba possui uma taxa anual de Crescimento: -0,21%,e uma taxa anual de
Natalidade: 21,06%.O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativaNatalidade: 21,06%.O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa
dederiquezariqueza,,alfabetizaçãoalfabetização,,educaçãoeducação,,esperança de vidaesperança de vida,,natalidadenatalidadee outros fatores para os diversose outros fatores para os diversos
países do mundo e , atualmente a Regiao de Sapopemba encontra-se na 78ª posição sendopaíses do mundo e , atualmente a Regiao de Sapopemba encontra-se na 78ª posição sendo
considerada nível médio de desenvolvimento.considerada nível médio de desenvolvimento.

b) Econômicasb) Econômicas::

Segundo dados do Seade de 2017 e do IBGE 2017 temos os seguinte panorama:Segundo dados do Seade de 2017 e do IBGE 2017 temos os seguinte panorama:

Gráfico deSão Paulo/SapopembaGráfico deSão Paulo/Sapopemba

Fator de desigualdadeFator de desigualdade
PeríodoPeríodo MáximoMáximo Mínimo ¹Mínimo ¹ Desigualdade (vezes)Desigualdade (vezes)
20102010 18.385,5418.385,54(Pinheiros)(Pinheiros) 158,14158,14(Cidade Tiradentes)(Cidade Tiradentes) 116,26116,26
20112011 16.143,3116.143,31(Pinheiros)(Pinheiros) 89,6089,60(Cidade Tiradentes)(Cidade Tiradentes) 180,17180,17
20122012 18.464,8018.464,80(Pinheiros)(Pinheiros) 145,49145,49(Cidade Tiradentes)(Cidade Tiradentes) 126,92126,92
20132013 19.014,8419.014,84(Pinheiros)(Pinheiros) 162,44162,44(Cidade Tiradentes)(Cidade Tiradentes) 117,06117,06
20142014 20.823,9720.823,97(Pinheiros)(Pinheiros) 214,66214,66(Cidade Tiradentes)(Cidade Tiradentes) 97,0197,01
20152015 21.895,7821.895,78(Pinheiros)(Pinheiros) 288,82288,82(Cidade Tiradentes)(Cidade Tiradentes) 75,8175,81
20162016 21.777,8721.777,87(Pinheiros)(Pinheiros) 332,25332,25(Cidade Tiradentes)(Cidade Tiradentes) 65,5565,55
20172017 21.994,0121.994,01(Pinheiros)(Pinheiros) 345,80345,80(Cidade Tiradentes)(Cidade Tiradentes) 63,6063,60
20182018 22.507,1522.507,15(Pinheiros)(Pinheiros) 316,60316,60(Cidade Tiradentes)(Cidade Tiradentes) 71,0971,09

ClassificaçãoClassificação

SubprefeituraSubprefeitura ValorValor
PinheirosPinheiros 22.507,1522.507,15
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SubprefeituraSubprefeitura ValorValor
SéSé 16.433,2016.433,20
Santo AmaroSanto Amaro 13.044,7813.044,78
LapaLapa 12.373,9712.373,97
Vila MarianaVila Mariana 10.114,6210.114,62
MoócaMoóca 8.756,478.756,47
Vila Maria/Vila GuilhermeVila Maria/Vila Guilherme 4.178,424.178,42
ButantãButantã 4.099,324.099,32
Santana/TucuruviSantana/Tucuruvi 3.912,313.912,31
Aricanduva/Formosa/CarrãoAricanduva/Formosa/Carrão 3.308,163.308,16
JabaquaraJabaquara 3.169,633.169,63
IpirangaIpiranga 2.776,952.776,95
Casa Verde/CachoeirinhaCasa Verde/Cachoeirinha 2.478,272.478,27
Vila PrudenteVila Prudente 2.181,992.181,99
PenhaPenha 1.957,391.957,39
PiritubaPirituba 1.475,011.475,01
ItaqueraItaquera 1.425,851.425,85
Capela do SocorroCapela do Socorro 1.360,941.360,94
Jaçanã/TremembéJaçanã/Tremembé 1.357,941.357,94
Freguesia do Ó/BrasilândiaFreguesia do Ó/Brasilândia 1.229,411.229,41
Ermelino MatarazzoErmelino Matarazzo 1.156,911.156,91
Campo LimpoCampo Limpo 1.155,081.155,08
M'Boi MirimM'Boi Mirim 1.082,571.082,57
SapopembaSapopemba 947,99947,99
São MiguelSão Miguel 944,11944,11
São MateusSão Mateus 921,31921,31
PerusPerus 829,67829,67
Itaim PaulistaItaim Paulista 812,54812,54
Cidade AdemarCidade Ademar 760,65760,65
GuaianasesGuaianases 619,82619,82
ParelheirosParelheiros 443,91443,91
Cidade TiradentesCidade Tiradentes 316,60316,60

Desemprego de jovens na Região de Sapopemba:Desemprego de jovens na Região de Sapopemba:

Taxa média de desemprego de jovens de 15 a 29 anosTaxa média de desemprego de jovens de 15 a 29 anos

Fórmula:Fórmula:
Taxa média de desemprego de jovens de 15 a 29 anosTaxa média de desemprego de jovens de 15 a 29 anos

Disponibilidade de dados:Disponibilidade de dados:
Cidade, SubprefeituraCidade, Subprefeitura

Referência de Meta:Referência de Meta:
Alcançar até 2017o pleno emprego produtivo e trabalho decente para todos, incluindoAlcançar até 2017o pleno emprego produtivo e trabalho decente para todos, incluindo
mulheres, negros e jovens. mulheres, negros e jovens. 

Programa Cidades SustentáveisPrograma Cidades Sustentáveis

Fontes do Indicador:Fontes do Indicador:

Fundação Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados)/DIEESEFundação Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados)/DIEESE
(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos)/Pesquisa de Emprego e(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos)/Pesquisa de Emprego e
DesempregoDesemprego

Observações:Observações:
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A PED é uma pesquisa amostral mensal realizada em cerca de três mil domicílios.A PED é uma pesquisa amostral mensal realizada em cerca de três mil domicílios.
Essa amostra mensal é pequena para permitir a desagregação dos dados, isto é, oEssa amostra mensal é pequena para permitir a desagregação dos dados, isto é, o
cálculo de índices ou indicadores por subprefeitura. Assim, é necessário somar ascálculo de índices ou indicadores por subprefeitura. Assim, é necessário somar as
amostras de dois anos seguidos (2004 é a soma de 2003 e 2004, 2006 é a soma deamostras de dois anos seguidos (2004 é a soma de 2003 e 2004, 2006 é a soma de
2005 e 2006) para conseguir uma base suficiente para ser desagregada com validade2005 e 2006) para conseguir uma base suficiente para ser desagregada com validade
estatística.estatística.

Série Histórica deSão Paulo/SapopembaSérie Histórica deSão Paulo/Sapopemba

PeríodoPeríodo Taxa média de desemprego deTaxa média de desemprego de
jovens de 15 a 29 anosjovens de 15 a 29 anos

Valor da FórmulaValor da Fórmula

20062006 16,0516,05 16,0516,05
20082008 14,0514,05 14,0514,05
20102010 13,4613,46 13,4613,46
20122012 11,7411,74 11,7411,74

Gráfico deSão Paulo/SapopembaGráfico deSão Paulo/Sapopemba

Remuneração média do emprego formal em dezembro, valores em reais.Remuneração média do emprego formal em dezembro, valores em reais.

Fórmula:Fórmula:
Remuneração média do emprego formal em dezembroRemuneração média do emprego formal em dezembro

Disponibilidade de dados:Disponibilidade de dados:
Subprefeitura, DistritoSubprefeitura, Distrito

Fontes do Indicador:Fontes do Indicador:

Ministério do Trabalho e Emprego/Rais (Relação Anual de InformaçõesMinistério do Trabalho e Emprego/Rais (Relação Anual de Informações
Sociais)/Elaboração: DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e EstudosSociais)/Elaboração: DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos)Socioeconômicos)

Série Histórica deSão Paulo/SapopembaSérie Histórica deSão Paulo/Sapopemba
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PeríodoPeríodo Remuneração média doRemuneração média do
emprego formal em dezembroemprego formal em dezembro

Valor da FórmulaValor da Fórmula

20172017 2.503,42.503,4 2.503,42.503,4

Classificação ( Analise comparativa)Classificação ( Analise comparativa)

SubprefeituraSubprefeitura ValorValor
SéSé 25.770,7625.770,76
LapaLapa 18.908,4518.908,45
PinheirosPinheiros 17.960,3317.960,33
Santo AmaroSanto Amaro 17.613,2517.613,25
ButantãButantã 15.845,8515.845,85
MoócaMoóca 14.964,2214.964,22
Vila MarianaVila Mariana 8.878,868.878,86
Santana/TucuruviSantana/Tucuruvi 8.427,028.427,02
ItaqueraItaquera 7.951,667.951,66
PiritubaPirituba 7.909,437.909,43
PenhaPenha 7.665,497.665,49
Capela do SocorroCapela do Socorro 7.546,727.546,72
Casa Verde/CachoeirinhaCasa Verde/Cachoeirinha 7.432,657.432,65
Vila Maria/Vila GuilhermeVila Maria/Vila Guilherme 7.286,297.286,29
IpirangaIpiranga 6.977,966.977,96
Campo LimpoCampo Limpo 6.462,366.462,36
Aricanduva/Formosa/CarrãoAricanduva/Formosa/Carrão 5.830,895.830,89
São MiguelSão Miguel 5.667,745.667,74
São MateusSão Mateus 5.659,675.659,67
Itaim PaulistaItaim Paulista 5.083,345.083,34
M'Boi MirimM'Boi Mirim 4.735,414.735,41
PerusPerus 4.497,064.497,06
Cidade AdemarCidade Ademar 4.487,424.487,42
Cidade TiradentesCidade Tiradentes 4.252,354.252,35
Jaçanã/TremembéJaçanã/Tremembé 4.222,534.222,53
Vila PrudenteVila Prudente 4.156,694.156,69
Freguesia do Ó/BrasilândiaFreguesia do Ó/Brasilândia 3.767,693.767,69
Ermelino MatarazzoErmelino Matarazzo 3.571,993.571,99
JabaquaraJabaquara 3.094,493.094,49
ParelheirosParelheiros 3.021,693.021,69
GuaianasesGuaianases 2.973,162.973,16
SapopembaSapopemba 2.500,502.500,50

Renda média do trabalhoRenda média do trabalho
Rendimento médio proveniente do trabalho, em reais.Rendimento médio proveniente do trabalho, em reais.

Fórmula:Fórmula:
Rendimento médio proveniente do trabalho, em reais.Rendimento médio proveniente do trabalho, em reais.

Disponibilidade de dados:Disponibilidade de dados:
Cidade, SubprefeituraCidade, Subprefeitura

Fontes do Indicador:Fontes do Indicador:

Fundação Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados)/DIEESEFundação Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados)/DIEESE
(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos)/Pesquisa de Emprego e(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos)/Pesquisa de Emprego e
DesempregoDesemprego

Observações:Observações:
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A PED é uma pesquisa amostral mensal realizada em cerca de três mil domicílios.A PED é uma pesquisa amostral mensal realizada em cerca de três mil domicílios.
Essa amostra mensal é pequena para permitir a desagregação dos dados, isto é, oEssa amostra mensal é pequena para permitir a desagregação dos dados, isto é, o
cálculo de índices ou indicadores por subprefeitura. Assim, é necessário somar ascálculo de índices ou indicadores por subprefeitura. Assim, é necessário somar as
amostras de dois anos seguidos (2004 é a soma de 2003 e 2004, 2006 é a soma deamostras de dois anos seguidos (2004 é a soma de 2003 e 2004, 2006 é a soma de
2005 e 2006) para conseguir uma base suficiente para ser desagregada com validade2005 e 2006) para conseguir uma base suficiente para ser desagregada com validade
estatística.estatística.

Série Histórica deSão Paulo/SapopembaSérie Histórica deSão Paulo/Sapopemba

PeríodoPeríodo Rendimento médio provenienteRendimento médio proveniente
do trabalho, em reais.do trabalho, em reais.

Valor da FórmulaValor da Fórmula

20142014 1.2071.207 1.2071.207
20152015 1.3551.355 1.3551.355
20162016 1.5991.599 1.5991.599
20172017 1.922,901.922,90 1.922,901.922,90

Gráfico deSão Paulo/SapopembaGráfico deSão Paulo/Sapopemba

c) Sociais:c) Sociais:

O bairro Fazenda da Juta, localizado no distrito de Sapopemba tem uma grande tradição deO 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 empresasorganização 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:públicas e privadas como Secretaria do Desenvolvimento Social, SENAI e Arquidiocese de São Paulo:

Associação União da Juta:Associação União da Juta:Organização sem fins lucrativos criada em 1992 com o objetivoOrganização sem fins lucrativos criada em 1992 com o objetivo
de construir 160 unidades habitacionais em parceria com a CDHU. Hoje mantém projetosde construir 160 unidades habitacionais em parceria com a CDHU. Hoje mantém projetos
educacionais envolvendo crianças, jovens e adultos, promovendo o exercício a cidadania.educacionais envolvendo crianças, jovens e adultos, promovendo o exercício a cidadania.

Instituto Daniel ComboniInstituto Daniel Comboni: Organização que visa acolher a criança, o jovem e adolescente: Organização que visa acolher a criança, o jovem e adolescente
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em situação de vulnerabilidade social desenvolvendo a valorização da dignidade humanaem situação de vulnerabilidade social desenvolvendo a valorização da dignidade humana
através de atividades educacionais, sócio educativas, culturais e de capacitação profissional.através de atividades educacionais, sócio educativas, culturais e de capacitação profissional.

Mapeamento que contém informações das entidades e movimentos sociais na região deMapeamento que contém informações das entidades e movimentos sociais na região de
sapopemba:sapopemba:

ASSISTÊNCIAASSISTÊNCIASOCIALSOCIAL

ASSOCIAÇÕESASSOCIAÇÕES
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DEFESA DE DIREITOSDEFESA DE DIREITOS

MOVIMENTOS SOCIAISMOVIMENTOS SOCIAIS
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SAÚDESAÚDE

OUTROS PARCEIROSOUTROS PARCEIROS

d) Culturais:d) Culturais:

O bairro tem uma escola de samba, intitulada O bairro tem uma escola de samba, intitulada Combinados de SapopembaCombinados de Sapopemba, fundada em 12 de, fundada em 12 de
dezembro de 1984 e presidida por Zilberto José da Silva. Suas cores oficiais são vermelho, branco,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 carnavalescoverde e preto. A Escola é originária do extinto bloco carnavalesco"Café com Leite""Café com Leite", que desfilou, que desfilou
apenas por quatro anos pelas ruas de Sapopemba; suas cores, vermelha e branca, vieram emapenas 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 aconsequência 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 omaioria 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 suacarnaval 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 Escoladiretoria, 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 umapassou a desfilar oficialmente na categoria de Escola de Samba, fazendo grandes carnavais, em uma
linha de homenagens à celebridades paulistanas.linha de homenagens à celebridades paulistanas.

