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Plano Plurianual de Gestão 2018 - 2022
 Etec de Araçatuba

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

O Plano Plurianual de Gestão tem uma vigência de cinco anos, com replanejamento, no mínimo, anual. A atualização anual, com inclusão de novos projetos, garante o horizonte permanente
de cinco anos. 

 

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma
nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As
promessas tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 2000)

Município: Araçatuba
INTRODUÇÃO

Nome: ETEC DE ARAÇATUBA
E-mail: etec.aracatuba@etec.sp.gov.br
Telefone: (18) 3625-8677
Endereço: Avenida Prestes Maia,1764 - Jardim Ipanema - Araçatuba/SP - CEP: 16052-045
Homepage: www.etecdearacatuba.com.br
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O Plano Escolar é um dos mais importantes documentos da escola. É por meio dele que  todas as ações imediatas e futuras são organizadas
segundo prioridades e  metas. Ele  vem de encontro aos anseios da comunidade escolar e participa na consolidação, autonomia e eficiência que a
Unidade Escolar necessita para poder atuar com um ensino de qualidade, visando uma ação coletiva, participativa e democrática com a integração
dos diversos segmentos: gestores,  docentes, administrativos, discentes e comunidade. Ao compor o Plano Escolar todo o contexto atual e as
expectativas futuras são considerados e organizados de maneira a orientar ações ao longo de cada período letivo.

A organização e planejamento deste contou com a participação efetiva de todos os setores da Unidade Escolar, o qual foi ouvido e proporcionou as
metas e ações a serem desenvolvidas. O plano buscou, também, atender as orientações da coordenadoria de Ensino Técnico do CEETEPS e as
exigências da Lei de Diretrizes e Bases.

Todas as ações técnicas, administrativas e, sobretudo, didático pedagógicas, que pretendemos implementar nos próximos cinco anos, tem como
foco principal a Missão da Escola Técnica Estadual de Araçatuba : 

“Ser responsável pelo desenvolvimento de potencialidades, pela formação de cidadãos críticos, competentes e conscientes para atuar no mercado
de trabalho, na pesquisa e na disseminação de conhecimentos na sociedade.”

Já o Plano Plurianual de Gestão é ainda mais abrangente. Este não estará pautado no imediato, mas sim no desdobramento de ações que serão
desenvolvidas ao longo de cinco anos.

Neste caso, o Plano Escolar mencionado no início, está inserido no Plano Plurianual de Gestão. Também fazem parte deste documento inúmeras
outras informações que caracterizam sistematicamente a escola, seu público, seus funcionários, e que são apresentadas a fim de mostrar a imagem
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da escola no momento atual e a projeção dessa imagem no decorrer de cinco anos. 

Atualmente, a ETEC de Araçatuba já se consolida na comunidade a qual está inserida como uma escola solidificada, social e pedagogicamente.
Localizada em uma região que não oferta muitos cursos de educação gratuita de nível médio (2 escolas SENAI e SENAC, 1 Instituto Federal) que
somando  não oferecem muitas vagas a uma população estimada de muitos jovens. Em relação à educação o município apresenta no censo
demográfico de 2010, 61,35% da população de 18 a 24 anos com pelo menos o ensino médio completo, segundo dados IBGE(2010) a escola,
desde sua implementação, vem gradativamente oferecendo educação gratuita de qualidade a comunidade, ofertando ao mercado de trabalho
profissionais qualificados para atender as necessidades do mercado , além de instrumentalizar os alunos concluintes do Ensino Médio regular para
ingresso em várias universidades públicas  e particulares pelo pais, resultado, principalmente, dos bons índices obtidos por esses discentes na prova
que mede as competências e habilidades adquiridas no Ensino Médio – ENEM.[1]

 

 

Desse modo, entendendo a necessidade regional de ofertar formação continuada e básica a população é que a escola tem grande importância ,
dentro dessa realidade social e cultural. 

 

  

[1] No último boletim de resultados ENEM, em 2015, a ETEC de Araçatuba foi a escola pública com  melhor desempenho do ENEM
em Araçatuba. Ficando em 3º lugar entre as escolas da cidade, no que diz respeito a média das provas objetivas e também em 3º
lugar em redação. FONTE: G1 Notícias. Disponível em: . Acesso em: 04/10/2016.

Entre as cidades da região, foi a única pública no "top 20" das redações, ficando em 11º lugar das 80 instituições das escolas
públicas e privadas. FONTE: Folha da região. Disponível em:  Acesso em: 15/032016. 

  

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/#_ftn1
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PARTICIPANTES

Diretor

Antonio da Silva Nunes Neto

Conselho de Escola

 Nome Segmento que representa Etapas do processo
I II III IV

 Antonio da Silva Nunes Neto Diretor de Escola

 Diana Yumi Tanaka Hagui Diretor de Serviços Administrativos   

 Karla M. de Castro Zepponi Representante das instituições auxiliares   

 Neila Graziela e Oliveira Assistente Administrativo   

 Viviane Nabor Vespúcio Bis Coordenação de Área Resp. pelo Núcleo de
Gestão Pedagógica

Outros Colaboradores

Nome Função/Cargo Etapas do processo
I II III IV

 Antonio da Silva Nunes Neto Diretor de Escola

 Carlos Domingues Granja Coordenador do Técnico em Informática para
Internet

 Carlos Fábio Martins Coordenador de prédio

 Celso de Carvalho Lima ATA I

 Diego Garcia Mathias Coordenador do Técnico em Contabilidade

 Francisco Augusto Alves Lopes Professor I

 Gabriela Rubbio Pozza Carrasco Coordenadora de CD

 Karla Meira de Castro Zepponi Coordenadora do Técnico em Farmácia

 Lucimara Gonçalves Ferreira Docente e orientadora educacional

 Osvair Souto Fonzar Coordenador de prédio

 Priscila da Paixão Yamada Auxiliar Administrativo
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 Rodrigo Albino Coordenador do Técnico em Informática e Téc.
em Manutenção

 Rodrigo Roberto Ferarreze Coordenador do Técnico em Administração

 Viviane Nabor Vespúcio Bis Gestora Pedagógica

 Washington L. T. dos Santos Coordenador do Técnico em Química

Legenda das etapas

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

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

O projeto Político-Pedagógico (PPP) é uma construção coletiva a partir de demandas reais apontadas por professores, alunos, pais, gestores e
comunidade em geral. Nesse processo, a escola constrói autonomia, ganha segurança para alcançar seus objetivos e para enfrentar os desafios
postos pela sociedade.

Baseando-se em princípios pedagógicos, a totalidade das nossas ações é sempre desenvolvida, sem perder de vista que essa é uma tarefa de toda
comunidade escolar, pois cada elemento desse sistema possui seu grau de responsabilidade ética, social, política e profissional, sem o qual não
obteríamos os resultados positivos que estamos conseguindo ao longo dos últimos anos, evidenciados em rendimentos de aprendizagens dentro e
fora da nossa Unidade Escolar – avaliações externas e também nas ações solidárias desenvolvidas a partir de projetos de combate a intolerância
social e racial (Semana da Consciência Negra e Projetos de Arrecadação de Alimentos e Material de Higiene e Limpeza, Palestra de Inclusão
Social), de uma educação solidária (Projetos de Monitorias, em que há a cooperação aluno-aluno), de respeito ao meio ambiente (Semana da Água
e Projetos da PROJETEC), de atitude ética e valorização das relações interpessoais (Festa das Crianças, Outubro Rosa, Novembro Azul e
Campanha do Agasalho), dentre outras ações e eventos em que a interação escola-familia-comunidade é sempre levada em consideração (Festa
Junina). Dessa maneira, em conformidade com a legislação e mantendo o compromisso educacional atemporal, a Etec de Araçatuba propõe: 

● A formação de cidadãos autônomos e críticos com capacidade de argumentação sólida e embasada em pensamentos lógicos;

● Oferecer ensino de qualidade propiciando uma aprendizagem significativa, atualizada e eficaz que prepare alunos competentes, éticos e
comprometidos com o meio ambiente;

● Fornecer uma formação  profunda e abrangente (extrapolando a cultura de concursos/vestibulares), que dê ao aluno as condições para que ele
possa fazer ótimas escolhas pessoais e profissionais;

● Promover a integração escola/família/sociedade em uma visão globalizada da história de vida do educando;
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● Proporcionar ao educando a capacidade de interagir e influenciar no meio em que vive com criticidade, autonomia e organização visando um
cidadão mais consciente e mais responsável;

● Integrar as novas tecnologias de modo que ele conheça, aprenda a usar com ética, e faça parte de sua vida;

●Contribuir para o desenvolvimento de todo o potencial do educando na cooperação, na solidariedade cujos resultados é de uma  maior participação
nos ideais de liberdade, justiça, responsabilidade e cidadania. 

 

CAMPANHA DO AGASALHO/2017 

 

 

GINCANA SOLIDÁRIA/2017 
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PALESTRA SOBRE INCLUSÃO SOCIAL - SETEMBRO VERDE/2017 

 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

 

A Unidade Escolar adota como modelo pedagógico o cognitivo-interacionista, que trabalha com o conceito de conhecimento transmitido em uma
base de raciocínio dedutivo, associado ao método indutivo da construção do entendimento e na interação do aluno com o objeto do conhecimento.
Nessa prespectiva pedagógica, o aluno é visto como agente, protagonista de sua aprendizagem e, não somente, mediado pela orientação e
intervenção do professor.

Desse modo, fica evidente a substituição da emancipação de matérias desvinculadas entre si, no intuito de proporcionar cada vez mais aos nossos
educandos uma aprendizagem significativa e autônoma, que associa conhecimentos teóricos aos conhecimentos práticos e aos conhecimentos
éticos e morais, de modo a favorecer o crescimento pleno do aluno, de formação integral, e não apenas de maneira conteudista, segregada.

Esse modelo pedagógico é pautado na interdisciplinaridade, contribuindo com as aprendizagens significativas, por nós almejadas, levando os alunos
as diferentes e complementares ações pedagógicas. As práticas educativas são sintonizadas, principalmente, por Projetos e atividades, em que os
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alunos são os agentes transmissores e articuladores dos mesmos, sob a orientação de um professor responsável.

Assim, todos os cursos oferecidos pela Etec de Araçatuba têm como princípio a aprendizagem focada no educando (ser protagonista) e se propõe
com o corpo docente e discente a executar, de maneira continua uma:

● Formação profissional de qualidade, tendo em vista o competitivo mercado de trabalho;

● O desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipe;

● A absorção plena das competências e habilidades adquiridas e desenvolvidas, com capacidade de se adaptar às mudanças;

● O exercício da ética no sentido profissional, social, cultural e nas diversidades e valores;

● Autoavaliação.

 

ESPECIFICIDADES DE CADA CURSO
 

A Etec de Araçatuba  oferece atualmente à comunidade a qual está inserida três modalidades de ensino, ofertadas de acordo com as necessidades
de demanda de nosso entorno (pesquisas opinativas, localização geográfica, atividades econômicas e produtivas) e de nossos recursos físicos,
financeiros e humanos (formação docente), a saber:

 1- Ensino Médio:

Ensino médio regular ofertado no período matutino disponibilizando 80 vagas divididas em duas turmas com 40 alunos.

A proposta curricular é estruturada de modo a abranger a orientação das Diretrizes Nacionais Curriculares, que propõem um currículo:

focado nas competências básicas

organizado por área de conhecimento

estruturado a partir de princípios pedagógicos da contextualização – relação teoria e prática, e interdisciplinaridade – e diálogo entre os

conhecimentos.

 

Atendendo o artigo 35 da LDB o mesmo tem como finalidades:
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I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento
crítico;

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos.

As atividades desenvolvidas procuram sempre uma junção teoria-prática principalmente por meio de atividades interdisciplinares e significativas
(projetos).

Além das salas de aula equipadas com recursos multimídia (computador e projetor), também são realizadas práticas educacionais nos laboratórios
de informática (duas salas com 20 computadores cada), para atividades que necessitem esse recurso, no laboratório de fisico-química e na quadra
poliesportiva coberta.

Os componentes curriculares de Sociologia e Filosofia já fazem parte da organização curricular na Base Nacional Comum e estão assim distribuidos:
sendo 01 aula na 1ª série, 01 aula na 2ª série e 01 aula na 3ª série . Já o componente de Língua Espanhola é ofertado pelo (CEL)  Centro de
Estudos de Línguas da cidade, que oferece disponibilidade de horários e dias para nossos alunos. No ano de 2018 a disciplina projeto para as 2ª
séries é Desenvolvimento Local - Trabalho e Práticas Sociais e para as 3ª séries é Ações de Defesa e  Proteção ao Meio Ambiente.

 

Desde o incio do oferecimento do ensino médio na unidade escolar , sua

demanda vem crescendo,  chegando ao ápice de 6,35 candidatos em 2016. No

ano de 2017 esta  demanda foi reduzida para 5,46 candidatos, voltando a crescer

em 2018 para 5,56 candidatos por vaga.
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 VOLTA AS AULAS

   

O índice de desistentes do ensino médio é zero, pois a secretaria acadêmica realiza o processo de vagas remanescentes, e, em caso de transferência ou retenção os
alunos participantes do processo são convocados, de acordo com as orientações do Sistema Etec de Procedimentos Acadêmicos. 

 

2- Ensino Técnico:

Os cursos técnicos modulares com habilitação em Administração, Contabilidade, Informática, Farmácia , Química,  Informática para
Internet,Manutenção e Suporte em Informática,Marketing, Segurança do Trabalho e Recursos Humanos são oferecidos no período noturno. A
composição das quantidades de turmas e alunos depende da demanda oriunda do Vestibulinho e, atualmente a escola conta com 2 turmas com
habilitação em Administração, 1 turma em Contabilidade, 2 turmas com habilitação em Farmácia , 1 turma em Informática, 3 turmas em Informática
para Internet, 2 turmas de Manutenção e Suporte em Informática, 1 turma de Marketing,  2 turmas em Química, 3 turmas em Recursos Humanos e 1
turma em Segurança do Trabalho  que procuram sempre a associação entre teoria-prática, principalmente colocados em evidência na Feira de
Projetos – PROJETEC, realizada anualmente na escola e também nas participações em Feiras da CETEC ( FETEPS).

 

 

Na habilitação do profissional de técnico em ADMINISTRAÇÃO, curso este oferecido na extensão da E.E. Manoel Bento da Cruz , o técnico é o
profissional que adota postura ética na execução da rotina administrativa na elaboração do planejamento da produção e materiais, recursos
humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática
básica. Fomenta ideias e práticas empreendedoras. Desempenha suas atividades observando as normas de segurança, saúde e higiene do
trabalho, bem como as de preservação ambiental. Diante da certificação técnica esse profissional pode vir a atuar nas instituições públicas, privadas
e de terceiro setor.
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Este curso foi oferecido semestralmente a partir do 2º semestre de 2009 , com demanda de 2,25 candidadtos por vaga. A partir do 1º semestre de 2014 passou a ser
oferecido anualmente, apresentando demanda de 2,4 candidatos no 1º semestre de 2018.

 

 

Os alunos do curso Técnico em Marketing possuem professores com vasta experiência em suas áreas de atuação, com especializações e/ou
mestrado.

Antes do inicio do período letivo, os professores realizam o planejamento de suas aulas de forma integrada, buscando a interdisciplinaridade, a
motivação dos alunos e a implementação de aulas dinâmicas através de procedimentos metodológicos, como: metodologias ativas, ensino por
projetos, visitas técnicas, estudos de caso, seminários, debates, visita de profissionais da área, palestras, pesquisas, semana do curso, participação
de feiras, e desenvolvimento de artigos científicos.

No primeiro módulo os alunos terão disciplinas teóricas e práticas, onde desenvolverão a aprendizagem de forma dinâmica, como no componente de
Comunicação Mercadológica, em que realizam pesquisas práticas de mercado e identidade visual. 

No módulo II, os alunos aprendem uma série de ferramentas que irão auxiliar o profissional no mercado, como editores de vídeo e imagens. No
componente de Informática Aplicada ao Marketing.

Este curso  é oferecido na Extensão da EE. Manoel Bento da Cruz , no período noturno, com 1 turma em andamento que apresentou a demanda de
1,65 candidatos por vaga.
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O técnico em INFORMÁTICA  e técnico em INFORMÁTICA PARA INTENET  são cursos oferecidos na extensão da EE. Manoel Bento da Cruz, tem
como perfil o profissional que desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e das
linguagens de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de
programas de computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. Executa manutenção de programas de
computadores implantados. Pode atuar em instituições públicas, privadas e do terceiro setor, que demandam sistemas computacionais,
especialmente envolvendo programação de computadores; indústrias em geral; comércio; empresas de prestação de serviços e empresas de
tecnologia da informação; como autônomo em consultoria, treinamento e desenvolvimento de softwares. Para o ano de 2016, o curso de Técnico em
Informática será desenvolvido por projetos, com o objetivo de conectar o conhecimento escolar com o saber social, fazendo com que o aluno seja
protagonista de sua própria aprendizagem.Este curso modular apresentou um acrescimo na relação candidato/vaga no ano de 2016 ( 2,10) em
relação ao ano de 2015 ( 1,63) , mas para o ano de 2017 a demanda diminuiu novamente ( 1,6 ).Este curso também vem sendo oferecido
anualmente. O curso de técnico em Informática para Internet foi oferecido no 2º semestre de 2017 , com uma demanda de 1,6 candidatos/vaga. O
técnico em MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA foi ofertado na Etec sede a partir do 2º semestre de 2017 , no período vespertino, com demanda
de 1,8 candidatos/vaga e no período noturno a partir  do 1º semestre de 2018 com demanda de 1,95 candidatos/vaga.

Por serem cursos do mesmo eixo tecnológico, os mesmos estão sendo trabalhados neste ano letivo de acordo com as informações abaixo:

Semana de Projetos Interdisciplinares

Dia 09 a 20 de abril e 11 a 22 de junho serão realizados a semana de projetos interdisciplinares onde os professores desenvolverão os projetos que já foram
especificados no planejamento, com integração de todos os componentes do curso. A semana tem como meta a interdisciplinaridade dos componentes, integrando
todos os componentes e dando sentido prático as atividades teóricas trabalhadas.

Semana de Tecnologia
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Dia 28 a 30 de maio serão realizados a semana de tecnologia envolvendo os cursos de Informática, Informática para Internet e Manutenção e Suporte em
Informática, neste período, iremos ofertas aos alunos, minicursos, palestras especializadas, e exposição dos projetos desenvolvidos. 

 

O técnico em QUÍMICA é o profissional que atua no planejamento, na coordenação, na operação e controle dos processos industriais e
equipamentos nos processos produtivos. Planeja e coordena os processos laboratoriais. Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e
microbiológicas. Realiza vendas e assistência técnica na aplicação de equipamentos e produtos químicos. Participa do desenvolvimento de produtos
e validação de métodos. Atua com responsabilidade ambiental e em conformidade com as normas técnicas, as normas de qualidade e de boas
práticas de manufatura e de segurança. O curso é oferecido no  período noturno na Etec sede e tem duração de 02 anos, com aulas  teóricas e
práticas. Nas aulas teóricas são aplicadas ferramentas como metodologias ativas, conteúdos interdisciplinares, contextualização com a área técnica da química e
recuperação continua. Nas aulas práticas utilizam-se roteiros voltados para habilidades e competências técnicas, preparo de produtos e regentes , utilização de
vidrarias, utensílios e equipamentos de laboratório de química. Além disso os alunos participarão de visita técnica para relacionarem o que foi dado em sala de aula
com os processos industriais. Neste semestre acontecerá a comemoração do Dia do Químico( 18/06), com palestras e atividades relacionadas ao mercado de trabalho
dos futuros profissionais.

Este curso vem apresentando uma demanda crescente, principalmente em relação aos alunos que frequentam ensino médio na Etec, estudando
concomitantemente. Esta demanda também vem cresecndo desde que o curso começou a ser ofertado anualmente, no 1º semestre de 2015
apresentou demanda de 1,75 candidatos/vaga , no 1º semestre de 2016 foi de 2,03 candidatos/vaga, no 1º semestre de 2017 foi de 2,45
candidatos/vaga e no 1º semestre de 2018 a demanda foi de 2,25 candidato /vaga.

 

 

Á
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O técnico em FARMÁCIA é o profissional que trabalha sob orientação e supervisão do farmacêutico, sendo de sua competência a aquisição,
seleção, armazenamento, manipulação e distribuição. A seleção e aquisição de medicamentos são de extrema importância, para que se disponha de
uma estrutura terapêutica com diversidade e estoque, ajustada às necessidades da instituição. Sua autonomia pode diferir de acordo com o local de
trabalho, tornando-se mais ou menos limitada em determinadas atividades.Este curso técnico começou a ser oferecido no 2º semestre de 2016 no
período noturno , com demanda de 3,88 candidatos/vaga. No 1º semestre de 2017 foi oferecido para o período da tarde com demanda de 1,98
candidatos/vaga e no 2º semestre a demanda foi de 3,55 candidatos por vaga no período noturno.

As aulas são dinâmicas , promovendo o interesse do aluno pelo curso. No ano de 2018 a proposta é realizar  uma Feira da Farmácia ( projetos ),
onde os alunos apresentarão medicamentos e produtos desenvolvidos por eles. A proposta é organizar duas vsitas técnicas, 1 na  NATURA, para
conhecer uma das possibilidades do ramo farmacêutico e outra  na UNESP para conhecerem peças anatômicas para a contextualização entre a
teoria e prática.

A unidade escolar conta com 01 auxiliar docente na área de química que organiza e acompanha as aulas práticas nos laboratórios de análises fisico-
quimicas e microbiologia. O acompanhamento é feito pela planilha abaixo. 

FORMULÁRIO PARA AULA PRÁTICA
AULA PRÁTICA EM LABORATÓRIO DE

Curso:
Módulo:

de Bancadas: Horário:

TEMA DA AULA: ____________________

RIAIS EM CADA BANCADA:                                          

NTES:

AMENTOS:
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ÕES PREPARADAS PARA AULA:

RIAIS QUE OS ALUNOS/DOCENTE TRARÃO:

VAÇÕES:

RO BÁSICO:

RÊNCIA: (   ) SIM    (   ) NÃO

IAR DOCENTE ESTAVA PRESENTE: (   ) SIM    (   ) NÃO

 

 

 

 

__________________________                                   __________________________

Assinatura do Docente Responsável                               Assinatura do Auxiliar Docent    

 

 

Ofertado no período noturno na extensão da E.E. Vitor Trindade, o técnico em CONTABILIDADE é o profissional que desempenha tarefas relativas à
contabilidade e à administração das organizações. Analisa a documentação contábil e elabora planos de contas. Organiza, controla e arquiva
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documentos relativos à atividade contábil/ administrativa e controla as movimentações. Constitui e regulariza empresas, identifica documentos e
informações, atende à fiscalização e procede a consultoria empresarial. Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos e
efetua contabilidade gerencial. Administra o departamento de pessoal e realiza controle patrimonial. 

Na ETEC de Araçatuba, o aluno por meio de metodologias ativas, busca realizar a prática dos conteúdos ministrados em sala de aula. São
realizadas ações situacionais como simulações de montagem de empresa e aplicações de todos os subsistemas da área de Contabilidade. Os
alunos possuem acesso direto a profissionais com experiência na área, por meio de palestras e semanas de inovação e tecnologia, também na
participação de visitas técnicas e aprimoramento de seus conhecimentos, por meio de debates educativos a respeito de diversos temas, tais como:
contabilidade fiscal, tributária, agronegócio, entre outros. Os alunos e professores participam de ações de apoio no ensino do preenchimento de
imposto de renda, e realizam consultas públicas de temas relacionadas às aprendizagens em sala de aula. 

O curso técnico modular de Contabilidade começou a ser oferecido no 2º semestre de 2009, com uma demanda que se justifica  pois, o CRC (Conselho Reginonal de
Contabilidade) ainda oferecia aos concluintes o registro no orgão. A partir daí o registro para técnicos foi suspenso e a demanda diminuiu.Mas a partir do 2º semestre
de 2015 a demanda vem crescendo , sendo que para o 1º semestre de 2017 foi de 1,63 candidatos/vaga.

   

O técnico em RECURSOS HUMANOS, curso oferecido no período noturno na extensão E.E. Vitor Trindade e na classe descentralizada em
Auriflama detém ao profissional aptidão para intermediar as relações interpessoais e éticas de uma organização. É habilitado para trabalhar na
execução das rotinas administrativas de pessoal com base na Legislação Trabalhista e Previdenciária. Auxilia no controle e avaliação de
subsistemas de gerenciamento e contribui para a implementação das estratégias organizacionais. Compromete-se com o desenvolvimento humano,
administra pessoal, promove ações de treinamento, identifica e sugere plano de benefícios. Descreve e classifica postos de trabalho, aplica
questionários e processa informações acerca dos trabalhadores. Atua nos processos de recrutamento, seleção e integração, assessora as relações
de trabalho e sistemas de avaliação de desempenho. Presta serviços de comunicação oral e escrita, liderança, motivação, formação de equipes e
desenvolvimento de pessoal com empenho no crescimento simultâneo, individual e do grupo. Realiza ações empreendedoras e em processos de
orientação sobre a importância da segurança no trabalho e da saúde ocupacional. Propõe relações positivas propícias para o clima organizacional e
responsabilidade social aos diversos públicos.

Na ETEC de Araçatuba, o aluno por meio de metodologias ativas, busca realizar a prática dos conteúdos ministrados em sala de aula. São
realizadas ações situacionais como simulações de montagem de empresa e aplicações de todos os subsistemas da área de Recursos Humanos. Os
alunos possuem acesso direto a profissionais com experiência na área, por meio de palestras e semanas de inovação e tecnologia, também na
participação de visitas técnicas e aprimoramento de seus conhecimentos, por meio de debates educativos a respeito de diversos temas, tais como:
processos comportamentais, formas de avaliação em processos de recrutamento e seleção, legislações trabalhistas, entre outros. Os alunos
realizam temas de TCCs pertinentes a situação vivencial da região, propondo ações de melhorias nos estudos de casos descritos, para as empresas
que são os estudos de caso, buscando identificar melhorias de indicadores dos processos de gestão de pessoas. 

Neste curso a demanda tem se mantido constante, sendo um curso que passou a ser oferecido no 1º semestre de 2015, apresentando uma
demanda de 1,53 candidatos para o 1º semestre de 2018. 

No caso da classe descentralizada em Auriflama, a demanda para o  2º semestre de 2015 foi de 1,18 candidatos/vaga e para 1º semestre de 2017 foi de 1,80
candidatos/vaga.
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Ofertado na classe descentralizada em Guararapes no período noturno, o técnico em SEGURANÇA DO TRABALHO permite ao profissional
técnico que atua em ações prevencionistas nos processos produtivos com auxílio de métodos e técnicas de identificação, avaliação e medidas de
controle de riscos ambientais, de acordo com a Legislação Brasileira, Normas Regulamentadoras e princípios de Higiene, Saúde e Segurança do
Trabalho. Desenvolve ações educativas na área de Saúde e Segurança do Trabalho. Seleciona, controla, orienta e fiscaliza o uso de EPI e EPC.
Coleta e organiza informações de saúde e de segurança no trabalho. Avalia e executa diversos programas de prevenção em SST, inclusive PPRA
(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). Investiga, analisa acidentes e recomenda medidas de prevenção e controle. Este curso foi
oferecido inicialmente no 2º semestre de 2014 com uma demanda de 2,65 candidatos/vaga, no 1º semestre de 2015 a demanda caiu para 1,25
candidatos/vaga aumentando para 2,53 candidatos/vaga no 1º semestre de 2016. Mas no 1º semestre de 2017 a demanda diminuiu novamente para
1,53 candidatos/vaga. Uma análise mais profunda sugere que o municipio onde se localiza a CD é de porte pequeno ( cerca de 30.000 habiltantes) e
este é um curso muito especifico, sendo que a infraestrutura também ainda não é adequada com falta de laboratórios e equipamentos.

 

E o profissional técnico em INFORMÁTICA PARA INTERNET, ofertada na classe descentralizada em Guararapes é o profissional que desenvolve
programas de computador para Internet, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação.
Utiliza ferramentas de desenvolvimento de sistemas para construir soluções que auxiliam o processo de criação de interfaces e aplicativos
empregados no comércio e marketing eletrônicos. Desenvolve e realiza a manutenção de sítios e portais na Internet e intranet. A demanda
apresentada neste curso também é bastante oscilante , apresentando uma relação candidato vaga de 1,53 para o vestibulinho do 1º semestre de
2018.
 
Nos trabalhos interdisciplinares outros conhecimentos são adquiridos, como aulas práticas, trabalho em equipe, projetos próximos a realidade,
cumprimentos de prazo e assiduidade. Através de parcerias com empresas, o curso oferece visitas técnicas, palestras, oportunidade de estágios e
cursos extracurriculares. Os cursos extracurriculares são importantes para complementar conhecimentos específicos do mercado de trabalho e não
estão no plano de curso; são oferecidos por profissionais da área e pelos próprios professores. Outras práticas, como Semana da Tecnologia, ações
sociais e monitoria de ensino-aprendizagem são organizadas com o mesmo intuito: preparar o aluno para trabalhar na área tecnológica. 