Destacamos também um evento de grande importante da história de Sapopemba que foi a chegadaDestacamos 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 Alvesda 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 dePereira,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", contaréis, 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 daSecco, 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.padroeira do bairro é realizada no mês de maio.
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O distrito também possuiespaçosculturais para a comunidade : CEU Rosa da China, localizado naO distrito também possuiespaçosculturais 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.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 aA Biblioteca Municipal Gilberto Freyre inaugurada em 1986, foi a primeira biblioteca pública a
funcionar na região.funcionar na região.

AFábrica de Cultura de Sapopemba foi aberta em 2012 pela Secretaria da Cultura do Governo doAFábrica 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,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 naSapopemba 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, artescidade de São Paulo. Entre outras atividades, são oferecidos cursos nas áreas de teatro, artes
plásticas, circo, dança, música, multimeios e xadrez.plásticas, circo, dança, música, multimeios e xadrez.

d) Político:d) Político:

A Subprefeitura de Sapopemba foi criada pela Lei n°15.764, de 27 de maio de 2013, que dispõeA Subprefeitura de Sapopemba foi criada pela Lei n°15.764, de 27 de maio de 2013, que dispõe
sobre a criação e alteração da estrutura organizacional das Secretarias Municipais que especifica,sobre a criação e alteração da estrutura organizacional das Secretarias Municipais que especifica,
cria a Subprefeitura de Sapopemba e institui a Gratificação pela Prestação de Serviços decria a Subprefeitura de Sapopemba e institui a Gratificação pela Prestação de Serviços de
Controladoria.Esta lei dispõe sobre a criação das Secretarias Municipais de Promoção da IgualdadeControladoria.Esta lei dispõe sobre a criação das Secretarias Municipais de Promoção da Igualdade
Racial – SMPIR, de Relações Governamentais – SMRG, de Licenciamento – SEL, de Políticas para asRacial – SMPIR, de Relações Governamentais – SMRG, de Licenciamento – SEL, de Políticas para as
Mulheres – SMPM, bem como da Controladoria Geral do Município – CGM e da Subprefeitura deMulheres – SMPM, bem como da Controladoria Geral do Município – CGM e da Subprefeitura de
Sapopemba – SP-SB, reorganiza a Coordenadoria de Inclusão Digital, da Secretaria Municipal deSapopemba – SP-SB, reorganiza a Coordenadoria de Inclusão Digital, da Secretaria Municipal de
Serviços, e as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano – SMDU, de Habitação – SEHAB, deServiços, e as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano – SMDU, de Habitação – SEHAB, de
Relações Internacionais e Federativas – SMRIF, de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, e instituiRelações Internacionais e Federativas – SMRIF, de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, e institui
a Gratificação pela Prestação de Serviços de Controladoria. Está situadana avenida Sapopemba,a Gratificação pela Prestação de Serviços de Controladoria. Está situadana avenida Sapopemba,
9064, no Jardim Planalto.9064, no Jardim Planalto.

ASubprefeitura Sapopembaé regida pela Lei nº 13. 999, de 01 de Agosto de 2002, que dispõe sobreASubprefeitura Sapopembaé regida pela Lei nº 13. 999, de 01 de Agosto de 2002, que dispõe sobre
a criação, estrutura e atribuições das Subprefeituras no Município de São Paulo. A Administraçãoa criação, estrutura e atribuições das Subprefeituras no Município de São Paulo. A Administração
Municipal, no âmbito das Subprefeituras, é exercida pelo Subprefeito, a quem cabe a decisão,Municipal, no âmbito das Subprefeituras, é exercida pelo Subprefeito, a quem cabe a decisão,
direção, gestão e o controle dos assuntos municipais em nível local, respeitada a legislação vigentedireção, gestão e o controle dos assuntos municipais em nível local, respeitada a legislação vigente
e observadas as prioridades estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal. A Subprefeiturae observadas as prioridades estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal. A Subprefeitura
Sapopemba surgiu a partir do aprofundamento de um processo de descentralização da Prefeitura doSapopemba surgiu a partir do aprofundamento de um processo de descentralização da Prefeitura do
Município de São Paulo, em 2013, e criada pela lei 15.764, sancionada pelo prefeito em maio deMunicípio de São Paulo, em 2013, e criada pela lei 15.764, sancionada pelo prefeito em maio de
2013.2013.

A praça de atendimento instalada no local de 1.600 metros quadrados, tem capacidade de atenderA praça de atendimento instalada no local de 1.600 metros quadrados, tem capacidade de atender
até 500 pessoas por dia, como a solicitação de alvarás e certificados, obras e serviços, consulta aaté 500 pessoas por dia, como a solicitação de alvarás e certificados, obras e serviços, consulta a
processos, informações sobre uso e ocupação do solo, além de vistorias e fiscalização.processos, informações sobre uso e ocupação do solo, além de vistorias e fiscalização.

Cabe a esta Subprefeitura a responsabilidade pela administração pública do distrito Sapopemba,Cabe a esta Subprefeitura a responsabilidade pela administração pública do distrito Sapopemba,
com 51 bairros, dentre eles Barreira Grande, Conjunto Habitacional Teotônio Vilela, Fazenda da Juta,com 51 bairros, dentre eles Barreira Grande, Conjunto Habitacional Teotônio Vilela, Fazenda da Juta,
Jardim Ângela, Jardim Elba, Parque Santa Madalena, Jardim Grimaldi, Jardim Sapopemba, etc. EmJardim Ângela, Jardim Elba, Parque Santa Madalena, Jardim Grimaldi, Jardim Sapopemba, etc. Em
uma área de 13,5 quilômetros quadrados.uma área de 13,5 quilômetros quadrados.

ORGANOGRAMAORGANOGRAMA
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2) Características do público alvo2) Características do público alvo::

A escolaridade da região é caracterizada em mais de 50% em nível fundamental e médio, além deA 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 qualificaçãorepresentativo número de pessoas com ensino fundamental incompleto que buscam qualificação
profissional, uma vez que a colocação destas pessoas no trabalho formal é muito pequena.profissional, uma vez que a colocação destas pessoas no trabalho formal é muito pequena.

..

Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
  

Atualmente a ETEC de Sapopemba em sua Sede oferece no período matutino e vespertino EnsinoAtualmente a ETEC de Sapopemba em sua Sede oferece no período matutino e vespertino Ensino
Médio com Habilitação Profissional aos Cursos de Administração (manhã e tarde), Alimentos (manhãMédio com Habilitação Profissional aos Cursos de Administração (manhã e tarde), Alimentos (manhã
e tarde), Desenvolvimento de Sistemas (manhã) e Marketing (tarde), totalizando 629 alunose tarde), Desenvolvimento de Sistemas (manhã) e Marketing (tarde), totalizando 629 alunos
distribuídos em 17 salas de aula. Ainda oferece o Curso PRONATEC de Marketing (tarde) para 27distribuídos em 17 salas de aula. Ainda oferece o Curso PRONATEC de Marketing (tarde) para 27
alunos.No período da tarde é oferecido o Curso Técnico em Desenvolvimento dealunos.No período da tarde é oferecido o Curso Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas,totalizando 92 alunos.Quanto ao nível sócio econômico e cultural há uma grandeSistemas,totalizando 92 alunos.Quanto ao nível sócio econômico e cultural há uma grande
diversidade, porém todos vêm com expectativas bastante positivas em relação à educação oferecidadiversidade, porém todos vêm com expectativas bastante positivas em relação à educação oferecida
por esta unidade de ensino. Com relação aos cursos técnicos, os alunos, também em sua grandepor 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 períodomaioria, 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, sendonoturno, ainda na ETEC Sede é oferecido Cursos Técnicos em diferentes Eixos Tecnológicos, sendo
eles os Cursos Técnicos Alimentos, Administração e Marketing,num total de 320 alunos, clientelaeles os Cursos Técnicos Alimentos, Administração e Marketing,num total de 320 alunos, clientela
está bastante heterogênea quanto a idade, nível sócio econômico e cultural, bem como asestá bastante heterogênea quanto a idade, nível sócio econômico e cultural, bem como as
expectativas com relação aos estudos, pois alguns somente frequentam a escola paraexpectativas com relação aos estudos, pois alguns somente frequentam a escola para
aperfeiçoamento, retorno/ingresso ao mercado de trabalho ou ainda como um meio de ingressar emaperfeiçoamento, retorno/ingresso ao mercado de trabalho ou ainda como um meio de ingressar em
cursos superiores. Além da ETEC Sede, temos cinco polos de Ensino na própria cidade, asClassescursos superiores. Além da ETEC Sede, temos cinco polos de Ensino na própria cidade, asClasses
Descentralizadas.AClasse Descentralizada CEU Sapopemba está localizada à Rua Manoel Quirino deDescentralizadas.AClasse Descentralizada CEU Sapopemba está localizada à Rua Manoel Quirino de
Mattos, s/nº - Jardim Sapopemba, onde são oferecidos cursos técnicos de Eventos, Contabilidade eMattos, s/nº - Jardim Sapopemba, onde são oferecidos cursos técnicos de Eventos, Contabilidade e
Serviços Jurídicos. Na Escola Estadual C.D. E.E. STEFAN ZWEIG: Rua Genaro Arilla Arensanz, 255 - Pq.Serviços Jurídicos. 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 RecursosSão Lucas, São Paulo/SP, no período noturno são oferecidos os Cursos de Logística e Recursos
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Humanos e também o Curso PRONATEC de Logística no qual os discentes, num total de 509 alunos,Humanos e também o Curso PRONATEC de Logística no qual os discentes, num total de 509 alunos,
possuem características semelhantes a da ETEC Sede.Na EE Vila Bela: Tv. Terra Tombada, s/n -possuem características semelhantes a da ETEC Sede.Na EE Vila Bela: Tv. Terra Tombada, s/n -
Jardim Vila Carrão, São Paulo - SP, 08344-600, temos uma sala em Parceria entre CPS e SEE,Jardim Vila Carrão, São Paulo - SP, 08344-600, temos uma sala em Parceria entre CPS e SEE,
ofertado a parte técnica no curso Administração. Temos também a Escola Estadual Chibataofertado a parte técnica no curso Administração. Temos também a Escola Estadual Chibata
Miyakoshi com localização na Rua Eduardo de Martino, 72 - C S Mateus, São Paulo - SP, 03966-020,Miyakoshi com localização na Rua Eduardo de Martino, 72 - C S Mateus, São Paulo - SP, 03966-020,
tendo o curso Híbrido (Parceria entre CPS e SEE) em Logística e Contabilidade. A ETEC detendo o curso Híbrido (Parceria entre CPS e SEE) em Logística e Contabilidade. A ETEC de
Sapopemba oferece também em parceria com a SEE, o curso Híbrido em Administração na ClasseSapopemba oferece também em parceria com a SEE, o curso Híbrido em Administração na Classe
Descentralizada EE Jardim Santo André III, situada R. Miguel Ferreira de Melo, 677 - Jardim SantoDescentralizada EE Jardim Santo André III, situada R. Miguel Ferreira de Melo, 677 - Jardim Santo
André, São Paulo – SP. Ao total, a unidade tem 129 alunos da modalidade do Ensino Híbrido.ÉAndré, São Paulo – SP. Ao total, a unidade tem 129 alunos da modalidade do Ensino Híbrido.É
importante ressaltar que é realizado oCenso Escolar e em colaboração com ferramenta NSA e com aimportante ressaltar que é realizado oCenso Escolar e em colaboração com ferramenta NSA e com a
participação da comunidade realizamos pesquisas queabrange diferentes etapas e modalidades daparticipação da comunidade realizamos pesquisas queabrange diferentes etapas e modalidades da
educação básica e profissional e a coleta de dados tem caráter declaratório. O levantamentoeducação básica e profissional e a coleta de dados tem caráter declaratório. O levantamento
permitiu compreender a situação educacional da Unidade. As informações declaradas são precisas,permitiu compreender a situação educacional da Unidade. As informações declaradas são precisas,
pois dão subsídios para nos guiarem as políticas públicas de educação.Com base na pesquisapois dão subsídios para nos guiarem as políticas públicas de educação.Com base na pesquisa
realizada junto á ferramenta do NSA foi possível apurar uma série de apontamentos importantesrealizada junto á ferramenta do NSA foi possível apurar uma série de apontamentos importantes
para a definição do perfil desejado atualmente pelos discentes . O objetivo principal destapara a definição do perfil desejado atualmente pelos discentes . O objetivo principal desta
caracterização, que segue apresentada por gáraficos , é utilizá-la como subsídio para avaliar o corpocaracterização, que segue apresentada por gáraficos , é utilizá-la como subsídio para avaliar o corpo
discente de nossa escola . Inicialmente foi apurada a pesquisa sobre afrodescendenetesdiscente de nossa escola . Inicialmente foi apurada a pesquisa sobre afrodescendenetes
correspondendo a 37,77% do conjunto pesquisado.Em seguida escolaridade , um fator bem pontualcorrespondendo a 37,77% do conjunto pesquisado.Em seguida escolaridade , um fator bem pontual
obtivemos 87% alunos de escolas públicas e 13% de instituições privadas. Sobre a faixa etáriaobtivemos 87% alunos de escolas públicas e 13% de instituições privadas. Sobre a faixa etária
predominantes 50,78% de alunos de 17 a 21 anos . Raça/Cor: 43,45% branca , 36,11% parda,predominantes 50,78% de alunos de 17 a 21 anos . Raça/Cor: 43,45% branca , 36,11% parda,
0,69%indígena , 12,73% preta. Sexo 63,09% feminino e 36,91% masculino . Os resultados0,69%indígena , 12,73% preta. Sexo 63,09% feminino e 36,91% masculino . Os resultados
apuradoscaracterizam a realidade atual de ensino da Escola Técnica Sapopemba .apuradoscaracterizam a realidade atual de ensino da Escola Técnica Sapopemba .

Atos LegaisAtos Legais
  

ATO DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SAPOPEMBAATO 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, publicadoA 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.no DOE de 19/09/2007, seção I, página 3.

DECRETO Nº 52.173,DECRETO Nº 52.173,
DE 18 DE SETEMBRO DE 2007DE 18 DE SETEMBRO DE 2007

Cria a Escola Técnica Estadual deCria a Escola Técnica Estadual de
Sapopemba, no Município de São PauloSapopemba, no Município de São Paulo

ALBERTO GOLDMAN, Vice-Governador, em exercí-ALBERTO GOLDMAN, Vice-Governador, em exercí-
cio no cargo de Governador do Estado de São Paulo,cio no cargo de Governador do Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista ano uso de suas atribuições legais e tendo em vista a

aprovação, pelo Conselho Deliberativo do Centro Esta-aprovação, pelo Conselho Deliberativo do Centro Esta-
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dual de Educação Tecnológica “Paula Souza” - CEE-dual de Educação Tecnológica “Paula Souza” - CEE-
TEPS, em sessão de 13 de junho de 2007,TEPS, em sessão de 13 de junho de 2007,

Decreta:Decreta:
Artigo 1º - Fica criada a Escola Técnica Estadual deArtigo 1º - Fica criada a Escola Técnica Estadual de

Sapopemba, no Município de São Paulo, como unidadeSapopemba, no Município de São Paulo, como unidade
de ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológicade ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica

“Paula Souza” - CEETEPS.“Paula Souza” - CEETEPS.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da execuçãoArtigo 2º - As despesas decorrentes da execução

do presente decreto correrão à conta das dotaçõesdo presente decreto correrão à conta das dotações
consignadas no orçamento do Centro Estadual de Edu-consignadas no orçamento do Centro Estadual de Edu-

cação Tecnológica “Paula Souza” - CEETEPS.cação Tecnológica “Paula Souza” - CEETEPS.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data deArtigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de

sua publicação.sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 18 de setembro de 2007Palácio dos Bandeirantes, 18 de setembro de 2007

ALBERTO GOLDMANALBERTO GOLDMAN
Carlos Americo PachecoCarlos Americo Pacheco

Secretário-Adjunto, Respondendo pelo ExpedienteSecretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente
da Secretaria de Desenvolvimentoda Secretaria de Desenvolvimento

Aloysio Nunes Ferreira FilhoAloysio Nunes Ferreira Filho
Secretário-Chefe da Casa CivilSecretário-Chefe da Casa Civil

Publicado na Casa Civil, aos 18 de setembro de 2007.Publicado na Casa Civil, aos 18 de setembro de 2007.

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO

Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 7/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, deLei 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 CEE6/6/2012 e Resolução nº 6 de 20/9/2012; Decreto Federal nº 5154, de 23/7/2004; Indicação CEE

8/2000. 8/2000.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de
11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Páginas 52-53.11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Páginas 52-53.

ADMINISTRAÇÃO Ead - Telecurso TecADMINISTRAÇÃO Ead - Telecurso Tec

Lei Federal nº 9394/96 - Resolução CNE/CEB nº 04/99 - Parecer CNE/CEB nº 16/99 - Decreto FederalLei Federal nº 9394/96 - Resolução CNE/CEB nº 04/99 - Parecer CNE/CEB nº 16/99 - Decreto Federal
nº 5154/04 - Resolução CNE/CEB nº 01/05 - Indicação CEE nº 08/2000 e Instrução nº 001/2014nº 5154/04 - Resolução CNE/CEB nº 01/05 - Indicação CEE nº 08/2000 e Instrução nº 001/2014

CETEC. Credenciamento Ead, aprovação do Plano de Curso e Autorização do Curso: Parecer CEE/GPCETEC. Credenciamento Ead, 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.nº 372/2011, Portaria CEE/GP nº 462/2011 - pág. 43 - Seção I - publicado no DOE de 28/10/2011.

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EM ADMINISTRAÇÃOENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EM ADMINISTRAÇÃO

Lei Federal 9394, de 20/12/1996; Lei 13415, de 16/02/2017; Resolução CNE/CEB 1, de 05/12/2014;Lei Federal 9394, de 20/12/1996; Lei 13415, de 16/02/2017; Resolução CNE/CEB 1, de 05/12/2014;
resolução CNE/CEB 6, de 20/09/2012, Resolução SE 78, de 07/11/2018; Decreto Federal 5154, deresolução CNE/CEB 6, de 20/09/2012, Resolução SE 78, de 07/11/2018; Decreto Federal 5154, de

23/07/2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18/06/2014; Parecer CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de23/07/2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18/06/2014; Parecer CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de
12/06/2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE 168/2019. Plano de Curso12/06/2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE 168/2019. Plano de Curso

aprovado pela Portaria do Coordenador de Ensino Médio e Técnico - 1828, de 17/01/2020, publicadaaprovado pela Portaria do Coordenador de Ensino Médio e Técnico - 1828, de 17/01/2020, publicada
no Diário Oficial de 18/01/2020 - Poder Executivo - Seção I - página 92.no Diário Oficial de 18/01/2020 - Poder Executivo - Seção I - página 92.

ADMINISTRAÇÃO - ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONALADMINISTRAÇÃO - ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014;Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014;
Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78,Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78,
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de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 1338, de 17-11-2017, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 1338, de 17-11-2017, publicada no Diário Oficial de
18-11-2017 - Poder Executivo - Seção I - página 42.18-11-2017 - Poder Executivo - Seção I - página 42.

ALIMENTOSALIMENTOS

Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 7/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, deLei 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 CEE6/6/2012 e Resolução nº 6 de 20/9/2012; Decreto Federal nº 5154, de 23/7/2004; Indicação CEE

8/2000.8/2000.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 744, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 744, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de
11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Página 53.11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Página 53.

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EMENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EMALIMENTOSALIMENTOS

Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014;Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014;
Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78,Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78,

de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. Plano de Cursode 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. Plano de Curso
aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1573, de 7-12-2018, publicadaaprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1573, de 7-12-2018, publicada

no Diário Oficial de 8-12-2018 – Poder Executivo – Seção I – página 72.no Diário Oficial de 8-12-2018 – Poder Executivo – Seção I – página 72.

ALIMENTOS - ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONALALIMENTOS - ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014;Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014;
Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78,Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78,

de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico - 1573, dePlano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico - 1573, de
7-12-2018, publicada no Diário Oficial de 8-12-2018 - Poder Executivo - Seção I - página 72.7-12-2018, publicada no Diário Oficial de 8-12-2018 - Poder Executivo - Seção I - página 72.

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL (PARCERIA COM A SECRETARIA DAENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL (PARCERIA COM A SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO) - ADMINISTRAÇÃOEDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO) - ADMINISTRAÇÃO

Lei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, de 16-2-2017; ResoluçãoLei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, de 16-2-2017; Resolução
CNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012;ResoluçãoCNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012;Resolução
SE 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado peloSE 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado pelo
Decreto 8.268, de 18-6-2014; Parecer CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, deDecreto 8.268, de 18-6-2014; Parecer CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de
12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE
168/2019; Resolução SE-74, de 27-12-2019. Plano de Curso aprovado pela168/2019; Resolução SE-74, de 27-12-2019. Plano de Curso aprovado pela
Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1830, de 17-1-2020,Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1830, de 17-1-2020,
publicada no Diário Oficial de 18-1-2020 – Poder Executivo – Seção I –publicada no Diário Oficial de 18-1-2020 – Poder Executivo – Seção I –
página 92.página 92.
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EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO) - LOGÍSTICAEDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO) - LOGÍSTICA
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Lei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014;Lei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014;
Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012;Resolução SE 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 5154, deResolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012;Resolução SE 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 5154, de
23-7-2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014; Parecer CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de23-7-2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014; Parecer CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de
12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE 168/2019; Resolução SE-74,12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE 168/2019; Resolução SE-74,
de 27-12-2019. Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico –de 27-12-2019. Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico –
1830, de 17-1-2020, publicada no Diário Oficial de 18-1-2020 – Poder Executivo – Seção I – página1830, de 17-1-2020, publicada no Diário Oficial de 18-1-2020 – Poder Executivo – Seção I – página
92.92.

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL (PARCERIA COM A SECRETARIA DAENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL (PARCERIA COM A SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO) - CONTABILIDADEEDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO) - CONTABILIDADE

Lei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, de 16-2-2017; ResoluçãoLei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, de 16-2-2017; Resolução
CNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012;ResoluçãoCNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012;Resolução
SE 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado peloSE 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado pelo
Decreto 8.268, de 18-6-2014; Parecer CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, deDecreto 8.268, de 18-6-2014; Parecer CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de
12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE
168/2019; Resolução SE-74, de 27-12-2019. Plano de Curso aprovado pela168/2019; Resolução SE-74, de 27-12-2019. Plano de Curso aprovado pela
Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1830, de 17-1-2020,Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1830, de 17-1-2020,
publicada no Diário Oficial de 18-1-2020 – Poder Executivo – Seção I –publicada no Diário Oficial de 18-1-2020 – Poder Executivo – Seção I –
página 92.página 92.

CONTABILIDADECONTABILIDADE

Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 7/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, deLei 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 CEE6/6/2012 e Resolução nº 6 de 20/9/2012; Decreto Federal nº 5154, de 23/7/2004; Indicação CEE

8/2000.8/2000.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de
11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Páginas 52-53.11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Páginas 52-53.

EVENTOSEVENTOS

Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 7/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, deLei 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 CEE6/6/2012 e Resolução nº 6 de 20/9/2012; Decreto Federal nº 5154, de 23/7/2004; Indicação CEE

8/2000.8/2000.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 758, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 758, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de
11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Página 54.11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Página 54.

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EMENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EMDESENVOLVIMENTO DEDESENVOLVIMENTO DE
SISTEMASSISTEMAS

Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014;Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014;
Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78,Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78,

de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. Plano de Cursode 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. Plano de Curso
aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1573, de 7-12-2018, publicadaaprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1573, de 7-12-2018, publicada

no Diário Oficial de 8-12-2018 – Poder Executivo – Seção I – página 72.no Diário Oficial de 8-12-2018 – Poder Executivo – Seção I – página 72.
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DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONALDESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014;Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014;
Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78,Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78,

de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico - 1573, dePlano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico - 1573, de
7-12-2018, publicada no Diário Oficial de 8-12-2018 - Poder Executivo - Seção I - página 72.7-12-2018, publicada no Diário Oficial de 8-12-2018 - Poder Executivo - Seção I - página 72.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASDESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

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

pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

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

LOGÍSTICALOGÍSTICA

Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 7/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, deLei 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 CEE6/6/2012 e Resolução nº 6 de 20/9/2012; Decreto Federal nº 5154, de 23/7/2004; Indicação CEE

8/2000.8/2000.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de
11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Página 52.11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Página 52.

PRONATEC - LOGÍSTICAPRONATEC - LOGÍSTICA

Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 7/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, deLei 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 CEE6/6/2012 e Resolução nº 6 de 20/9/2012; Decreto Federal nº 5154, de 23/7/2004; Indicação CEE

8/2000.8/2000.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de
11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Página 52.11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Página 52.

PRONATEC - MARKETINGPRONATEC - MARKETING

Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 7/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, deLei 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 CEE6/6/2012 e Resolução nº 6 de 20/9/2012; Decreto Federal nº 5154, de 23/7/2004; Indicação CEE
8/2000.8/2000.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de
11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Páginas 52-53.11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Páginas 52-53.

MARKETINGMARKETING

Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 7/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, deLei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 7/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, de
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6/6/2012 e Resolução nº 6 de 20/9/2012; Decreto Federal nº 5154, de 23/7/2004; Indicação CEE6/6/2012 e Resolução nº 6 de 20/9/2012; Decreto Federal nº 5154, de 23/7/2004; Indicação CEE
8/2000.8/2000.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de
11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Páginas 52-53.11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Páginas 52-53.

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EMENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EMMARKETINGMARKETING

Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014;Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014;
Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78,Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78,

de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. Plano de Cursode 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. Plano de Curso
aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1573, de 7-12-2018, publicadaaprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico – 1573, de 7-12-2018, publicada

no Diário Oficial de 8-12-2018 – Poder Executivo – Seção I – página 72.no Diário Oficial de 8-12-2018 – Poder Executivo – Seção I – página 72.

MARKETING - ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONALMARKETING - ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB nº. 1, de 5-12-2014;Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB nº. 1, de 5-12-2014;
Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78,Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78,

de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; Decreto nº 8.268, de 18-6-2014.

Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico - 1573, dePlano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico - 1573, de
7-12-2018, publicada no Diário Oficial de 8-12-2018 - Poder Executivo - Seção I - página 72.7-12-2018, publicada no Diário Oficial de 8-12-2018 - Poder Executivo - Seção I - página 72.

RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS

Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 7/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, deLei 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 CEE6/6/2012 e Resolução nº 6 de 20/9/2012; Decreto Federal nº 5154, de 23/7/2004; Indicação CEE

8/2000.8/2000.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de
11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Páginas 52 - 53.11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Páginas 52 - 53.

SERVIÇOS JURÍDICOSSERVIÇOS JURÍDICOS

Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução SE nº 78, de 7/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, deLei 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 CEE6/6/2012 e Resolução nº 6 de 20/9/2012; Decreto Federal nº 5154, de 23/7/2004; Indicação CEE

8/2000.8/2000.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial dePlano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial de
11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Páginas 52 - 53.11/09/2015 - Poder Executivo - Seção I - Páginas 52 - 53.

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
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MetaMeta Acompanhar e orientar os docentes quantoAcompanhar e orientar os docentes quanto
ao uso de recursos pedagógicosao uso de recursos pedagógicos
diferenciados utilizados nas aulas práticasdiferenciados utilizados nas aulas práticas
de 100% dos cursos modulares noturnos,de 100% dos cursos modulares noturnos,
fomentando a recuperação das lacunas defomentando a recuperação das lacunas de
aprendizagem, ofertados na Etec deaprendizagem, ofertados na Etec de
Sapopemba e nas Classes DescentralizadasSapopemba e nas Classes Descentralizadas
CEU Sapopemba e EE Stefan Zweig , bemCEU Sapopemba e EE Stefan Zweig , bem
como a melhoria de 10%, em relação ao anocomo a melhoria de 10%, em relação ao ano
de 2020, no resultado do sucesso escolarde 2020, no resultado do sucesso escolar
destas turmas supracitadas, durante o anodestas turmas supracitadas, durante o ano
de 2021.de 2021.

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Proporcionar aos docentes formação continuadaProporcionar aos docentes formação continuada

com foco no uso de recursos pedagógicoscom foco no uso de recursos pedagógicos
diferenciados que promovam métodos, técnicas ediferenciados que promovam métodos, técnicas e
estratégias a serem aplicados nas aulas práticas.estratégias a serem aplicados nas aulas práticas.

JustificativaJustificativa Em análise às menções obtidas nos conselhos deEm análise às menções obtidas nos conselhos de
classe 1ºsemestre-2020 e 2ºsemestre-2020 pelasclasse 1ºsemestre-2020 e 2ºsemestre-2020 pelas
turmas dos Cursos da Etec de Sapopemba sede (turmas dos Cursos da Etec de Sapopemba sede (
Administração, Alimentos e Marketing), ClasseAdministração, Alimentos e Marketing), Classe
Descentralizada CEU Sapopemba ( ContabilidadeDescentralizada CEU Sapopemba ( Contabilidade
e Eventos) e EE Stefan Zweig ( Logística ee Eventos) e EE Stefan Zweig ( Logística e
Recursos Humanos), período noturno, nota-se umRecursos Humanos), período noturno, nota-se um
aumento das menções insatisfatórias, em todasaumento das menções insatisfatórias, em todas
as habilitações (tabela abaixo), isso significa queas habilitações (tabela abaixo), isso significa que
há rendimento insatisfatório em componenteshá rendimento insatisfatório em componentes
com carga horária teórica e prática, o quecom carga horária teórica e prática, o que
evidencia necessidade de promoção de açõesevidencia necessidade de promoção de ações
voltadas para a formação continuada docente,voltadas para a formação continuada docente,
incluindo orientações às coordenações de cursoincluindo orientações às coordenações de curso
no que se refere às estratégias de avaliação eno que se refere às estratégias de avaliação e
recuperação.recuperação.