Os dois ultimos cursos citados acima são oferecidos na classe descentralizada na cidade de Guararapes, que está funcionando desde o 2º semestre de 2014 por meio
de uma parceria entre o Centro Paula Souza e Prefeitura local. Os cursos inicialmente oferecidos foram escolhidos pelo setor de convênios, por levantamentos
realizados pelo próprio setor. A demanda para todos os cursos tem oscilado muito, pois é uma cidade com uma população estimada de 30.597 habitantes, com o
registro de apenas 1.236 alunos matriculados no ensino médio, segundo o IBGE em 2012. 

3 – Ensino Técnico Integrado ao Médio –   Habilitação em Informática -  Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio

No 1º semestre de 2016 passou a ser oferecido na Classe Descentralizada em Guararapes o Técnico em Informática para Internet Integrado ao
Ensino Médio.  

O TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET é o profissional que desenvolve programas de computador para Internet seguindo as especificações e
paradigmas da lógica e das linguagens de programação. Interpreta e utiliza códigos de linguagem científica e matemática pertinentes a diversos contextos e situações;
identifica e usa fontes e documentos específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ferramentas de desenvolvimento de sistemas para construir
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soluções que auxiliam no processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e marketing eletrônicos preocupando-se com a eficiência e
qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos de suas comunicações, reconhecendo e respeitando os limites éticos e morais que devem ser considerados na
condução do desenvolvimento científico e tecnológico. Desenvolve e realiza a manutenção de sites e portais na Internet e Intranet selecionando estilos e formas de
comunicar-se ou expressar-se adequados a cada situação. Utiliza categorias e procedimentos próprios do discurso científico, artístico e digital ao organizar
conhecimentos e articulá-los, partilhando saberes e responsabilidades com autonomia e criatividade. Este curso é oferecido na classe descentralizada no municipio de
Guararapes apresnetando demanda de 1,95 candidatos/vaga no 1º semestre de 2016. A turma está com 31 alunos, a escola oferece para estes alunos sala de
leituras, computadores e refeições ( almoço). Os professores tem dinamizado o curso, com  aulas mais diversificadas, com foco no vestibular e
ENEM  propiciando um maior interesse dos alunos pelas aulas .Serão realizadas duas visitas técnicas , em uma instituição Pública e outra Privada.
 
 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

 

Nos cursos modulares com habilitação técnica ofertados pela UE a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é instrumento
fundamental para obtenção do título técnico ora almejado e, principalmente, na realização de pesquisas, fazendo com que o aluno seja mais crítico e
autônomo em suas decisões.

O trabalho sempre é realizado de maneira continua e concomitante as atividades do curso. Além das aulas destinadas a elaboração do TCC
previstas nas organizações curriculares dos cursos técnicos, os alunos também contam com a orientação de um docente da área, especialista no
projeto a ser desenvolvido, fazendo a mediação teoria-prática para que haja, sempre que possível, uma aplicabilidade prática do trabalho proposto.

A maioria dos trabalhos apresentados pelos diferentes cursos técnicos da instituição é de natureza qualitativa, principalmente na forma de estudos
de casos, com trabalhos que procuram compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão
simultaneamente envolvidos diversos fatores.  Todos os projetos de pesquisa são normatizados por um regimento próprio da Instituição  que tem
como bases normativas a ABNT e orientações da Supervisão Educacional do CPS. Essas orietações  são transmitidas aos alunos tanto por seu
orientador, como pelos professores das disciplinas de LTT , PTCC e DTCC.

Assim os trabalhos de conclusão de curso da Etec de Araçatuba são, na sua maioria, divididos sob essa perspectiva de natureza metodológica de
pesquisa:

● Os trabalhos do eixo tecnológico de Gestão e Negócios (Administração, Contabilidade, Marketing, e Recursos Humanos) são voltados para estudo
de casos e revisões bibliográficas;

● Os trabalhos do eixo tecnológico de Informação e Comunicação (Informática ,Informática para Internet e Manutenção e Suporte em informática)
são voltados para a elaboração de softwares com aplicabilidade prática;

● Os do eixo tecnológico de Produção Industrial (Química)  dividem-se em revisões bibliográficas de artigos,  estudo de casos e análises de práticas
laboratoriais;



05/06/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 19/161

● Os trabalhos do eixo Ambiente e Saúde  (Farmácia) dão foco aos estudos de casos, experimentos desenvolvidos pelos alunos e revisão
bilbiográficas.

Os TCCs, cuja realização é requisito essencial e obrigatório para obtenção do diploma de técnico dos alunos concluintes da Etec de Araçatuba, tem
como representação escrita a forma de Artigo Científico. Os trabalhos aprovados na forma escrita  são apresentados em formato de feira, onde os
alunos expõem os trabalhos com banners explicativos, protótipos e outros materiais que julgarem necessários. Salientamos que a apresentação oral
não é obrigatória, contribuindo somente para o enriquecimento do aluno. 

 

Faz parte dos critérios de  avaliação do TCC :

I. o desenvolvimento do TCC;

II. o trabalho escrito, de acordo com as normas descritas no documento Manual de Elaboração do TCC e normas da ABNT;

III. a demonstração do produto e/ou materiais resultantes do trabalho realizado, não sendo obrigatório.
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AVALIAÇÃO

 

Em nossa escola, o ato educativo tem como referência que avaliar é construir caminhos que favorecem o acompanhamento das aprendizagens,
rastreando avanços e zonas de dificuldades, onde docentes e discentes vivem, criam e transformam as circunstâncias sociais e educacionais. 

Tomando como fonte as observações dos planos de trabalho docentes pode-se perceber que os professores identificam a avaliação como um
processo reflexivo e formativo contínuo em que ele se compromete com o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno, onde as experiências
interativas estão sempre marcadas por respeito, parceria, compromisso e cumplicidade.

Os docentes avaliam os alunos com pelo menos duas formas diversificadas (avaliação escrita e oral, observação direta, avaliação prática, atividades
de pesquisa, relatórios laboratoriais, apresentações artistico-culturais, visitas técnicas) e registram essas avaliações  detalhadamente nas Fichas de
Desempenho,  no Diário Eletrônico , sistema NSA. Esses diagnósticos são realizados através da observação contínua do desenvolvimento das
competências, habilidades, valores e atitudes do educando estipulados nos respectivos Planos de Cursos e caso, haja necessidade, a oferta de
estudos de recuperação para alunos com rendimento insatisfatório.  

 

RECUPERAÇÃO

No inicio de cada ano ou semestre letivo, os componentes que tem como pré requisitos, conhecimentos prévios, os docentes elaboram e aplicam
avaliações diagnósticas, com o objetivo de planejar e elaborar atividades que façam o resgate destes conhecimentos. A recuperação contínua é
realizada no dia a dia, na sala de aula, pelo docente quando constatado o baixo rendimento do aluno. O docente é orientado a realizar intervenções
imediatas e também a encaminhar o aluno para os Projetos de monitorias (caso do Ensino Médio) que são realizadas em período contrário as aulas. 

Essas monitorias (Matemática, Física, Biologia, Língua Portuguesa) são desenvolvidas por alunos voluntários uma ou duas vezes por semana,
dependendo da disciplina, em período inverso aos das aulas e objetivam oferecer um leque de possibilidades conteudistas e humanísticas para os
alunos que não conseguem acompanhar o rendimento da sala.

 

Já os alunos com dificuldades de aprendizagem (principalmente os diagnosticados com atendimento de necessidades especiais) a recuperação
também se dará de maneira processual e de um acompanhamento mais individualizado, principalmente em sala de aula, trabalhando junto com a
professor e/ou com os companheiros, de modo que possam tentar construir uma relação significativa de sua aprendizagem.
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Vale salientar que a atual gestão da Etec de Araçatuba tem como principal pilar de sustentação o respeito ao Estado Democrático de Direito, aos
direitos individuais e coletivos, ao Regimento Comum das Etec(s) do Centro Paula Souza e demais normatizações emanadas pela Administração
Central do CEETEPS.

 

 

 

 

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ato Legal de Criação

Data da Instalação: 01 de Agosto de 2007

Data da Criação: 05 de julho de 2007 - Decreto nº 51.962 - Publicado no DOE de 06/07/2007 - Seção I - página 03.

 

Modalidades de Ensino

Habilitação e Ato Legal:

ETEC DE ARAÇATUBA

Ensino Médio - Parecer CEE Nº 105/98, publicado no DOE de 02/04/1998; seção I, página 13.

Habilitação Profissional de Técnico em Química - Portaria CETEC - 774, de 24/09/2015, publicada no DOE de 25/09/2015, seção I, página 37.  

Habilitação Profissional de Técnico em Açúcar e Álcool - Portaria CETEC - 74, de14/10/2010, publicada no DOE de 16/10/2010, seção I, página 53.  

Habilitação Profissional de Técnico em Meio Ambiente - Portaria do CETEC - 125, de 03/10/2012, publicada no DOE de 04/10/2012, Seção I -
página 254.

Habilitação Profissional de Técnico em Informática - Portaria do CETEC - 724, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015, Seção I - página 52.
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 Habilitação Profissional de Técnico em Farmácia  - Portaria do CETEC - 738, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015, Seção I - página 53.

Além das habilitações presenciais, a partir do segundo semestre de 2015, passaram a ser oferecidas as seguintes habilitações na
modalidade online:

Habilitação Profissional de Técnico em Administração - Portaria CEE/GP nº 372/2011 - pág. 43 - Seção I - publicado no DOE de 28/10/2011.  

Habilitação Profissional de Técnico em Comércio - Portaria CEE/GP nº 462/2011 - pág. 43 - Seção I - publicado no DOE de 28/10/2011.   

Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado - Portaria CEE/GP nº 462/2011 - pág. 43 - Seção I - publicado no DOE de 28/10/2011.  

 

EXTENSÃO DA ETEC DE ARAÇATUBA NA E.E. MANOEL BENTO DA CRUZ
 
Habilitação Profissional de Técnico em Administração - Portaria CETEC - 733, de 10-09-2015, publicado no DOE de 11/09/2015, seção I, página 52-
53.
 
Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet - Portaria CETEC - 738, de 10/09/2015, publicado no DOE de 11/09/2015, seção I,
página 53.
 
Habilitação Profissional de Técnico em Informática - Portaria CETEC - 738, de 10/09/2015, publicada no DOE de 11/09/2015, Seção I - página 53.
 
Habilitação Profissional de Técnico em Logística - Portaria CETEC - 177, de 26/09/2013, publicado no DOE de 27/09/2013, seção I, página 40.
 
 
EXTENSÃO DA ETEC DE ARAÇATUBA NA E.E. PROF VITOR ANTONIO TRINDADE
 
Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade - Portaria CETEC - 733, de 10/09/2015, publicado no DOE de 11/09/2015, seção I, página 52-
53.
 
Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet - Portaria CETEC - 738, de 10/09/2015, publicado no DOE de 11/09/2015, seção I,
página 53.
 
Habilitação Profissional de Técnico em Finanças  -Portaria CETEC - 133, de 04/10/2012, publicado no DOE de 05/10/2012, seção I, página 38.
 
Habilitação Profissional de Técnico em Redes de Computadores - Portaria CETEC - 138, de 04/10/2012, publicado no DOE de 05/10/2012, seção I,
página 38. 
 
Habilitação Profissional de  Técnico em Recursos Humanos  - Portaria CETEC - 733, de 10/09/2015, publicado no DOE de 11/09/2015, seção I,
página 52-53.
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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL ENTRE O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA E
O MUNICIPIO DE AURIFLAMA.
 
Implantação, no Município de Auriflama, da Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado, com início em agosto de 2010, a Habilitação
Profissional de Técnico em Administração, a partir do segundo semestre de 2012, e mais uma turma da mesma Habilitação Profissional Técnica, a
partir do primeiro semestre de 2014 - celebrado em 19/04/2010 e com terceiro termo aditivo ao convênio em 08/10/2013. Início de uma turma da
Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos do segundo semestre de 2015.
 
 
Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado - Portaria CETEC - 06, de 06/01/2009, publicado no DOE de 17/01/2009, seção I, página 52.   
 
Habilitação Profissional de Técnico em Administração - Portaria CETEC - 133, de 04/10/2012, publicado no DOE de 05/10/2015, seção I, página 38.  
 
Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos - Portaria CETEC - 168, de 07/05/2013, publicado no DOE de 09/05/2013, seção I,
página 57. 
 
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL ENTRE O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA E
O MUNICIPIO DE GUARARAPES.
 
Implantação, no Município de Guararapes ,  de uma classe descentralizada  da ETEC de Araçatuba, de acordo com o Processo nº 011/2014 e
Convênio nº 060/2014, a partir do 2º semestre de 2014. Para o 1º semestre de 2015 foram oferecidas as habilitações anteriores e incluída a de
Técnico em Comércio. A partir de 2016, além das habilitações Técnicas passou a ser oferecido o curso Técnico em Informática para Internet
Integrado ao Ensino Médio.                                              
 
Habilitação Profissional de Técnico  em Segurança do Trabalho - Portaria CETEC - 756, de 10/09/2015, publicado no DOE de 11/09/2015, seção I,
página 54. 
 
Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet - Portaria CETEC - 738, de 10/09/2015, publicado no DOE de 11/09/2015, seção I,
página 53.
 
Habilitação Profissional de Técnico  em Comércio - Portaria CETEC - 133, de 04/10/2012, publicado no DOE de 05/10/2012, seção I, página 38.  
 
Habilitação Profissional de Técnico  em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio - Portaria CETEC - 739, de 10/09/2015, publicado no
DOE de 11/09/2015, seção I, página 53.  
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HISTÓRICO DA ESCOLA

A ETEC de Araçatuba foi criada no dia 05 de julho de 2007 através do Decreto nº 51.962 do Senhor Governador do Estado de São Paulo, Dr. José
Serra, publicado no Diário Oficial do Estado de 06 de julho de 2007, na Seção I – pág. Nº. 3

 

 

 

 

O prédio onde funciona  a Unidade da Etec de Araçatuba foi cedido pela Secretaria de Educação por meio de uma parceira com a Secretaria de
Desenvolvimento pelo Decreto nº 50.662 de 30 de março, publicado no DOE de 31 de março de 2006. No primeiro semestre de 2007 a ETEC de
Araçatuba funcionou como classe descentralizada da ETEC João Jorge Geraissate, do município de Penápolis, na EMEF Maria Adelaide Cardoso,
Rua José Mendes Galvão nº 45, bairro Antônio Pagan, na cidade de Araçatuba. Iniciou suas atividades oferecendo por meio  de processo seletivo o
curso Técnico em Análise e Produção de Açúcar e Álcool. Neste período foram feitas as adaptações necessárias e a reforma no prédio. A partir daí
começaram a chegar os primeiros materiais e equipamentos para os laboratórios de Informática, Análises Fisico-químicas  e Microbiologicas. No
segundo semestre de 2007, a escola passou a funcionar no prédio atual. A inauguração  da unidade escolar, no dia 26 de fevereiro de 2008, contou
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com a presença do Senhor Governador de Estado - José Serra. A ETEC de Araçatuba entrou em um processo de consolidação como uma
Instituição de qualidade no ensino-aprendizagem. No ano de 2008, além do curso técnico, a unidade escolar passou a oferecer por processo
seletivo, 80 vagas para o Ensino Médio no período da manhã. No segundo semestre de 2009, além das vagas já existentes, foram oferecidas 40
vagas para o curso Técnico em Informática no período vespertino. Ainda nesse semestre foi firmado o convênio para o Plano de Expansão II, onde
foram abertas classes descentralizadas por meio de um termo aditivo no Convênio firmado entre o Centro Paula Souza e a Secretária de Educação,
com cursos na Área de Gestão e Negócios. Na extensão da  EE Manoel Bento da Cruz deu-se início os cursos Técnicos em Administração e
Logística, e, na extensão EE Vítor Antonio Trindade, o curso Técnico em Contabilidade. No primeiro semestre de 2010, o curso Técnico em
Informática para Internet passou a funcionar na unidade descentralizada EE Manoel Bento da Cruz. E  no segundo semestre de 2010 iniciou-se o
curso Técnico em Química nos períodos noturno e vespertino na unidade da Etec. No mesmo semestre, iniciou-se o curso Técnico em Secretariado
na cidade de Auriflama, em convênio com a Prefeitura Municipal. No primeiro semestre de 2011, o curso Técnico em Análise e Produção de Açúcar
e Álcool, passou a funcionar como Técnico em Açúcar e Álcool. No segundo semestre de 2011 iniciou-se o curso Técnico em Informática para
Internet na extensão EE Vitor Antonio Trindade. Atualmente estão em funcionamento os cursos: Técnico  em Química e Técnico em Farmácia na
Etec sede; Técnico em Administração e Técnico em  Informática na extensão da  EE Manoel Bento da Cruz; Técnico em Contabilidade e Técnico em
Recursos Humanos na EE Vitor Antonio Trindade. Temos também o curso Técnico em Recursos Humanos na cidade de Auriflama, em parceria com
a Prefeitura Municipal e cursos de Técnico em Segurança do Trabalho,Técnico em Informática para Internet e Técnico em Informática para Internet
Integrado ao Ensino Médio, na classe descentralizada na cidade de Guararapes, em parceria com a Prefeitura Municipal. A Unidade Escolar da Etec
possui um anfiteatro aparelhado com: projetores multimídia, televisão, retro projetor, vídeo cassete, DVD, amplificador de áudio, som e computador.
Possui ainda dois laboratórios de Informática, um laboratório de hardware, um laboratório de Microbiologia e dois laboratórios de Análises Fisico-
Químicas, além de uma biblioteca. A ETEC de Araçatuba compartilha o prédio e as instalações citadas acima com a FATEC. Os cursos oferecidos
vêm de encontro à necessidade regional. A ETEC sede conta com um sistema de Diário de Classe on-line - NSA (Novo Sistema Acadêmico) e  em
todas as classes descentralizadas e extensões.

A unidade escolar está situada no município de Araçatuba, região Noroeste do Estado de São Paulo, cuja economia historicamente é ligada
à pecuária, ficou conhecida como "cidade do boi gordo" e, posteriormente, "cidade do asfalto". Localizada no centro geográfico da Hidrovia Tietê-
Paraná, Araçatuba possui um dos maiores terminais hidroviários construídos, o porto Fluvial Pio Prado, junto ao qual foi implantado o Distrito
Industrial parque Portuário, onde se implantou o Estaleiro BELCONAV, que atraiu industrias moageiras como a Granol. Segundo estimativa do IBGE
(2014) o município possui 190.536 habitantes.

Empregabilidade

De acordo com os dados do IBGE, a cidade de Araçatuba conta com:
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Número de empresas atuantes                       8.119 Unidades

Número de unidades locais                             8.396 Unidades 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2013 

E de acordo com os dados obtidos no site do FIESP, temos:

  

 

Participação dos setores de acordo com a empregabilidade na cidade e Araçatuba e região.
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Remuneração média da região 

De acordo com a consulta ao site da FIESP, a região de Araçatuba apresenta remuneração média de R$1.714,03, apresentando 188.010 trabalhadores com carteira
assinada. A remuneração média da cidade de Araçatuba é de R$1.814,88, com 54.834 trabalhadores com carteira assinada, segundo fonte do Ministério do Trabalho
– 2013 - RAIS.

 

Origem dos alunos

Os educandos da Etec de Araçatuba são:

Ensino Médio: os discentes são adolescentes, com faixa etária entre 14 e 16 anos, a maioria de classe média e é possível notar que o percentual de alunos advindos
de escolas públicas tem diminuído cada vez mais se comparado com o percentual de escolas particulares. Os pais em sua maioria são autônomos, funcionários
públicos e trabalhadores da indústria e comércio. Quase todos moram com os pais, em casa própria e possuem computador com acesso à Internet.

Ensino Técnico: são pessoas da zona urbana, sendo aproximadamente metade adolescentes e metade na faixa entre 36 e 41 anos, de classe média baixa, na sua
maioria são trabalhadores da indústria e comércio, moradores do município e outros advindos de algumas cidades circunvizinhas, tais como: Bilac, Clementina,
Guararapes, Luiziania, Piacatu, Santópolis do Aguapeí, Santo Antônio do Aracanguá e Valparaiso. Boa parte já atingiu a maioridade, concluíram o Ensino Médio e
tem experiência profissional fora da área do curso em que estão matriculados. Alguns estão retomando os estudos e apresentam certa dificuldade no
acompanhamento dos cursos por já estar há mais de uma década sem estudar. 

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO

Modalidade: Médio

Descrição:
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O Ensino Médio, em acordo com o Art.35 e 36 da Lei de Diretrizes e bases, terá as seguintes finalidades:

Oferecer formação geral proposta pelo currículo do curso, de forma que competências e habilidades, competências sociais e pessoais se
relacionem harmoniosamente nas três Áreas de conhecimento;
Dominar basicamente a norma culta da Língua Portuguesa e saber usar as três linguagens para se expressar e se comunicar;
O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico;
A compreensão dos fundamentos científicos-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada
disciplina;
Destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de
transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da
cidadania;

De acordo com o Artigo 26 da resolução nº 04 de 13/07/2010, o Ensino Médio, etapa final do processo formativo da Educação Básica, é orientado
por princípios e finalidades que preveem:

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;

II - a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de
enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores;

III - o desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico;

IV - a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a teoria com a prática.
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§ 1º O Ensino Médio deve ter uma base unitária sobre a qual podem se assentar possibilidades diversas como preparação geral para o trabalho ou,
facultativamente, para profissões técnicas; na ciência e na tecnologia, como iniciação científica e tecnológica; na cultura, como ampliação da
formação cultural.

§ 2º A definição e a gestão do currículo inscrevem-se em uma lógica que se dirige aos jovens, considerando suas singularidades, que se situam em
um tempo determinado.

§ 3º Os sistemas educativos devem prever currículos flexíveis, com diferentes alternativas, para que os jovens tenham a oportunidade de escolher o
percurso formativo que atenda seus interesses, necessidades e aspirações, para que se assegure a permanência dos jovens na escola, com
proveito, até a conclusão da Educação Básica.

O componente curricular Língua Estrangeira Espanhola será oferecido no CEL (Centro de Estudos de Línguas). 

Os componentes curriculares de Sociologia e Filosofia já fazem parte da organização curricular na Base Nacional Comum e estão assim distribuidos:
sendo 01 aula na 1ª série, 01 aula na 2ª série e 01 aula na 3ª série.No ano de 2016 a disciplina projeto para a 2ª série é Educação para Cidadania e
para a 3ª série  é Ações de Defesa e Proteção ao Meio Ambiente, com 01 aula na 2ª série e 01 aula na 3ª série.

PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS

Foram onze os princípios pedagógicos selecionados para orientar o ensino-aprendizagem no Ensino Médio  regular da Etec.

1. Ensino-aprendizagem com foco no desenvolvimento de competências.

A nova educação profissional desloca o eixo do trabalho educacional do desenvolvimento de conhecimentos para o desenvolvimento de
competências, do ensinar para o aprender e daquilo que vai ser ensinado para o que é preciso aprender no mundo contemporâneo e no futuro.

2. Leitura crítica da realidade e inclusão construtiva na sociedade da informação e do conhecimento.

Leituras críticas da realidade são os pressupostos de um tratamento inteligente e construtivo das informações disponíveis e possíveis de produzir
conhecimento. Analisá-las, interpretá-las, relacioná-las com o seu contexto, associá-las a outras, fazer analogias com teorias e sistemas conhecidos,
compará-las com experiências já vividas – esses são procedimentos que incluem o cidadão na sociedade do conhecimento como seu próprio
construtor, instrumentalizando-o a lidar estrategicamente com o objeto de sua investigação, a partir de diversos enfoques e com o subsídio de
diferentes fontes.

3. A aprendizagem como processo de construção coletiva em situações e ambientes cooperativos.

A aprendizagem enquanto construção coletiva precisa de um ambiente que proporcione o desenvolvimento deste processo pautando-se na
cooperação e nas relações de respeito mútuo.Esse ambiente permite: Maior ocorrência de conflitos cognitivos ou sócio cognitivos, os quais
proporcionam a percepção da realidade sob outros enfoques, o exercício da argumentação, a percepção de suas contradições, a incorporação de
conhecimentos trazidos pelos opositores, ou seja, coordenação entre pontos de vista e a possibilidade de colocar no lugar do outro. As relações
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estabelecidas garantem o desenvolvimento de competências sociais, valores e atitudes éticas relacionadas com a responsabilidade, a organização.
Permitem também as trocas afetivas de confiança, admiração, solidariedadee respeito favorecendo que o aluno se sinta motivado e envolvido;

4. Compartilhamento da responsabilidade do ensino-aprendizagem por professores e alunos

O professor compartilha a responsabilidade e o controle do ensino-aprendizagem com seus alunos: é ele quem propõe os objetivos das atividades
educacionais, providencia as bases materiais, disponibiliza instrumentos para que os alunos trabalhem, lança desafios e estímulos para que eles
desejem atuar– mas a efetivação da aprendizagem dependerá não apenas dele, mas de os aprendizes se responsabilizarem também por ela,
discutindo com ele as propostas, aceitando os desafios lançados e/ou sugerindo outros, utilizando os recursos que lhe foram oferecidos de acordo
com suas possibilidades, necessidades e preferências, mobilizando suas capacidades pessoais e relacionando-se entre si e com o professor, para
atingir as metas estabelecidas por meio da gestão participativa da aprendizagem.

5. Respeito à diversidade, valorização da subjetividade e promoção da inclusão

Mesmo em classes pouco heterogêneas, diferentes são as características físicas, psicológicas e emocionais, as histórias de vida, as condições
socioculturais, o ponto de partida, o ritmo de aprendizagem e a sociabilidade dos alunos, resultando dessas diferenças as facilidades ou dificuldades
de cada um em se desenvolver, atingir os objetivos propostos para o ensino/aprendizagem, integrar-se ao grupo e sentir-se a ele pertencente.

Em respeito à diversidade e ao direito à inclusão de todos, devem ser oferecidos e disponibilizados aos alunos uma variedade de materiais, recursos
didáticos, tecnologias, linguagens e contatos interpessoais que poderão atender as suas diferentes formas de ser, de aprender, de fazer e de
conviver e a seus diferentes tipos de conhecimento, de interesse, de experiência de vida e de contextos de atuação.

6. Ética de identidade, estética da sensibilidade e política da igualdade

O desenvolvimento da ética da identidade busca o reconhecimento de sua própria identidade (educando) e a do outro, a possibilidade da
convivência e a autonomia. A estética da sensibilidade valoriza: o empreendedorismo, a iniciativa, a criatividade, a beleza, a intuição, a limpeza, a
organização, o respeito pela vida e a ousadia. A política da igualdade busca o exercício da cidadania, reconhecimento dos direitos humanos,
equidade no acesso à educação, saúde, emprego e combate ao preconceito e discriminação.

Nas relações entre os que ensinam e os que aprendem devem primar: a liberdade de expressão e comunicação; a democratização da informação; o
compartilhamento do poder de aprender e ensinar; a solidariedade, a cooperação e a equidade; o combate a preconceitos e a formas de trabalho
que atentam contra a dignidade humana.

7. Autonomia e protagonismo na aprendizagem

Identificar ou reconhecer as condições que lhe são apresentadas para isso e aproveitá-las, tornando-se seu próprio mestre e, ao mesmo tempo, seu
aprendiz, é a condição essencial para que o processo de desenvolvimento da competência de aprender a aprender seja desencadeado no aluno.
Nessa etapa, é muito importante a presença do professor-orientador como mediador nas atividades e ações que possibilitarão ao educando
descobrir e aplicar as teorias, as técnicas e as tecnologias de ensino-aprendizagem e, futuramente, dominá-las sem precisar de ajuda para isso.

8. Contextualização do ensino-aprendizagem
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São contextualizados os processos de ensino-aprendizagem que estabelecem pontes entre: a teoria e a prática; o desconhecido e o conhecido; o
estudado e o vivido; o passado ou futuro e o presente; o importante e o interessante. Portanto deve-se priorizar a construção e a produção do
conhecimento no lugar da mera exposição-reprodução; os objetos de aprendizagem relacionados com as experiências vivenciadas pelo sujeito; o
presente como ponto de partida e de chegada das pesquisas e dos projetos; situações relacionadas com o trabalho e a futura profissionalização.

9. Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.

Na interdisciplinaridade, os diversos conhecimentos sobre um objeto – inter-relacionados por um eixo integrador e sob perspectivas e enfoques
específicos – dialogam entre si, questionando-se, complementando-se, aprofundando-se ou esclarecendo-se uns aos outros, embora continuem a
manter sua autonomia, seus objetos específicos e suas fronteiras muito bem demarcadas. Permitindo que o aluno compreenda o objeto do estudo
em sua unicidade, integridade e completude.

Quando a importância, o foco, o objetivo é transferido do objeto de estudo das disciplinas para as pessoas que o estudam, é porque o ensino-
aprendizagem passou do domínio da interdisciplinaridade para o domínio da transdisciplinaridade. (MACHADO, 2000). Nesse caso, as fronteiras de
uma determinada área ou campo de atuação são ampliadas, com a incorporação de outras possíveis leituras da realidade e de conhecimentos,
informações, abordagens e instrumentos diversos.

10. Problematização do conhecimento

Quando se trata de problematização do conhecimento, do que se fala é de situações-problema, ou seja, de problemas que devem ser apresentados
e solucionados, inseridos em uma determinada situação (real ou hipotética), considerando-se o conjunto de elementos, circunstâncias e
características dessa situação em que ele acontece. Em outras palavras, a situação-problema é um problema contextualizado e tratado sob
enfoques os mais diversos.

Para que uma questão levantada possa ser considerada "problema", pertinente para estimular ou avaliar o desenvolvimento do aluno, é necessário
que desperte nele o desejo ou necessidade de respondê-la e que isso só seja possível mediante um esforço de sua parte para fazê-lo, mobilizando
suas competências, seu tempo, seus recursos e suas informações, já incorporadas ou para ele apresentadas na própria situação em que o problema
foi levantado. 

11. Trabalho por projeto no desenvolvimento e na avaliação do ensino-aprendizagem

O planejamento de um projeto de ensino-aprendizagem deve ser discutido entre quem ensina com quem deseja aprender, que também deve ser
autor se tal processo for realmente educativo. É importante que as atividades sejam planejadas e vividas sob a inspiração dos objetivos, metas e
resultados finais projetados e que as avaliações sejam feitas possibilitando diagnósticos e ajustes.

Trabalhar por projeto requer associações, parcerias, cooperação e compartilhamentos, mas também autonomia, iniciativa, automotivação e
protagonismo.

As experiências desenvolvidas em projeto educacional têm demonstrado que ele só é efetivo se for compartilhado, do começo ao fim, da concepção
à execução e à avaliação, por todos aos quais ele diz respeito diretamente (os professores e alunos), indiretamente (a comunidade escolar) e, se o
projeto envolver ações de intervenção na realidade social, à comunidade local ou até mesmo outras. 
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Os alunos concluintes do ensino médio recebem o histórico escolar onde consta o certificado de conclusão do 2º grau. 

 

 

 

 

 

 

 
Habilitações associadas:

Ensino Médio

Modalidade: Técnico

Descrição:

O Ensino Técnico, tendo como base as Leis de Diretrizes e Bases, artigo 39 terá como finalidades:

A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente
desenvolvimento de aptidões para vida produtiva.
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De acordo com o Parecer CNE/CBE nº 16/99:

A LDB reservou um espaço privilegiado para a educação profissional. Ela ocupa um capítulo específico dentro do título amplo que trata dos níveis e
modalidades de educação e ensino, sendo considerada como um fator estratégico de competitividade e desenvolvimento humano na nova ordem
econômica mundial. Além disso, a educação profissional articula-se, de forma inovadora, à educação básica. Passa a ter um estatuto moderno e
atual, tanto no que se refere à sua importância para o desenvolvimento econômico e social, quanto na sua relação com os níveis da educação
escolar.

O Decreto Federal nº 2.208/97 estabelece uma organização curricular para a educação profissional de nível técnico de forma independente e
articulada ao ensino médio, associando a formação técnica a uma sólida educação básica e apontando para a necessidade de definição clara de
diretrizes curriculares, com o objetivo de adequá-las às tendências do mundo do trabalho.

O cidadão que busca uma oportunidade de se qualificar por meio de um curso técnico está, na realidade, em busca do conhecimento para a vida
produtiva. Esse conhecimento deve se alicerçar em sólida educação básica que prepare o cidadão para o trabalho com competências mais
abrangentes e mais adequadas às demandas de um mercado em constante mutação.

 Os alunos concluintes do ensino técnico modular recebem o histórico escolar e o diploma de acordo com o curso.
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Habilitações associadas:

Administração

Contabilidade

Logística

Informática

Química

Farmácia

Segurança do Trabalho

Informática para Internet

Recursos Humanos
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Modalidade: Integrado

Descrição:

Com a aprovação do Decreto Federal 5154/2004 e do Parecer CNE/CEB nº 39/2004 que tratou da aplicação do referido decreto na Educação
Profissional Técnica de Nível Médio e no Ensino Médio, surgiu a possibilidade de atender a demanda de alunos dos cursos, que passam grande
parte do dia ou todo o dia na mesma escola e fazem, concomitantemente, o Ensino Médio e o Ensino Técnico, com carga horária, duração e
horários diferentes, quando não em escolas diferentes também.

Nosso curso  Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio é uma parceria do Centro Paula Souza com a prefeitura de
Guararapes.

 

O TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO é o profissional que desenvolve programas de computador seguindo as
especificações e paradigmas da lógica e das linguagens de programação utilizando códigos de linguagem científica e matemática pertinentes
a diferentes contextos e situações e identifica fontes e documentos específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ambientes de
desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados selecionando ferramentas, identificando metodologias, procedimentos e
equipamentos e estabelece critérios para sua seleção e utilização. Realiza testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem
análises e refinamento de resultados, reconhecendo e respeitando os limites éticos e morais que devem ser considerados na condução do
desenvolvimento científico e tecnológico ao interpretar e criticar resultados numa situação concreta. Executa manutenção de programas de
computadores implantados, elabora, desenvolve, acompanha e avalia rotinas de trabalho. Atua segundo princípios que cooperam e solidarizam-se,
assumindo sua parcela de responsabilidade na construção de sociedades justas.
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O TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO  é o profissional que desenvolve programas de computador para
Internet seguindo as especificações e paradigmas da lógica e das linguagens de programação. Interpreta e utiliza códigos de linguagem científica e matemática
pertinentes a diversos contextos e situações; identifica e usa fontes e documentos específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ferramentas de
desenvolvimento de sistemas para construir soluções que auxiliam no processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e marketing
eletrônicos preocupando-se com a eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos de suas comunicações, reconhecendo e respeitando os limites
éticos e morais que devem ser considerados na condução do desenvolvimento científico e tecnológico. Desenvolve e realiza a manutenção de sites e portais na
Internet e Intranet selecionando estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se adequados a cada situação. Utiliza categorias e procedimentos próprios do discurso
científico, artístico e digital ao organizar conhecimentos e articulá-los, partilhando saberes e responsabilidades com autonomia e criatividade. Este curso é oferecido
na classe descentralizada de Guararapes. 

 
Habilitações associadas:

Informática (Etim)

Informática para Internet (Etim)

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2018

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

Ensino Médio 1ª Série Manh? 80 02

Ensino Médio 2ª Série Manh? 80 02

Ensino Médio 3ª Série Manhã 80 02
Farmácia 1º Módulo Tarde 40 01
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Farmácia 2º Módulo Noite 31 01

Informática (Etim) 3ª Série Tarde 32 01

Manutenção e Suporte em Informática 1º Módulo Noite 40 01

Manutenção e Suporte em Informática 2º Módulo Tarde 25 01

Química 1º Módulo Noite 40 01

Química 3º Módulo Noite 29 01

Soma total 13 477

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2018

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

CLASSES DESCENTRALIZADAS

Localização: Extensão da Etec de Araçatuba na E.E. Manoel Bento da Cruz

Coordenador: Elaine Cristina Março

Parcerias: Convênio entre Centro Paula Souza e SEE (Plano de Expansão II)
 CIEE

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

Informática para Internet 2º Módulo Noite 19 01

Administração 3º Módulo Noite 35 01

Administração 1º Módulo Noite 40 01

Informática 3º Módulo Noite 21 01

Marketing 2º Módulo Manhã 19 01

Localização: Extensão da Etec de Araçatuba na E.E. Vitor Antonio Trindade

Coordenador: Carlos Fábio Martins Cruz

Parcerias: Convênio entre Centro Paula Souza e SEE (Plano de Expansão II)
 CIEE.

 Temos nesta extensão 2 salas do curso Técnico em Recursos Humanos , sendo o 1º módulo com 40 alunos e o 2º módulo com 35 alunos .

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

Contabilidade 3º Módulo Noite 28 01

Localização: Classe descentralizada da Etec de Araçatuba na EE. Dona Conceição de Oliveira Moreira - Auriflama
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Coordenador: Gabriela Rubio Pozza Carrasco

Parcerias: Convênio com a Prefeitura Municipal de Auriflama. No 1º semestre de 2018 tem 01 sala de 3º módulo do Técnico em Recursos Humanos, com 29 alunos.

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

Localização: Classe Descentralizada da Etec de Araçatuba no município de Guararapes

Coordenador: Osvair Fonzar

Parcerias: Parceria entre o CPS e a Prefeitura Municipal de Guararapes
 No inicio do ano de 2016 iniciou-se na CD o curso de Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio (ETIM), com 40 alunos, no ano de 2018

estamos com 31 alunos matriculados na 3ª série.

Habilitação Série/Módulo Turno Qtd. Classes Qtd. Alunos

Segurança do Trabalho 3º Módulo Noite 26 01

Informática para Internet 3º Módulo Noite 31 01

Informática para Internet 1º Módulo Noite 40 01

RECURSOS HUMANOS 2018

A unidade escolar conta com 50 docentes, entre contratos determinados e indeterminados, que atuam nos cursos técnicos, integrados e/ou médio. O
Corpo docente é composto por professores capacitados, sendo 1 doutor, 7mestres e 28 especialistas. A escola conta com uma auxiliar de serviços
operacionais. A Diretoria Acadêmica conta com um auxiliar administrativo e um assistente administrativo. A Diretoria Administrativa é composta por
um técnico administrativo (almoxarife), um auxiliar administrativo e dois estagiários. Temos também em nosso quadro um assistente técnico
administrativo I - ATA I, uma bibliotecária . Todos os estagiários são da FUNDAP. 
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Nome: Adriana Pivaro

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente do curso Técnico em Recursos Humanos da CD de Auriflama.

Nome: Adriano Magalhães Rodrigues

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor na extensão de Guararapes no curso de Técnico em Segurança do Trabalho.
 

Nome: Alécio Braga Júnior

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente do curso Técnico em Informática para Internet integrado ao Ensino Médio na CD de Guararapes.

Nome: Aline Prates Rolim

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente com concurso público na área de Português e Literatura.

Nome: Ana Paula Palomo

Cargo/Função: Docente
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Atividades: Professora do curso Técnico em Farmácia.

Nome: Angela Hideko M. Ueno

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Agente Técnico Administrativo

Nome: Antonio da Silva Nunes Neto

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Professor com licenciatura e Bacharel em Química, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Especialização em Gestão Estratégica da Educação.
  

Diretor de Escola
  

A Direção da Etec é o núcleo executivo encarregado de administrar as atividades da Etec e será exercida pelo Diretor de Escola Técnica, e pelos
responsáveis pelos serviços previstos neste Regimento.

 Parágrafo único – Os responsáveis pela Coordenação Pedagógica e pelos serviços, indicados no artigo 15 deste Regimento, serão designados pelo Diretor
Superintendente, mediante proposta do Diretor de Escola Técnica, atendidos o que dispõe o plano de carreiras e de empregos públicos do CEETEPS e as
exigências de habilitação e qualificação previstas na legislação

 educacional vigente.
 São atribuições do Diretor:

 I - garantir as condições para o desenvolvimento da gestão democrática do ensino, na forma prevista pela legislação e neste Regimento;
 II - coordenar a elaboração do projeto político-pedagógico da escola;

 III - gerenciar os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros para atender às necessidades da escola a curto, médio e longo prazos;
 IV - promover a elaboração, o acompanhamento, a avaliação e o controle da execução do Plano Plurianual de Gestão e do Plano Escolar;

 V - coordenar o planejamento, execução, controle e avaliação das atividades da escola;
 VI - garantir:

 a) o cumprimento dos conteúdos curriculares, das cargas horárias e dos dias letivos previstos;
 b) os meios para a recuperação de alunos de menor rendimento e em progressão parcial;

 VII - assegurar o cumprimento da legislação, bem como dos regulamentos, diretrizes e normas emanadas da administração superior;
 VIII - expedir diplomas, certificados e outros documentos escolares, responsabilizando-se por sua autenticidade e exatidão;

 IX - desenvolver ações, visando ao contínuo aperfeiçoamento dos cursos e programas, dos recursos físicos, materiais e humanos da escola;
 X – administrar o patrimônio da escola, observadas as normas e diretrizes estabelecidas;

 XI - promover ações para a integração escola-família comunidade-empresa;
 XII - coordenar a elaboração de projetos, submetendo-os à aprovação dos órgãos competentes, acompanhar seu desenvolvimento e avaliar seus

resultados;
 XIII - criar condições e estimular experiências para o aprimoramento do processo educacional;

 XIV – integrar as ações dos serviços prestados pela escola;
 XV - prestar informações à comunidade escolar;

 XVI – gerir a execução de ajustes administrativos que envolvam atividades nas dependências da Etec;
 XVII - desempenhar outras atividades correlatas e afins.

 

Nome: Bruna Sherlyanna Luzia dos Santos Poleti

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Contratação: 09/01/2013
  

Técnico Administrativo (Almoxarife)
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Atividades:
 -Executar o recebimento, conferencia, controle, guarda, distribuição, registro e inventario de materiais permanentes e de consumo, observando normas

especificas, para manter o estoque em condições de atender a unidade de prestação de serviço.
 

Nome: Bruno Diego Dominguês

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente do curso Técnico em Informática para Internet na CD de Guararapes

Nome: Carlos Domingues Granja

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor na extensão na cidada de Guararapes.
 Coordenador do curso Técnico em Informática para Internet e coordenado de laboratório da extensão.

Nome: Carlos Fábio Martins Cruz

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor nos cursos Técnicos de Informática, Informática para Internet e Informática Integrado ao Ensino Médio - PROGRAMA VENCE.
 Coordenador do curso Técnico em Informática e Coordenador de Laboratório da ETEC e da extensão EE. Manoel Bento da Cruz.

Nome: Cássio Fernando da Mota Campana

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente dos curso de Técnico em Contabilidade

Nome: Celso de Carvalho Lima

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Diretor de Serviço Área Administrativa.
 Formado em Administração .

  
Os Serviços Administrativos compreendem a execução das atividades de administração de pessoal, recursos físicos, financeiros e materiais, compras,
almoxarifado, limpeza, patrimônio, segurança, zeladoria, manutenção das instalações, equipamentos e outras pertinentes no âmbito da Etec.

 Parágrafo único - As atribuições do responsável pelos Serviços Administrativos serão descritas em Deliberação do Conselho Deliberativo do CEETEPS,
inerentes ao emprego público ocupado.

 

Nome: Claudio Nalin Duarte

Cargo/Função: Docente

Atividades: Coordenador de projeto na Extensão da ETEC na cidade de Guararapes .

Nome: Daniele Dias Correia

Cargo/Função: Docente
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Atividades: Docente dos cursos Técnico em Administração e Contabilidade.

Nome: Davi Lemes da Silveira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor na Extensão na cidade de Auriflama, no curso Técnico em Administração.

Nome: Denisar Nogueira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor de Física e Matemática no Ensino Médio .
  

 

Nome: Diana Yumi Tanaka Hagui

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Formação acadêmica - Bacharel em Administração, admitida em 06/2014.
 Prestar assistência em assuntos relativos à área de sua atuação, elaborando e propondo programas de trabalho, desenvolvendo atividades de

planejamento, organização, avaliação, controle e orientação.

Nome: Diego Garcia Mathias

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor nos cursos Técnicos de Administração e Recursos Humanos.
 Coordenador dos cursos Técnicos de Administração e Recursos Humanos.

Nome: Eder Ramos Paganini

Cargo/Função: Auxiliar de Docentes

Atividades: Auxiliar docente responsável pelos laboratórios de análises fisco químicas e microbiologia.

Nome: Eder Ramos Paganini

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor do curso Técnico em Química.

Nome: Edmar David Neves

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente do curso Técnico de Contabilidade.

Nome: Elaine Cristina Março
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Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora nos cursos do curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, PROGRAMA VENCE.
 Coordenadora de projeto na extensão da EE. Manoel Bento da Cruz.

Nome: Emerson Mostachio Magretti

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor no Ensino Médio, Componente Curricular de Educação Física
  

Nome: Éder Alves Pereira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor do Ensino Médio, nos componentes de Matemática e Física.

Nome: Érica Conceição Cicero

Cargo/Função: Outros

Atividades: Contrato: 21/08/2012
 Analista Técnico Administrativo (Bibliotecário)

 Atividade:
 -Planejar, organizar, orientar e executar trabalhos técnicos relativos às atividades biblioteconômicas, procedendo a representação descritiva (catalogação) e

a analise temática (classificação) do material bibliográfico e documental, visando o armazenamento, a recuperação e a disseminação da informação.
 

Nome: Fausto Marcolino de Almeida

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor no ensino médio com o componente de Inglês e nos cursos Técnicos em Linguagem, Trabalho e Tecnologia e Inglês Instrumental.
 

Nome: Francisco Augusto Alves Lopes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor do curso Técnico em Informática e professor do curso Informática na extensão da ETEC DE ARAÇATUBA na escola EE Manoel Bento da Cruz.

Nome: Gabriel Henrique Lameu Taramelli

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Auxilia na demanda da secretaria acadêmica

Nome: Gabriela Rubio Pozza Carasco

Cargo/Função: Docente

Atividades: Coordenadora de projeto na extensão em Auriflama.
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Nome: Heleno Helyne

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente dso componentes de História, Filosofia e Sociologia do ensino médio

Nome: Jéssica Moreli Ferreira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora no curso Técnico em Química

Nome: Karla Meira de Castro Zeponni

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora e coordenadora do curso Técnico em Farmácia.
 Professora do componente de Biologia e coordenadora do curso Técnico em Informática para Internet integrado ao ensino médio.

Nome: Larissa Vargas Bispo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente do curso Técnico em Informática para Internet integrado ao Ensino Médio na CD de Guararapes.

Nome: Leonardo Carvalho de Souza

Cargo/Função: Estagiário

Atividades: Auxilia nas demandas da diretoria de serviços administrativos.

Nome: Luan Guimarães Macarini

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente do ensino médio do componente de Artes.

Nome: Lucas Anjos dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente do curso Técnico em Informática.

Nome: Luciane Bento Bozzolo Tridapali

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente do curso Técnico em Informática para Internet integrado ao Ensino Médio na CD de Guararapes.

Nome: Lucimara Gonçalves Ferreira
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Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora dos cursos de Técnico em Administração na extensão da ETEC DE ARAÇATUBA na EE Manoel Bento da Cruz . Coordenadora de projetos
responsável pela Orientação Educacional.

Nome: Mara Lúcia de Azevedo Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente do curso Técnico em Farmácia

Nome: Marcos Augusto Ribeiro

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor nos cursos Técnico em Açúcar e Álcool e Química. E professor do componente de Química no Ensino Médio.

Nome: Maria Aparecida Barbosa de Medeiros

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora na extensão de Guararapes e na Etec sede do componente de Ética.

Nome: Maria Inês Dias Correia

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Executa serviços de limpeza, conservação e higiene das instalações, móveis e utensílios. Prepara e serve café, chá e merendas.

Nome: Mariana Rodrigues Lopes

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente do curso Técnico em Recursos Humanos na CD de Auriflama

Nome: Mayra Lays Guedes da Silva

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente do curso Técnico em Segurança do Trabalho.

Nome: Mirela Cristina Xavier Rodrigues

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente do curso Técnico em Recursos Humanos na CD de Auriflama

Nome: Natália Aparecida Sylvestrino Pereira

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente do componente de Matemática do ensino médio.
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Nome: Neila Graziela de Oliveira

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Assistente Administrativo
 Ensino Médio concluído na EE. Dr Clóvis de Arruda Campos, Araçatuba

 Atua na Secretária Acadêmica no atendimento e escrituração. 
  

O Perfil Ocupacional:
 Descrição Sumária:

 Executar atividade relativa à anotação, redação, digitação, organização de documentos, bem como controlar todas as atividades relacionadas com a folha
de pagamento de pessoal e outras tarefas administrativas para assegurar e agilizar o fluxo dos trabalhos da área de atuação.

 Descrição Detalhada:
 a) organizar a agenda de compromissos do superior imediato, dispondo horários de reuniões, entrevistas e solenidades, especificando os dados pertinentes,

para facilitar o cumprimento das obrigações;
 b) organizar e secretariar reuniões, da área de atuação, procedendo convocações, providenciando local e materiais necessários, mantendo o registro das

decisões, para medidas complementares;
 c) receber, registrar e controlar a distribuição de processos, correspondências e documentos, de acordo com as normas estabelecidas para esse fim;

 d) organizar e manter atualizados fichários, arquivos, documentação, legislação e normas relacionadas com as atividades da área de atuação, visando a
agilização dos trabalhos e prestação de informações;

 e) requisitar, receber e controlar a distribuição do material de consumo, máquinas e instrumentos da área de atuação, tomando providências para reparos,
quando for o caso;

 f) providenciar passagens, veículos, diárias e hotéis, em caso de viagens do pessoal da área de atuação a serviço do Centro Paula Souza;
 g) manter atualizado o cadastro de servidores quanto aos dados pessoais, funcionais e financeiros, para possibilitar o processamento

 da folha de pagamento e levantamento de dados para subsidiar informações;
 h) preparar dados da folha de pagamento a serem encaminhados para processamento, demonstrando os valores a serem pagos ou descontados e a

identificação de cada servidor;
 i) conferir as alterações encaminhadas para o processamento, efetuando os acertos necessários em relação aos pagamentos realizados, para assegurar a

correta retribuição dos servidores e o recolhimento dos encargos sociais;
 j) redigir cartas, circulares, ofícios em geral, bem como declarações, atestados, informações, guias e outros documentos relacionados com a situação dos

servidores, no âmbito de sua competência;
 k) atualizar o relatório financeiro e o quantitativo de servidores (admitidos e desligados) por faixas salariais, para subsidiar

 a área contábil/financeira na elaboração do controle de administração financeira;
 l) atender os servidores, orientando ou esclarecendo dúvidas relacionadas com o pagamento;

 m) desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome: Osvair Souto Fonzar

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor e coordenador do curso Técnicos de Administração .

Nome: Priscila da Paixão Yamada

Cargo/Função: Administrativo

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

Nome: Rafael Marcelino de Jesus
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Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor dos cursos Técnicos em Informática, Redes de Computadores e Informática Integrado ao Ensino Médio, PROGRAMA VENCE.

Nome: Raquel Cristina Lucas de Brito

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente do curso Técnico em Contabilidade

Nome: Rodrigo Eduardo Borges Fellix

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente do curso Técnico em Farmácia.

Nome: Rodrigo Albino

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor e coordenador do curso Técnico em Informática e Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio - Programa VENCE

Nome: Rodrigo Roberto Ferrareze

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor na extensão na cidade de Guararapes e na EE. Manoel Bento da Cruz.

Nome: Ronnie Marcos Rillo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor nos cursos Técnico em Meio Ambiente e Informática

Nome: Sandra Maria de Melo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora no Componente Curricular Biologia, no Ensino Médio
  

 

Nome: Silvia Regina Torrezan

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professora no Componente Curricular Geografia, Ensino Médio

Nome: Theo Leandro de Sousa Pantarotto

Cargo/Função: Docente
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Atividades: Docente no curso Técnico em Informática para Internet integrado ao Ensino Médio na CD de Guararapes

Nome: Thiago Silva de Araujo

Cargo/Função: Docente

Atividades: Docente do curso Técnico em Informática para Internet na CD de Guararapes

Nome: Viviane Nabor Vespúcio Bis

Cargo/Função: Docente

Atividades: Responsável pelo Núcleo de Gestão Pedagógica da Unidade Escolar desde o ano de 2011 e docente do ensino médio na disciplina projeto - Desenvolvimento
local - práticas sociais

 

Nome: Viviane Sampaio Santiago Leonardi

Cargo/Função: Administrativo

Atividades: Diretor de Serviço Área Acadêmica.
 Formação: Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Estadual Paulista

  
A Secretária Acadêmica responde por:

 Escrituração escolar, pela expedição e registro de documentos escolares, pelo forneciemnto de informações e dados para planejamento e controle dos
processos e resultados do ensino e da aprendizagem.

 Descrição Sumária do Perfil Ocupacional
 Dirigir as atividades sob sua responsabilidade, planejando, organizando e controlando as mesmas, para assegurar os resultados fixados e assistir o seu

superior imediato.
 Descrição Detalhada:

 a) dirigir, coordenar, orientar e controlar o desenvolvimento das atividades da área de atuação.
 b) identificar as necessidades do órgão, nos aspectos atinentes à área de atuação, propondo as políticas de ação, decidindo sobre normas, diretrizes e

procedimentos a serem adotados;
 c) participar da elaboração das políticas a serem adotadas pelo órgão, referente a área em que atua, baseando-se nos informes e conclusões levantadas, e

em sua experiência, a fim de contribuir para definição de objetivos gerais e específicos para articulação com as demais áreas da Instituição;
 d) elaborar o plano de atividades da área de atuação, baseando- se nos objetivos a serem alcançados e na disponibilidade de recursos humanos e

materiais, para definir prioridades,
 sistemas e rotinas;

 e) emitir pareceres ou informações sobre assuntos pertinentes a área de atuação, colaborando no processo de tomada de decisão;
 f) organizar os trabalhos na sua área de atuação, baseando- se nas diretrizes da política geral, para assegurar o fluxo normal dos mesmos, o resultado

previsto e a homogeneidade de administração na Unidade.
 g) manter informada o seu superior imediato sobre o desenvolvimento dos trabalhos e resultados alcançados, para possibilitar a avaliação das políticas

aplicadas;
 h) manter intercâmbio com outros órgãos, visando obter subsídios para desenvolvimento da área de atuação.

 i) promover o desenvolvimento profissional dos recursos humanos da sua área de atuação.
 j) desempenhar outras atividades correlatas e afins

 

Nome: Washington Luiz Temoteo dos Santos

Cargo/Função: Docente

Atividades: Professor nos cursos Técnico em Açúcar e Álcool e Química
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RECURSOS FÍSICOS

Esta Unidade Escolar está instalada neste prédio desde 2007. O prédio é compartilhado com a FATEC onde as áreas comuns são divididas pelas
unidades escolares. O prédio é composto de 2 pavimentos com uma  grande área para ser cuidada. No 2º pavimento temos 7 salas de aulas todas
equipadas com data show, 1 Laboratório de Análises Físico - químicas,1 Laboratório de Microbiologia, 2 laboratórios de Informática com 20
computadores, 1   sanitário feminino, 1 sanitário masculino, 1 sanitário para portador de deficiência, Anfiteatro com 100 cadeiras, escadas;  no 1º
pavimento que é a entrada oficial da unidade temos: um saguão de entrada, área gramada ajardinada, Secretaria Acadêmica, sanitários para todos
os servidores e professores (masculino e feminino) e 1 sanitário para protadores de necessidades especiais, sala da Direção,  Diretoria de Serviços
Administrativa, Almoxarifado, Coordenação, Recepção, Sala dos Professores, 2 vestiários, Pátio, 1 quadra coberta, área gramada, escadas,
estacionamento,  cozinha, refeitório para alunos e funcionários,  1 Laboratório de Informática com 10 computadores e Biblioteca.

Como citado anteriormente, a Etec de Araçatuba divide seu espaço físico com a FATEC,  de modo que todo espaço disponível é totalmente utilizado.
O  prédio conta com  treze salas de aula, sendo que somente sete são de uso da Etec, as demais são de uso da FATEC. Os três laboratórios de
informática, o anfiteatro, a biblioteca, a quadra poliesportiva coberta, os três laboratórios de análises fisico-químicas são de uso comum entre Etec e
Fatec. O prédio conta elevador. A área coberta  de convivência dos alunos está comprometida em 50%, pois existe a instalação industrial de uma
mini usina de produção de caçacha e cerveja da FATEC, o que oferece, de certa maneira, risco aos alunos. A Etec, no final do ano de 2013, pintou  o
muro frontal e lateral interna e externamente, com recursos da FAT. No inicio do ano letivo de 2014, com recursos da APM foram pintadas as sete
salas de aulas e instalados mais um ventilador em cada sala de aula. Ainda em 2014, com recursos da APM, foram trocadas todas as cortinas das
salas de aula.  O telhado da escola está em condições precárias, sendo que já foi solicitado reparo, via ofício à CETEC  e  através do Plano de
Gestão de Cursos, infraestrutura e equipamentos, para Supervisão Regional, recebemos a visita técnica e estamos aguardando providências.
Nossas salas de aula, biblioteca  e laboratórios de análises fisico-químicas não são climatizados, dificultando o rendimento pelo mal estar causado
visto que a região tem o clima muito quente, com temperatura média em torno de 32º C. Ressaltando que nossa turmas de ensino médio são
completas com 40 alunos cada, tomando todo o espaço físico das salas.

A fotos abaixo evidenciam uma situação em que a área de convivência dos alunos fica prejudicada, com a  Usina de Produção de Cachaça e
Cerveja que foi instalada no pátio pela FATEC.
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Localização: Térreo - Bloco C

Identificação do Ambiente: Diretoria de Serviço

Área: 25,20 m²

Descrição: Setor de contratações, concursos, compras e outras atividades relacionadas a recursos humanos.