MetaMeta Aumentar em 10% o índice de inscritos noAumentar em 10% o índice de inscritos no
vestibulinho até 2025, com base nos dadosvestibulinho até 2025, com base nos dados
do 1º semestre de 2020 sendo 2% ao ano.do 1º semestre de 2020 sendo 2% ao ano.

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Acreditamos que a visibilidade está ligada aoAcreditamos que a visibilidade está ligada ao

número de inscritos no vestibulinho, certamente onúmero de inscritos no vestibulinho, certamente o
boca a boca também tem um fator relevante.boca a boca também tem um fator relevante.
Quanto maior número de inscritos no vestibulinhoQuanto maior número de inscritos no vestibulinho
maior o número de pessoas que passam amaior o número de pessoas que passam a
conhecer a Etec e melhoramos a formação dasconhecer a Etec e melhoramos a formação das
pessoas da região. Modulares Administração :pessoas da região. Modulares Administração :
5,00% Administração EAD -1,78% Alimentos -5,00% Administração EAD -1,78% Alimentos -
2,40% Desenvolvimento de Sistemas - 3,08%2,40% Desenvolvimento de Sistemas - 3,08%
Marketing - 2,38% Mtec: Administração manhã-Marketing - 2,38% Mtec: Administração manhã-
6,68% tarde - 1,75% Alimentos manhã 2,15%6,68% tarde - 1,75% Alimentos manhã 2,15%
tarde 1,28% Desenvolvimento de Sistemas manhãtarde 1,28% Desenvolvimento de Sistemas manhã
- 5,50 Marketing - tarde 2,00%- 5,50 Marketing - tarde 2,00%

JustificativaJustificativa Acreditamos que a visibilidade está ligada aoAcreditamos que a visibilidade está ligada ao
número de inscritos no vestibulinho, certamente anúmero de inscritos no vestibulinho, certamente a
indicação de ex-alunos e comunidade em geralindicação de ex-alunos e comunidade em geral
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são fatores relevantes. Quanto maior número desão fatores relevantes. Quanto maior número de
inscritos no vestibulinho maior o número deinscritos no vestibulinho maior o número de
pessoas que passam a conhecer a Etec epessoas que passam a conhecer a Etec e
melhoramos a formação das pessoas da região.melhoramos a formação das pessoas da região.

MetaMeta Ampliar em 15% a utilização das mídiasAmpliar em 15% a utilização das mídias
sociais da escola, utilizando recursossociais da escola, utilizando recursos
tecnológicos, até 2023, comparado com ostecnológicos, até 2023, comparado com os
dados de 2020, sendo 5% ao ano.dados de 2020, sendo 5% ao ano.

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Desde que priorizamos o trabalho com as redesDesde que priorizamos o trabalho com as redes

sociais, estamos crescendo dia a dia. Observamossociais, estamos crescendo dia a dia. Observamos
que o Twitter hoje já não é tão acessado peloque o Twitter hoje já não é tão acessado pelo
nosso público. Priorizaremos em 2021 o Facebook,nosso público. Priorizaremos em 2021 o Facebook,
Instagram e o WhatsApp. Dados apresentadosInstagram e o WhatsApp. Dados apresentados
pelo número de seguidores: Twitter em 2019: 237pelo número de seguidores: Twitter em 2019: 237
seguidores, Instagram em 2018: 1333 seguidores,seguidores, Instagram em 2018: 1333 seguidores,
Facebook em 2018: 7115 seguidores. Twitter emFacebook em 2018: 7115 seguidores. Twitter em
2020: 258 seguidores, Instagram em 2020: 20102020: 258 seguidores, Instagram em 2020: 2010
seguidores, Facebook em 2020: 7989 seguidores.seguidores, Facebook em 2020: 7989 seguidores.

JustificativaJustificativa Buscaremos atividades on-line que aumente oBuscaremos atividades on-line que aumente o
alcance de pessoas através da internet comoalcance de pessoas através da internet como
lives, webclass e vídeos de tutoriais divulgandolives, webclass e vídeos de tutoriais divulgando
assim os cursos e seus professores.assim os cursos e seus professores.

MetaMeta Ampliar em 10%, o acervo da biblioteca noAmpliar em 10%, o acervo da biblioteca no
que tange obras literárias específicas paraque tange obras literárias específicas para
os cursos de: Alimentos, Desenvolvimentoos cursos de: Alimentos, Desenvolvimento
de Sistemas, Eventos, até 2022 com basede Sistemas, Eventos, até 2022 com base
nos dados de 2019, considerando umnos dados de 2019, considerando um
aumento de 5% ao ano.aumento de 5% ao ano.

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Para um desenvolvimento quantitativo ePara um desenvolvimento quantitativo e

qualitativo do acervo da Biblioteca Etec dequalitativo do acervo da Biblioteca Etec de
Sapopemba, projetamos um aumento de 10% nosSapopemba, projetamos um aumento de 10% nos
títulos e exemplares dos livros direcionados aostítulos e exemplares dos livros direcionados aos
seguintes cursos: Técnico de alimentos, Técnicoseguintes cursos: Técnico de alimentos, Técnico
em Desenvolvimento de Sistemas e Técnico emem Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em
Eventos. A projeção baseia-se de acordo com oEventos. A projeção baseia-se de acordo com o
número total dos livros técnicos e distribuindo denúmero total dos livros técnicos e distribuindo de
forma equilibrada entre as 3 áreas técnicas.forma equilibrada entre as 3 áreas técnicas.
Projeção 10% = 17 títulos e 46 exemplaresProjeção 10% = 17 títulos e 46 exemplares

JustificativaJustificativa

MetaMeta Promover ao menos três formaçõesPromover ao menos três formações
pedagógicas para os docentes no período depedagógicas para os docentes no período de
um ano que incluam o uso de recursosum ano que incluam o uso de recursos
pedagógicos diferenciados.pedagógicos diferenciados.

ResultadoResultado
DescriçãoDescrição Promover a formação docente é uma das açõesPromover a formação docente é uma das ações

primordiais da coordenação pedagógica queprimordiais da coordenação pedagógica que
impacta diretamente no desenvolvimento da U.E,impacta diretamente no desenvolvimento da U.E,
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sendo duas no primeiro semestre e uma nosendo duas no primeiro semestre e uma no
segundo semestre.segundo semestre.

JustificativaJustificativa Diante da fraqueza identificada e necessidade deDiante da fraqueza identificada e necessidade de
formação pela coordenação pedagógica, além doformação pela coordenação pedagógica, além do
projeto que prevê o uso de recursos pedagógicosprojeto que prevê o uso de recursos pedagógicos
diferenciados, tal ação se faz necessária e vidadiferenciados, tal ação se faz necessária e vida
atender às necessidades de nossa escola.atender às necessidades de nossa escola.

IndicadoresIndicadores
DenominaçãoDenominação Pesquisa de Satisfação sobre a Gestão 2020Pesquisa de Satisfação sobre a Gestão 2020

(para projeção de 2021)(para projeção de 2021)

AnáliseAnálise
Apresentação de calendário – 31 Capacitações = 36 Dinâmica =Apresentação de calendário – 31 Capacitações = 36 Dinâmica =
20 Oficina = 21 Palestra = 22 Relato de experiência = 19 Outros20 Oficina = 21 Palestra = 22 Relato de experiência = 19 Outros
= 5 64% acredita que a coordenação pedagógica pode= 5 64% acredita que a coordenação pedagógica pode
acompanhar as aulas Foi realizada uma pesquisa de satisfaçãoacompanhar as aulas Foi realizada uma pesquisa de satisfação
junto aos docentes para se ter um parâmetro geral acerca dajunto aos docentes para se ter um parâmetro geral acerca da
satisfação no que se refere à gestão escolar, com ênfase nassatisfação no que se refere à gestão escolar, com ênfase nas
ações da Coordenação Pedagógica. Dentre as questões propostas,ações da Coordenação Pedagógica. Dentre as questões propostas,
foi manifestado interesse docente em capacitações a seremfoi manifestado interesse docente em capacitações a serem
realizadas dentro das reuniões pedagógicas previstas norealizadas dentro das reuniões pedagógicas previstas no
calendário escolar.calendário escolar.

DenominaçãoDenominação Situação de Acesso à Tecnologia do CorpoSituação de Acesso à Tecnologia do Corpo
Discente e Exposição ao vírus COVID-19Discente e Exposição ao vírus COVID-19
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AnáliseAnálise
Entre os dias 18 e 21/02/21 a Etec de Sapopemba, utilizando oEntre os dias 18 e 21/02/21 a Etec de Sapopemba, utilizando o
Google Forms realizou uma pesquisa interna, enviando esteGoogle Forms realizou uma pesquisa interna, enviando este
questionário, via e-mail para todos os alunos com matrículasquestionário, via e-mail para todos os alunos com matrículas
ativas no NSA. Alunos matriculados nos cursos da Sede e nasativas no NSA. Alunos matriculados nos cursos da Sede e nas
Classes Descentralizadas, obtendo um total de 858 questionáriosClasses Descentralizadas, obtendo um total de 858 questionários
respondidos. Este questionário teve como objetivo: - identificar asrespondidos. Este questionário teve como objetivo: - identificar as
condições de acesso à tecnologia dos alunos, verificando oscondições de acesso à tecnologia dos alunos, verificando os
equipamentos que dispunham para frequentar as aulas remotasequipamentos que dispunham para frequentar as aulas remotas
(aparelho de celular ou computador); condições da internet(aparelho de celular ou computador); condições da internet
(dados móveis e wi fi); - verificar à situação de contágio ao vírus(dados móveis e wi fi); - verificar à situação de contágio ao vírus
COVID-19 e pertencimento à grupos de risco; - constar a intençãoCOVID-19 e pertencimento à grupos de risco; - constar a intenção
dos alunos em participar das aulas presenciais em sistema dedos alunos em participar das aulas presenciais em sistema de
rodízio. Após análise das informações colhidas, foi possívelrodízio. Após análise das informações colhidas, foi possível
identificar que: - 97% dos alunos possuem aparelho celular - 60%identificar que: - 97% dos alunos possuem aparelho celular - 60%
possui computador - 91% possui wi fi - 57% possui pacote depossui computador - 91% possui wi fi - 57% possui pacote de
dados que suporta a Plataforma TEAMS - 97% estava com o e-maildados que suporta a Plataforma TEAMS - 97% estava com o e-mail
institucional ativo - 84% dos alunos estavam com o acesso aoinstitucional ativo - 84% dos alunos estavam com o acesso ao
NSA - 95% com acesso à plataforma de estudos TEAMS Sobre osNSA - 95% com acesso à plataforma de estudos TEAMS Sobre os
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dados da COVID-19 - 83% dos alunos não tiveram COVID-19 - 53%dados da COVID-19 - 83% dos alunos não tiveram COVID-19 - 53%
dos alunos não tiveram seus familiares contaminados - 84% dosdos alunos não tiveram seus familiares contaminados - 84% dos
alunos não fazem parte de grupos de risco - 53% dos alunosalunos não fazem parte de grupos de risco - 53% dos alunos
moram com pessoas que fazem parte do grupo de risco - 69% dosmoram com pessoas que fazem parte do grupo de risco - 69% dos
alunos estavam dispostos a frequentar as aulas presenciais.alunos estavam dispostos a frequentar as aulas presenciais.
Conclui-se com estes dados apresentados, que eventuaisConclui-se com estes dados apresentados, que eventuais
dificuldades na aprendizagem está associadas a não adaptaçãodificuldades na aprendizagem está associadas a não adaptação
dos alunos às aulas remotas e não em função de falta de acesso.dos alunos às aulas remotas e não em função de falta de acesso.

DenominaçãoDenominação Dados de Permanência - Sistema AcadêmicoDados de Permanência - Sistema Acadêmico
NSANSA