Localização: Térreo - Bloco C
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Identificação do Ambiente: Secretaria Acadêmica

Área: 51,10 m²

Descrição: Atendimento a gestão de vida escolar, atividades pedagógicas.

Localização: Térreo - Bloco C

Identificação do Ambiente: Diretoria da Escola

Área: 25,2 m²

Descrição: Equipada com ar-condicionado, computador, impressora e mesa de reunião.

Localização: Térreo - Bloco C

Identificação do Ambiente: Sala de Professores

Área: 18,54 m²

Descrição: Local onde os professores tem como guardar seu material, fazer atividades, se relacionarem uns com os outros e de certa forma
descansar nos intervalos das aulas.

  

Localização: Térreo - Bloco C

Identificação do Ambiente: Coordenação de Curso

Área: 18,90 m²

Descrição: Local onde os coordenadores recebem os pais, alunos, professores para orientações pedagógicas.

Localização: Térreo - Bloco C

Identificação do Ambiente: Arquivo Morto

Área: 12,60 m²

Descrição: Local utilizado como depósito de materiais de livraria.

Localização: Térreo - Bloco B

Identificação do Ambiente: Laboratório de Química

Área: 123,80 m²

Descrição: O laboratório é de uso comum da Etec e Fatec e conta com uma auxiliar docente contratada pela Fatec. Possui equipamentos de
última geração para aulas práticas dos cursos oferecidos na unidade.

Localização: Térreo - Bloco A

Identificação do Ambiente: Laboratório de Informática

Área: 105,26



05/06/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 52/161

Descrição: Local destinado ao laboratório de hardware para as aulas práticas do curso Técnico em Informática.

Localização: Térreo - Bloco A

Identificação do Ambiente: Vestiários Feminino e masculino

Área: 51,55 m²

Descrição: Alunos do Ensino Médio podem tomar banho após as aulas de Educação Física, como também alunos de outros municípios que fazem
dois cursos concomitante.

Localização: Pavimento Superior Bloco A

Identificação do Ambiente: Anfiteatro

Área: 105,84 m²

Descrição: Um local para realização de palestras e outras atividades pedagógicas com capacidade para aproximadamente 90 alunos, contando
com diversas mídias e ar-condicionado.

Localização: Pavimento Superior Bloco C

Identificação do Ambiente: Laboratórios de Informática

Área: 104,76 m²

Descrição: Conta com dois laboratórios de informática com capacidade para 40 alunos. 
 O laboratório um possui ar-condicionado, TV de 50" para projeção e lousa branca, o laboratório dois, possui TV de 32", lousa branca e

dois ventiladores.
  

A finalidade dos laboratórios é auxiliar os educandos no dia-a-dia com conteudos digitais, complementando o desenvolvimento das
competências, habilidades e bases tecnológicas trabalhadas em sala de aula.

 Os laboratórios são utilizados também, nas aulas práticas dos cursos Técnico em Informática e Informática para Internet.

Localização: Pavimento Superior Bloco B

Identificação do Ambiente: Laboratório de Ciências

Área: 75,66 m²

Descrição: O laboratório conta com todas as instalações necessárias para o desenvolvimento das aulas práticas.

Localização: Pavimento Superior Bloco B

Identificação do Ambiente: Laboratório de Microbiologia

Área: 103,63 m²

Descrição: O laboratório conta com equipamentos de ponta para realização das aulas previstas nos planos de curso.

Localização: Térreo - Bloco B

Identificação do Ambiente: Sala de Reprodução gráfica
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Área: 25 m²

Descrição: O local é utilizado pela Fatec para reprodução de cópias, encadernação.

Localização: Térreo - Bloco B

Identificação do Ambiente: Biblioteca

Área: 104,90m²

Descrição: Ambiente para estudo, pesquisa, acesso a internet através de cinco computadores disponíveis.
  

A biblioteca disponibiliza para pesquisa um acervo com conteúdos voltados para a área dos cursos técnicos e tecnológicos oferecidos
nas unidades.

Localização: Térreo - Bloco A

Identificação do Ambiente: Refeitório

Área: 102,26

Descrição: Local para refeições e lanche de alunos, professores e funcionários.

RECURSOS MATERIAIS

A unidade escolar está bem equipada de recursos materiais. Os equipamentos de modo geral estão em boas condições de uso e instalados nos
respectivos laboratórios. Adquirimos com recurso da APM, mesa de som com oito canais, quatro caixas de som, sendo duas grandes e duas
pequenas, microfone sem fio, uma impressora A3, todo este material está sendo utilizado pelos alunos e docentes no desenvolvimento do projeto do
Jornal na Escola e nas atividades de aprendizagem em sala de aula. Através do CEETEPS recentemente recebemos três projetores multimídia, uma
camera fotográfica e oito ventiladores, o que vem, em muito colaborar com o ensino aprendizagem. A escola recebeu um notebook adaptado para
deficente visual e também uma cadeira de rodas. Estamos com a necessidade de adquirir alguns softwares específicos. A unidade recebeu no ano
de 2015, 15 computadores, um microscópio biológico, 02 mesas escolares para portadores de necessidades especiais  e 03 projetores mutimídia.

A Etec de Araçatuba está implantando a futura Etec de Guararapes e vem administrando todos os recursos que estão sendo encaminhados pela
administração central, como 94 computadores , 240 conjuntos escolares mesa/cadeira, 01 camera fotográfica, 10 aparelhos de telefone, 01 central
digital Impacta, 01 aparelho de fax e 02 suportes para TV.

Quantidade Bem Departamento/Ambiente

1 Acess point para rede sem fio Biblioteca

2 Agitador de Tubos Laboratório de Química

6 Agitador Magnético Laboratório de Química

4 Agitador Magnético c/ Aquecimento Laboratório de Química

3 Agitador Mecânico Laboratório de Química

1 Amplificador Anfiteatro
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1 Amplificador Sala 05
2 Analisador de Umidade por Infra-Vermelho Laboratório de Química

1 Aparelho de DVD Anfiteatro

1 Aparelho de DVD Sala de Aula 04

1 Aparelho de DVD Sala de Aula 05

2 Aparelho telefônico Diretoria de Serviço Administrativa

2 Aparelho telefônico Secretaria Acadêmica

1 Aparelho telefônico Diretoria de Escola

1 Aparelho telefônico Biblioteca

1 Aparelho telefônico Fax Secretaria Acadêmica

2 Ar-condicionado Anfiteatro

2 Armário 12 portas Sala dos Professores

1 Armário 16 portas Sala dos Professores

2 Armário de aço c/ 2 portas Diretoria de Serviço Administrativa

2 Armário de aço c/ 2 portas Secretaria Acadêmica

1 Armário de aço c/ 2 portas Diretoria de Escola

1 Armário de aço c/ 2 Portas Laboratório de Química

2 Armário de madeira com 2 portas de abrir Sala dos Professores

1 Armário vestiário Biblioteca

1 Armário vestiário Cozinha

1 Armário vestiário Laboratório de Informática 03

2 Arquivo de aço c/ 4 gavetas Diretoria de Serviço Administrativa

6 Arquivo de aço c/ 4 gavetas Secretaria Acadêmica

1 Arquivo de aço c/ 4 gavetas Diretoria de Escola

2 Arquivo de aço c/ 4 gavetas Biblioteca

1 Arquivo de aço c/ 4 gavetas Coordenação de Área

1 Arquivo de aço c/ 5 prateleiras Diretoria de Escola

1 Arquivo de aço c/ 5 prateleiras Diretoria de Serviços Administrativa

1 Arquivo de aço c/ 6 prateleiras Laboratório de Química

1 Autoclave Vertical Laboratório de Química

1 Balança Analítica Laboratório de Microbiologia

1 Balança Analítica AL50C Laboratório de Química

2 Balança Eletrônica AS510 Laboratório de Química

1 Balança Semi-Analítica Laboratório de Microbiologia

1 Banho Maria Microprocessado Laboratório de Química

1 Banho Refrigerado Laboratório de Química
1 Bebedouro - Garrafão Sala dos Professores
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1 Bebedouro - Garrafão Refeitório

2 Bebedouro de pressão Corredor

1 Bebedouro de pressão Patio

1 Bomba de vácuo Laboratório de Química

6 Cadeira branca Refeitório

41 Cadeira Escolar Sala de Aula 01

41 Cadeira Escolar Sala de Aula 02

41 Cadeira Escolar Sala de Aula 03

41 Cadeira Escolar Sala de Aula 04

41 Cadeira Escolar Sala de Aula 05

41 Cadeira Escolar Sala de Aula 06

41 Cadeira Escolar Sala de Aula 07

17 Cadeira Fixa Biblioteca

1 Cadeira fixa c/ braço Diretoria de Serviço Administrativa

1 Cadeira fixa c/ braço Secretaria Acadêmica

1 Cadeira fixa c/ braço Diretoria de Escola

2 Cadeira Fixa Tecido Anfiteatro

3 Cadeira Fixa Tecido Biblioteca

2 Cadeira giratória s/ braço Diretoria de Serviço Administrativa

6 Cadeira giratória s/ braço Secretaria Acadêmica

2 Cadeira giratória s/ braço Diretoria de Escola

2 Cadeira giratória s/ braço Coordenação de Área

1 Caixa Amplicadora Anfiteatro

1 Caixa Amplicadora Sala dos Professores

2 Camera Digital Diretoria de Escola

2 Capela de Exaustão de Gases Laboratório de Química

2 Capela de Exaustão de Gases Laboratório de Microbiologia

40 Carteira Escolar Sala de Aula 01

40 Carteira Escolar Sala de Aula 02

40 Carteira Escolar Sala de Aula 03

40 Carteira Escolar Sala de Aula 05

40 Carteira Escolar Sala de Aula 04

40 Carteira Escolar Sala de Aula 06

40 Carteira Escolar Sala de Aula 07

80 Carteira Universitária Tecido Anfiteatro
1 Centrífuga 80-2B Laboratório de Química
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1 Chuveiro Laboratório de Química

1 Condutivimetro Microprocessado Laboratório de Química

1 Copiadora Kyocera KM 2035 Secretaria Acadêmica

1 CPU Infoway - marca Itautec Diretoria de Serviço Administrativa

3 CPU Infoway - marca Itautec Secretaria Acadêmica

1 CPU Positivo Diretoria de Serviço Administrativa

1 CPU Positivo Secretaria Acadêmica

1 CPU Positivo Coordenação de Área

1 CPU Positivo Sala dos Professores

21 CPU Positivo Laboratório de Informática I

1 CPU Positivo Anfiteatro

1 CPU Positivo Sala de Aula 01

1 CPU Positivo Sala de Aula 02

1 CPU Positivo Sala de Aula 03

1 CPU Positivo Sala de Aula 04

1 CPU Positivo Sala de Aula 05

5 CPU Positivo Biblioteca

1 Deionizador Laboratório de Química

1 Desfibrador MA 050/2 Laboratório de Química

3 Destilador de Água Laboratório de Química

2 Escrivaniha Biblioteca

1 Escrivaninha c/ 6 gavetas Diretoria de Serviço Administrativa

2 Escrivaninha c/ 6 gavetas Secretaria Acadêmica

1 Escrivaninha c/ 6 gavetas Diretoria de Escola

1 Espectofotômetro 2100 UV Laboratório de Microbiologia

5 Estabilizador Biblioteca

2 Estabilizador Enermax Diretoria de Serviço Administrativa

3 Estabilizador Enermax Secretaria Acadêmica

1 Estabilizador Enermax Coordenação de Área

1 Estabilizador Enermax Sala dos Professores

21 Estabilizador Enermax Laboratório de Informática I

2 Estabilizador Force line Anfiteatro

1 Estabilizador Force line Sala de Aula 01

1 Estabilizador Force line Sala de Aula 02

1 Estabilizador Force line Sala de Aula 03
1 Estabilizador Force line Sala de Aula 04
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1 Estabilizador Force line Sala de Aula 05

1 Estabilizador Forceline Secretaria Acadêmica

1 Estufa à Vácuo Laboratório de Química

1 Estufa Bancada Laboratório de Microbiologia

1 Estufa de foto período Laboratório de Microbiologia

1 Evaporador Rotativo Laboratório de Química

1 Fogão 4 Bocas Cozinha

1 Freezer horizontal 385 litros Cozinha

1 Geladeira 2 portas Laboratório de Química

1 Impressora jato de tinta HP 2300 Secretaria Acadêmica

1 Impressora jato de Tinta HP 2300 Coordenação de Área

1 Impressora jato de tinta HP 2300 Laboratório de Informática I

1 Impressora jato de tinta HP K5400 Diretoria de Serviço Administrativa

1 Impressora Laser jet HP 3390 Secretaria Acadêmica

1 Impressora Laser jet HP 3390 Sala dos Professores

1 JAR TEST Microprocessado Laboratório de Química

1 Lava Olhos Laboratório de Química

1 Mesa Branca Refeitório

4 Mesa Computador Biblioteca

1 Mesa de Computador Anfiteatro

1 Mesa de Computador Sala de Aula 01

1 Mesa de Computador Sala de Aula 02

1 Mesa de Computador Sala de Aula 03

1 Mesa de Computador Sala de Aula 04

1 Mesa de Computador Sala de Aula 05

4 Mesa de Refeitório c/ bancos acoplados Refeitório

1 Mesa de reunião branca Anfiteatro

2 Mesa escolar para cadeirante sala de aula

2 Mesa Escrivaninha Coordenação de Área

1 mesa p/ escritório s/gaveta Diretoria de Serviço Administrativa

2 mesa p/ escritório s/gaveta Secretaria Acadêmica

1 Mesa p/ reunião Sala dos Professores

2 Mesa para computador Secretaria Acadêmica

1 Mesa Professor Sala de Aula 01

1 Mesa Professor Sala de Aula 02
1 Mesa Professor Sala de Aula 03
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1 Mesa Professor Sala de Aula 04

1 Mesa Professor Sala de Aula 05

1 Mesa Professor Sala de Aula 06

1 Mesa Professor Sala de Aula 07

1 Microfone Anfiteatro

1 Microfone Sala dos Professores

1 Microondas Laboratório de Microbiologia

1 Microscópia Fluorescente Laboratório de Microbiologia

1 Microscópio Biológico Trinocular Ocular Digital Color Laboratório de Análises Físico-químicas

8 Microscópio XTS-20 Laboratório de Microbiologia

1 Microsystem Anfiteatro

1 Microsystem Sala de Aula 05

1 Microsystem Sala de Aula 04

1 Microsystem Sala dos Professores

1 Monitor LCD Infoway - marca Itautec Diretoria de Serviço Administrativa

3 Monitor LCD Infoway - marca Itautec Secretaria Acadêmica

1 Monitor Positivo Diretoria de Serviço Administrativa

1 Monitor Positivo Secretaria Acadêmica

1 Monitor Positivo Coordenação de Área

1 Monitor Positivo Sala dos Professores

21 Monitor Positivo Laboratório de Informática I

1 Monitor Positivo Anfiteatro

1 Monitor Positivo Sala de Aula 01

1 Monitor Positivo Sala de Aula 02

1 Monitor Positivo Sala de Aula 03

1 Monitor Positivo Sala de Aula 04

1 Monitor Positivo Sala de Aula 05

5 Monitor Positivo Biblioteca

1 Multifuncional Xerox colorida Diretoria de Serviço Administrativa

1 Notebook Itautec Diretoria de Serviço Administrativa

1 Notebook Itautec Diretoria de Escola

1 PHmetro de Bancada MPA 210 Laboratório de Química

1 PHmetro Microprocessado Laboratório de Química

1 Projetor Multimidia Anfiteatro

1 Projetor Multimidia Extensão
1 Projetor Multimidia Sala de Aula 04
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1 Projetor Multimidia Sala de Aula 05

1 Projetor Multimidia Extensão

4 Projetor Multimidia Coordenação

1 Redutec SL086 Laboratório de Química

1 Refratômetro Digital de Bancada Laboratório de Química

1 Retroprojetor Anfiteatro

1 Retroprojetor Sala de Aula 01

1 Retroprojetor Sala de Aula 02

1 Retroprojetor Sala de Aula 03

1 Retroprojetor Sala de Aula 04

1 Retroprojetor Sala de Aula 05

1 Retroprojetor Sala de Aula 06

1 Retroprojetor Sala de Aula 07

1 TB 1000 Laboratório de Química

1 Teclado Positivo Anfiteatro

1 Teclado Positivo Sala de Aula 01

1 Teclado Positivo Sala de Aula 02

1 Teclado Positivo Sala de Aula 03

1 Teclado Positivo Sala de Aula 04

1 Teclado Positivo Sala de Aula 05

21 Teclado Positivo Laboratório de Informática I

1 Teclado Positivo Diretoria de Serviço Administrativa

1 Teclado Positivo Sala dos Professores

1 Teclado Positivo Secretaria Acadêmica

1 Teclado Positivo Coordenação de Área

5 Teclado Positivo Biblioteca

1 Tela de Projeção Sala de Aula 04

1 Tela de Projeção Sala de Aula 05

2 Tela de Projeção com Tripé Anfiteatro

1 Televisão 29" Gradiente Anfiteatro

1 Televisão 29" Gradiente Sala de Aula 04

1 Televisão 29" Gradiente Sala de Aula 05

1 TV LCD 32" LG Sala dos Professores

1 TV LCD 42" LG Laboratório de Informática 02
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RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros utilizados pela Etec de Araçatuba são oriundos das fontes:

1. Associação de Pais e Mestres da Etec é constituída de contribuições mensais e semestrais  dos alunos, de forma facultativa, Festa Junina,
Campanha do cachorro quente , 50% da arrecadação dos vestibulinhos promovidos pela FAT- Fundação de Apoio à Tecnologia, venda de uniforme
escolar, xerox e da terceirização da cantina escolar, representando um percentual anual de 42,20% dos recursos financeiros disponíveis para a
 Escola.

Contribuições do ano de 2017:-

FAT - Vestibulinho - R$ 10.319,14

Contribuição de alunos - R$ 1.024,00

Xerox - R$ 628,00

Festa Junina - R$ 5.737,50 

Mensalidade da Cantina - R$ 8.901,75

Inscrições de concurso - R$ 10.104,78

 

Saldo Final do Ano 2017: R$ 34.575,53 (Saldo positivo retirando as despesas )

 

2. Verba de adiantamento para despesas miúdas e pronto atendimento recebida através do Centro Paula Souza, que representa 57,80% dos
recursos financeiros da escola gastos nas prioridades para melhor desenvolvimento das atividades escolares. 

Valor Mensal: R$ 3.850,00 de janeiro à dezembro/2017  

Total no Ano: R$ 46.200,00

 

Temos como receita total no ano de 2017, o valor de R$ 80.775,53 ( oitenta mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) .
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SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

 ETEC DE ARAÇATUBA

Empresa terceirizada de Vigilância: Lógica Segurança e Vigilância -  EIRELI 

Vigência do Contrato: 16/06/2018

Gestor do Contrato: Sandra Rillo (funcionária da Fatec - o prédio é compartilhado com a FATEC, laboratórios e anfiteatro)

Número de funcionários: 12 

 

Empresa Terceirizada de Limpeza em Ambiente Escolar: PLURI SERVIÇOS LTDA

Vigência do Contrato: 11/07/2018

Gestor do Contrato: Diana Yumi Tanaka Hagui

Número de funcionários: 03

 

EXTENSÃO -  EE Manoel Bento da Cruz   

 

Empresa Terceirizada de Limpeza em Ambiente Escolar : Pluri Serviços Ltda

Vigência do Contrato: 24/04/2018 

Gestor do Contrato: Elaine Cristina Março

 Número de funcionários: 01  

 

 

Ã
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EXTENSÃO -  EE Vitor Antonio Trindade   

 

Empresa Terceirizada de Limpeza em Ambiente Escolar: Pluri Serviços Ltda

Vigência do Contrato: 24/04/2018

Gestor do Contrato: Carlos Fábio Martins Cruz

Nº de Funcionários: 01

 

EXTENSÃO - Classe descentralizada em Guararapes

Empresa terceirizada de Vigilância: Mérito Segurança e Vigilância Patrimonial LTDA - EPP

 Vigência do Contrato: 10/06/2018

Gestor do Contrato: Celso de Carvalho Lima

Número de funcionários: 04  

 

Empresa Terceirizada de Limpeza em Ambiente Escolar: Pluri Serviços Ltda

Vigência do Contrato: 24/04/2018

Gestor do Contrato: Diana Yumi Tanaka Hagui

Nº de Funcionários: 02

 

 

COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES - 2018

Denominação: Associação de Pais e Mestres - APM
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Descrição: Presidente do Conselho Deliberativo: Antonio da Silva Nunes Neto
  

Conselheiros: 
 Maria Cristina Palmieri

 Marcus Vinicius da Silva
 Márcia Regina Nascimento da Silva

 Diana Yumi Tanaka Hagui
 Sandra Maria de Melo

 Diego Garcia Mathias
  

Diretoria executiva:
  

Diretor:Karla Meira de Castro Zepponi 
 Vice-Diretor Executivo: Viviane Sampaio Santiago Leonardi

 Secretário: Heleno Helyne de Souza Junior
 Diretor Financeiro: Elaine Cristina Zambom
 Vice-Diretor Financeiro: Deise Valéria Geacomini

 Diretor Cultural, Esportivo e Social: Rodrigo Albino
 Diretor de Patrimônio: Natália Aparecida Sylvestrino Pereira

  
Conselho Fiscal: 

 Daniele Dias Correia, Cássio Fernando de Mota Campana, Edmar David das Neves e Viviane Nabor Vespúcio Bis
  

 

Denominação: CIPA -Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

Descrição: A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - tem como objetivo a prevenção de acidentes e
 doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preserva? da vida e a promoção da saúde do trabalhador. 

  
No dia 30 de julho de 2014 ocorreu a instalação e posse da I CIPA eleita pelos membros da comunidade escolar - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
da ETEC de Araçatuba.

 Em 01 e 02 de setembro de 2017 ocorreu a eleição da nova diretoria da CIPA, membros eleitos pelos empregados tomando posse no dia 09 de outubro de
2017.

  
Membros:

  
- Presidente- Carlos Fábio Martins Cruz Suplente - Rafael Marcelino de Jesus

  
- Vice-presidente - Elaine Cristina Março Suplente - Eder Ramos Paganini

  

Denominação: Conselho de Escola

Descrição: CONSELHO DE ESCOLA
  

Descri?: Conselho de Escola, como conselho deliberativo, integrado por representantes da comunidade escolar e da comunidade extraescolar.
  

- O Conselho de Escola ter?s seguintes atribui?s:
 I - deliberar sobre:

 a) o projeto pol?co pedag?o da escola; 



05/06/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 64/161

b) as alternativas de solu?s para os problemas acad?cos e pedag?os;
 c) as prioridades para aplica? de recursos.

 II – estabelecer diretrizes e propor a?s de integra? da Etec com a comunidade;
 III - propor a implanta? ou extin? de cursos oferecidos pela Etec, de acordo com as demandas locais e regionais e outros indicadores;

 IV - aprovar o Plano Plurianual de Gest?e o Plano Escolar;
 V - apreciar os relat?s anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas.

 § 1º - O Conselho de Escola poder?er convocado pela Dire? para manifestar-se sobre outros temas de interesse da comunidade escolar.
 § 2º - O Conselho de Escola reunir-se ordinariamente, no m?mo, duas vezes a cada semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente

ou pela maioria de seus membros. 
 § 3º - As reuni?do Conselho de Escola devera contar com a presen?minima da maioria simples de seus membros. 

 § 4º - Nas decis?a serem tomadas por maioria simples, todos os membros ter?direito a voto, cabendo ao diretor o voto de desempate.
  

Ao vigésimo quarto dia do março de dois mil e dezoito, no anfiteatro da unidade escolar, as 18h00min ocorreu a primeira reunião do ano de dois mil e dezoito
,para formação do Conselho de Escola, tendo sido eleitos por seus pares os seguintes servidores ( administrativos e docentes),pais e alunos, ficando assim
constituído o Conselho de Escola da Etec de Araçatuba:

 PRESIDENTE: Antonio da Silva Nunes Neto 
 REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE SERVI? E RELA?ES INSTITUCIONAIS: Neila Graziela de Oliveira

 REPRESENTANTE DOS PROFESSORES: Viviane Nabor Vespúcio Bis
 REPRESENTANTE DE SERVIDORES T?ICOS ADMINISTRATIVOS: Diana Yumi Tanaka Hagui

 REPRESENTANTE DE PAIS DE ALUNO: Maria Cristina Palmieri
 REPRESENTANTE DOS ALUNOS: Heloísa Francisco Duarte

 REPRESENTANTE DE ORG. DE CLASSE: Vanessa Olivieri 
 REPRESENTANTE DE ALUNOS EGRESSOS: Lucas Anjos dos Santos 

REPRESENTANTE DAS INSTITUI?ES AUXILIARES: APM - Karla Meira de Castro Zepponi
 REPRESENTANTE DOS DEMAIS SEGMENTOS DA ESCOLA: Adalberto Gomes da Silva

 REPRESENTANTE DAS INSTITUI?ES DE ENSINO : Mara Lucia Azevedo

Denominação: Grêmio Estudantil 5 de Julho

Descrição: Art. 1º - O Grêmio Estudantil da Escola Técnica de Araçatuba, fundado em 01 de Janeiro de 2008, com sede na Avenida Prestes Maia, 1764 – CEP 16.052-045
e de duração ilimitada.

  
Paragrafo único - as atividades do “Grêmio” reger-se-a pelo presente Estatuto, aprovado em Assembleia Geral convocada para esse fim.

  
 
Art. 2º- O Gr?o tem por objetivos:

  
I – congregar o corpo discente da escola;

  
II- defender os interesses individuais e coletivos dos alunos da Escola;

  
III- incentivar a cultura literária, artística e desportiva de seus membros;

  
IV- promover a coopera? entre administradores, professores, funcion?os e alunos, no trabalho escolar, buscando seu aprimoramento;

  
V - realizar interc?io e colabora? de car?r cultural, educacional, c?co , desportivo e social com entidades congeneres;

  
VI- zelar pela adequação do ensino e reais necessidades da juventude e do povo, bem como pelo ensino publico e gratuito;

  
VII- defender a democracia, a independ?ia e o respeito s?liberdades fundamentais do homem, sem distin? de raça, cor, sexo, nacionalidade, convicção política
ou religiosa;
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VIII- lutar pela democracia permanente na Escola, atrav?do direito participativo nos fins internos de delibera? desta institui?.

  
As datas estipuladas para divulgação e eleição do Grêmio Estudantil 2018 foram:

 16/03 a 20/03 - Período de inscrição das chapas (secretaria da escola)
 21/03 - Divulgação das inscrições deferidas/indeferidas

 22/03 a 29/03 - Divulgação e propagandas das propostas de governo para comunidade escolar
 02/04 - Eleição da chapa

 03/04 - Cerimônia de posse da chapa eleita
  

Nome Fantasia da Chapa Vencedora: 
 ARMADA

  
Presidente: Isabela G. Trevelin

 Vice-presidente: Alexsander Jacob
 Primeiro secretário: Fernanda Ruy
 Segundo secretário : Gabriel Garcia

 Primeiro tesoureiro:Gabriel Fortunato
 Segundo tesoureiro: Kennedy Matos

 Orador: Lívia Monique O. Santos
 Diretor Social: Guilherme Vaz Cabral

 Diretor de Imprensa: Adrielly Palmieri Hygino
 Diretor de Esporte: Heloísa Ferreira Cerato

 Diretor Cultural: Maria Vitória Cardoso
 Primeiro Suplente: Núbia Biégas Pedroso

MISSÃO

A Escola Técnica de Araçatuba tem por missão “Ser responsável pelo desenvolvimento de potencialidades, pela formação de cidadão críticos, competentes e
conscientes para atuar no mercado de trabalho, na pesquisa e na disseminação de conhecimentos na sociedade”. Desse modo, pretendemos com um ensino
consolidado de qualidade, oferecer a população de Araçatuba e região conhecimentos técnicos e científicos, valores e atitudes para atuação em uma sociedade cada
vez mais edificada na pluralidade.

VISÃO

” Assegurar que todos os alunos adquiram as competências e habilidades necessárias à inserção plena no mundo do trabalho e de acompanhar as permanentes
transformações da sociedade."

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS
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 CARACTERÍSTICAS REGIONAIS

 

 

A cidade de Araçatuba é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 21º 12'32" sul e a uma longitude 50º 25'58" oeste,
estando a uma altitude de 390 m. Sua população é de 190.536 habitantes. É a sede da nona região administrativa do Estado de São Paulo, além de ser a 2ª maior cidade
do oeste paulista.

"Araçatuba" é um vocábulo de origem tupi que significa "ajuntamento de araçás", através da junção dos termos arasá (araçá) e tyba (ajuntamento)”.

 

HISTÓRIA

Seu nascimento remonta a expansão cafeeira e a construção da estrada de ferro Noroeste do Brasil (NOB). Estrada esta que, no início do século XX, fez parte de uma
política que visava à interiorização do país e sua ligação com outros países da América do Sul.  A construção da estrada teve inicio no dia 15 de novembro de 1904,
com a implementação do trecho que ligava Bauru à cidade de Itapura, localizada nas barrancas do Rio Paraná. Em 02 de dezembro de 1908 a estrada chegou a atual
localização da cidade e do acampamento ali fundado provisoriamente em um vagão abandonado nasceu a cidade.

A concretização do sonho de autonomia, porém só foi alcançado em 8 de dezembro de 1921, com a promulgação da Lei Estadual 1 812. Em 19 de fevereiro de 1922,
às 20 horas, em sessão solene, deu-se a instalação da Comarca Municipal e a posse dos primeiros vereadores.

A partir de então o município foi se desenvolvendo e passou por vários ciclos econômicos. O primeiro foi o do café, a seguir o do algodão e, a partir dos anos 1950, o
da pecuária, que predomina até os dias de hoje, dividindo sua importância, atualmente, com o setor sucro-alcooleiro e de produção industrial.
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Nas análises de economistas e de vários empresários, Araçatuba é a região que apresenta o maior potencial para desenvolvimento em todo o estado de São Paulo.
Esta perspectiva, é reforçada pela presença de inúmeros fatores de desenvolvimento, tais como o Gasoduto Brasil-Bolívia, a Hidrovia Tietê-Paraná, a duplicação da
rodovia Marechal Rondon, o Aeroporto de padrão internacional, a Ferrovia Novo Oeste e a construção do estaleiro para transporte de etanol pela Hidrovia Tietê
Paraná, assinado em 2010.  A obra custará aproximadamente US$ 239 milhões e quando totalmente em operação terá capacidade de transporte de 4 bilhões de litros.
Um  investimento que rendeu a cidade um prêmio em 2011 Prêmio 100 Cidades Mais Sustentáveis, já que esse modal  consumirá 75% menos combustível para a
mesma carga transportada por via terrestre, além de emitir apenas 1/3 do CO2 lançado pelo transporte rodoviário.15 A entrega do terminal de embarque de etanol está
prevista para 2015.

 

DEMOGRAFIA

Em 2010, a população do município foi contada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 181 579 habitantes, sendo o quadragésimo segundo
mais populoso do estado e apresentando uma densidade populacional de 155,54 habitantes por km². Segundo o censo de 2010, 87 337 habitantes eram homens e
94 281 habitantes eram mulheres. Ainda segundo o mesmo censo, 178 077 habitantes viviam na zona urbana e 3 502 na zona rural.3 O percentual de pessoas que
vivem sozinhas no município é de 14%.42

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Araçatuba, considerado elevado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é
de 0, 788, sendo o 40° maior de todo estado de São Paulo. Considerando apenas a educação o índice é de 0, 744. A renda per capita 2010 é de 1036,09 reais.

O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social, é de 0, 52, sendo que 1,00 é o pior número e 0,00 é o melhor.43

● Etnias

 
Cor/Etnia Percentagem

Branca 65%
Negra 4,75%
Parda 28,0%

Amarela 2,8%
Indígena 0,1%

 

● Religião

Tal como a variedade cultural em Araçatuba, são diversas as manifestações religiosas presentes na cidade. Embora tenha se desenvolvido sobre uma matriz social
eminentemente católica, é possível encontrar atualmente na cidade dezenas de denominações protestantes diferentes.
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De acordo com dados do censo de 2000 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Araçatuba é composta por: Católicos
(65,23%), evangélicos (21,38%), pessoas sem religião (5,64%), espíritas (3,45%), umbandistas (0,43%), judeus (0,03%), oriental (1,31%) e 2,5% estão divididas entre
outras religiões.

 

ECONOMIA

Sua economia é historicamente ligada à pecuária, sendo conhecida como cidade do boi gordo e, posteriormente, cidade do asfalto. Um famoso pecuarista de
Araçatuba que se chamava Tião Maia fugiu para a Austrália por causa da ditadura. Atualmente, nas instalações de seu antigo frigorífico, funciona a Universidade
Paulista (UNIP).

O setor sulcroalcooleiro está em crescimento acelerado e precisa de novas áreas para se expandir. O Noroeste Paulista é uma das últimas áreas viáveis e disponíveis
no estado de São Paulo para esta necessidade que o setor demanda.

A topografia, solo e clima favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar, mão-de-obra especializada, facilidades de escoamento da produção e sede de um dos maiores
terminais sucroalcooleiros do estado de São Paulo, favorecem a região.

Em 2008 era o 28° município do Estado de São Paulo em número de empresas atuantes. No ranking brasileiro ficou na 89ª posição com 7 267 unidades.48

Em 2010, dados do IPC Target indicavam que Araçatuba teria um consumo de R$ 2,63 bilhões ao ano, 18% maior que os dados de 2009 (R$ 2,22 bilhões) colocando
assim Araçatuba no 39° no estado em capacidade de consumo. Em 2009 os habitantes da Classe E, com renda até R$ 410 no município representavam 1,1% da
população total, sendo que em 2010 esse númerou foi reduzido para 0,7%.49 Para 2011 o potencial de consumo subiu para R$ 3,14 bilhões (alta de 19,25% em
relação ao ano anterior).

Dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento divulgados em maio de 2010, apontam o município com potencial de desenvolvimento em todos os seguimentos
da economia (agropecuária, indústria, comércio e serviços), em virtude da mão-de-obra qualificada, transporte e infra-estrutura. Todavia, ainda apresenta lentidão na
questão imobiliária e turística. No Índice Paulista de Responsabilidade Social ficou classificada como n° 2 (intermediária), numa classificação de 5 (piores condições)
a 1 (melhores condições), que leva em conta a saúde, educação e renda da população.

Com relação a geração de empregos Araçatuba ocupava em abril de 2010, de acordo com Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a 41ª posição no Estado de
São Paulo em geração de empregos, obtendo o melhor índice da região a que pertence. De abril de 2009 até abril de 2010, Araçatuba já teve contratados 23 330
funcionários.

 

INDÚSTRIA
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Nestlé unidade de Araçatuba.

De processamento de leite a máquinas de lavar roupas, passando por extrato de tomate e conservas, móveis planejados, criação e abates de avestruz e medicamentos
fitoterápicos, equipamentos hospitalares e fios cirúrgicos, produtos químicos e de instrumentação de alta tecnologia.

O setor de confecções  também é importante vocação econômica do município. Oitenta e seis pequenas e médias indústrias fabricam em média 180 mil peças de
roupas por mês. O setor tem merecido atenção especial do poder público através de investimentos para formação de mão de obra especializada e de cooperativas de
produção e trabalho.

 
 

 MERCADO DE TRABALHO

 

De acordo com dados do SEAD (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) a região de Araçatuba passou por um grande avanço
tecnológico e econômico nos últimos cinco anos. Houve um aquecimento da economia local e a necessidade de mão-de-obra especializada para
trabalhar nos mais diversos setores  da economia local mostrou-se evidente. Um dos motivos desse crescimento está ligado, segundo dados da
mesma fonte, a diversidade do polo produtivo local, o que faz com que a cidade não dependa de um único setor, o que ocasiona também uma
diversificada mão-de-obra qualificada.

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Leite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fitoter%C3%A1pico
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CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE 

 

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE 

 

Os educandos da Etec de Araçatuba são:

Ensino Médio: 

Na 1ª série A , 21 alunos são provenientes de escola pública e 19 de escolas particulares. Já na turma B, 24 alunos vierem de escolas públicas e 16 de escolas
particulares.

Para as turmas A e B as famílias são constituídas por 3 a 4 pessoas ( 31 alunos) e a renda familiar gira em torno de 3 a 4 salários mínimos, para ambas as turmas.

A turma A tem além de alunos de Araçatuba,  1 aluno de Santópolis do Aguapeí, 1 aluno de Santo Antônio do Aracanguá e 3 de Buritama. Já a turma B tem 04
alunos de Santo Antônio do Aracanguá e 01 de Guararapes.

As turmas estão igualmente divididas em numero de sexos femininos e masculinos.

Dos 76 alunos pesquisados, 35 preferem realizar cálculos, 16 debater sobre um assunto, 6 preferem analisar dados, 8 preferem ler textos e 11 preferem escrever um
texto.

A maioria deles, 36 alunos,  sinaliza não ter dificuldades de aprendizagem, mas 17 alunos dizem que a indisciplina em sala de aula e a didática dos professores para
11 alunos é o que dificulta a aprendizagem em sala de aula.

Eles preferem ser avaliados por práticas (20) e exercícios (26), mas seminários (12) e trabalhos escritos (18) também são válidos.

A maioria deles, 70 alunos, usa a internet em casa/celular.

Para os 240  alunos matriculados no ensino médio, temos que 116 são dos sexo masculino e 124 são do sexo feminino. 
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ESCOLARIDADE - TURMA A 

 

 

 

ESCOLARIDADE  - TURMA B 
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RENDA FAMILIAR - TURMA A  

 

 

RENDA FAMILIAR - TURMA B 
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Ensino Técnico:

São pessoas da zona urbana, sendo aproximadamente metade adolescentes e metade na faixa dos 40 anos, de classe média-baixa, na sua maioria
são trabalhadores da indústria e comércio, moradores do município e outros advindos de algumas cidades circunvizinhas, tais como:
Bilac,  Clementina, Guararapes, Luiziania, Piacatu, Santópolis do Aguapeí, Santo Antônio do Aracanguá e Valparaiso. Boa parte já atingiu a
maioridade, concluíram o Ensino Médio e tem experiência profissional fora da área do curso em que estão matriculados. Alguns estão retomando os
estudos e apresentam certa dificuldade no acompanhamento dos cursos por já estarem há mais de uma década sem estudar.

 

Dos 489 alunos matriculados no ensino técnico modular noturno, temos que 258 são do sexo masculino e 231 do sexo feminino. 

  

  Renda Familiar em Salários Mínimos - Ensino Técnico
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Gráficos extraídos do questionário socio-econômico aplicado aos alunos no momento da matrícula (janeiro/2018) gerados pelo sistema NSA e da
pesquisa do perfil discente elaborada pela coordenação pedagógica no inicio do semestre.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

Meta: Propiciar uma aprendizagem significativa , por meio de projetos de monitoria.

Resultado: Plenamente desenvolvida

Justificativa:

1º Bimestre – levantamento realizado pelos professores nas disciplinas de física, matemática, português, química e história dos alunos que teriam facilidade e
disponibilidade para serem monitores.

 Os responsáveis pelos alunos monitores tomaram ciência do termo de voluntariado e organização dos horários das monitorias, sendo que os mesmos foram enviados
por e-mail para os responsáveis pelos alunos e fixados nas salas de aula.

 2º Bimestre – Os alunos com maiores dificuldades em relação ao 1º bimestre (levantamento das fichas de deliberação 127) foram orientados a participar das
monitorias, que foi organizada em pequenos grupos de estudo, sendo os alunos monitores os mediadores.

 Os docentes auxiliaram os monitores com a indicação de listas de exercícios, livros e atividades de complementação dos estudos.
 3º Bimestre - Os alunos com maiores dificuldades em relação ao 1º semestre (levantamento das fichas de deliberação 127) foram orientados a participar das

monitorias, que foi organizada em pequenos grupos de estudo, sendo os alunos monitores os mediadores.
 Os docentes auxiliaram os monitores com a indicação de listas de exercícios, livros e atividades de complementação dos estudos.

 4º bimestre - Os alunos com maiores dificuldades em relação ao 3º bimestre (levantamento das fichas de deliberação 127) foram orientados a participar das
monitorias, que foi organizada em pequenos grupos de estudo, sendo os alunos monitores os mediadores.

 Os docentes auxiliaram os monitores com a indicação de listas de exercícios, livros e atividades de complementação dos estudos.

Meta: Organizar um espaço físico para a acomodação do NIT (Núcleo de Inovação e Tecnologia)

Resultado: Plenamente desenvolvida
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Justificativa:

1º Bimestre – O coordenador do curso Técnico em Administração, Informática e a coordenadora da CD se reuniram para planejar o novo espaço, levantando as
necessidades e recursos necessários.

 2º Bimestre – Foi feita a adequação no local de acordo com o Layout planejado anteriormente, a instalação dos computadores e colocação de Banner sobre o modelo
Canvas e Análise Swoot. O espaço já esta disponível para o uso dos alunos e docentes.

 3º Bimestre – A partir do mês de julho/2017 o cargo de coordenador do INOVA foi suprido, mas o espaço continua disponível para o uso de todos.
 4º bimestre - A partir do mês de julho/2017 o cargo de coordenador do INOVA foi suprido, mas o espaço continua disponível para o uso de todos

Meta: Reduzir em 50% o número de progressões parciais até dezembro / 2017 em relação ao ano de 2016.

Resultado: Satisfatoriamente desenvolvida

Justificativa:

1º Bimestre – Organização do levantamento dos alunos com PP, juntamente com a orientação educacional. Solicitação das atividades aos professores responsáveis,
com levantamento de qual bimestre o aluno teve as menções I no ensino médio e socialização com os docentes.

 Entrega das atividades aos alunos.
 2º Bimestre – Acompanhamento do desenvolvimento das atividades propostas nas PP, onde a orientadora educacional conversa com os alunos nas datas estipuladas e

faz o registro do desenvolvimento das atividades propostas. Finalização das atividades propostas.
 3º Bimestre – Levantamento do alunos com PP, do ensino técnico, juntamente com a orientação educacional. Solicitação das atividades aos professores responsáveis,

com levantamento de qual bimestre o aluno teve as menções I no ensino médio e socialização com os docentes.
 Entrega das atividades aos alunos.

 Acompanhamento do desenvolvimento das atividades propostas nas PP, onde a orientadora educacional conversa com os alunos nas datas estipuladas e faz o registro
do desenvolvimento das atividades propostas.

 4º bimestre – Finalização das atividades propostas.
 Analisando os números apresentados observa-se que houve uma ligeira diminuição para o ensino médio , de 21 para 19 progressões parciais, em relação ao ano de

2016. Quanto ao ensino técnico houve um ligeiro aumento de 6 para 7 progressões parciais.

Meta: Orientar 100% do corpo docente em relação ao desenvolvimento da metodologia de Ensino por projeto até dezembro de 2017.

Resultado: Plenamente desenvolvida

Justificativa:

1º Bimestre -Organização das atividades previstas no projeto de coordenação pedagógica
 Reunião de planejamento (01/02) – orientação aos docentes sobre a utilização da metodologia por projeto, para os cursos do eixo de Informação e Comunicação.

 Em reunião com os docentes no dia 01/02 a coordenação orientou , principalmente os dos cursos integrados , sobre a promoção da interdisciplinaridade e a
elaboração de projetos.

 2º Bimestre – Acompanhamento das atividades desenvolvidas nos cursos de Informática e Administração, que utilizam o ensino por projeto.
 3º Bimestre - Em reunião com os docentes no dia 20/07 a coordenação orientou , principalmente os dos cursos integrados , sobre a promoção da interdisciplinaridade

e a elaboração de projetos.
 4º bimestre - 07/10 – Reunião pedagógica com orientações sobre metodologias de Aprendizagem baseada em Problemas e Aprendizagem baseada em Projetos -

Docente da Fatec de Araçatuba - Luciana Passos Marcondes , onde foram apresentados no formato PBL (Problem Based Learning). Isto é, aprendizagem baseada em
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problemas. A professora coloca um desafio e os docentes, em grupo, devem mobilizar conhecimentos teóricos já estudados, para resolver uma questão prática. A
solução é pensada com o auxílio da docente.

Meta: Acompanhar 100% dos registros escolares em relação à recuperação contínua durante o ano de 2017.

Resultado: Plenamente desenvolvida

Justificativa:

1º Bimestre – Organização das atividades previstas no projeto de gestão (CP) com orientações sobre os registros escolares e planilha de acompanhamento dos
registros.

 2º Bimestre – Os registros foram acompanhados mensalmente em planilha própria.
 3º Bimestre – Reunião de planejamento (20/7) e Reunião de curso (26/08), reflexão com os docentes da necessidade de oportunizar e registrar a recuperação

contínua. Retomada do acompanhamento em planilha própria. 
 30/09 – Conselho de Classe Intermediário – Socialização do levantamento dos registros das recuperações contínuas 

4º bimestre – Reunião de curso 21/10 – Reflexão com os docentes sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas para a recuperação contínua.
 Planilha de Acompanhamento dos Registros das Recuperações Contínuas –

 • 572 registros no 1º semestre/2017
 • 671 registros no 2º semestre/2017

Meta: Capacitar 100% do corpo docente em relação aos procedimentos didáticos que possam ser utilizados no processo de recuperação contínua até
dezembro de 2017.

Resultado: Plenamente desenvolvida

Justificativa:

1º Bimestre – Organização das atividades previstas no projeto de gestão (CP) com orientações sobre a importância da recuperação contínua na reunião de
planejamento do dia 01/02.

 2º Bimestre – 11/03 – Reunião pedagógica com orientações sobre a organização das metas para o PPG 2017/2020
 08/04 - Reunião de curso onde a coordenação pedagógica reforça a necessidade do acompanhamento individualizado e da recuperação contínua dos alunos com

dificuldade de aprendizagem.
 20/05 – Reunião pedagógica com orientações e oficina para discussão com os docentes sobre os procedimentos didáticos que possam ser utilizados no processo de

recuperação contínua.
 3º Bimestre – 26/08- Reunião de curso com orientações quanto a importância da recuperação contínua e do registro desta ação nos diários de classe.

 30/09 - Retomada das orientações aos docentes para a melhoria dos processos.
 4º bimestre – 07/10 – Reunião pedagógica com orientações sobre metodologias de Aprendizagem baseada em Problemas e Aprendizagem baseada em Projetos.

 21/10- Reunião de curso com orientações quanto a importância da recuperação contínua e do registro desta ação nos diários de classe.

Meta: Acompanhar e exigir aos responsáveis quanto ao término das instalações físicas da biblioteca na classe descentralizada de Guararapes

Resultado: Parcialmente desenvolvida

Justificativa:

1º Bimestre -12/01/2017- em atendimento a convite a Secretária de Educação do Município de Guararapes a Senhora Maria Dolores visitou as dependências da
escola, conheceu todo espaço físico da escola, e os cursos oferecidos. 
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16/01/2017 - os vereadores Antônio Roberto e Silvio Arias visitaram a escola e conheceram os espaços físicos das instalações, também conheceram os cursos
oferecidos pela extensão. 

 20/01/2017- Funcionários da Prefeitura atendendo a solicitação da direção da escola deram início aos trabalhos de roçagem, poda das arvores e limpeza do pátio da
escola.

 
2º Bimestre -05/06/2017 - Funcionários da Prefeitura realizaram a instalação da nova geladeira do bebedouro (geladeira adquirida pela Prefeitura de Guararapes).

 13/06/2017 - Atendendo a solicitação da direção - prefeitura enviou um caminhão pipa que realizou a lavagem e limpeza do pátio da escola.
 

A partir do 2º semestre de 2017, a prefeitura alegando necessidades financeiras, não tem colaborado com a classe descentralizada.

Meta: Reavaliar as diretrizes dos projetos organizados no ensino por projeto em 100%

Resultado: Plenamente desenvolvida

Justificativa:

1º Bimestre – organização do material de apoio abrangendo todas as etapas das disciplinas envolvidas, com a elaboração de uma apostila para auxiliar no
embasamento teórico dos alunos.

 2º Bimestre – introdução do ensino por projeto, onde o aluno foi instigado a utilizar todo conhecimento adquirido para desenvolver seu projeto, ao mesmo tempo que
aprende novas ferramentas e técnicas de programação.

 3º Bimestre – desenvolvimento dos projetos interdisciplinares, elaboração de 03 projetos: 
 • Criação de dicionário eletrônico com 10 palavras chaves de cada componente curricular 
 • Criação de um quiz de perguntas e respostas, com 10 questões de 5 alternativas cada, de cada componente curricular

 • Criação de orçamentos de computadores, programas e sistemas operacionais para indústrias pré definidas.
 4º bimestre – finalização e entrega dos projetos. Organização dos relatórios com análise dos resultados e avaliação dos conhecimentos adquiridos.

Meta: Ampliar em 5% o acervo literário por meio de doações.

Resultado: Plenamente desenvolvida

Justificativa:

1º Bimestre - Visita orientada aos novos alunos: Os alunos são trazidos pelos professores para a Biblioteca, onde conhecem o funcionamento, regulamento e serviços
oferecidos.

 Cadastro para os novos alunos, no Sistema da Biblioteca Biblioceeteps.
 Número de Doações: 20 livros

 2º Bimestre - Projeto Biblioteca no Pátio: o Projeto Leitura no pátio montou um espaço aconchegante com ajuda de alunos e professores, com livros e revistas
variados, que não fazem parte do acervo da biblioteca. Para que qualquer pessoa pegue um livro de seu interesse, leve para casa, leia e devolva. 

 Processamento técnico de mais de 700 exemplares de livros, para compor o acervo da biblioteca. Que são bibliografia básica para o curso técnico.
 Número de doações: 35 livros

 3º Bimestre - Projeto Clube da Leitura
 O projeto consiste em incentivar a leitura e a discussão de obras literárias, apoiar os conteúdos literários trabalhados em sala de aula e análise de livros dos principais

vestibulares. Pretendemos valorizar e estimular a criação e circulação do acervo de literatura da biblioteca e possibilitar a leitura.
 O projeto da biblioteca é em parceria com a disciplina de Língua Portuguesa e a convidada do projeto a doutoranda em Literatura, Fabrícia Lopes de Oliveira.

 Consiste na leitura, análise e discussão de obras literárias que estão sendo trabalhadas em sala de aula, e uma preparação para o vestibular de 2018, já que essas obras
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serão cobradas no vestibular.
 Toda semana é abordado um livro diferente de acordo com cronograma, como: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Relíquia, Dom Casmurro, conto “A Hora e a vez

de Augusto Matraga” – Sagarana, A Lisbela e o Prisioneiro, Terra Sonâmbula.
 Número de doações: 25 livros

 4º bimestre - continuidade do Projeto Clube da Leitura.
 Número de doações: 80 LIVROS

Meta: Reduzir em 50% os índices de perda no 2º módulo noturno do Curso Técnico em Contabilidade, no 3º módulo noturno do Curso Técnico em
Informática para Internet, no 1º e 3º módulo noturno do Curso Técnic

Resultado: Plenamente desenvolvida

Justificativa:

1º Bimestre - Reunião de planejamento (01/02) – orientação aos docentes sobre a utilização da metodologia por projeto, para os cursos do eixo de Informação e
Comunicação.

 Em reunião com os docentes no dia 01/02 a coordenação orientou , principalmente os dos cursos integrados , sobre a promoção da interdisciplinaridade e a
elaboração de projetos.

 Acompanhamento dos registros das ações e atividades nos diários de classe e NSA.
 Resposta ao ofício da CETEC sobre as ações desenvolvidas na UE para favorecer a permanência do aluno na escola.

 2º Bimestre – Acompanhamento das atividades desenvolvidas nos cursos de Informática e Administração, que utilizam o ensino por projeto.
 Acompanhamento dos registros das ações e atividades nos diários de classe e NSA.

 Resposta ao ofício da CETEC sobre as ações desenvolvidas na UE para favorecer a permanência do aluno na escola.
 3º Bimestre - Em reunião com os docentes no dia 20/07 a coordenação orientou , principalmente os dos cursos integrados , sobre a promoção da interdisciplinaridade

e a elaboração de projetos.
 Acompanhamento dos registros das ações e atividades nos diários de classe e NSA.

 Resposta ao ofício da CETEC sobre as ações desenvolvidas na UE para favorecer a permanência do aluno na escola.
 4º bimestre - 07/10 – Reunião pedagógica com orientações sobre metodologias de Aprendizagem baseada em Problemas e Aprendizagem baseada em Projetos -

Docente da Fatec de Araçatuba - Luciana Passos Marcondes , onde foram apresentados no formato PBL (Problem Based Learning). Isto é, aprendizagem baseada em
problemas. A professora coloca um desafio e os docentes, em grupo, devem mobilizar conhecimentos teóricos já estudados, para resolver uma questão prática. A
solução é pensada com o auxílio da docente.

 Acompanhamento dos registros das ações e atividades nos diários de classe e NSA.
 Resposta ao ofício da CETEC sobre as ações desenvolvidas na UE para favorecer a permanência do aluno na escola.

INDICADORES

Denominação: SARESP

Análise:

O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) é aplicado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
com a finalidade de produzir um diagnóstico da situação da escolaridade básica paulista, visando orientar os gestores do ensino no monitoramento
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das políticas voltadas para a melhoria da qualidade educacional. Nessa direção, os resultados obtidos pela escola, permite visualizar a qualidade do
ensino em cada unidade escolar e, de acordo com o boletim ilustrado acima, a Etec de Araçatuba confirma um desempenho bem satisfatório nas
aprendizagens de seus alunos.

A busca pela melhoria da qualidade do ensino sempre foi constante em nossa escola, com o papel de despertar o interesse dos alunos para
as ciências e linguagens. Também a participação em Olimpíadas do Conhecimento estimula tal ação.

Com relação aos rendimentos obtidos no ano anterior, houve um aumento de 2,5% em Língua Portuguesa (343,6 em 2015 , 337,5 em 2016 e 341,0
em 2017) e uma queda  de 5,9% em Matemática (366,9 em 2015 , 350,9 em 2016 e 345,0, em 2017), apesar da queda, os índices superam a meta
estipulada pela Unidade e pelo Governo Estadual, que é de 300 para Língua Portuguesa , mas não atinge a meta para Matemática, que é de 350.

A grande maioria dos alunos se encontra no nível adequado para série/ano, sendo que desses 13,3% em nível avançado em Língua Portuguesa e
6,5%, em Matemática.

  

Denominação: WEB SAI 2017

Análise:

No ano de 2017 , os questionários da avaliação institucional foram respondidos pela totalidade de nossos alunos, docentes, funcionários e equipe de
gestão.

Resultado WebSAI - ETEC DE ARAÇATUBA 
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A análise do gráfico demonstra que em relação ao indicador de Processo a unidade escolar apresentou um aumento de 0,6% em comparação com
 a última avaliação em 2016. Quanto ao indicador de Resultado, a unidade apresentou uma diminuição de 1,55% em relação à 2016. Apesar da
queda apresentada a análise do indicador de resultado, isto  revela como os insumos estão sendo utilizados nas ações cotidianas das unidades,
resultando no modo como a comunidade escolar está se organizando para cumprir a sua missão e atender aos seus objetivos estratégicos, segundo
as perspectivas de todos os seus segmentos. Tais indicadores corroboram para que a melhoria constante do trabalho desenvolvido pela Unidade
Escolar dentro e fora de nosso entorno, procurando atender ao máximo nossa missão responsável em desenvolver potencialidades, formar cidadãos
críticos, competentes e conscientes para atuar no mercado de trabalho, na pesquisa e disseminação de conhecimentos na sociedade.

Resultado WebSAI - Extensão IE Manoel Bento da Cruz 

 

Em relação aos índices obtidos pela extensão, percebe-se um aumento no índice de Processo de 3,10% e 1,55% do Resultado comparado ao ano
de 2016, ficando bem acima dos índices Regionais e do Centro Paula Souza. Isto demonstra nosso compromisso em estar sempre atento as
oportunidades de melhoria.   

Resultado WebSAI - Extensão EE Vitor Antonio Trindade 

 

 

Em relação aos índices obtidos pela extensão, percebe- se uma diminuição no índice de Processo de 0,63% e de 2,03% do Resultado comparado
ao ano de 2016, mas ainda ficando acima dos índices apresentados pelo  Centro Paula Souza.  O indicador de Processo, na dimensão de gestão
escolar ,  área da equipe gestora e liderança é o que apresenta o menor índice de 64,33%.Também neste indicador, na dimensão de gestão
pedagógica, área de práticas pedagógicas, os alunos tem dificuldades em reconhecer as práticas diversificadas apresentadas pelos docentes, com
índice de 70,02%.

Resultado WebSAI - Classe descentralizada de Auriflama 
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Em relação aos índices obtidos pela classe descentralizada, percebe - se um aumento no índice de Processo de 9,10% e de14,59% do Resultado
comparado ao ano de 2016,  ficando acima dos índices da unidade escolar  e do Centro Paula Souza. Isto demonstra nosso compromisso em estar
sempre atento as oportunidades de melhoria e também da participação efetiva da Prefeitura local para atender as demandas solicitadas. 

Resultado WebSAI - Classe descentralizada de Guararapes 

 

Esta classe descentralizada foi criada no ano de 2014 e não participou das avaliações  institucionais anteriores , mas apresenta indices satisfatórios
em comparação com as outras classes descentralizadas da unidade escolar. Em relação aos indices obtidos a partir de 2016, percebe-se um
aumento no índice de Procesos de 7,29% e de 6,74% do Resultado comparado ao ano anterior. Devido ao amadurecimento e consolidação das
ações de melhorias propostas. 

Denominação: Registros Escolares

Análise:

A coordenação pedagógica sempre acompanha os registros escolares, mas durante o ano letivo de 2017 este acompanhamento foi sistematizado,
pois era uma das metas do seu projeto, que teve como título: Utilização de estratégias de ensino para melhoria do processo de ensino aprendizagem
e recuperação  contínua para permanência do aluno na unidade escolar em 2017. 