AnáliseAnálise
Curso Total de Concluintes 2020/1º Total de Concluintes 2020/2ºCurso Total de Concluintes 2020/1º Total de Concluintes 2020/2º
Técnico em Administração 36(90%) 22 (53,66%) Técnico emTécnico em Administração 36(90%) 22 (53,66%) Técnico em
Contabilidade 21 (67,74%) 15 (53,57%) Técnico em Logística 36Contabilidade 21 (67,74%) 15 (53,57%) Técnico em Logística 36
(90%) 10 (28,57%) Técnico em Marketing 30 (76,92%) 24 (60%)(90%) 10 (28,57%) Técnico em Marketing 30 (76,92%) 24 (60%)
Técnico em Recursos Humanos 34 (85%) 19 (50%) Técnico emTécnico em Recursos Humanos 34 (85%) 19 (50%) Técnico em
Serviços Jurídicos 24 (80%) 17 (56,67) Técnico emServiços Jurídicos 24 (80%) 17 (56,67) Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas 30 (76,92%) 22 (57,89%) TécnicoDesenvolvimento de Sistemas 30 (76,92%) 22 (57,89%) Técnico
em Alimentos 32 (78,05%) 23 (58,97%) Técnico em Eventos 22em Alimentos 32 (78,05%) 23 (58,97%) Técnico em Eventos 22
(88%) 18 (64,29%) Com os dados do banco de dados do Sistema(88%) 18 (64,29%) Com os dados do banco de dados do Sistema
Acadêmico é possível medir a evasão escolar da unidade e tomarAcadêmico é possível medir a evasão escolar da unidade e tomar
medidas preventivas. Será utilizado os dados do ano de 2020.medidas preventivas. Será utilizado os dados do ano de 2020.
Neste sentido, observamos que existe um grande desafio para aNeste sentido, observamos que existe um grande desafio para a
ETEC de Sapopemba, já no ano de 2021, pois nossos alunosETEC de Sapopemba, já no ano de 2021, pois nossos alunos
buscam seus cursos a fim de se profissionalizarem ebuscam seus cursos a fim de se profissionalizarem e
consequentemente sua inserção no mercado de trabalhoconsequentemente sua inserção no mercado de trabalho
tornando-se um estudante-trabalhador. Considerando que atornando-se um estudante-trabalhador. Considerando que a
escola convive com a complexidade de proporcionar umaescola convive com a complexidade de proporcionar uma
formação cidadã para seus estudantes e também de contribuirformação cidadã para seus estudantes e também de contribuir
para sua profissionalização, surge então a necessidade de umpara sua profissionalização, surge então a necessidade de um
projeto de controle, acompanhamento e contenção da evasãoprojeto de controle, acompanhamento e contenção da evasão
escolar para os Cursos Técnicos da ETEC de Sapopemba, vistoescolar para os Cursos Técnicos da ETEC de Sapopemba, visto
que é de sua responsabilidade a formação integral do estudanteque é de sua responsabilidade a formação integral do estudante
baseados em uma nova política de consolidação formativa para obaseados em uma nova política de consolidação formativa para o
mundo trabalho. Ressalta-se que a perdas aconteceram no ano demundo trabalho. Ressalta-se que a perdas aconteceram no ano de
2020 devido a pandemia, sendo este agravante um grande2020 devido a pandemia, sendo este agravante um grande
desafio para os cursos, pois seus alunos buscam seus objetivos adesafio para os cursos, pois seus alunos buscam seus objetivos a
fim de melhorar a profissionalização e consequentemente sefim de melhorar a profissionalização e consequentemente se
inserem no mercado de trabalho tornando-se um estudante-inserem no mercado de trabalho tornando-se um estudante-
trabalhador, tendo a questão pessoal e emocional. Atualmentetrabalhador, tendo a questão pessoal e emocional. Atualmente
podemos dizer que a evasão escolar ocorre por motivos atribuídospodemos dizer que a evasão escolar ocorre por motivos atribuídos
às dificuldades financeiras, ao ingresso prematuro no mercado deàs dificuldades financeiras, ao ingresso prematuro no mercado de
trabalho, à troca de domicílio, à doença, à falta de interesse dotrabalho, à troca de domicílio, à doença, à falta de interesse do
aluno ou de seus responsáveis, às dificuldades de acesso à escolaaluno ou de seus responsáveis, às dificuldades de acesso à escola
e equipamentos eletrônicos como computador pessoal, aose equipamentos eletrônicos como computador pessoal, aos
problemas domésticos, à separação dos pais ou à reprovação doproblemas domésticos, à separação dos pais ou à reprovação do
aluno. Mesmo assim, pontuando os aspectos mencionadosaluno. Mesmo assim, pontuando os aspectos mencionados
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anteriormente, damos ênfase para que os alunos devam seranteriormente, damos ênfase para que os alunos devam ser
entusiasmados e estimulados a manterem sua autoestima, eentusiasmados e estimulados a manterem sua autoestima, e
mesmo enfrentando dificuldades adversas, serem motivados amesmo enfrentando dificuldades adversas, serem motivados a
jamais abandonarem seus objetivos, conforme preconiza o artigojamais abandonarem seus objetivos, conforme preconiza o artigo
3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, à cerca da3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, à cerca da
igualdade de acesso e permanência do aluno na escola. Ao adotarigualdade de acesso e permanência do aluno na escola. Ao adotar
certas práticas possíveis, como a postura do professor, acertas práticas possíveis, como a postura do professor, a
promoção da interdisciplinaridade entre as bases tecnológicas epromoção da interdisciplinaridade entre as bases tecnológicas e
os componentes, talvez consigamos a redução do índice deos componentes, talvez consigamos a redução do índice de
evasão nos cursos neste período de Pandemia. Diante desteevasão nos cursos neste período de Pandemia. Diante deste
contexto, construiremos um plano de ação para nortear ascontexto, construiremos um plano de ação para nortear as
iniciativas e assim, superar problemas pontuais e traçariniciativas e assim, superar problemas pontuais e traçar
estratégias para diminuir a problemática “evasão”, cujo foco seestratégias para diminuir a problemática “evasão”, cujo foco se
volta a busca de melhoria na qualidade do ensino possibilitandovolta a busca de melhoria na qualidade do ensino possibilitando
ao aluno permanecer, sendo assim, concluir o curso. Ao longo daao aluno permanecer, sendo assim, concluir o curso. Ao longo da
execução de projetos desenvolvidos buscamos refletir sobre aexecução de projetos desenvolvidos buscamos refletir sobre a
função social da educação, por conseguinte da própria escola.função social da educação, por conseguinte da própria escola.
Ressignificar e ampliar a noção da educação formal,Ressignificar e ampliar a noção da educação formal,
sistematizadora de saberes e informações, buscando asistematizadora de saberes e informações, buscando a
perspectiva de um espaço público onde a educação sejaperspectiva de um espaço público onde a educação seja
percebida como instrumento de uma prática democratizada,percebida como instrumento de uma prática democratizada,
libertadora, e essencialmente inclusiva. Fomentamos a reflexão elibertadora, e essencialmente inclusiva. Fomentamos a reflexão e
contribuímos efetivamente oferecendo atividades para “envolver”contribuímos efetivamente oferecendo atividades para “envolver”
o aluno pratica escolar. Logo o Conselho de Classe como aluno pratica escolar. Logo o Conselho de Classe com
professores sinaliza o panorama das turmas e a condução dosprofessores sinaliza o panorama das turmas e a condução dos
trabalhos. Com dados e registros, os alunos são convocadostrabalhos. Com dados e registros, os alunos são convocados
individualmente para um possível atendimento, contudoindividualmente para um possível atendimento, contudo
refletindo sobre o impacto disso na vivência dos envolvidos, bemrefletindo sobre o impacto disso na vivência dos envolvidos, bem
como nas relações institucionais. Dessa forma, a sistematizaçãocomo nas relações institucionais. Dessa forma, a sistematização
dos dados nas Unidades escolares se coloca como um desafio aodos dados nas Unidades escolares se coloca como um desafio ao
corpo docente e técnico, e acabava por motivar uma açãocorpo docente e técnico, e acabava por motivar uma ação
empírica no que se refere ao perfil dos alunos, situação deempírica no que se refere ao perfil dos alunos, situação de
acesso, de aprendizagem, entre outros. Como facilitadoracesso, de aprendizagem, entre outros. Como facilitador
adotamos o relatório de ausência gerado a cada Conselho deadotamos o relatório de ausência gerado a cada Conselho de
Classe pelo sistema acadêmico, instrumental da própriaClasse pelo sistema acadêmico, instrumental da própria
educação, e trabalhamos os dados a fim de descortinar aeducação, e trabalhamos os dados a fim de descortinar a
realidade desses índices. Considerando os dados de realidaderealidade desses índices. Considerando os dados de realidade
utilizamos como metodologia quatro elementos fundamentais: autilizamos como metodologia quatro elementos fundamentais: a
relação entre o número de alunos matriculados em cada turma,relação entre o número de alunos matriculados em cada turma,
número de alunos com frequência regular em cada turma,número de alunos com frequência regular em cada turma,
número de alunos faltosos em cada turma e destes últimosnúmero de alunos faltosos em cada turma e destes últimos
quantos estão como faltosos graves. Trabalhamos com os alunosquantos estão como faltosos graves. Trabalhamos com os alunos
representantes de sala, por meio de abordagens entre osrepresentantes de sala, por meio de abordagens entre os
Conselhos de Classe, implicando a todos num desafio deConselhos de Classe, implicando a todos num desafio de
monitorar o desempenho da turma no tocante a frequênciamonitorar o desempenho da turma no tocante a frequência
mostrando os gráficos de faltas das salas juntamente com e-mailsmostrando os gráficos de faltas das salas juntamente com e-mails
para sinalizar a situação do aluno. Os representantes de turmapara sinalizar a situação do aluno. Os representantes de turma
foram acionados como corresponsáveis nesse processo,foram acionados como corresponsáveis nesse processo,
possibilitando assim o exercício da representação, e de tudo maispossibilitando assim o exercício da representação, e de tudo mais
que a envolve. Em momentos que focamos mais um ciclo, umque a envolve. Em momentos que focamos mais um ciclo, um
segmento, ou até mesmo um período ou módulo, observamossegmento, ou até mesmo um período ou módulo, observamos
sempre algum retorno, geralmente uma resposta positiva àquelasempre algum retorno, geralmente uma resposta positiva àquela
intervenção, mensurada e quantificada através dosintervenção, mensurada e quantificada através dos
instrumentos/registros utilizados. Partindo da premissa que ainstrumentos/registros utilizados. Partindo da premissa que a
infrequência e a evasão escolar são processos continuados einfrequência e a evasão escolar são processos continuados e
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entendendo que o “estar na escola” significa pertencimentoentendendo que o “estar na escola” significa pertencimento
aquela instituição, desejar pertencer àquela instituição e maisaquela instituição, desejar pertencer àquela instituição e mais
viver a vida coletiva daquela instituição, iniciamos um processoviver a vida coletiva daquela instituição, iniciamos um processo
contínuo de experimentarmos metodologias de trabalhos paracontínuo de experimentarmos metodologias de trabalhos para
que cheguemos ao objetivo final que é contribuir para a qualidadeque cheguemos ao objetivo final que é contribuir para a qualidade
da permanência do aluno na Unidade Escolar Etec de Sapopemba,da permanência do aluno na Unidade Escolar Etec de Sapopemba,
ainda mais no período atual. Os dados apresentados indicamainda mais no período atual. Os dados apresentados indicam
atenção especial a todos os cursos técnicos oferecidos em nossaatenção especial a todos os cursos técnicos oferecidos em nossa
unidade, mediante as perdas apresentadas.unidade, mediante as perdas apresentadas.

DenominaçãoDenominação Demanda Vestibulinho Demanda Vestibulinho 

AnáliseAnálise
Curso/Habilitação – 1º semestre/2020 2º semestre/2020 1ºCurso/Habilitação – 1º semestre/2020 2º semestre/2020 1º
semestre/2021 Administração 5 3,1 3,77 Alimentos 2,4 2 1,9semestre/2021 Administração 5 3,1 3,77 Alimentos 2,4 2 1,9
Desenvolvimento de Sistemas 3,07 2,07 2,92 Marketing 2,37 2,25Desenvolvimento de Sistemas 3,07 2,07 2,92 Marketing 2,37 2,25
2,67 Logística 1,17 1,02 0,9 Recursos Humanos 1,85 1,7 1,372,67 Logística 1,17 1,02 0,9 Recursos Humanos 1,85 1,7 1,37
Contabilidade 4,03 ------------ 1,96 Eventos 2,06 1,2 1,33 ServiçosContabilidade 4,03 ------------ 1,96 Eventos 2,06 1,2 1,33 Serviços
Jurídicos 3,63 2,1 2,4 Na tabela comparativa dos semestres deJurídicos 3,63 2,1 2,4 Na tabela comparativa dos semestres de
2020 e 2021, podemos analisar que houve um pequeno aumento2020 e 2021, podemos analisar que houve um pequeno aumento
na demanda dos cursos de Administração, Desenvolvimento dena demanda dos cursos de Administração, Desenvolvimento de
Sistemas, Marketing e Serviços Jurídicos - quando abandonados osSistemas, Marketing e Serviços Jurídicos - quando abandonados os
dados do 1ºsemestre de 2020. Entretanto, todos os demais cursosdados do 1ºsemestre de 2020. Entretanto, todos os demais cursos
apresentaram queda na relação candidato/vaga, comparado aoapresentaram queda na relação candidato/vaga, comparado ao
1ºsemestre do ano de 2020, porém acreditamos que esta1ºsemestre do ano de 2020, porém acreditamos que esta
situação se deva ao cenário pandêmico, vivido mundialmentesituação se deva ao cenário pandêmico, vivido mundialmente
desde março de 2020.desde março de 2020.

ForçaForça
DenominaçãoDenominação QUALIDADE NA FORMAÇÃO QUALIDADE NA FORMAÇÃO 
DescriçãoDescrição
A qualidade dos cursos do Centro Paula Souza é referência naA qualidade dos cursos do Centro Paula Souza é referência na
sociedade. Há muitas capacitações para os professores desociedade. Há muitas capacitações para os professores de
diversas áreas para atualização e crescimento. Além dessas,diversas áreas para atualização e crescimento. Além dessas,
capacitações existem também as capacitações internas dacapacitações existem também as capacitações internas da
unidade escolar realizadas muitas vezes nas Reuniõesunidade escolar realizadas muitas vezes nas Reuniões
Pedagógicas, estas de cunho mais pedagógico. Como as palestrasPedagógicas, estas de cunho mais pedagógico. Como as palestras
aos professores para melhorar as práticas educativas.aos professores para melhorar as práticas educativas.

DenominaçãoDenominação MURAL DE EMPREGOS MURAL DE EMPREGOS 
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DescriçãoDescrição
O mural de emprego, que durante anos esteve à disposição dosO mural de emprego, que durante anos esteve à disposição dos
alunos, anunciando vagas de estágio, programa de aprendizagemalunos, anunciando vagas de estágio, programa de aprendizagem
e emprego na modalidade CLT, disposto em frente à Secretariae emprego na modalidade CLT, disposto em frente à Secretaria
Acadêmica, foi substituído pela divulgação virtual das vagas pelasAcadêmica, foi substituído pela divulgação virtual das vagas pelas
redes sociais da escola (Instagram e Facebook) e um plantão deredes sociais da escola (Instagram e Facebook) e um plantão de
dúvidas com orientação semanal na plataforma TEAMS, conduzidadúvidas com orientação semanal na plataforma TEAMS, conduzida
pela professora responsável pelos estágios.pela professora responsável pelos estágios.

DenominaçãoDenominação PARCERIAS PARCERIAS 
DescriçãoDescrição
As parcerias têm relevância no processo de aprendizagem eAs parcerias têm relevância no processo de aprendizagem e
desenvolvimento técnico e social dos alunos. Elas não têm adesenvolvimento técnico e social dos alunos. Elas não têm a
obrigatoriedade de ofertar material didático e não interferem naobrigatoriedade de ofertar material didático e não interferem na
ação formativa própria da nossa instituição. Mas cria um grupoação formativa própria da nossa instituição. Mas cria um grupo
reflexivo e autônomo que ocupa um espaço definido, capaz dereflexivo e autônomo que ocupa um espaço definido, capaz de
caminhar crítica e criativamente, com os objetivos específicos:caminhar crítica e criativamente, com os objetivos específicos:
Oportunizar aos alunos de conhecerem as realidades dasOportunizar aos alunos de conhecerem as realidades das
Empresas e apresentá-las ao público Escolar; avaliar as opiniões eEmpresas e apresentá-las ao público Escolar; avaliar as opiniões e
conclusões dos alunos sobre as visitas realizadas; promover oconclusões dos alunos sobre as visitas realizadas; promover o
intercâmbio de experiências entre empresários e jovens alunos;intercâmbio de experiências entre empresários e jovens alunos;
facilitar uma parceria entre a escola e a empresa; favorecer ofacilitar uma parceria entre a escola e a empresa; favorecer o
desenvolvimento da capacidade gerencial, bem como adesenvolvimento da capacidade gerencial, bem como a
mentalidade empreendedora do aluno; contribuir para omentalidade empreendedora do aluno; contribuir para o
desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira pordesenvolvimento sustentável da sociedade brasileira por
intermédio de ações que viabilizem a formação e ointermédio de ações que viabilizem a formação e o
desenvolvimento educacional, intelectual, cultural e profissionaldesenvolvimento educacional, intelectual, cultural e profissional
de indivíduos carentes e a inclusão dos mesmos no mercado dede indivíduos carentes e a inclusão dos mesmos no mercado de
trabalho e na sociedade; estimular a criatividade, a liderança e atrabalho e na sociedade; estimular a criatividade, a liderança e a
habilidade de trabalhar em equipe; proporcionar a vivência acercahabilidade de trabalhar em equipe; proporcionar a vivência acerca
da natureza dos processos administrativos, a fim de que as inter-da natureza dos processos administrativos, a fim de que as inter-
relações da teoria e da prática possam se concretizar; propiciar orelações da teoria e da prática possam se concretizar; propiciar o
contato com as dificuldades existentes na implementação,contato com as dificuldades existentes na implementação,
execução e avaliação dos modelos administrativos, apurando aexecução e avaliação dos modelos administrativos, apurando a
capacidade de decisão dos alunos que devem propostas decapacidade de decisão dos alunos que devem propostas de
intervenção adequadas; vivenciar a experiência do contato com ointervenção adequadas; vivenciar a experiência do contato com o
público em geral e a capacidade de exposição oral. Em umpúblico em geral e a capacidade de exposição oral. Em um
cenário pandêmico, foi necessário fazer uso de muitascenário pandêmico, foi necessário fazer uso de muitas
plataformas digitais, para garantir que os alunos pudessemplataformas digitais, para garantir que os alunos pudessem
continuar a ter a experiência de se relacionar com as instituiçõescontinuar a ter a experiência de se relacionar com as instituições
parceiras da escola. As principais plataformas utilizadas foram oparceiras da escola. As principais plataformas utilizadas foram o
TEAMS e o MEET. Desta forma, os alunos tiveram contato eTEAMS e o MEET. Desta forma, os alunos tiveram contato e
vivência com representantes de empresas, universidades,vivência com representantes de empresas, universidades,
museus, profissionais atuantes em suas áreas de formação,museus, profissionais atuantes em suas áreas de formação,
alunos egressos.alunos egressos.