A melhora nos registros foi perceptível, conforme tabela abaixo:

SEMESTRE QUANTIFICAÇÃO DOS REGISTROS
1º 572
2º 671
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O levantamento levou em conta a quantidade de registros em função das recuperações contínuas, como plantões de dúvidas pré-aula ou pós-aula,
correção das avaliações na lousa e retomada de questões com maior índice de erro,aluno com melhor desempenho no componente atuando como
monitor, grupo de estudos em períodos diversos  de estudos da escola, entre outros.

 

Denominação: Índice de Perdas

Análise:

INDICE DE PERDAS

1º SEMESTRE

 

A planilha acima evidencia o acompanhamento das perdas para os cursos técnicos modulares realizado pela unidade escolar para o 1º semestre de
2017.

Os cursos técnicos com módulos concluintes apresentam  os seguintes indices de perdas:

 

Técnico em Informática - 43%

Técnico em Informática para Internet - 13%

Técnico em Recursos Humanos - 32,5% 

Técnico em Segurança do Trabalho - 55%
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O índice geral de perdas no 1º semestre de 2017 foi de 26%.

 

 2º SEMESTRE

 

Os cursos com módulos concluintes neste semestre apresentaram os seguintes indices de perdas:

Técnico em Administração - 42,5%

Técnico em Contabilidade - 51% 

Técnico em Farmácia - 26%

Técnico em Química - 31% 

O índice  de perdas no 2º semestre de 2017 foi de 21%. 

 

O indice geral de perdas da unidade escolar para o ano de 2017 foi  de 23%.

 

ANO ÌNDICE DE PERDAS
2015 28,5%
2016 26%
2017 23%

 
A tabela acima evidencia o bom trabalho desenvolvido na unidade escolar, onde ações propostas pela coordenação pedagógica em conjunto com
os  coordenadores de curso e docentes estão contribuindo para a  permanência do aluno na escola, com a crescente diminuição do índice de
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perdas.

Denominação: Estágios

Análise:

 

 

O gráfico representa um levantamento do número de alunos que conseguiram estágios, em função do curso, estabelecidos por meio de parcerias
e/ou convênios  através da unidade escolar, por meio da divulgação de vagas de estágio pelo responsável ATA.

Tais parcerias são periodicamente acompanhadas por esse responsável por meio de relatórios iniciais, parciais e finais, com  pesquisas de
satisfação com os  empregadores e alunos.

Atualmente, as empresas parceiras de estágio da UE são CIEE, Super estágios e empresas independentes do setor privado. Também acontece a
parceria com a Universidade Estadual Paulista (UNESP), que seleciona alunos do Ensino Médio para projetos de iniciação científca PIBIC JUNIOR.
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Denominação: OBSERVATÓRIO ESCOLAR 2016

Análise:

RESULTADO GERAL : ETEC DE ARAÇATUBA

O site do Observatório Escolar não indica resultado geral para a unidade da ETEC de Araçatuba, somente apresenta o gráfico com os resultados
dos anos de 2014, 2015 e 2016. A unidade escolar não foi visitada pelos observadores neste período,mas as sugestões de melhorias apontadas no
parecer do último ano avaliado(visitado) foram analisadas e implementadas pela equipe escolar.

Abaixo apresentamos os resultados obtidos pelas extensões vinculadas a Etec de Araçatuba. As classes descentralizadas não foram visitadas e os
últimos resultados são do ano de 2016. 

 

 EXTENSÃO DA EE. MANOEL BENTO DA CRUZ

 

Parecer da Supervisão Regional
A extensão – EE Manoel Bento da Cruz, da Etec Araçatuba em aspecto geral, está inserida próximo ao Centro da cidade, com boas vias públicas,
acesso fácil e boa infraestrutura urbana. O clima organizacional é favorável entre as equipes gestoras da sede, Classe Descentralizada e
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funcionários da Secretaria da Educação. Ressaltamos as estratégias diferenciadas de controle da frequência discente. A unidade apresentou boa
organização na documentação escolar, a sala de coordenação conta com armários e estantes de livros para utilização dos alunos. A alimentação é
elaborada e fornecida pela prefeitura local, com boa aceitação dos alunos. Os processos pedagógicos estão embasados no desenvolvimento de
atividades diferenciadas, com projetos interdisciplinares e atividades de cunho tecnológico, de modo a contribuir com a aprendizagem. Orientamos
que a equipe de gestão considere as sugestões de melhorias indicadas em cada bloco do observatório escolar de 2017. Ressaltamos a participação
da coordenadora pedagógica Viviane, Coordenadora da CD Elaine e o coordenador de curso Rodrigo. Parabenizamos a direção, coordenadores,
docentes e alunos pelo bom desempenho escolar!

Sugestões de Melhorias relativas ao Bloco Pedagógico

Durante a reunião, identificamos alguns aspectos a serem melhorados, como:
 - Encaminhar os relatórios finalizados dos alunos estagiários à secretaria acadêmica para inserção no histórico acadêmico, caso sua atividade seja

compatível com a formação profissional;
 

- Promover análise dos resultados das pesquisas de satisfação das empresas em relação aos alunos estagiários junto à comunidade escolar, com o
intuito de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. 

  EXTENSÃO DA EE. VITOR ANTONIO TRINDADE

 

Parecer da Supervisão Regional
A extensão - EE Prof. Vitor Antônio Trindade, da Etec Araçatuba em aspecto geral, está inserida próximo ao Centro da cidade, com boas vias
públicas, acesso fácil e boa infraestrutura urbana. O clima organizacional é favorável entre as equipes gestoras da sede, Classe Descentralizada e
funcionários da Secretaria da Educação. A alimentação é elaborada e fornecida pela prefeitura local, com boa aceitação dos alunos. Durante a
reunião, evidenciamos o constante uso da tecnologia de modo a favorecer e auxiliar no desenvolvimento dos processos pedagógicos. Destacamos
as diversas atividades aliadas à tecnologia, por meio de metodologias diversificadas de ensino e projetos interdisciplinares. Orientamos que a
equipe de gestão considere as sugestões de melhorias indicadas em cada bloco do observatório escolar de 2017. Ressaltamos a participação da
coordenadora pedagógica Viviane, o coordenador da Classe Descentralizada, Fábio e o coordenador de curso Diego. Parabenizamos a direção,
coordenadores, docentes e alunos pelo bom desempenho escolar!

Sugestões de Melhorias relativas ao Bloco Pedagógico 

Evidenciamos a necessidade de melhorias nos seguintes aspectos:
 - Melhorar o registro do alinhamento entre as propostas interdisciplinares no PTD com o cronograma de atividades;

 - Organizar os registros das atividades extraclasses desenvolvidas, por meio de portfólio, conforme já vem sendo estruturado pelo coordenador de
curso;

 - Sistematizar o processo de análise dos resultados das pesquisas de satisfação das empresas em relação aos alunos estagiários junto à
comunidade escolar, com o intuito de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem;
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- Acompanhar os relatórios dos alunos estagiários e após sua finalização, encaminhar à secretaria acadêmica para inserção no histórico acadêmico,
caso sua atividade seja compatível com a formação profissional.

 
 

 

PONTOS FORTES

A ETEC de Araçatuba apresenta como potencialidades:

 

-  Ensino médio com ótimo desempenho nas avaliações externas , como Olimpíada de Matemática(OBMEP) , ENEM e SARESP.

- Organização da escola/Integração da equipe, bom clima organizacional (A grande maioria dos docentes ministram aulas na Unidade Escolar desde
sua fundação, sendo a maioria com contrato indeterminado).

- Visibilidade positiva dos cursos junto a comunidade (Relação candidato/vaga sempre crescente).

- Comprometimento dos alunos (Participação efetiva  nos projetos pedagógicos,  monitorias e eventos sociais).

- Bom desempenho dos alunos no mercado de trabalho e/ou continuidade dos estudos (ingresso no último vestibular de 40 alunos em Universidades
Públicas e Privadas).

- Comprometimento da maioria dos docentes, com aulas dinâmicas , metodologias de ensino diversificadas e aprendizagem por projeto.  

- Atendimento e atenção aos alunos (a secretaria acadêmica conta com três funcionárias que atendem aos alunos/responsáveis em todos os
horários de funcionamento da escola, todos os dias), conta também com 1 estagiário  e  com a coordenadora de projetos responsável pela
orientação educacional.

- Eventos culturais (Semana Paulo Freire, Consciência Negra, Dia das Crianças e  Apresentações artístico culturais)

- Realização de eventos como Festa Junina, Feira de Projetos( PROJETEC) e Visitas técnicas/artístico culturais

- Segurança e limpeza (Serviço terceirizado).

- Palestras diversas.
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SITUAÇÕES-PROBLEMA

As situações problema que comprometem de forma imediata e futura o desempenho da escola no alcance de algumas metas são:

- Falta de espaço físico para crescimento da oferta de novos cursos.

- Falta de climatização nas salas de aula e laboratórios (cada sala de aula conta

com dois ventiladores de teto e dois de parede para 40 alunos, que são

insuficientes por se tratar de uma região muito quente).

- Evasão escolar por motivos externos (ingresso no mercado de trabalho, continuidade dos estudos na graduação, problemas de saúde e mudança
de cidade).

- Relação da escola com o setor produtivo ( dificuldade dos alunos egressos em entrar no mercado de trabalho e arrumar estágios).

- Dificuldade de organização de alguns docentes em relação aos projetos interdisciplinares. 

- Os indices de rendimento no SARESP tiveram uma redução  de 6% para o componente de Matemática e um aumento de 3% para Lingua Portuguesa, em relação ao
ano de 2016. Mas apresentam um percentual de alunos(9,3 %)abaixo do básico e básico em Lingua Portuguesa.

  

 

PRIORIDADES

A prioridade da unidade escolar para o ano de 2018 é a diminuição no índice de evasão para os cursos técnicos modulares noturnos e redução de
50% no indice de evasão para os cursos técnicos modulares nos 2º módulos , dando também enfase a continuidade da redução nos módulos
ingressantes ( 1º módulos).

 

Uma outra prioridade é a climatização das salas de aula, pois temos salas de 49 m ( 7x7 ), com 40 alunos e 1 docente.

Vale ressaltar que a Etec está localizada em uma cidade cuja temperatura máxima média na primeira quinzena de abril/2016 foi de
 aproximadamente 34º e a mínima 23º (fonte Climatempo, acesso em 05/04/2016), temperaturas essas que por vários dias na primavera e no verão
chegam a atingir ou ultrapassar os 40º,  o que faz com que os ventiladores não sejam suficientes para abrandar a sensação térmica que é ainda
maior. 
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De acordo levantamento realizado pela equipe gestora na reunião de planejamento para o ano de 2018 temos que:

 

Classe descentralizada de Auriflama -

 

O levantamento aponta que  os itens  demanda do Vestibulinho, , frequência às aulas,  acervo da biblioteca, relação da Etec com a comunidade e
setor produtivo e  evasão escolar são considerados como ponto fraco, mas de grande importância. 

 

Classe descentralizada de Guararapes -

 

Os itens demanda no Vestibulinho, disciplina dos alunos, participação da Etec em eventos externos, acervo da biblioteca, relação da Etec com a
comunidade e setor produtivo, envolvimento dos professores nos projetos da escola, acompanhamento pedagógico das atividades, rendimento dos
alunos, vagas para estágio e evasão escolar são apontados como pontos fracos, mas de grande importância. 

 

Extensão IE Manoel Bento da Cruz -  

 

O levantamento aponta que  os itens  participação da Etec em eventos externos, relação da Etec com a comunidade e setor produtivo, acervo da
biblioteca, vagas de estágio  são considerados como ponto fraco, mas de grande importância. 

 

Extensão EE Vitor Antonio Trindade -

 

Já a infraestrutura, os laboratórios (instalações e equipamentos), mobiliário da escola, equipamentos de multimídia, participação da Etec em eventos
externos, acervo da biblioteca, relação da Etec com a comunidade e setor produtivo e vagas para estágio são considerados como ponto fraco, mas
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de grande importância. As altas temperaturas em sala de aula e ventilação inadequada também tem sido uma situação problema levantada pelos
docentes.

OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Propiciar um ensino de boa qualidade voltado à necessidade regional, possibilitando ao aluno o máximo desenvolvimento do que é capaz, não
somente instruindo, mas orientando-o em toda forma de aprendizagem, com capacidade para atuar de maneira significativa na sociedade a qual
está inserido. 

Objetivos Específicos:

Incentivar a permanência do aluno na escola, com a redução do índice de evasão nos cursos técnicos modulares;

Incentivar a participação dos alunos nas atividades externas, tais como: Olimpíada de Matemática, Física, Astronomia, Língua Portuguesa,
Enem, Saresp; 

Melhorar quantitativamente e qualitativamente os projetos interdisciplinares, com o intuito de  favorecer a aprendizagem e aumentar o número
de concluintes por curso;

Melhorar a relação da escola com o setor produtivo;

Incentivar a leitura e promover a doação de livros de literatura para a biblioteca, para a melhoria nos índices no SARESP, em relação aos
alunos que estão nos níveis abaixo do básico e básico.

Incentivar a participação dos alunos nas atividades extra classe oferecidas pela unidade escolar.

Considerando essa diversidade de demanda profissional e a produtividade cada vez mais crescente da região que nossa escola vem contribuindo
por ofertar essa qualificação profissional da população de Araçatuba e região com diversos cursos nas áreas de Gestão e Negócios, Informação e
Comunicação, Segurança, Controle e Processos Industriais e Ambiente e Saúde.

METAS

Meta: Capacitar 80% do corpo docente em relação à elaboração e replanejamento do PTD de forma organizada e sistemática , com a utilização de
atividades diversificadas e interdisciplinares

Duração: 1 Ano

Descrição:

Em análise ao Observatório Escolar 2017 (referente ao ano de 2016), Bloco Pedagógico, nas afirmações que trata da elaboração e
acompanhamento dos PTDs, verifica-se que não está satisfatório quando se trata da elaboração de forma interdisciplinar evidenciando por meio de
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seus procedimentos didáticos, instrumentos de avaliação e/ou critérios de desempenho, onde somente em alguns componentes curriculares os
planos são elaborados de forma interdisciplinar.Em análise ao Observatório Escolar 2017 (referente ao ano de 2016), Bloco Pedagógico, nas
afirmações que trata da elaboração e acompanhamento dos PTDs, verifica-se que não está satisfatório quando se trata da elaboração de forma
interdisciplinar evidenciando por meio de seus procedimentos didáticos, instrumentos de avaliação e/ou critérios de desempenho, onde somente em
alguns componentes curriculares os planos são elaborados de forma interdisciplinar.

Meta: Diminuir em 50%a quantidade de alunos que ficaram entre níveis básicos e abaixo do básico, nas avaliações do SARESP, em relação aos anos de
2016 e 2017.

Duração: 1 Ano

Descrição:

A partir dos resultados obtidos nos dois últimos SARESPs, a coordenação em conjunto com o corpo docente, tem como meta de projeto aumentar o
índice de rendimento dos alunos no sistema de avaliação.

A unidade escolar alcançou níveis adequados para língua portuguesa e matemática em 2016, sendo a média geral de 337,5 para língua portuguesa
e 350,9 para matemática, já em 2017 o nível adequado foi mantido para língua portuguesa com uma média de 340,8, porém para matemática o
índice foi considerado básico com uma média de 344,9.

Sendo que nos dois anos citados a escola teve uma média de dois alunos de nível básico ou abaixo do básico em ambas as disciplinas, índices
considerados insuficientes para o sistema de avaliação, o escopo do projeto é melhorar então o índice geral da escola em ambas as disciplinas e
diminuir a média de alunos com rendimento básico ou abaixo do básico.

Meta: Reduzir em 50% os índices de perda no 2º módulo do Técnico em Administração, no 1º módulo do Técnico em Informática p/ Internet, no 1º
módulo do Técnico em Informática

Duração: 1 Ano

Descrição:

Em análise aos indicadores apresentados pela unidade escolar a partir de dados levantados durante todo o ano letivo de 2017 observamos que o
índice de perda geral para o ano de 2017, englobando Etec sede e Classes Descentralizadas, indicam perda de 23%. Fazendo uma análise
minuciosa dos dados tem se que para os cursos do 1º módulo a perda foi de 17,81%, para os do 2º módulo o índice foi de 23,17% e a taxa de
concluintes por curso apresenta um índice de perda de 10,96%. Comparando os índices de 2016 (14%) e 2017 para os primeiros módulos dos
cursos modulares noturnos, tivemos um ligeiro aumento, em relação à 2017 . Tivemos uma melhora nos índices para o 2º módulo, em comparação
com o ano de 2016 (32,84%) e principalmente para os concluintes, com um índice de 37,95% em 2016.

Os dados sobre a perda de alunos apontam que os cursos Técnicos noturnos com índice de perda superior a 20% são: 2º módulo do Técnico em
Administração, com 31,6% e 1º módulo de Técnico em Informática na Classe Descentralizada da EE Manoel Bento da Cruz, com 22,5%, 2º módulo
do Técnico em Contabilidade, na Classe Descentralizada da EE Vitor Antônio Trindade, com 25,8%,  1º módulo de Segurança do Trabalho com 25%
e Técnico em Informática para Internet, com 22,5% , ambos  na Classe Descentralizada de Guararapes.

Meta: Aumentar o índice do SARESP em até 2% em relação ao ano de 2017.

Duração: 1 Ano
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Descrição:

A unidade escolar alcançou níveis adequados para língua portuguesa e matemática em 2016, sendo a média geral de 337,5 para língua portuguesa
e 350,9 para matemática, já em 2017 o nível adequado foi mantido para língua portuguesa com uma média de 340,8, porém para matemática o
índice foi considerado básico com uma média de 344,9.

Meta: Organizar um espaço físico para a acomodação do NIT (Núcleo de Inovação e Tecnologia)

Duração: 2 Anos

Descrição:

Esta meta está vinculada á Extensão do IE Manoel Bento da Cruz, pois o coordenador do curso Técnico em Administração é também o Agente Local
de Inovação (Agência INOVA).

No meio o ano letivo de 2017 houve uma reformulação da Agência INOVA e os agentes locais foram substituidos por agentes regionais. A meta estipulada foi
cumprida parcialmente, pois o local foi organizado, mas não tem a finalidade estipulada. O local foi organizado e tem servido como uma sala de convivência dos
alunos e disponibilizado para utilização dos computadores fora do horário das aulas. 

Meta: Estabelecer parceria com seis empresas do setor de tecnologia, para disponibilização de vagas de estágios, troca de expertise e contratação do
aluno egresso.

Duração: 2 Anos

Descrição:

Meta: Acompanhar os responsáveis quanto ao término das instalações físicas da biblioteca na classe descentralizada de Guararapes

Duração: 3 Anos

Descrição:

Os curso de Técnico em Informática para Internet e Técnico em Segurança do Trabalho funcionam na classe descentralizda de Guararapes, a
mesma  foi criada em parceria com a prefeitura municipal  que ficou responsável pela reforma do prédio  cedido a UE. As melhorias no prédio não
foram totalmente realizadas e a meta é a continuidade das reformas.

Meta: Propiciar uma aprendizagem significativa , por meio de projetos de monitoria

Duração: 4 Anos

Descrição:

Realização do projeto aluno monitor de matemática, biologia, lingua portuguesa e física.

Com o levantamento das principais deficiências na aprendizagem  é feito uma revisão das habilidades necessárias para continuidade dos estudos,
porém, alguns alunos têm dificuldade de acompanhar o desenvolvimento das aulas e outros se mostram mais aptos na execução das atividades.
Buscando uma integração entre os alunos e pretendendo auxiliá-los em suas dificuldades, foi imaginado um ambiente onde estes possam
compartilhar seus conhecimentos de maneira cooperativa e voluntária, através de ações que propiciem o protagonismo juvenil, aprofundando seus
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conhecimentos teóricos e práticos nos componentes da monitoria, propiciando aos alunos-monitores experiências de co-participação no planejamento
e organização das atividades docentes.

As atividades são ofertadas no contra-turno, em dias e horários seriados, com acompanhamento sistemáticos dos professores responsáveis e da
coordenação de curso e orientação educacional.  

Meta: Ampliar em 5% o acervo literário por meio de doações.

Duração: 5 Anos

Descrição:

A escola desenvolveu  desde o ano de 2012 o projeto de incentivo a leitura - Carrinho de Leitura que teve por objetivo o desenvolvimento do hábito
de leituras de textos literários para conhecimento e fruição.A partir do ano de 2018, o projeto a ser desenvolvido será o Ler o mundo e escrever para
vida, com o objetivo de  conscientizar  toda comunidade escolar, com incentivo  a doações de exemplares para a constante  ampliação e renovação 
do acervo  literário da biblioteca.O projeto  teve como prazo inicial 3 anos, mas devido ao fato de estar sendo desenvolvido plenamente e sempre
com a adesão dos alunos, a equipe vai manteve a meta para 5 anos.Em 2018 a docente de Lingua Portugues e Literatura propôs um novo projeto.

PROJETOS 2018

Projeto: Projeto Técnico em Administração e Marketing - 2018

Responsável(eis): Rodrigo Roberto Ferrareze

Data de Início: 15/02/2018

Data Final: 14/12/2018

Descrição:

Projeto de Gestão de Curso - TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E MARKETING

                                                                                                    

 

 

A.        Identificação

 

Título do Projeto

 

 

Projeto de Gestão de Coordenação de Curso 2018_/ Técnico em
Administração e Técnico em Marketing_____________________
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Professor responsável  

 

 

Nº de HAE

 

 
 

B.      Justificativa ( fundamentadas a partir de indicadores  do curso a ser coordenado)

Tomando por base os indicadores atingidos no período letivo anterior, nos quais, o percentual de desistentes foi
de:

Cursos Desistentes
(%)

Técnico em Administração
II

12,5%

Técnico em Administração
III

42,5%

Técnico em Marketing I 55,26%
 

 

 

Pretende-se dar prosseguimento, com a  redução de  50% no índice de  evasão, aumentar em 5% a frequência e
aumentar em 5% o número de aulas desenvolvidas por meio de metodologias ativas. Isso possibilitará o incentivo
ao aprendizado, bem como o desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos para o mercado de
trabalho.

 

 

C.      Objetivo(s) do projeto

 

Rodrigo Roberto Ferrareze_________________

6
hae
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Implementar a metodologia ativa através do Ensino por Projeto – Agência de Marketing com a criação de uma
página no Facebook e um Canal no Youtube para divulgação de conteúdo produzido pelos alunos.
Aumentar a frequência e reduzir a evasão.
Manter a integração entre os professores, alunos, coordenação e direção (reunião com os pares de acordo com o
cronograma abaixo);
Estimular os Alunos para desenvolvimento de trabalhos sociais e para participação cidadã. 

 

D.     Meta(s) do projeto  ( associadas ao PPG da UE que serão trabalhadas no projeto )

·         Reduzir a evasão escolar em 50%.

·         Aumentar a frequência em 5%.

·         Aumentar o número de aulas que se utilizem de metodologias ativas em 5%.

·         Realizar 2 visitas técnicas durante o período letivo.

·         Encaminhar 2 alunos para estágio.

·         Trazer 1 ex-aluno para bate-papo sobre suas experiências profissionais e 2 profissionais da área de
Administração/Marketing para palestra.

·         Aplicar o Ensino por Projetos com a Agência.

·         Desenvolver 1 Projeto Social.

·         Organizar a realização da Semana de Gestão e Negócios.

 

 

E.      Metodologia(s)

Para metodologia ativa, será utilizado o Ensino por Projeto com a implantação da Agência de Marketing com a
criação de uma página no Facebook e um Canal no Youtube para divulgação de conteúdo produzido pelos alunos.
Para elaboração do projeto serão utilizados o laboratório de informática e a biblioteca, além de aulas teóricas e
práticas com conhecimentos e experiências de professores capacitados para dar auxílio aos alunos, através do
uso de projetor de slides, redes sociais, softwares, trabalhos em grupo e estudos de caso.
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As ações a serem realizadas englobam várias questões e diferentes tipos de atividades a serem desenvolvidas
bem como reuniões periódicas com a direção, coordenadores e junto ao corpo docente (de acordo com o
cronograma).
Acompanhar, por meio de observação o andamento das aulas, e registrar em planilha, auxiliando sempre que
necessário às atividades administrativas que contemplem o desenvolvimento pedagógico escolar.
Convidar profissionais da área para ministrar palestras em sala de aula e/ou eventos do calendário escolar,
motivando os mesmos para o aprendizado e dinâmica do mercado de trabalho.
Incentivar a realização de um  projeto social a ser definido com a participação dos próprios alunos no início do
semestre letivo para ampliar o engajamento.

·         Organização juntamente com a coordenação pedagógica  e os docentes  da aplicação das  Avaliações
Diagnósticas no início e fim do período letivo.

Orientação dos professores no preenchimento do diário de classe,  e juntamente com a coordenação pedagógica
promover a elaboração  do PTD de forma conjunta , bem como o preparo de aulas com antecedência, sejam elas
teóricas ou práticas de forma que as mesmas sejam dinâmicas e que estimulem à participação efetiva dos alunos,
tendo como consequência a diminuição da evasão (essa orientação se dará aos novos professores
proporcionando uma integração e um ambiente favorável ao diálogo e fomentação de práticas para um clima
organizacional positivo).

 

 

 1. Cronograma de execução

 ATIVIDADES PERÍODOS
 1 ·         Planejamento,

reunião com os
professores cuja
pauta será
elaboração de
aulas dinâmicas,
promoção da
interdisciplinaridade
e palestras, bem
como mostrar a
necessidade de
interação e do
trabalho em equipe

14/12/2017

06/02/2018

07/02/2018

08/02/2018
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para o bom
andamento e
resultado do curso.

 2

·        Reunião com os
coordenadores de
outros cursos
técnicos para
promover a
interdisciplinaridade
entre os conteúdos
dos cursos de
maneira a
proporcionar uma
formação de
qualidade e
possibilitar o
desenvolvimento
para a realidade do
mercado.

06/02/2018

07/02/2018

08/02/2018

 3

·         Verificar junto
aos alunos, se o
professor está
utilizando
instrumentos de
avaliação
diversificados, bem
como a relação
entre as aulas
dadas e o conteúdo
programático do
curso.

22/03/2018 até 03/03/2018

 

 4

Assessorar a
Direção e os
Coordenadores na
resolução de
conflitos
disciplinares.

Semestralmente

 5 Orientar e
Acompanhar o

Semestralmente



05/06/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 98/161

desenvolvimento
didático dos planos
de trabalho docente.

 6

Participar de
reuniões semanais
juntamente com a
Direção e com os
Coordenadores de
Área.

21/02/2018 e 07/03/2018

21/03/2018 e 04/04/2018

14/04/2018 e 18/04/2018

02/05/2018 e 16/05/2018 e 30/05/2018

13/06/2018 e 16/06/2018

 7

Orientar e auxiliar a
Docência no correto
preenchimento dos
diários e os registros
nele efetuados,
considerando as
atividades previstas
nos Planos de
Trabalho e na
Proposta
Pedagógica da
Escola, além de
efetuar
periodicamente o
realinhamento.

Quinzenalmente

 

 8

Reunião com
professores para
orientar o
preenchimento do
diário, fazer
alinhamento, PTD e
Plano de Atividade
Extra.

17/03/2018

14/05/2018

 

 9. Reunião com os
alunos para passar

01/04/2017

01/06/2017
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relatório de
acompanhamento
das aulas
ministradas pelos
professores e
verificar como está o
curso.

 10.

Verificar no diário de
classe os alunos
que estão faltando e
acompanhar os
alunos na entrada
em sala de aula.

Semanalmente

 11.
Realizar 2 visitas
técnicas durante o
período letivo. Abril                 /                   Maio

 12.
Encaminhar 2
alunos para estágio
por turma. Março

 13.
Realizar capacitação
sobre Ensino por
Projetos. Março

 14.

Trazer 2 ex-alunos
para bate-papo
sobre suas
experiências
profissionais.

Março                                  Abril

 15.
Semana para
recepção dos
alunos. 15/02/2018 até 20/02/2018

 16. Trazer 2
profissionais da área
de Administração

Março                /               Abril
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para palestra.

 17.

Acompanhar o
Ensino por Projetos
através da planilha
de cronograma.

 

Fevereiro -              Junho

Julho até dezembro 

 18.
Desenvolver 1
Projeto Social. Fevereiro

 19.

Acompanhar a
aplicação da
Avaliação
Diagnóstica no início
e fim do período
letivo.

 

Fevereiro -              Junho

Julho até dezembro 

 20.
Levantar o perfil dos
alunos do curso. Fevereiro - julho

 21.
Realizar 5 ações
através de
metodologias ativas.

Fevereiro -              Junho

Julho até dezembro 

 

 

1. Resultados esperados ( quantificados e atrelados as metas)

Redução  de 5% no índice de evasão;
Realização de 5 ações em sala de aula por meio de metodologias ativas;
Ampliação da frequência dos alunos em 5%;
Implementação de 1 projeto social;
Realização de 2 visitas técnicas;
Encaminhamento de 2 alunos para estágio por turma;
Realização do Ensino por Projetos (Agência de Marketing);
Realização de 01 palestra com  ex-aluno.
Realização de 02 palestras com 2 profissionais da área de Administração/Marketing.
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1. Pareceres

H.1. Parecer do Coordenador de Projeto Responsável pelo Núcleo de Gestão
Pedagógica e da Etec

O projeto está alinhado as propostas da coordenação pedagógica e da orientação
educacional, com o foco e ações na permanência do aluno na unidade escolar.

 

 

                                                                                                                                               
Data e Assinatura

 

 

H.2 Parecer do(a) Diretor(a) da Etec

 

O projeto está de acordo com as propostas da unidade escolar e será acompanhado
semanalmente pela coordenação pedagógica e pela direção por meio de reuniões e
planilha própria.

 

  
Metas associadas:

-> Reduzir em 50% os índices de perda no 2º módulo do Técnico em Administração, no 1º módulo do Técnico em Informática p/ Internet, no 1º módulo do Técnico em Informática

Projeto: Promover a melhora do rendimento da unidade escolar no SARESP nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Responsável(eis): Eder Alves Pereira

Data de Início: 15/02/2018

Data Final: 14/12/2018

Descrição:



05/06/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 102/161

IDENTIFICAÇÃO

ETEC 165 – Etec de Araçatuba                                                              MUNICÍPIO:
Araçatuba - SP

Professor (a) Responsável: Eder Alves Pereira 

Título do Projeto: Promover a melhora do rendimento da unidade escolar no SARESP nas
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

 

 

 

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

 

A partir dos resultados obtidos nos dois últimos SARESPs, a coordenação em conjunto com
o corpo docente, tem como meta de projeto aumentar o índice de rendimento dos alunos no
sistema de avaliação.

A unidade escolar alcançou níveis adequados para língua portuguesa e matemática em
2016, sendo a média geral de 337,5 para língua portuguesa e 350,9 para matemática, já em
2017 o nível adequado foi mantido para língua portuguesa com uma média de 340,8, porém
para matemática o índice foi considerado básico com uma média de 344,9.

Sendo que nos dois anos citados a escola teve uma média de dois alunos de nível básico ou
abaixo do básico em ambas as disciplinas, índices considerados insuficientes para o sistema
de avaliação, o escopo do projeto é melhorar então o índice geral da escola em ambas as
disciplinas e diminuir a média de alunos com rendimento básico ou abaixo do básico.
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B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Objetivos Gerais;

 

Ø  Aumentar o rendimento dos alunos nas disciplinas de língua portuguesa e matemática.

 

Objetivos Específicos

 

Ø  Diante do aumento do rendimento dos alunos nas disciplinas de língua portuguesa e
matemática, melhorar o índice dos alunos no SARESP;

 

Ø  Como as disciplinas básicas são suporte para as demais, com a melhora no
rendimento das duas, acarretar uma melhora nas demais disciplinas cursadas pelos
alunos.

 

 

C. META(S) DO PROJETO:

 

Ø  Aumentar o índice do SARESP em até 2% em relação ao ano de 2017;

Ø  Diminuir em 50% os alunos que ficaram entre níveis básicos e abaixo do básico
em relação aos anos de 2016 e 2017.
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D. METODOLOGIA(S)

Aplicar avaliações diagnósticas para levantamento das dificuldades dos alunos. A partir
deste levantamento, verificar com os professores para organizar as monitorias.

Promover e organizar os projetos de monitorias, executadas pelos próprios alunos no
contra turno escolar, com a orientação do professor da disciplina;

Trabalhar questões dos SARESPs anteriores durante as aulas ou monitorias;

Diagnosticar déficits de aprendizagem e, a partir de deficiências pontuais, realizar
atividades de revisão específicas.

 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS
Avaliações diagnósticas e mapeamento das principais dificuldades
dos alunos 15/02 a 28/02
Organização dos projetos de monitoria 26/03 a 30/11
Resolução de questões dos SARESPs dos últimos anos Durante o ano letivo.

 

F. RESULTADOS ESPERADOS

 

Aumento de 2% na  média geral em língua portuguesa e matemática no SARESP de 2018;

Diminuição em 50% dos alunos com médias entre os níveis, básico e abaixo do básico no
SARESP de 2018.

                                        

 

G. PROCEDIMENTOS DO DIRETOR PARA ACOMPANHAMENTO DO
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO (DEVE SER PREENCHIDO PELO DIRETOR)
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O projeto será acompanhado pela Planilha de Acompanhamento de Projetos relacionadas
as metas do PPG 2018-2022, onde as ações serão registradas e apresentadas
mensalmente para a coordenação pedagógica e direção.

 

 

H. PARECER DO DIRETOR (NESTE PARECER, O DIRETOR DEVERÁ FUNDAMENTAR
SUAS CONSIDERAÇÕES/ ANÁLISES, INCLUINDO A PERTINÊNCIA DO PROJETO E
DA ESCOLHA DA LINHA DE ATUAÇÃO, A PARTIR DOS INDICADORES DA UNIDADE).

 

De acordo com os indicadores apresentados no SARESP 2017, os docentes e a
coordenação de curso, na reunião de planejamento levantaram esta situação problema e
articularam em conjunto as ações.

 

Araçatuba , 15 /02 /2018

 

________________________________________

Assinatura do Diretor

 

 

 

 

 
Metas associadas:

-> Aumentar o índice do SARESP em até 2% em relação ao ano de 2017.
-> Diminuir em 50%a quantidade de alunos que ficaram entre níveis básicos e abaixo do básico, nas avaliações do SARESP, em relação aos anos de 2016 e 2017.
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Projeto: Projeto de Gestão Pedagógica - 2018

Responsável(eis): Viviane Nabor Vespúcio Bis

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

A Etec de Araçatuba atualmente conta com 04 classes descentralizadas, sendo 02 na cidade de
Araçatuba, 01 em Guararapes e 01 em Auriflama. A Etec sede oferece o ensino médio regular, no
período da manhã. E os cursos técnicos modulares de Técnico em Farmácia com 01 sala no período
vesper�no e 01 sala no período noturno. O curso Técnico em Manutenção e Suporte de Informá�ca
com 01 sala no período vesper�no e o curso Técnico em Química com 02 salas no período noturno.
Na classe descentralizada que funciona na EE Manoel Bento da Cruz oferecemos os cursos modulares
noturnos de Técnico em Administração, Técnico em Marke�ng, Técnico em Informá�ca para Internet e
Técnico em Informá�ca. Na classe descentralizada da EE. Vitor Antonio Trindade oferecemos os cursos
modulares noturnos de Técnico em Recursos Humanos e Contabilidade. Na cidade de Auriflama, em
parceria com a prefeitura local, oferecemos o curso modular noturno de Técnico em Recursos
Humanos. Na cidade de Guararapes, a classe descentralizada oferece o Ensino Técnico em Informá�ca
para Internet Integrado ao Ensino Médio e os cursos modulares noturnos de Técnico em Informá�ca
para Internet e Segurança do Trabalho.

Em análise aos indicadores apresentados pela unidade escolar a par�r de dados levantados durante
todo o ano le�vo de 2017 observamos que o índice de perda geral para o ano de 2017, englobando
Etec sede e Classes Descentralizadas, indicam perda de 23%. Fazendo uma análise minuciosa dos
dados tem se que para os cursos do 1º módulo a perda foi de 17,81%, para os do 2º módulo o índice
foi de 23,17% e a taxa de concluintes por curso apresenta um índice de perda de 10,96%.
Comparando os índices de 2016 (14%) e 2017 para os primeiros módulos dos cursos modulares
noturnos, �vemos um ligeiro aumento, em relação à 2017 . Tivemos uma melhora nos índices para o
2º módulo, em comparação com o ano de 2016 (32,84%) e principalmente para os concluintes, com
um índice de 37,95% em 2016.

Os dados sobre a perda de alunos apontam que os cursos Técnicos noturnos com índice de perda
superior a 20% são: 2º módulo do Técnico em Administração, com 31,6% e 1º módulo de Técnico em
Informá�ca na Classe Descentralizada da EE Manoel Bento da Cruz, com 22,5%, 2º módulo do Técnico
em Contabilidade, na Classe Descentralizada da EE Vitor Antônio Trindade, com 25,8%,  1º módulo de
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Segurança do Trabalho com 25% e Técnico em Informá�ca para Internet, com 22,5% , ambos  na
Classe Descentralizada de Guararapes.

 

Cálculos não cumula�vos - 1º Semestre/2017

Habilitação Semestre/Ano
de Ingresso

Qtde de
Alunos

(Ingressantes)

Módulo
Atual

Qtde de
Alunos

(Início do
1ºSem/2017)

Qtde de
Alunos (Final

do
1ºSem/2017)

% de
desistentes

Administração 2º/2016 40 2º 38 26 31,6%
Contabilidade 2º/2016 39 2º 31 23 25,8%
Informá�ca 1º/2017 40 1º 40 31 22,5%
Informá�ca
para Internet 1º/2017 40 1º 40 31 22,5%
Segurança do
Trabalho 1º/2017 40 1º 40 30 25,0%

              

 

Diante do exposto acima, os cursos que serão definidos como meta de trabalho para o ano de 2018
são:

- 2º módulo do Técnico em Administração, a par�r do 2º semestre de 2018

- 1º módulo do Técnico em Informá�ca, a par�r do 2º semestre de 2018

- 1º módulo do Técnico em Informá�ca para Internet, a par�r do 1º semestre de 2018

Em relação ao curso de Técnico em Contabilidade, com perda de 25,8%, o mesmo não foi ofertado no
Ves�bulinho para o 1º semestre de 2018, portanto não teremos uma turma de 2º módulo em
andamento durante o ano de 2018. Quanto ao curso de Técnico em Segurança do Trabalho (1º
módulo), este também não foi ofertado no Ves�bulinho para o 1º semestre de 2018. E sua oferta está
condicionada ao setor de Convênio da Administração Central em parceria com a prefeitura municipal
de Guararapes.
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Controle de Perdas na Unidade Quan�dade % em relação ao total
Dificuldade em conciliar escola com trabalho e/ou outros cursos (Ensino
Médio, pré-vestibular, etc.) 62 9,3%
Dificuldades em acompanhar o curso/baixo desempenho no curso 3 0,4%
Dificuldade em ir às aulas - reside distante da Escola, mudou de
endereço (residência ou trabalho) ou falta de transporte 11 1,6%
Problemas de ordem pessoal 23 3,4%
Problemas de ordem pessoal - doença, desemprego, gravidez 7 1,0%
Transferência  para outra unidade 1 0,1%
Dificuldade no relacionamento interpessoal com professores 1 0,1%
Desmotivação em função do descompasso entre expectativa do aluno e
realidade do curso 1 0,1%
Desmotivação  porque não se identifica com o curso escolhido 13 1,9%
Desmotivação  porque não tem interesse pela habilitação 5 0,7%
Ingresso no curso superior 6 0,9%
Outros (especificar): 46 6,9%

 

 

Pelos mo�vos elencados pelos alunos desistentes, de acordo com o Doc. 20 e 21, percebe-se que em
suas jus�fica�vas aparecem com mais frequência os fatores externos, como dificuldade em conciliar
escola com trabalho e/ou outros cursos (Ensino Médio, pré-ves�bular, etc), com 9,3% (62 alunos),
outros mo�vos (trabalho no período do curso, aprovação em concurso público, não tem com quem
deixar os filhos, mudança de cidade, etc.), com 6,9% (46 alunos) e problemas de ordem pessoal, com
3,4% ( 23 alunos) com perda total de 179 alunos no ano le�vo de 2017.

O levantamento das Progressões Parciais apresentadas no período de 2015 (27 PP), 2016 (35) e 2017
(29), demostra um número pequeno em relação ao número de alunos matriculados na Unidade
Escolar. Será realizado um acompanhamento do desenvolvimento das a�vidades e se necessário  uma
intervenção para garan�r o pleno desenvolvimento do aluno.

Foi realizado um levantamento dos resultados dos conselhos de classe intermediários durante o ano
le�vo de 2017 em relação às Fichas Deliberação 127/14, onde evidenciamos que nos cursos técnicos
modulares 41 alunos apresentaram menções insuficientes no conselho intermediário do 1º sem/2017
e 41 alunos no conselho intermediário do 2º sem/2017. Em relação ao Ensino Médio temos 75 alunos
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da 1º série, 64 alunos da 2º série e 96 alunos da 3º série, que apresentaram menções insuficientes do
primeiro ao terceiro conselho intermediário. Analisando a planilha observa-se que a quan�dade de
menções insa�sfatórias foi muito variável de conselho para conselho evidenciando a necessidade de
um acompanhamento das metodologias e registros u�lizados para a promoção da recuperação
con�nua, com o obje�vo de favorecer o processo de aprendizagem. Observa-se também que no
preenchimento das Fichas Deliberação 127/14 os registros das principais dificuldades dos alunos não
evidenciam qual competência/habilidade ou base tecnológica o aluno não conseguiu a�ngir.

Outro ponto observado na análise dos registros nos diários de classe é que muitos docentes não
divulgam os critérios e as correções das a�vidades avalia�vas, destacando erros e acertos, de modo a
proporcionar aos alunos uma revisão daquilo que não foi suficientemente absorvido, com a retomada
do conteúdo.

Em análise ao Observatório Escolar 2017 (referente ao ano de 2016), Bloco Pedagógico, nas
afirmações que trata da elaboração e acompanhamento dos PTDs, verifica-se que não está
sa�sfatório quando se trata da elaboração de forma interdisciplinar evidenciando por meio de seus
procedimentos didá�cos, instrumentos de avaliação e/ou critérios de desempenho, onde somente
em alguns componentes curriculares os planos são elaborados de forma interdisciplinar.

Analisando os dados quanto aos índices de perda, menções insa�sfatórias, observa-se que há
necessidade de um trabalho voltado para a melhoria dos instrumentos de avaliação diversificados,
com foco no desenvolvimento de projetos e a�vidades interdisciplinares e integradoras, incen�vando
a avaliação por competência, estratégias e técnicas de ensino diversificadas e acompanhamento dos
registros escolares através do Plano de Trabalho Docente.

A unidade escolar conta com 62 docentes, sendo que destes, 12 foram contratados no ano de 2017,
por meio de concurso público. Os mesmos foram orientados ao longo do processo sobre a elaboração
do Plano de Trabalho Docente, mas muitos entraram com as aulas em andamento, isto jus�fica uma
melhor orientação no sen�do de propor a ar�culação de diferentes estratégias e técnicas para que
realmente os obje�vos sejam a�ngidos.

 

No 1º semestre de 2017 a unidade escolar contava com 24 turmas a�vas, sendo 16 turmas de cursos
técnicos modulares, 06 turmas de ensino médio regular e 02 turmas de ensino técnico integrado. Para
o 2º semestre de 2017 �vemos, além das turmas de ensino médio e integrado, 17 turmas de ensino
técnico regular. Um levantamento realizado sobre os PTDs, nos revela que �vemos no 1º semestre
230 planos elaborados pelos docentes de acordo com os planos de curso e no 2º semestre 130
planos. Realizando uma análise minuciosa da u�lização de instrumentos de avaliação diversificados
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nas fichas de desempenho e nos PTD´s do ano le�vo de 2017 visualiza-se uma deficiência e/ou falta
quanto à diversificação destes instrumentos e ainda da frequência com que estes são u�lizados.
Percebe-se também uma deficiência quanto a diversificação dos procedimentos didá�cos e  do
registro das disciplinas envolvidas nos projetos interdisciplinares elencados no PTD.

Os procedimentos didá�cos devem mostrar-se muito bem definidos, de maneira a favorecer o
desenvolvimento das habilidades e competências explicitadas no Plano de Curso. Essa análise deve
ser cuidadosa, garan�ndo a ar�culação de diferentes estratégias e técnicas para que realmente os
obje�vos sejam a�ngidos. Como sabemos, não será possível desenvolver uma competência
u�lizando-se de um único caminho.
Por sua vez, é a diversificação de procedimentos que permi�rá atender as diferenças individuais:
diferentes �pos de inteligência, diferentes es�los de aprendizagem, diferentes velocidades de
aprendizagem, diferenças entre as gerações, dentre outras que não podem ser desconsideradas
durante o desenvolvimento do PTD.

Pelas análises citadas acima, observa a necessidade de um trabalho em parceria com os
Coordenadores de Curso voltado para as técnicas, estratégias e recursos diversificados e adequados
para o desenvolvimento e avaliação de competências e habilidade previstas no Plano de Curso, isto é,
metodologias de ensino aprendizagem, instrumentos de avaliação e recuperação con�nua com foco
em a�vidades interdisciplinares e integradoras com a melhoria do índice de perda.

A proposta é trabalhar atrelada as metas do projeto Polí�co Pedagógico da ETEC de Araçatuba,
sempre tendo como princípio norteador nossa missão que é: “Ser responsável pelo desenvolvimento
de potencialidades, pela formação de cidadão crí�cos, competentes e conscientes para atuar no
mercado de trabalho, na pesquisa e na disseminação de conhecimentos na sociedade”

Este projeto jus�fica-se então, por orientar, acompanhar, incen�var, subsidiar e construir
constantemente um processo crí�co, reflexivo e prudente sobre as ações educa�vas, com vistas à
produção de transformações nas prá�cas co�dianas a fim de melhorar con�nuamente a qualidade do
processo de ensino-aprendizagem, bem como diminuir a evasão escolar em 50% nos módulos dos
cursos técnicos modulares noturnos em Administração e Informá�ca na classe descentralizada da EE.
Manoel Bento da Cruz, Informá�ca para Internet e Segurança do Trabalho na classe descentralizada
de Guararapes, cursos estes  que serão ofertados no ano le�vo de 2018.  

 

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
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Obje�vo geral:

 

Orientar e acompanhar o corpo docente para a sistema�zação das prá�cas de elaboração dos PTDs
(Plano de Trabalho Docente), principalmente dos instrumentos e procedimentos de avaliação,
critérios e evidências de desempenho, visando à melhoria do processo de ensino aprendizagem,
contribuindo para a permanência do aluno na unidade escolar, diminuindo a perda em 50% nos
cursos objeto de estudo deste projeto.

 

Obje�vos específicos:

 

Nortear os docentes nas reuniões pedagógicas e de curso sobre a necessidade de elaboração e
replanejamento do PTD (Plano de Trabalho Docente) de forma organizada e sistemá�ca, com a
u�lização de a�vidades diversificadas e interdisciplinares, favorecendo o processo de aprendizagem.

 

Orientar os docentes quanto à elaboração e aplicação de avaliação para iden�ficar as lacunas de
aprendizagem com a finalidade de nortear a elaboração do Plano de Trabalho Docente.

 

Acompanhar e quan�ficar con�nuamente os registros escolares, de acordo com o PTD, organizados
de forma interdisciplinar.

 

Proporcionar aos docentes o conhecimento de técnicas, estratégias e procedimentos didá�cos que
possam ser u�lizados na elaboração dos PTDs.
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Orientar o corpo docente quanto aos procedimentos de avaliação que possam ser u�lizados na
elaboração dos PTDs.

 

Orientar o corpo docente quanto aos critérios e evidências de desempenho que possam ser u�lizados
na elaboração dos PTDs.

 

Monitorar os índices de perda juntamente com a orientação educacional e os coordenadores de curso
e promover ações que minimizem a desistência dos alunos.

 

 

C. META(S) DO PROJETO:

- Reduzir em 50% os índices de perda no 2º módulo noturno do Curso Técnico em
Administração, no 1º módulo noturno do Curso Técnico em Informá�ca para Internet, no 1º
módulo noturno do Curso Técnico em Informá�ca durante o ano le�vo de 2018 em relação
ao ano de 2017. 

 - Capacitar 80% do corpo docente em relação à elaboração e replanejamento do PTD (Plano
de Trabalho Docente) de forma organizada e sistemá�ca , com a u�lização de  a�vidades
diversificadas e interdisciplinares, favorecendo o processo de aprendizagem até dezembro
de 2018. 

- Acompanhar 100% dos registros escolares de modo a evidenciar a plena u�lização do PTD,
organizado de forma interdisciplinar durante o ano de 2018. 

                      - Desenvolver 80% dos PTD´s de forma Interdisciplinar no ano de 2017.

 

D. METODOLOGIA(S):

 Organizar juntamente com a Direção, o Assistente Técnico Administra�vo, CCD, Coordenadores de Curso e Orientação Educacional uma recepção a todos os
alunos, com uma aula inaugural, integração entre os alunos/alunos, onde será apresentado o Regimento Comum, as normas e toda a estrutura da unidade
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escolar.

Orientar os coordenadores de curso , com a par�cipação dos coordenadores de classe descentralizada, para que juntamente com os docentes do seu curso,
organize uma dinâmica de conhecimento para propiciar aos alunos conhecer o perfil de conclusão de curso, o mercado de trabalho e os componentes
curriculares, convidando profissionais que estejam atuando no mercado de trabalho e também com depoimentos de ex-alunos.

Organizar juntamente com os coordenadores de curso uma gincana de integração entre os alunos de todos os módulos, com arrecadação de produtos não
perecíveis e produtos de higiene e limpeza, para doação a en�dades carentes do município.

Incen�var a aplicação de avaliação diagnós�ca aos alunos ingressantes para análise de competências e com base nos dados promover melhorias nas lacunas de
aprendizagem. Os resultados serão tabulados e socializados com os docentes das áreas específicas, onde será definido com os mesmo a retomada do conteúdo
e organização de monitorias.

Aplicação da pesquisa do perfil discente para os alunos ingressantes, com tabulação de dados e socialização aos docentes para elaboração dos PTDs, com foco
em metodologias voltadas para o perfil diagnos�cado. A pesquisa será realizada por meio do formulário do Google docs, com questões pedagógicas.

Levantamento do perfil será desenvolvido por meio de formulário e ques�onamento aos docentes e alunos na realização das reuniões de conselho de classe no
decorrer do ano le�vo.

Socialização do perfil discente traçado na reunião do conselho de classe final do ano de 2017, para as turmas com con�nuidade, para subsidiar a elaboração
dos PTDs.

Supervisionar os coordenadores de curso quanto ao acompanhamento da frequência dos alunos, instruindo-os a contatar os alunos com excesso de faltas,
principalmente no início dos semestres, com o obje�vo de garan�r a permanência do aluno. Este acompanhamento é realizado juntamente com a orientação
educacional, que recebe a planilha semanalmente e também entra em contato com o aluno.

Monitorar e apresentar, nas reuniões de coordenação, de curso e pedagógica, os índices de perda (desistência, trancamento, transferência e retenção),
frequência e alunos com baixo rendimento para subsidiar os docentes nas estratégias e metodologias a serem u�lizadas em sala de aula.

Analisar o controle de perdas quinzenalmente, que é subsidiado pelos Doc. 20 e 21 do Sistema ETEC, de todos os cursos técnicos modulares, para socialização
nas reuniões com a equipe de gestão, para discussão de novas estratégias e propostas de intervenções quando necessárias

Promover capacitações, com subsídios pedagógicos e aplicação de oficinas para fixação do conhecimento, durante reuniões pedagógicas sobre a u�lização de
estratégias e procedimentos didá�cos, procedimentos de avaliação e critérios e evidências de desempenho, que possam ser u�lizados na elaboração dos PTDs.

Orientar o corpo docente sobre as metodologias mais per�nentes aos cursos oferecidos na unidade escolar e classes descentralizadas para o desenvolvimento
de a�vidades e projetos interdisciplinares, nas reuniões pedagógicas e de curso.

Proporcionar aos docentes o conhecimento de técnicas, estratégias e recursos de ensino que promovam ações integradoras entre os componentes curriculares,
nas reuniões de curso estabelecidas em calendário escolar.
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Acompanhar os docentes quanto à aplicação das estratégias oferecidas por meio de acompanhamento dos registros em diário de classe e planilha própria de
acompanhamento de projetos.

Assessorar e supervisionar juntamente com os coordenadores de curso e o auxiliar docente, o desenvolvimento das aulas prá�cas, com levantamento e
quan�ficação dos registros no NSA e por meio de formulário próprio. Socializar as a�vidades nas reuniões pedagógicas.

Informar aos professores sobre os livros existentes na biblioteca e os sites especializados na sua área, para que o professor possa enriquecer sua aula e o aluno
aprimorar os seus métodos de pesquisa, auxiliando na construção de seus conceitos.

Fomentar nas reuniões de curso e pedagógica sobre a necessidade de oportunizar aos alunos a recuperação con�nua por meio da u�lização de a�vidades
diversificadas, com retomada de conteúdo, correção das avaliações, exercícios de fixação, aluno com melhor desempenho no componente curricular atuando
como monitor e outras estratégias.

Acompanhar os registros das a�vidades de recuperação con�nua desenvolvido pelos docentes no NSA, mensalmente, por meio de planilha própria. Analisar e
socializar nas reuniões de conselho de classe intermediário e final de cada turma.

Realizar um levantamento dos alunos com Progressão Parcial, juntamente com a orientação educacional. Levantar junto aos docentes quais as competências e
habilidades o aluno não a�ngiu, de modo que as a�vidades de PP sejam elaboradas u�lizando estes dados. Acompanhar o desenvolvimento das a�vidades e se
necessário intervir para garan�r o pleno desenvolvimento do aluno.

Analisar junto aos coordenadores de curso e orientação educacional os pedidos de trancamento e desistência, para acompanhamento efe�vo dos mo�vos
elencados pelos alunos, bem como para uma possível reversão do processo.                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Realizar levantamento junto aos coordenadores de curso e orientação educacional sobre o feedback do andamento dos alunos que será ob�do nas reuniões
com os alunos, onde apontam as necessidades e situações problemas, para propor soluções e organizar melhorias no sen�do de auxiliar no desenvolvimento
global do aluno.

Incen�var os docentes, nas reuniões de curso e pedagógicas, a realizar projetos interdisciplinares, principalmente nos componentes de Planejamento do
Trabalho de Conclusão de Curso, que alinhem as várias áreas de conhecimento, possibilitando a geração de idéias inovadoras para efe�va par�cipação em
eventos internos e externos.

Promover juntamente com os coordenadores de curso e os docentes dos componentes de Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de curso a apresentação
dos trabalhos elaborados pelos alunos para a conclusão do curso, em formato de feira para apresentação a toda comunidade escolar e local.

Orientar o corpo docente sobre as metodologias mais per�nentes aos cursos oferecidos na unidade escolar e classes descentralizadas para o desenvolvimento
de a�vidades e projetos interdisciplinares, nas reuniões pedagógicas e de curso.

Incen�var e promover a realização e o desenvolvimento de projetos inseridos no PPG 2018/2022. Acompanhar o desenvolvimento, mensalmente, por meio de
planilha de acompanhamento de projetos, com socialização dos resultados nas reuniões pedagógicas.
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ATIVIDADES PERÍODOS[1]

 

Promover juntamente com o ATA, Docentes, Coord de curso e de CD,
Diretor e OE no inicio dos semestres le�vos, uma recepção e integração
dos alunos ingressantes e seqüentes.

 

15 / 02 - 23 / 02

20 /07 – 27 /07

Auxiliar os Coord de curso para uma integração onde todos os alunos
serão orientados quanto aos componentes curriculares que serão
estudados no módulo, o mercado de trabalho e o perfil de conclusão do
curso.

 

15 / 02 - 23 / 02

20 /07 – 27 /07

Organizar na 1ª semana le�va a�vidades que integrem os alunos de todos
os módulos do curso, com a sensibilização quanto às oportunidades que
virão junto com o curso técnico.

 

19/ 02 - 23 / 02

23 /07 – 27 /07

Na 1º semana do inicio do semestre fazer um levantamento das
dificuldades dos alunos, por meio de aplicação de avaliações per�nentes
aos pré-requisitos necessários para o desenvolvimento das habilidades e
competências dos componentes curriculares.

 

19 / 02 - 23 / 02

23 /07 – 27 /07

Desenvolver a�vidades que iden�fiquem as lacunas de aprendizagem dos
alunos de forma a contribuir na elaboração das a�vidades a serem
inseridas no PTD, com o intuito de auxiliar os alunos no processo de
aprendizagem.

 

19 / 02 - 23 / 02

23 /07 – 27 /07

Socializar os resultados da avaliação diagnós�ca através de reuniões para 26/02 – 03/03

Orientar e supervisionar os docentes e coordenadores de curso quanto à efe�va inserção dos alunos que entram de vagas remanescentes, por meio de um
acompanhamento individualizado deste aluno, com levantamento de dificuldades e intervenções quando necessário.

Atuar em conjunto com o assistente técnico administra�vo na organização de visitas técnicas e palestras com profissionais da área dos cursos oferecidos na
unidade escolar, relacionando os conteúdos com o mercado de trabalho.

 

 

 

file:///C:/Users/VivianeBis/Desktop/2018/PROJETO%20DE%20GEST%C3%83O%202018/165%20CP%20FINALIZADO%20COMPLETO%202018.doc#_ftn1


05/06/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 116/161

propor estratégias de ensino aprendizagem diferenciadas.

 

30/07 – 03/08

Acompanhar a frequência dos alunos, par�ndo da premissa de que os
coordenadores de curso farão o acompanhamento semanal juntamente
com a orientação educacional.