DenominaçãoDenominação VISITAS TÉCNICAS VISITAS TÉCNICAS 
DescriçãoDescrição
A visita técnica é de fundamental importância para a formaçãoA visita técnica é de fundamental importância para a formação
educacional de estudantes da área técnica, pois aproxima aoeducacional de estudantes da área técnica, pois aproxima ao
máximo da realidade prática pois é possível ampliar, assim comomáximo da realidade prática pois é possível ampliar, assim como
explorar o conhecimento dos discentes, uma vez que muito daexplorar o conhecimento dos discentes, uma vez que muito da
teoria pode ser atrelada ou visto na prática, facilitando ateoria pode ser atrelada ou visto na prática, facilitando a
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explanação do conteúdo, aumentando a interpretação eexplanação do conteúdo, aumentando a interpretação e
conhecimento. Vislumbramos a visita técnica como ferramentaconhecimento. Vislumbramos a visita técnica como ferramenta
complementar de grande relevância para formação técnica, jácomplementar de grande relevância para formação técnica, já
que permite aos alunos aperfeiçoar o que aprendem em sala deque permite aos alunos aperfeiçoar o que aprendem em sala de
aula e aprimorar a compreensão “in loco” (remotamente) dosaula e aprimorar a compreensão “in loco” (remotamente) dos
termos técnicos e conceitos observados na prática. A visita criatermos técnicos e conceitos observados na prática. A visita cria
uma expectativa motivadora e que busca instigar no aluno auma expectativa motivadora e que busca instigar no aluno a
ânsia do conhecimento cognitivo pós visita, colaborando com aânsia do conhecimento cognitivo pós visita, colaborando com a
formação profissional do estudante, conscientizando-o quanto aoformação profissional do estudante, conscientizando-o quanto ao
papel profissional junto à sociedade, incentivando-o ao exercíciopapel profissional junto à sociedade, incentivando-o ao exercício
ético e responsável da profissão e facilitando a aproximação comético e responsável da profissão e facilitando a aproximação com
a dinâmica do exercício profissional. Em ano pandêmico, coma dinâmica do exercício profissional. Em ano pandêmico, com
reclusão social e lockdown foi preciso realizar adaptações parareclusão social e lockdown foi preciso realizar adaptações para
que os alunos continuassem contando com esta estratégia deque os alunos continuassem contando com esta estratégia de
aprendizagem. Sendo assim, foram realizadas visitas virtuais eaprendizagem. Sendo assim, foram realizadas visitas virtuais e
ampliado o convite para profissionais da área técnica realizaremampliado o convite para profissionais da área técnica realizarem
palestras para os alunos desta escola técnica.palestras para os alunos desta escola técnica.

DenominaçãoDenominação BOM RELACIONAMENTO COM ABOM RELACIONAMENTO COM A
COMUNIDADE COMUNIDADE 

DescriçãoDescrição
São 14 anos de existência, desde a inauguração sempre houveSão 14 anos de existência, desde a inauguração sempre houve
parceria escola-comunidade. Em alguns momentos a escola cedeuparceria escola-comunidade. Em alguns momentos a escola cedeu
suas instalações para que a Associação de Moradores do Bairrosuas instalações para que a Associação de Moradores do Bairro
pudessem realizar reuniões. A Unidade Básica de Saúde Fazendapudessem realizar reuniões. A Unidade Básica de Saúde Fazenda
da Juta II, também fez uso das instalações para realizar diversasda Juta II, também fez uso das instalações para realizar diversas
campanhas de prevenção e promoção à saúde. Em contrapartidacampanhas de prevenção e promoção à saúde. Em contrapartida
a comunidade respeita o espaço da Unidade Escolar. Nestes 14a comunidade respeita o espaço da Unidade Escolar. Nestes 14
anos, houve apenas uma ocorrência de furto, realizadaanos, houve apenas uma ocorrência de furto, realizada
justamente durante a pandemia. Como podemos evidenciar pelajustamente durante a pandemia. Como podemos evidenciar pela
análise de conteúdo (expressa em nuvem), que a comunidadeanálise de conteúdo (expressa em nuvem), que a comunidade
reconhece o valor dos educadores e sua importância no processoreconhece o valor dos educadores e sua importância no processo
e relação comunidade X escola.e relação comunidade X escola.

FraquezaFraqueza
DenominaçãoDenominação Falta de momentos para troca de ideias,Falta de momentos para troca de ideias,

práticas pedagógicaspráticas pedagógicas
DescriçãoDescrição
Momentos para trocas, compartilhamentos e formação docenteMomentos para trocas, compartilhamentos e formação docente
continuada a partir de multiplicadores, momentos para discussõescontinuada a partir de multiplicadores, momentos para discussões
pedagógicas além das previstas em calendário escolar.pedagógicas além das previstas em calendário escolar.

DenominaçãoDenominação Acervo da bibliotecaAcervo da biblioteca
DescriçãoDescrição
As habilitações técnicas de Eventos, Alimentos e DesenvolvimentoAs habilitações técnicas de Eventos, Alimentos e Desenvolvimento
de Sistemas apresentam poucos títulos disponíveis em nossade Sistemas apresentam poucos títulos disponíveis em nossa
bilbioteca.bilbioteca.
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DenominaçãoDenominação EvasãoEvasão
DescriçãoDescrição
A evasão escolar ocorre por motivos geralmente atribuídos àsA evasão escolar ocorre por motivos geralmente atribuídos às
dificuldades financeiras, ao ingresso prematuro no mercado dedificuldades financeiras, ao ingresso prematuro no mercado de
trabalho, à troca de domicílio, à doença, à falta de interesse dotrabalho, à troca de domicílio, à doença, à falta de interesse do
aluno ou de seus responsáveis, às dificuldades de acesso àaluno ou de seus responsáveis, às dificuldades de acesso à
escola, aos problemas domésticos, à separação dos pais ou àescola, aos problemas domésticos, à separação dos pais ou à
reprovação do aluno. Mesmo assim, pontuando os aspectosreprovação do aluno. Mesmo assim, pontuando os aspectos
mencionados anteriormente, damos ênfase para que os alunosmencionados anteriormente, damos ênfase para que os alunos
devam ser entusiasmados e estimulados a manterem suadevam ser entusiasmados e estimulados a manterem sua
autoestima, e mesmo enfrentando dificuldades adversas, seremautoestima, e mesmo enfrentando dificuldades adversas, serem
motivados a jamais abandonarem seus objetivos, conformemotivados a jamais abandonarem seus objetivos, conforme
preconiza o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educaçãopreconiza o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, à cerca da igualdade de acesso e permanência do alunoNacional, à cerca da igualdade de acesso e permanência do aluno
na escola. Ao adotar certas práticas possíveis, como a postura dona escola. Ao adotar certas práticas possíveis, como a postura do
professor, a promoção da interdisciplinaridade entre as basesprofessor, a promoção da interdisciplinaridade entre as bases
tecnológicas e os componentes, talvez consigamos a redução dotecnológicas e os componentes, talvez consigamos a redução do
índice de evasão nos módulos mencionados acima. No ano deíndice de evasão nos módulos mencionados acima. No ano de
2020, além das razões apresentadas acima, dois fatores2020, além das razões apresentadas acima, dois fatores
representaram as principais causas da evasão escolar: 1. Alunosrepresentaram as principais causas da evasão escolar: 1. Alunos
que não se adaptaram às aulas remotas, optando por trancar oque não se adaptaram às aulas remotas, optando por trancar o
curso e retornar somente com as aulas presenciais; 2. Condiçãocurso e retornar somente com as aulas presenciais; 2. Condição
precária por parte do aluno para se dedicar a aula remota (faltaprecária por parte do aluno para se dedicar a aula remota (falta
de equipamento, internet ou falta de um ambiente domésticode equipamento, internet ou falta de um ambiente doméstico
propício à aprendizagem.propício à aprendizagem.

DenominaçãoDenominação Demanda do Vestibulinho X VisibilidadeDemanda do Vestibulinho X Visibilidade
DescriçãoDescrição
Existem fraquezas na divulgação do Vestibulinho. As práticas deExistem fraquezas na divulgação do Vestibulinho. As práticas de
divulgação ainda não foram atingidas, com êxito. O trabalho dodivulgação ainda não foram atingidas, com êxito. O trabalho do
marketing é contemplado como ferramenta, ainda falha em nossomarketing é contemplado como ferramenta, ainda falha em nosso
processo. Precisa-se ainda de construção de planos de informaçãoprocesso. Precisa-se ainda de construção de planos de informação
que sustente o endomarketing, ou seja, a equipe docente precisaque sustente o endomarketing, ou seja, a equipe docente precisa
estar a par do que acontece em todos os cursos, podendo assim,estar a par do que acontece em todos os cursos, podendo assim,
melhorara a visibilidade do Vestibulinho, divulgando-o. Neste anomelhorara a visibilidade do Vestibulinho, divulgando-o. Neste ano
de 2020 iniciou-se de forma mais intensa a divulgação atravésde 2020 iniciou-se de forma mais intensa a divulgação através
das Redes Sociais da Etec, realizando lives e divulgando-as nodas Redes Sociais da Etec, realizando lives e divulgando-as no
Facebook, Instagram e canal do Youtube. Essa divulgação contouFacebook, Instagram e canal do Youtube. Essa divulgação contou
com a participação de diferentes membros da comunidadecom a participação de diferentes membros da comunidade
escolar: direção, funcionários, coordenadores, professores, alunosescolar: direção, funcionários, coordenadores, professores, alunos
e alunos egressos. Esta estratégia é assertiva, pois vai gerandoe alunos egressos. Esta estratégia é assertiva, pois vai gerando
um acervo sobre os cursos ofertados pela escola, assim como,um acervo sobre os cursos ofertados pela escola, assim como,
orienta os possíveis candidatos sobre o Mercado de Trabalho, aorienta os possíveis candidatos sobre o Mercado de Trabalho, a
matriz curricular, ingresso ao sistema de estudo.matriz curricular, ingresso ao sistema de estudo.

DenominaçãoDenominação Recursos TecnológicosRecursos Tecnológicos
DescriçãoDescrição
Muitos laboratórios de informática apresentam necessidades deMuitos laboratórios de informática apresentam necessidades de
atualização de recursos e ampliação da capacidade de acesso àatualização de recursos e ampliação da capacidade de acesso à
internet, muitas vezes, prejudicando o desempenho discente einternet, muitas vezes, prejudicando o desempenho discente e
desenvolvimento das aulas.desenvolvimento das aulas.
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OportunidadeOportunidade
DenominaçãoDenominação LocalizaçãoLocalização
DescriçãoDescrição
Estamos localizados entre dois Teminais Metropolitanos de ônibusEstamos localizados entre dois Teminais Metropolitanos de ônibus
(Terminal São Matheus e Terminal Sapopemba) e em frente à(Terminal São Matheus e Terminal Sapopemba) e em frente à
Estação do Monotrilho Fazenda da Juta. A Etec está localizada emEstação do Monotrilho Fazenda da Juta. A Etec está localizada em
torno de condomínios da CDHU, em uma região bastantetorno de condomínios da CDHU, em uma região bastante
populosa, em um bairro considerado dormitório, portanto compopulosa, em um bairro considerado dormitório, portanto com
poucas opções para cultura, lazer, trabalho e estudo técnico.poucas opções para cultura, lazer, trabalho e estudo técnico.

DenominaçãoDenominação Ascensão na área de GestãoAscensão na área de Gestão
DescriçãoDescrição
A ascensão da prestação de serviços na área de gestão emA ascensão da prestação de serviços na área de gestão em
Administração, Marketing, Eventos, Contabilidade, ServiçosAdministração, Marketing, Eventos, Contabilidade, Serviços
Jurídicos, Recursos Humanos e Logística, criando oportunidadesJurídicos, Recursos Humanos e Logística, criando oportunidades
de estágios aos nossos alunos e empregabilidade aos futurosde estágios aos nossos alunos e empregabilidade aos futuros
egressos.egressos.

DenominaçãoDenominação Construção do MonotrilhoConstrução do Monotrilho
DescriçãoDescrição
A inauguração da linha do monotrilho do metrô Estação FazendaA inauguração da linha do monotrilho do metrô Estação Fazenda
da Juta, passando pela Av. Sapopemba é uma grandeda Juta, passando pela Av. Sapopemba é uma grande
oportunidade, pois facilitará o acesso de várias regiões da cidadeoportunidade, pois facilitará o acesso de várias regiões da cidade
até a Unidade Escolar, que tem a Estação Fazenda da Juta vizinhaaté a Unidade Escolar, que tem a Estação Fazenda da Juta vizinha
a Etec. Ainda não é possível verificar o impacto deste item, poisa Etec. Ainda não é possível verificar o impacto deste item, pois
tão logo entrou em funcionamento, ocorreu o cenário pandêmico.tão logo entrou em funcionamento, ocorreu o cenário pandêmico.

DenominaçãoDenominação Convênios com Empresas Convênios com Empresas 
DescriçãoDescrição
A realização de convênios com empresas de modo a facilitar aA realização de convênios com empresas de modo a facilitar a
inclusão dos alunos no mercado de trabalho, buscando também oinclusão dos alunos no mercado de trabalho, buscando também o
aprimoramento técnico através das experiências práticas em suasaprimoramento técnico através das experiências práticas em suas
áreas de atuação. Desenvolvimento da Região - O alto índice deáreas de atuação. Desenvolvimento da Região - O alto índice de
desenvolvimento da região leste na cidade de São Paulo onde adesenvolvimento da região leste na cidade de São Paulo onde a
Etec está inserida.Etec está inserida.

AmeaçaAmeaça
DenominaçãoDenominação DESEMPREGODESEMPREGO
DescriçãoDescrição
O auto índice de desemprego no país, acaba sendo uma ameaça,O auto índice de desemprego no país, acaba sendo uma ameaça,
quando pensamos que muitos de nossos alunos muitas vezes nãoquando pensamos que muitos de nossos alunos muitas vezes não
tem como vir para a escola, aumentando a evasão. Em umtem como vir para a escola, aumentando a evasão. Em um
contexto de aulas remotas, muitos alunos não tem equipamentocontexto de aulas remotas, muitos alunos não tem equipamento
ou internet para participar das aulas.ou internet para participar das aulas.
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DenominaçãoDenominação EVASÃO ESCOLAR EVASÃO ESCOLAR 
DescriçãoDescrição
A evasão escolar é um grande desafio para a Unidade Escolar. AsA evasão escolar é um grande desafio para a Unidade Escolar. As
causas da evasão escolar são variadas, incluem as condiçõescausas da evasão escolar são variadas, incluem as condições
socioeconômicas, culturais, geográficas ou mesmo questõessocioeconômicas, culturais, geográficas ou mesmo questões
referentes as deficiências que o aluno traz do ensino básico,referentes as deficiências que o aluno traz do ensino básico,
podem ser apontadas como causas possíveis para a evasãopodem ser apontadas como causas possíveis para a evasão
escolar.escolar.

PrioridadePrioridade
DenominaçãoDenominação 5) Ampliação das Fontes de Pesquisa do5) Ampliação das Fontes de Pesquisa do

Acervo BibliográficoAcervo Bibliográfico
DescriçãoDescrição
Cursos e quantidade de livros no acervo hoje: Habilitação -Cursos e quantidade de livros no acervo hoje: Habilitação -
Técnico em Alimentos Título: 43 ; Exemplares: 73 Habilitação -Técnico em Alimentos Título: 43 ; Exemplares: 73 Habilitação -
Técnico em Eventos Título: 1 ; Exemplares: 1 Habilitação - TécnicoTécnico em Eventos Título: 1 ; Exemplares: 1 Habilitação - Técnico
em Desenvolvimento de Sistemas Título: 125 ; Exemplares: 384em Desenvolvimento de Sistemas Título: 125 ; Exemplares: 384

DenominaçãoDenominação 4) Mídias sociais (Divulgação do4) Mídias sociais (Divulgação do
Vestibulinho)Vestibulinho)

DescriçãoDescrição
Fortalecer a utilização de mídias sociais para melhorar aFortalecer a utilização de mídias sociais para melhorar a
comunicação e divulgação da escola utilizando redes sociais comocomunicação e divulgação da escola utilizando redes sociais como
Facebook, Instagram e Youtube, mantendo-os atualizados. AlémFacebook, Instagram e Youtube, mantendo-os atualizados. Além
de utilizá-las com principais ferramentas para a divulgação dode utilizá-las com principais ferramentas para a divulgação do
Vestibulinho, realização de lives com professores especialistas aVestibulinho, realização de lives com professores especialistas a
fim de disponibilizar materiais digitais para consultas futuras.fim de disponibilizar materiais digitais para consultas futuras.

DenominaçãoDenominação 3) Utilizar ferramentas tecnológicas para3) Utilizar ferramentas tecnológicas para
viabilizar a comunicaçãoviabilizar a comunicação

DescriçãoDescrição
Utilizar grupos de conversa além dos emails institucionais paraUtilizar grupos de conversa além dos emails institucionais para
ampliar a disponibilidade de informações, principalmente, àampliar a disponibilidade de informações, principalmente, à
equipe de gestão para que a comunicação seja mais assertiva eequipe de gestão para que a comunicação seja mais assertiva e
eficiente.eficiente.

DenominaçãoDenominação 2) Formação Continuada Docente para2) Formação Continuada Docente para
Recursos Pedagógicos DiferenciadosRecursos Pedagógicos Diferenciados

DescriçãoDescrição
Proporcionar ao longo do ano letivo formação para osProporcionar ao longo do ano letivo formação para os
coordenadores e professores para que possam maximizar o usocoordenadores e professores para que possam maximizar o uso
de recursos pedagógicos diferenciados, a fim de tornar as aulasde recursos pedagógicos diferenciados, a fim de tornar as aulas
mais dinâmicas.mais dinâmicas.

DenominaçãoDenominação 1) Combate à Evasão Escolar1) Combate à Evasão Escolar
DescriçãoDescrição
Realizar busca ativa, de forma permanente, diante doRealizar busca ativa, de forma permanente, diante do
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acompanhamento pedagógico das turmas, dialogar junto àacompanhamento pedagógico das turmas, dialogar junto à
orientação educacional para que possíveis perdas sejam evitadas,orientação educacional para que possíveis perdas sejam evitadas,
além do acolhimento inicial a partir de atividades de integraçãoalém do acolhimento inicial a partir de atividades de integração
discente. Promover, junto aos docentes, espaços de diálogos ediscente. Promover, junto aos docentes, espaços de diálogos e
trocas de experiências para que metodologias diversificadastrocas de experiências para que metodologias diversificadas
sejam compartilhadas a fim de contribuir para o processosejam compartilhadas a fim de contribuir para o processo
pedagógico.pedagógico.

ObjetivoObjetivo
  

Objetivo Geral: Promover o exercício da cidadania, criar e desenvolver, junto à comunidade escolar,Objetivo Geral: Promover o exercício da cidadania, criar e desenvolver, junto à comunidade escolar,
ações, momentos de reflexão e crescimento profissional, priorizando as necessidades da U.E. eações, momentos de reflexão e crescimento profissional, priorizando as necessidades da U.E. e
assim alcançar excelência em seus processos de ensino e aprendizagem.assim alcançar excelência em seus processos de ensino e aprendizagem.

Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:

1)Reduzir o índice de evasão.1)Reduzir o índice de evasão.

1.1) Identificar causas de desmotivação do discente.1.1) Identificar causas de desmotivação do discente.

1.2) Refletir junto ao corpo docente a importância de dialogar com o aluno possíveis pontos a1.2) Refletir junto ao corpo docente a importância de dialogar com o aluno possíveis pontos a
melhorar nas metodologias e práticas na sala de aula, para que esta atenda as reais necessidadesmelhorar nas metodologias e práticas na sala de aula, para que esta atenda as reais necessidades
de cada turma.de cada turma.

1.3) Promover reuniões e capacitações principalmente com os professores ingressantes na unidade1.3) Promover reuniões e capacitações principalmente com os professores ingressantes na unidade
escolar, para uma sistematização de ações.escolar, para uma sistematização de ações.

1.4) Analisar o perfil profissional de cada curso e enxergar as peculiaridades de cada grupo.1.4) Analisar o perfil profissional de cada curso e enxergar as peculiaridades de cada grupo.

2) Divulgar o vestibulinho2) Divulgar o vestibulinho

2.1) Melhorar a comunicação /marketing 2.1) Melhorar a comunicação /marketing 

2.2) Desenvolver um programa de divulgação periódica de materiais das áreas dos cursos2.2) Desenvolver um programa de divulgação periódica de materiais das áreas dos cursos
veiculados em grande mídia.veiculados em grande mídia.

3) Promover campanhas para ampliar o acervo da biblioteca.3) Promover campanhas para ampliar o acervo da biblioteca.

3.1) Promover Parcerias com Livrarias, Editoras e outras Unidades Escolares.3.1) Promover Parcerias com Livrarias, Editoras e outras Unidades Escolares.

3.2) Solicitar ao Centro Paula Souza alguns livros para comprar.3.2) Solicitar ao Centro Paula Souza alguns livros para comprar.

3.3) Pontuar para os professores a importância da pesquisa contínua na biblioteca.3.3) Pontuar para os professores a importância da pesquisa contínua na biblioteca.

3.4) Criar um acervo digital e disponibilizar na web (site da escola), bem como, desenvolver uma3.4) Criar um acervo digital e disponibilizar na web (site da escola), bem como, desenvolver uma
plataforma para inserção dos TCCs digitalizados.plataforma para inserção dos TCCs digitalizados.
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4) Praticar o uso das ferramentas tecnológicas na comunicação.4) Praticar o uso das ferramentas tecnológicas na comunicação.

4.1) Desenvolver melhoras na comunicação organizacional, com métodos participativos e conjunto a4.1) Desenvolver melhoras na comunicação organizacional, com métodos participativos e conjunto a
todos os setores.todos os setores.

4.2) Perceber o cenário digital como ferramenta facilitadora.4.2) Perceber o cenário digital como ferramenta facilitadora.

4.3) Constituir comunicação dialógica e participativa com as mídias sociais.4.3) Constituir comunicação dialógica e participativa com as mídias sociais.

4.4) Melhorar a comunicação interna aluno-professor e professor-equipe de direção.4.4) Melhorar a comunicação interna aluno-professor e professor-equipe de direção.

5) Promover formação aos docentes para o uso de recursos pedagógicosdiferenciados.5) Promover formação aos docentes para o uso de recursos pedagógicosdiferenciados.

MetaMeta
DenominaçãoDenominação Acompanhar e orientar os docentes quantoAcompanhar e orientar os docentes quanto

ao uso de recursos pedagógicosao uso de recursos pedagógicos
diferenciados utilizados nas aulas práticasdiferenciados utilizados nas aulas práticas
de 100% dos cursos modulares noturnos,de 100% dos cursos modulares noturnos,
fomentando a recuperação das lacunas defomentando a recuperação das lacunas de
aprendizagem, ofertados na Etec deaprendizagem, ofertados na Etec de
Sapopemba e nas Classes DescentralizadasSapopemba e nas Classes Descentralizadas
CEU Sapopemba e EE Stefan Zweig , bemCEU Sapopemba e EE Stefan Zweig , bem
como a melhoria de 10%, em relação ao anocomo a melhoria de 10%, em relação ao ano
de 2020, no resultado do sucesso escolarde 2020, no resultado do sucesso escolar
destas turmas supracitadas, durante o anodestas turmas supracitadas, durante o ano
de 2021.de 2021.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Proporcionar aos docentes formação continuada com foco no usoProporcionar aos docentes formação continuada com foco no uso
de recursos pedagógicos diferenciados que promovam métodos,de recursos pedagógicos diferenciados que promovam métodos,
técnicas e estratégias a serem aplicados nas aulas práticas.técnicas e estratégias a serem aplicados nas aulas práticas.

DenominaçãoDenominação Aumentar em 10% o índice de inscritos noAumentar em 10% o índice de inscritos no
vestibulinho até 2025, com base nos dadosvestibulinho até 2025, com base nos dados
do 1º semestre de 2020 sendo 2% ao ano.do 1º semestre de 2020 sendo 2% ao ano.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
Acreditamos que a visibilidade está ligada ao número de inscritosAcreditamos que a visibilidade está ligada ao número de inscritos
no vestibulinho, certamente o boca a boca também tem um fatorno vestibulinho, certamente o boca a boca também tem um fator
relevante. Quanto maior número de inscritos no vestibulinhorelevante. Quanto maior número de inscritos no vestibulinho
maior o número de pessoas que passam a conhecer a Etec emaior o número de pessoas que passam a conhecer a Etec e
melhoramos a formação das pessoas da região. Modularesmelhoramos a formação das pessoas da região. Modulares
Administração : 5,00% Administração EAD -1,78% Alimentos -Administração : 5,00% Administração EAD -1,78% Alimentos -
2,40% Desenvolvimento de Sistemas - 3,08% Marketing - 2,38%2,40% Desenvolvimento de Sistemas - 3,08% Marketing - 2,38%
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Mtec: Administração manhã- 6,68% tarde - 1,75% AlimentosMtec: Administração manhã- 6,68% tarde - 1,75% Alimentos
manhã 2,15% tarde 1,28% Desenvolvimento de Sistemas manhã -manhã 2,15% tarde 1,28% Desenvolvimento de Sistemas manhã -
5,50 Marketing - tarde 2,00%5,50 Marketing - tarde 2,00%

DenominaçãoDenominação Ampliar em 15% a utilização das mídiasAmpliar em 15% a utilização das mídias
sociais da escola, utilizando recursossociais da escola, utilizando recursos
tecnológicos, até 2023, comparado com ostecnológicos, até 2023, comparado com os
dados de 2020, sendo 5% ao ano.dados de 2020, sendo 5% ao ano.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
Desde que priorizamos o trabalho com as redes sociais, estamosDesde que priorizamos o trabalho com as redes sociais, estamos
crescendo dia a dia. Observamos que o Twitter hoje já não é tãocrescendo dia a dia. Observamos que o Twitter hoje já não é tão
acessado pelo nosso público. Priorizaremos em 2021 o Facebook,acessado pelo nosso público. Priorizaremos em 2021 o Facebook,
Instagram e o WhatsApp. Dados apresentados pelo número deInstagram e o WhatsApp. Dados apresentados pelo número de
seguidores: Twitter em 2019: 237 seguidores, Instagram emseguidores: Twitter em 2019: 237 seguidores, Instagram em
2018: 1333 seguidores, Facebook em 2018: 7115 seguidores.2018: 1333 seguidores, Facebook em 2018: 7115 seguidores.
Twitter em 2020: 258 seguidores, Instagram em 2020: 2010Twitter em 2020: 258 seguidores, Instagram em 2020: 2010
seguidores, Facebook em 2020: 7989 seguidores.seguidores, Facebook em 2020: 7989 seguidores.

DenominaçãoDenominação Ampliar em 10%, o acervo da biblioteca noAmpliar em 10%, o acervo da biblioteca no
que tange obras literárias específicas paraque tange obras literárias específicas para
os cursos de: Alimentos, Desenvolvimentoos cursos de: Alimentos, Desenvolvimento
de Sistemas, Eventos, até 2022 com basede Sistemas, Eventos, até 2022 com base
nos dados de 2019, considerando umnos dados de 2019, considerando um
aumento de 5% ao ano.aumento de 5% ao ano.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
Para um desenvolvimento quantitativo e qualitativo do acervo daPara um desenvolvimento quantitativo e qualitativo do acervo da
Biblioteca Etec de Sapopemba, projetamos um aumento de 10%Biblioteca Etec de Sapopemba, projetamos um aumento de 10%
nos títulos e exemplares dos livros direcionados aos seguintesnos títulos e exemplares dos livros direcionados aos seguintes
cursos: Técnico de alimentos, Técnico em Desenvolvimento decursos: Técnico de alimentos, Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas e Técnico em Eventos. A projeção baseia-se de acordoSistemas e Técnico em Eventos. A projeção baseia-se de acordo
com o número total dos livros técnicos e distribuindo de formacom o número total dos livros técnicos e distribuindo de forma
equilibrada entre as 3 áreas técnicas. Projeção 10% = 17 títulos eequilibrada entre as 3 áreas técnicas. Projeção 10% = 17 títulos e
46 exemplares46 exemplares

DenominaçãoDenominação Promover ao menos três formaçõesPromover ao menos três formações
pedagógicas para os docentes no período depedagógicas para os docentes no período de
um ano que incluam o uso de recursosum ano que incluam o uso de recursos
pedagógicos diferenciados.pedagógicos diferenciados.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Promover a formação docente é uma das ações primordiais daPromover a formação docente é uma das ações primordiais da
coordenação pedagógica que impacta diretamente nocoordenação pedagógica que impacta diretamente no
desenvolvimento da U.E, sendo duas no primeiro semestre e umadesenvolvimento da U.E, sendo duas no primeiro semestre e uma
no segundo semestre.no segundo semestre.
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ProjetosProjetos
DenominaçãoDenominação Projeto de Orientação e Apoio EducacionalProjeto de Orientação e Apoio Educacional

da Etec de Sapopemba - 2021da Etec de Sapopemba - 2021
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS MOURAMARIA APARECIDA DOS SANTOS MOURA

InícioInício 2021-02-01 00:00:002021-02-01 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Projeto de Orientação e Apoio Educacional da Etec de SapopembaProjeto de Orientação e Apoio Educacional da Etec de Sapopemba
- 2021- tem como foco principal concentrar esforços na- 2021- tem como foco principal concentrar esforços na
recuperação das lacunas de aprendizagem com as necessáriasrecuperação das lacunas de aprendizagem com as necessárias
intervenções pedagógicas, realizadas pela Orientaçãointervenções pedagógicas, realizadas pela Orientação
Educacional. O objetivo será acompanhar a utilização de recursosEducacional. O objetivo será acompanhar a utilização de recursos
pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas de 100%pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas de 100%
dos cursos modulares período noturno, visando a melhoria dodos cursos modulares período noturno, visando a melhoria do
sucesso escolar, do Estado, em 10% em relação ao ano de 2020.sucesso escolar, do Estado, em 10% em relação ao ano de 2020.
Visa a construção das competências previstas no Plano de CursoVisa a construção das competências previstas no Plano de Curso
dos cursos técnicos modulares oferecidos na Etec de Sapopemba.dos cursos técnicos modulares oferecidos na Etec de Sapopemba.
Sua execução justifica-se, visto que a pandemia de Coronavírus -Sua execução justifica-se, visto que a pandemia de Coronavírus -
Covid 19 e a consequente suspensão das aulas presenciaisCovid 19 e a consequente suspensão das aulas presenciais
criaram um modelo de ensino ofertado de maneira remota. Nessecriaram um modelo de ensino ofertado de maneira remota. Nesse
novo quadro, a escola redirecionou suas práticas e estratégiasnovo quadro, a escola redirecionou suas práticas e estratégias
pedagógicas para não prejudicar a aprendizagem dos alunospedagógicas para não prejudicar a aprendizagem dos alunos
durante esse período. Para tanto, o fundamento principal serádurante esse período. Para tanto, o fundamento principal será
trabalhar as lacunas e dificuldades de aprendizagem dotrabalhar as lacunas e dificuldades de aprendizagem do
estudante, utilizar estratégias metodológicas de ensino eestudante, utilizar estratégias metodológicas de ensino e
avaliações diversificadas, estratégias de recuperação contínua,avaliações diversificadas, estratégias de recuperação contínua,
reuniões constantes com a equipe pedagógica e com osreuniões constantes com a equipe pedagógica e com os
discentes, mesmo que remotamente, acompanhamento dediscentes, mesmo que remotamente, acompanhamento de
relatórios extraídos do sistema para acompanhar a frequência erelatórios extraídos do sistema para acompanhar a frequência e
rendimento dos alunos . Desta forma, espera-se que ao final dorendimento dos alunos . Desta forma, espera-se que ao final do
projeto promover uma aprendizagem diferenciada em busca doprojeto promover uma aprendizagem diferenciada em busca do
sucesso escolar e do desenvolvimento integral dos alunos onde ossucesso escolar e do desenvolvimento integral dos alunos onde os
docentes façam uso de recursos pedagógicos diversificados edocentes façam uso de recursos pedagógicos diversificados e
diferenciados nas aulas práticas evitando assim, que os alunosdiferenciados nas aulas práticas evitando assim, que os alunos
abandonem o curso por falta de informação, interesse ou porabandonem o curso por falta de informação, interesse ou por
dificuldade em acompanhar as metodologias utilizadas pelosdificuldade em acompanhar as metodologias utilizadas pelos
professores.professores.

DenominaçãoDenominação Projeto de Coordenação Pedagógica da EtecProjeto de Coordenação Pedagógica da Etec
de Sapopemba - 2021de Sapopemba - 2021

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

SAMIRA DA COSTA ROSASAMIRA DA COSTA ROSA

InícioInício 2021-02-01 00:00:002021-02-01 00:00:00
FimFim 2022-01-31 00:00:002022-01-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
O projeto de gestão pedagógica da Etec de Sapopemba 2021 estáO projeto de gestão pedagógica da Etec de Sapopemba 2021 está
voltado para o desenvolvimento das atividades pedagógicasvoltado para o desenvolvimento das atividades pedagógicas
diferenciadas nas aulas práticas dos cursos modulares do períododiferenciadas nas aulas práticas dos cursos modulares do período
noturno na Etec de Sapopemba ( Administração, Alimentos enoturno na Etec de Sapopemba ( Administração, Alimentos e
Marketing), Classe Descentralizada CEU Sapopemba (Marketing), Classe Descentralizada CEU Sapopemba (
Contabilidade e Eventos) e EE Stefan Zweig (Logística e RecursosContabilidade e Eventos) e EE Stefan Zweig (Logística e Recursos
Humanos) . Além disso, pretende-se recuperar as lacunas deHumanos) . Além disso, pretende-se recuperar as lacunas de
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aprendizagem e aumentar a taxa de aprovação em 10%. É certoaprendizagem e aumentar a taxa de aprovação em 10%. É certo
que o processo educacional do ano de 2020 foi atípico, visto aque o processo educacional do ano de 2020 foi atípico, visto a
necessidade de adaptação de componentes curriculares práticosnecessidade de adaptação de componentes curriculares práticos
em ambiente virtual, logo a orientação aos docentes quanto aosem ambiente virtual, logo a orientação aos docentes quanto aos
trabalhos integrados e recursos pedagógicos diversificados setrabalhos integrados e recursos pedagógicos diversificados se
mostram como ações de extrema importância frente àsmostram como ações de extrema importância frente às
necessidades de recuperação das lacunas de aprendizagem enecessidades de recuperação das lacunas de aprendizagem e
atendimento à proposta de melhoria do sucesso escolar. Paraatendimento à proposta de melhoria do sucesso escolar. Para
tanto, diversas ações voltadas ao acompanhamento e orientaçãotanto, diversas ações voltadas ao acompanhamento e orientação
docentes serão realizadas, tais como encontros virtuais, formaçãodocentes serão realizadas, tais como encontros virtuais, formação
continuada, orientação sobre o plano de trabalho docente e planocontinuada, orientação sobre o plano de trabalho docente e plano
de orientação para aprendizagem remota, fomento de projetosde orientação para aprendizagem remota, fomento de projetos
interdisciplinares, acompanhamento dos registros no sistemainterdisciplinares, acompanhamento dos registros no sistema
acadêmico, dentre outras ações necessárias para sanar asacadêmico, dentre outras ações necessárias para sanar as
lacunas de aprendizagem e que contribuam com o sucessolacunas de aprendizagem e que contribuam com o sucesso
escolar. Com a execução deste projeto espera-se acompanhar eescolar. Com a execução deste projeto espera-se acompanhar e
orientar 100% dos docentes da Unidade Escolar na construção eorientar 100% dos docentes da Unidade Escolar na construção e
desenvolvimento de recursos pedagógicos diferenciadosdesenvolvimento de recursos pedagógicos diferenciados
utilizados nas aulas práticas e aumentar em 10% a taxa deutilizados nas aulas práticas e aumentar em 10% a taxa de
aprovação nos cursos modulares do período noturno da Sede eaprovação nos cursos modulares do período noturno da Sede e
Classes Descentralizadas.Classes Descentralizadas.

DenominaçãoDenominação Projeto interdisciplinar de marketingProjeto interdisciplinar de marketing
modularmodular

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ROMEU BASTOS GONCALVES PEREIRAROMEU BASTOS GONCALVES PEREIRA

InícioInício 2020-02-27 00:00:002020-02-27 00:00:00
FimFim 2024-02-27 00:00:002024-02-27 00:00:00
DescriçãoDescrição
O projeto se inicia no primeiro semestre de 2020, os alunosO projeto se inicia no primeiro semestre de 2020, os alunos
estarão separados por equipes de 6 alunos Inter modularesestarão separados por equipes de 6 alunos Inter modulares
(1;2;3) módulos, após sorteio das equipes os participantes(1;2;3) módulos, após sorteio das equipes os participantes
contaram com o auxílio de um professor tutor que vai direcionarcontaram com o auxílio de um professor tutor que vai direcionar
as equipes diante dos objetivos, sempre com um olharas equipes diante dos objetivos, sempre com um olhar
pedagógico e acompanhamento das ações propostas por umapedagógico e acompanhamento das ações propostas por uma
equipe de professores mentores. As equipes terão que fazerequipe de professores mentores. As equipes terão que fazer
atividades de assessoramento, desenvolvimento e consultoriaatividades de assessoramento, desenvolvimento e consultoria
empresarial/social para pequenos comerciantes e profissionaisempresarial/social para pequenos comerciantes e profissionais
liberais da região, estimulando ações de marketing para umliberais da região, estimulando ações de marketing para um
melhor desempenho empresarial e financeiro do assessorado.melhor desempenho empresarial e financeiro do assessorado.

DenominaçãoDenominação Rodas de encontros com ex alunosRodas de encontros com ex alunos
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

MAIRA CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRAMAIRA CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA
RODRIGUESRODRIGUES

InícioInício 2020-05-13 00:00:002020-05-13 00:00:00
FimFim 2024-10-16 00:00:002024-10-16 00:00:00
DescriçãoDescrição
O presente projeto tem o objetivo de aproximar os alunos queO presente projeto tem o objetivo de aproximar os alunos que
estão cursando, com ex alunos que estão no mercado de trabalhoestão cursando, com ex alunos que estão no mercado de trabalho
e/ou graduação com o intuito de diminuir a evasão escolar.e/ou graduação com o intuito de diminuir a evasão escolar.

DenominaçãoDenominação Interdisciplinar LogísticaInterdisciplinar Logística
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Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JOYCE MENDES DA SILVAJOYCE MENDES DA SILVA

InícioInício 2020-02-06 00:00:002020-02-06 00:00:00
FimFim 2024-12-31 00:00:002024-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto visa, a partir de práticas multidisciplinares aplicadasEste projeto visa, a partir de práticas multidisciplinares aplicadas
às situações de simulações da realidade do mercado, tornar asàs situações de simulações da realidade do mercado, tornar as
aulas mais dinâmicas, despertando um maior interesse peloaulas mais dinâmicas, despertando um maior interesse pelo
conteúdo das Bases Tecnológicas por parte do aluno, levando-o àconteúdo das Bases Tecnológicas por parte do aluno, levando-o à
pesquisa e soluções de situação problema, em busca dapesquisa e soluções de situação problema, em busca da
maximização dos ganhos de conhecimento, diminuindo asmaximização dos ganhos de conhecimento, diminuindo as
possíveis discrepâncias no grupo, estimulando a manutenção dopossíveis discrepâncias no grupo, estimulando a manutenção do
discente na escola, e por fim, ampliar a visibilidade do curso nadiscente na escola, e por fim, ampliar a visibilidade do curso na
região.região.

DenominaçãoDenominação Elaboração de Roteiros Pedagógicos com atéElaboração de Roteiros Pedagógicos com até
20% ANP – Alimentos20% ANP – Alimentos

Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

ROBERTO DAVID PEREIRA ALVESROBERTO DAVID PEREIRA ALVES

InícioInício 2021-02-18 00:00:002021-02-18 00:00:00
FimFim 2021-07-25 00:00:002021-07-25 00:00:00
DescriçãoDescrição
Resumo Trata-se de proposta de curso técnicoResumo Trata-se de proposta de curso técnico
concomitante/subsequente ao Ensino Médio, presencial, com atéconcomitante/subsequente ao Ensino Médio, presencial, com até
20% de Ensino Remoto/com Atividades Não Presenciais (ANP). O20% de Ensino Remoto/com Atividades Não Presenciais (ANP). O
desenvolvimento de 20% da carga horária em Ambiente Virtualdesenvolvimento de 20% da carga horária em Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA), conforme o disposto no Art. 26 dade Aprendizagem (AVA), conforme o disposto no Art. 26 da
Resolução CNE/CEB 6/2012 do Conselho Nacional da Educação:Resolução CNE/CEB 6/2012 do Conselho Nacional da Educação:
“Parágrafo único. Respeitados os mínimos previstos de duração e“Parágrafo único. Respeitados os mínimos previstos de duração e
carga horária total, o plano de curso técnico de nível médio podecarga horária total, o plano de curso técnico de nível médio pode
prever atividades não presenciais, até 20% (vinte por cento) daprever atividades não presenciais, até 20% (vinte por cento) da
carga horária diária do curso, desde que haja suporte tecnológicocarga horária diária do curso, desde que haja suporte tecnológico
e seja garantido o atendimento por docentes especialistas ee seja garantido o atendimento por docentes especialistas e
tutores”. A oferta dos componentes curriculares com cargatutores”. A oferta dos componentes curriculares com carga
horária à distância ocorrerá de forma integral, desde que nãohorária à distância ocorrerá de forma integral, desde que não
ultrapasse 20% da carga horária total do currículo do curso. Aultrapasse 20% da carga horária total do currículo do curso. A
educação a distância caracteriza-se pela flexibilidade de tempo eeducação a distância caracteriza-se pela flexibilidade de tempo e
espaço, permitindo ao aluno atingir os objetivos propostos deespaço, permitindo ao aluno atingir os objetivos propostos de
forma autônoma e independente. Para tanto, deverá organizar-seforma autônoma e independente. Para tanto, deverá organizar-se
para construir as competências requeridas no perfil profissionalpara construir as competências requeridas no perfil profissional
de conclusão e nos perfis das qualificações.de conclusão e nos perfis das qualificações.

DenominaçãoDenominação Interdisciplinar de Recursos HumanosInterdisciplinar de Recursos Humanos
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

JOYCE MENDES DA SILVAJOYCE MENDES DA SILVA

InícioInício 2020-02-06 00:00:002020-02-06 00:00:00
FimFim 2024-12-31 00:00:002024-12-31 00:00:00
DescriçãoDescrição
Este projeto visa, a partir de práticas multidisciplinares aplicadasEste projeto visa, a partir de práticas multidisciplinares aplicadas
às situações de simulações da realidade do mercado, tornar asàs situações de simulações da realidade do mercado, tornar as
aulas mais dinâmicas, despertando um maior interesse peloaulas mais dinâmicas, despertando um maior interesse pelo
conteúdo das Bases Tecnológicas por parte do aluno, levando-o àconteúdo das Bases Tecnológicas por parte do aluno, levando-o à
pesquisa e soluções de situação problema, em busca dapesquisa e soluções de situação problema, em busca da
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maximização dos ganhos de conhecimento, diminuindo asmaximização dos ganhos de conhecimento, diminuindo as
possíveis discrepâncias no grupo, estimulando a manutenção dopossíveis discrepâncias no grupo, estimulando a manutenção do
discente na escola.discente na escola.
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