 

Mensalmente

Organizar juntamente com os coordenadores de curso e o ATA, palestras
com profissionais da área dos cursos oferecidos na Unidade Escolar, por
meio de parceria focando as vivências profissionais no mercado de
trabalho além de palestras mo�vacionais voltadas à empregabilidade na
área.

 

Reuniões de
planejamento e durante

todo o ano le�vo

Auxiliar os coordenadores de curso para a aplicação da pesquisa do Perfil
Discente com todos os alunos ingressantes por meio de GoogleDocs,
acompanhadas pela Orientadora Educacional.

 

19 / 02 - 23 / 02

23 /07 – 27 /07

Socializar a análise do perfil dos discentes com os professores de cada
curso para elaboração do PTD, com projetos interdisciplinares que
atendam os perfis iden�ficados.

 

26,27 e 28/2

30,31 e 01/8

Analisar o perfil dos discentes de todos os módulos, de acordo com as
Atas do Conselho Final do ano anterior para acompanhamento do
desenvolvimento do aluno no decorrer do curso.

06/02 – 09/02

20/07 – 27/07
Socializar a análise do perfil dos discentes com os professores de cada
curso para elaboração do PTD, com projetos interdisciplinares que
atendam os perfis iden�ficados.

 

26,27 e 28/2

30,31 e 01/8

 

Analisar os índices de perda (desistência, trancamento, transferência e
retenção), frequência, alunos com baixo rendimento para subsidiar os
docentes nas estratégias e metodologias a serem u�lizadas em sala de
aula, para tomada de decisão.

Nas reuniões da equipe
gestora, que ocorrem

quinzenalmente,
conforme calendário

escolar.
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Orientar os docentes quanto ao replanejamento das a�vidades previstas
nos PTDs, sempre que se fizer necessário, de maneira a promover o
processo de ensino aprendizagem.

 

 

 

 

 05/03 - 23/03

26/03 - 13/04

16/04 - 04/05

04/05 – 25/05

28/05 – 15/06

06/08 – 24/08

27/08 – 14/09

17/09 – 05/10

08/10 – 26/10

29/10 – 22/11

23/11 - 10/12

 
 

Orientar o corpo docente quanto aos procedimentos didá�cos, avaliações,
critérios e evidências de desempenho que possam ser u�lizados na
elaboração dos PTDs.

 

Reunião de
Planejamento

07/02.

Auxiliar os coordenadores de curso quanto aos indicadores e assuntos a
serem abordados nas reuniões de curso.

 

07/03

02/05

29/08

24/10
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Reunião de
coordenação

 

Promover a integração entre os docentes para elaboração do PTD de
forma interdisciplinar, sensibilizando, incen�vando e orientando.

 

06, 07 e 08/02

 21/07

Reuniões de
Planejamento

Orientar os docentes quanto à inserção no PTD de metodologias
diferenciadas no cronograma de a�vidades, estratégias de recuperação
con�nua e instrumentos de avaliação de forma alinhada às prá�cas
pedagógicas u�lizadas.

 

Reunião de
Planejamento

07/02

Promover juntamente com a Coordenação pedagógica da Etec Dr. Renato
Cordeiro (Birigui) uma reunião em conjunto, com a par�cipação de um
profissional da área de psicologia para nortear os docentes quanto aos
temas transversais, como diversidade sexual e intolerância racial.

 

Reunião de
Planejamento

06/02

Promover a�vidades que abordem os temas no que diz respeito às
diferenças, juntamente com a orientação educacional.

Reunião de
Planejamento

06/02

Orientar os docentes quanto aos registros escolares evidenciando as
a�vidades interdisciplinares entre os componentes.

 

As reuniões serão em
grupos pequenos de

acordo com a
necessidade.

Reuniões de curso

 
Organizar juntamente com os coordenadores de curso e o ATA, parcerias
com grandes empresas da região para visitas técnicas, com o intuito de
promover a contextualização entre a teoria e prá�ca.

 

Nas reuniões da equipe
gestora que ocorrem
quinzenalmente,
conforme calendário
escolar.
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Promover e acompanhar o desenvolvimento de aulas prá�cas, por meio
de formulário próprio em conjunto com o auxiliar docente e
coordenadores de curso.

 

Durante o ano le�vo e
nas reuniões de curso.

 

Orientar e acompanhar o desenvolvimento dos instrumentos de avaliação
por competência, de modo que sejam diversificados e realizados de forma
con�nua.

 

 

05/03 -  23/03

26/03 - 13/04

16/04 - 04/05

04/05 – 25/05

28/05 – 15/06

06/08 – 24/08

27/08 – 14/09

17/09 – 05/10

08/10 – 26/10

29/10 – 22/11

23/11 - 10/12
Nortear os docentes nas reuniões pedagógicas e de curso sobre a
necessidade de oportunizar aos alunos a recuperação con�nua por meio
de a�vidades diversificadas, favorecendo o processo de aprendizagem.

 

 Reuniões Pedagógicas

Reuniões de Curso

 
Acompanhar e quan�ficar os registros e o desenvolvimento das
recuperações con�nuas nos Diários da classe e Ficha de Deliberação
127/14.

 

Mensalmente por meio
de planilha própria

Auxiliar e orientar os docentes quanto à elaboração do Plano de
Progressão Parcial, Doc. 31 – Sistema Etec, com foco nas competências e
habilidades não adquiridas.

19/02 – 28/02
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 23/07 – 31/07
Acompanhar juntamente com a orientação educacional as a�vidades
propostas no Plano de Progressão Parcial, com intervenções quando
necessário.

 

Durante todo o ano
le�vo.

Acompanhar as fichas de solicitações de trancamento e desistência, com
ques�onamentos aos alunos sobre seus reais mo�vos, buscando
incen�var o aluno a permanecer no curso.

 

Durante todo o ano
le�vo, de acordo com a

demanda.

Organizar reuniões para promover a integração entre aluno/aluno e
aluno/direção, de forma a propiciar uma gestão par�cipa�va.

 

Bimestralmente

Fomentar juntamente a orientação educacional e coordenadores de curso,
que realizem reuniões com representantes discentes com o obje�vo de
obter feedback do andamento dos cursos, de modo a  levantar as
necessidades e situações problemas.

 

Mensalmente

Promover e incen�var o desenvolvimento de projetos interdisciplinares
entre diversos componentes curriculares, com a par�cipação dos alunos,
como feiras e semanas tecnológicas, culminando com a apresentação  a
comunidade interna e externa. Cada curso irá desenvolver sua semana
temá�ca.

 

Durante todo o ano
le�vo, de acordo com o

planejamento.

Acompanhar os projetos inseridos no PPG 2018-2022, por meio  planilha
de acompanhamento de projeto.

 

Mensalmente

 

 

Organizar juntamente com os coordenadores de curso o processo de
vagas remanescente quando a mesma não for oferecida no processo de
seleção pelo ves�bulinho.

 

Fevereiro

Novembro
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Acompanhar juntamente com o coordenador de curso a inserção do aluno
de vaga remanescente.

 

No início de cada
semestre.

Propiciar junto ao ATA palestras e visitas técnicas com temas per�nentes
aos cursos oferecidos na unidade escolar e com profissionais da área. Os
temas serão escolhidos com foco na empregabilidade do setor de acordo
com as habilitações.

 

Nas reuniões da equipe
gestora que ocorrem
quinzenalmente,
conforme calendário
escolar.

 
F. RESULTADOS ESPERADOS:

Ao final do desenvolvimento do projeto espera-se:

- Reduzir em 50% o índice de evasão nos módulos dos cursos técnicos modulares objeto de
estudo, para o 1º e 2º semestre de 2018.

       - Capacitar 80% do corpo docente em relação à elaboração e u�lização do PTD de forma
organizada e sistêmica evidenciando as a�vidades interdisciplinares. 

- Espera-se que 80% dos registros escolares estejam dentro das normas estabelecidas para o
efe�vo acompanhamento da coordenação pedagógica.

         - Desenvolver 80% dos PTD´s de forma Interdisciplinar no ano de 2017.

 

 

    __________________________________

             Viviane Nabor Vespúcio Bis

 

G. ATESTO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO
PRESENTE PROJETO, RESPONSABILIZANDO-ME PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
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Araçatuba, 04/12/2017

 _______________________________________

       Diretor de Serviços Administra�vos

 

 

H. PROCEDIMENTOS DO DIRETOR PARA ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO
PROJETO (DEVE SER PREENCHIDO PELO DIRETOR)

O projeto será acompanhado pela planilha de acompanhamento das ações desenvolvidas
mensalmente. Um checklist das a�vidades propostas será organizado semestralmente e as
a�vidades serão mensuradas para um acompanhamento de seu desenvolvimento. Bimestralmente
será subsidiada para a Planilha de Monitoramento encaminhada para a Supervisão Regional.

 

I. PARECER DO DIRETOR (NESTE PARECER, O DIRETOR DEVERÁ FUNDAMENTAR SUAS
CONSIDERAÇÕES/ ANÁLISES, INCLUINDO A PERTINÊNCIA DO PROJETO E DA ESCOLHA DA LINHA DE
ATUAÇÃO, A PARTIR DOS INDICADORES DA UNIDADE).

 

Os indicadores apresentados pela unidade escolar e classes descentralizadas evidenciam uma
necessidade de melhoria e acompanhamento dos processos de elaboração dos Planos de Trabalho
Docente, com foco voltado para as técnicas, estratégias e recursos diversificados e adequados para o
desenvolvimento e avaliação de competências e habilidade previstas no Plano de Curso, isto é,
metodologias de ensino aprendizagem, instrumentos de avaliação e recuperação con�nua com foco
em a�vidades interdisciplinares e integradoras. O monitoramento constante das perdas iniciado no
ano le�vo de 2016 e 2017 trouxe bons resultados para a unidade escolar e será man�do para o ano
de 2018.  As propostas apresentadas pela professora estão de acordo com estas necessidades e tem
o propósito de dar con�nuidade ao trabalho já iniciado em anos anteriores com resultados muito
bons.

    Araçatuba, 04/12/2017
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_______________________________________

                Antonio da Silva Nunes Neto
 

[1] período não superior a 15 dias

  
Metas associadas:

-> Capacitar 80% do corpo docente em relação à elaboração e replanejamento do PTD de forma organizada e sistemática , com a utilização de atividades diversificadas e interdisciplinares
-> Reduzir em 50% os índices de perda no 2º módulo do Técnico em Administração, no 1º módulo do Técnico em Informática p/ Internet, no 1º módulo do Técnico em Informática

Projeto: Projeto de Orientação Educacional - 2018

Responsável(eis): Lucimara Gonçalves Ferreira

Data de Início: 01/02/2018

Data Final: 31/12/2018

Descrição:

RESUMO:

 

O presente projeto visa reduzir em 50% o índice de evasão dos cursos

 

técnicos modulares noturnos, principalmente, o 2º módulo do Técnico em

 

Administração, o 1º módulo do Técnico em Informática para Internet e o 1º

 

 

módulo do Técnico em Informática, por meio de ações que visam a

permanência do aluno. Dentre as propostas do projeto, incluem o

file:///C:/Users/VivianeBis/Desktop/2018/PROJETO%20DE%20GEST%C3%83O%202018/165%20CP%20FINALIZADO%20COMPLETO%202018.doc#_ftnref1
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assessoramento do grêmio estudantil, acompanhamento da recuperação

 

contínua, das Progressões Parciais, dos grupos de monitorias de estudos,

além de promover palestras motivacionais e de combate ao Bullying.

OBJETIVO GERAL:  Diminuir em 50% o índice de perda dos primeiros módulos dos cursos Técnicos em Informática para Internet e Técnico em
Informática e do segundo módulo do curso Técnico em Administração.
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 
 - Analisar as Atas dos Conselhos de Classe Intermediário, verificando junto aos alunos suas principais dificuldades, buscando trabalhar suas
lacunas de aprendizagem;
 
 - Nortear os alunos sobre os grupos de estudos/monitorias de modo a promover o aprendizado;
 
 - Propor junto ao ATA a busca por novos parceiros, visando estágios aos alunos, bem como, profissionais da área para palestras motivacionais,
relativas ao curso e  visitas técnicas.
 
- Acompanhar o desenvolvimento das recuperações contínuas e das progressões parciais.
 
-  Monitorar e quantificar semanalmente as faltas dos alunos e identificar os motivos para tomada de decisões, prevenindo possíveis evasões; 

  
 - Identificar e monitorar os índices de perda em conjunto com os coordenadores de curso e a coordenação pedagógica.
 
- Assessorar o Grêmio Estudantil para contribuir e melhorar a sua atuação na unidade escolar, auxiliando na elaboração de propostas, campanhas,
jogos e oficinas que integrem o corpo discente, bem como promovem benfeitorias para a comunidade escolar.

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

Analisando os indicadores levantados a partir de dados dos Conselhos de Classe Final e de levantamentos realizados durante todo o ano letivo de
2017 observamos que o índice de perda geral para o ano de 2017, dos cursos modulares noturnos, englobando Etec sede e Classes
Descentralizadas, foi de 27%. Após análise minuciosa dos dados,  os cursos do 1º módulo apresentaram uma perda  de 17,81%, os do 2º módulo o
índice foi de 23,17% e a taxa de concluintes por curso obteve uma perda de 10,96%. Na comparação dos índices em relação às perdas, tivemos:
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- aumento  de 3,81% nos primeiros módulos em relação a 2016, onde o índice foi de 14%;

- diminuição de 9,67% nos segundos módulos em relação a 2016, cujo índice foi de 32,84% e

- diminuição satisfatória de 26,99% nos módulos concluintes em relação a 2016, cujo índice apresentado foi de 37,95%.

Conforme tabela comparativa sobre os índices de perdas superiores a 20% dos cursos técnicos noturnos modulares incluem:

- 2º módulo do Técnico em Administração, com 30,0% na Classe Descentralizada EE Manoel Bento da Cruz;

-  2º módulo do Técnico em Contabilidade, com 26% na Classe Descentralizada da EE Vitor Antônio Trindade;

-  1º módulo de Técnico em Informática, com 22,0% na Classe Descentralizada da EE Manoel Bento da Cruz;

- 1º módulo de Técnico em Informática para Internet, com 22,0% na Classe Descentralizada de Guararapes;

- 1º módulo de Técnico em Segurança do Trabalho com 25% na Classe Descentralizada de Guararapes.

 Cálculos não cumulativos - 1º Semestre/2017

Habilitação Semestre/Ano
de Ingresso

Qtde de
Alunos

(Ingressantes)
Módulo
Atual

Qtde de
Alunos

(Início do
1ºSem/2017)

Qtde de
Alunos

(Final do
1ºSem/2017)

% de
desistentes

Administração 2º/2016 40 2º 38 26 30,0%
Contabilidade 2º/2016 39 2º 31 23 26,0%
Informática 1º/2017 40 1º 40 31 22,0%
Informática
para Internet 1º/2017 40 1º 40 31 22,0%



05/06/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 126/161

Segurança do
Trabalho

1º/2017 40 1º 40 30 25,0%

Mediante aos dados elencados, os cursos que serão definidos como objeto de trabalho para o ano de 2018 são:

- 2º módulo do Técnico em Administração, a partir do 2º semestre de 2018

- 1º módulo do Técnico em Informática, a partir do 2º semestre de 2018

- 1º módulo do Técnico em Informática para Internet, a partir do 1º semestre de 2018

Em relação ao Controle de Perdas na Unidade, tivemos em 2017 um total de 179 alunos desistentes. Dentre os motivos elencados, os fatores
externos tiveram o maior índice com 60,34% (108 alunos) demonstrado assim:

- 62 alunos (34,64%) têm dificuldade em conciliar escola com trabalho e/ou outros cursos (Ensino Médio, pré-vestibular, etc.);

- 46 alunos (25,70%) apresentaram outros motivos: trabalho no período do curso, aprovação em concurso público, não tem com quem deixar os
filhos, mudança de cidade, etc.;

Uma minoria, 39,66% (71 alunos) justificaram assim:

- 30 alunos (16,76%) - problemas de ordem pessoal;

- 11 alunos ( 6,14%)- dificuldade em ir às aulas - reside distante da Escola, mudou de endereço (residência ou trabalho) ou falta de transporte;

- 6 alunos (3,35%) - ingresso no curso superior;

- 13 alunos (7,26%) - Desmotivação porque não se identifica com o curso escolhido;

- 5 alunos ( 2,79%) - Desmotivação  porque não tem interesse pela habilitação;

- 3 alunos ( 1,68%) - Dificuldades em acompanhar o curso/baixo desempenho no curso;

- 1 aluno (0,55%) - Transferência para outra unidade;

- 1 aluno ( 0,55%) - Dificuldade no relacionamento interpessoal com professores;

- 1 aluno (0,55%) - Desmotivação em função do descompasso entre expectativa do aluno e realidade do curso

Após acompanhamento e análise dos resultados dos conselhos de classe intermediários e conselhos de classe final durante o ano letivo de 2017,
referente às Fichas de acompanhamento do desempenho escolar, constatou-se que no Ensino Médio, 75 alunos da 1ª série apresentaram menções
insatisfatórias, 64 alunos da 2ª série e 96 alunos da 3ª série. Nos cursos técnicos 41 alunos tiveram menções insuficientes no conselho de classe
intermediário do 1º semestre e 41 alunos no conselho de classe intermediário do 2º semestre. 
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Em comparação com o ano de 2016, tivemos uma diminuição de 77 menções insuficientes no Ensino Médio 24 menções insuficientes nos cursos
técnicos. No total a redução foi de 24,68% no Ensino Médio e 22,64% nos cursos Técnicos em 2017.  

Link do Gráfico = abri outra aba na internet

https://etecspgov-my.sharepoint.com/personal/lucimara_ferreira3_etec_sp_gov_br/_layouts/15/guestaccess.aspx?
docid=0a7a3dcab16fb4d4da774acd15f8d7367&authkey=ATbMzhpoqOF0i00LpwjDM_Y&e=2b69ca979d1847418931aaf0547c354e

No que tange as Progressões Parciais, houve uma diminuição conforme o comparativo do ano de 2016 e 2017, sendo que em 2016 ocorreram 11
progressões parciais nos cursos técnicos, 20 no ensino médio e 04 no Técnico em Informática para Internet integrado ao Ensino Médio, totalizando
35 PPs; em 2017 ocorreram 09 progressões parciais nos cursos técnicos, 16 no ensino médio e 04 no Técnico em Informática para Internet integrado
ao Ensino Médio, totalizando 29 PPs. A redução em 2017 foi de 17,14% em relação a 2016.
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Link do Gráfico = abrir outra aba na internet

https://etecspgov-my.sharepoint.com/personal/lucimara_ferreira3_etec_sp_gov_br/_layouts/15/guestaccess.aspx?
docid=08dfa4e003f7648e4a4b7db85651e95f4&authkey=AQ7gvrKJi4IWcZOsDwBVCkU&e=b6ac660296744806a9b983ac22f10890 

O Grêmio Estudantil em 2017 foi bem atuante com ações voltadas à solidariedade, onde visitou asilos e arrecadou alimentos e materiais de higiene
para os mesmos, organizou a Festa do Sorvete integrando a comunidade escolar bem como as famílias. Desenvolveram um projeto ambiental com
plantio de árvores ao redor da escola envolvendo os alunos a cuidarem destas árvores regando-as semanalmente. Para o ano de 2018, continuarão
a desenvolver projetos ambientais, sociais, esportivos, culturais, cujos assuntos a serem abordados envolvem as diferenças e intolerâncias no
ambiente escolar. Dentre estes projetos voltados à comunidade escolar incluem-se a ampliação do bicicletário, campeonato de vídeo game, dia de
leitura com troca de livros, jogos interclasses, teatros abordando temas sobre combate ao bullying e dia da limpeza.

Identificou-se que vários alunos provenientes das vagas remanescentes têm grandes dificuldades de adaptação junto ao corpo discente e ao
conteúdo das disciplinas. Para o ano de 2018, a proposta é acompanhar e integrar estes alunos na comunidade escolar e socializar junto aos
coordenadores de curso e coordenação pedagógica as dificuldades detectadas referentes ao processo ensino-aprendizagem.

Mediante a estas informações, o projeto justifica-se pela necessidade de orientar, nortear, assistir e ajudar no desenvolvimento pessoal dos alunos,
com a preocupação na formação de seus valores, atitudes, comportamento ético, cidadania, autoestima, emoções e sentimentos, despertando o
respeito pelas diferenças individuais, o sentimento de responsabilidade e confiança nos meios pacíficos para o encaminhamento e solução dos
problemas humanos a lidar também com as dificuldades de aprendizagem utilizando ferramentas para um acompanhamento sistemático na
frequência escolar dos alunos identificando e propondo ações para que os motivos diagnosticados, não ocasionem na perda escolar.  Inclui ainda a
fomentação quanto a participação ativa junto ao Grêmio Estudantil e a comunidade nas atividades escolares. Tais ações são necessárias para
promover a diminuição da perda em 50% o  dos cursos técnicos modulares noturnos em Administração e Informática, ambos na Classe
Descentralizada EE Manoel Bento da Cruz;  Informática para Internet , na Classe Descentralizada de Guararapes.

METODOLOGIA(S):

- Analisar a frequência dos alunos, semanalmente pelo Novo Sistema Acadêmico NSA, e entrar em contato com os alunos faltosos para identificação
dos motivos de suas ausências, relatando em planilha própria desenvolvida pela Unidade Escolar, em conjunto com os coordenadores de curso.

- Tabular os principais motivos das faltas dos alunos e socializar nas reuniões de coordenação semanal, propondo ações junto aos coordenadores
de curso para prevenir possíveis perdas.

 - Analisar as Atas dos Conselhos de Classe para verificar os alunos com rendimentos insatisfatórios e buscar junto aos mesmos, quais suas
dificuldades de aprendizagem e mediante estas, socializar nas reuniões semanais de coordenação.

- Promover os grupos de estudos/monitorias, com auxílio de alunos e trabalhos orientados pelos docentes, informando os pais e os alunos da
necessidade de participação dos mesmos, trabalhando assim as lacunas de aprendizagem durante o semestre/ano do curso.

- Acompanhar os grupos de estudos/monitorias através de listas de frequência, dificuldades alcançadas, desenvolvimento dos trabalhos propostos e
relatos dos docentes quanto à melhoria da aprendizagem destes alunos. 

- Realizar junto ao ATA contato com profissionais para desenvolvimento de palestras motivacionais, relativas à empregabilidade na área do curso.
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- Promover aos alunos, palestras sobre Bullying, Cyberbullying, Diferenças e Mercado de Trabalho.

- Propor junto aos coordenadores de curso, visitas técnicas nas empresas do município e região que contemplem as áreas dos cursos.

- Acompanhar as Fichas da Deliberação 155/17, junto aos alunos.

-  Acompanhar através de planilhas, do desenvolvimento das recuperações contínuas e das progressões parciais.

- Mediar e assistir os alunos que apresentam dificuldades de ajustamento à escola, problemas de rendimento escolar e outras dificuldades escolares
e/ou de relacionamento.

- Recepcionar os alunos calouros e ingressantes e auxiliar na integração dos mesmos junto ao corpo discente.

- Reunir-se com os alunos das vagas remanescentes, para acompanhar a sua integração com o corpo discente e docente, promovendo condições
favoráveis para a adaptação dos estudos.  

RESULTADO ESPERADO:

- Reduzir em 50% os índices de perda no 1º módulo noturno do Curso Técnico Informática para Internet.

 - Reduzir em 50% os índices de perda no 1º módulo noturno do Curso Técnico em Informática. 

 - Reduzir em 50% os índices de perda no 2º módulo noturno do Curso Técnico em Administração.

- Acompanhar 100% as Fichas de Deliberação 155/2017, a recuperação contínua e as Progressões Parciais.

- Promover 01 (uma) palestra motivacional e 01 (uma) palestra sobre Bullying/Cyberbullying por semestre.

- Integrar e acompanhar 100% dos alunos ingressantes das vagas remanescentes dos cursos técnicos.

- Promover junto ao Grêmio Estudantil a cada semestre 01 campanha de arrecadação de alimentos e materiais de higiene e posterior visita a
entidades assistenciais, asilos e orfanatos da cidade. Rever, poderia incluir uma ação de melhoria para a comunidade escolar.

- Acompanhar o desenvolvimento do Grêmio Estudantil na execução dos projetos voltados à comunidade escolar como: a ampliação do bicicletário,
os campeonatos de vídeo games, jogos interclasses, dia da limpeza e teatros sobre combate ao bullying.

Atividades:

 

Atividade Data inicial Data final  
Promover atividades que abordem os temas no que diz respeito às diferenças, juntamente
com a coordenação pedagógica. 06/02/2018 08/02/2018   
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Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem

15/02/2018 28/02/2018   
Incentivar a participação e o desenvolvimento de atividades propostas pelos docentes que
utilizarem a aprendizagem baseada em projetos. 15/02/2018 28/02/2018   
Recepção dos alunos, esclarecendo as atribuições do orientador educacional e os objetivos
de cada curso. 15/02/2018 28/02/2018   
Trazer ex-alunos para motivar e incentivar os novos. 26/02/2018 13/03/2018   
Acompanhamento das faltas e contato com os alunos. 01/03/2018 15/03/2018   
Acompanhamento das progressões parciais e recuperações contínuas com os alunos 01/03/2018 15/03/2018   
Assessorar os alunos sobre a formação do Grêmio Estudantil e acompanhar as atividades
pertinentes ao desenvolvimento do mesmo. 01/03/2018 15/03/2018   
Atendimento aos pais e/ou responsáveis 01/03/2018 15/03/2018   
Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem 01/03/2018 15/03/2018   
Incentivar a participação e o desenvolvimento de atividades propostas pelos docentes que
utilizarem a aprendizagem baseada em projetos. 01/03/2018 15/03/2018   
Nortear os alunos sobre a importância dos representantes de sala e realizar a eleição. 12/03/2018 16/03/2018   
Acompanhamento das faltas e contato com os alunos. 16/03/2018 29/03/2018   
Acompanhamento das progressões parciais e recuperações contínuas com os alunos 16/03/2018 29/03/2018   
Assessorar os alunos sobre a formação do Grêmio Estudantil e acompanhar as atividades
pertinentes ao desenvolvimento do mesmo. 16/03/2018 29/03/2018   
Atendimento aos pais e/ou responsáveis 16/03/2018 29/03/2018   
Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem 16/03/2018 29/03/2018   
Palestras Motivacionais voltadas à empregabilidade na área e com profissionais da área. 02/04/2018 06/04/2018   
Reuniões com representantes de sala 26/03/2018 06/04/2018   
Acompanhamento das faltas e contato com os alunos. 02/04/2018 13/04/2018   
Acompanhamento das progressões parciais e recuperações contínuas com os alunos 02/04/2018 13/04/2018   
Atendimento aos pais e/ou responsáveis 02/04/2018 13/04/2018   
Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem 02/04/2018 13/04/2018   
Incentivar a participação e o desenvolvimento de atividades propostas pelos docentes que
utilizarem a aprendizagem baseada em projetos. 02/04/2018 13/04/2018   
Acompanhamento das faltas e contato com os alunos. 16/04/2018 30/04/2018   
Acompanhamento das progressões parciais e recuperações contínuas com os alunos 16/04/2018 30/04/2018   
Atendimento aos pais e/ou responsáveis 16/04/2018 30/04/2018   
Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem 16/04/2018 30/04/2018   
Incentivar a participação e o desenvolvimento de atividades propostas pelos docentes que
utilizarem a aprendizagem baseada em projetos. 16/04/2018 30/04/2018   
Análise das Atas do Conselho de Classe Intermediário identificando os alunos com
dificuldades de aprendizagem 07/05/2018 11/05/2018   
Reuniões com representantes de sala 02/05/2018 11/05/2018   
Acompanhamento das faltas e contato com os alunos. 02/05/2018 15/05/2018   
Acompanhamento das progressões parciais e recuperações contínuas com os alunos 02/05/2018 15/05/2018   
Atendimento aos pais e/ou responsáveis 02/05/2018 15/05/2018   
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Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem

02/05/2018 15/05/2018   
Incentivar a participação e o desenvolvimento de atividades propostas pelos docentes que
utilizarem a aprendizagem baseada em projetos. 02/05/2018 15/05/2018   
Promover junto ao Grêmio Estudantil arrecadação de alimentos e materiais de higiene para
asilos e orfanatos e posteriormente visitas aos mesmos. 14/05/2018 18/05/2018   
Acompanhamento das faltas e contato com os alunos. 16/05/2018 30/05/2018   
Acompanhamento das progressões parciais e recuperações contínuas com os alunos 16/05/2018 30/05/2018   
Atendimento aos pais e/ou responsáveis 16/05/2018 30/05/2018   
Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem 16/05/2018 30/05/2018   
Incentivar a participação e o desenvolvimento de atividades propostas pelos docentes que
utilizarem a aprendizagem baseada em projetos. 16/05/2018 30/05/2018   
Acompanhamento das faltas e contato com os alunos. 01/06/2018 15/06/2018   
Acompanhamento das progressões parciais e recuperações contínuas com os alunos 01/06/2018 15/06/2018   
Atendimento aos pais e/ou responsáveis 01/06/2018 15/06/2018   
Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem 01/06/2018 15/06/2018   
Incentivar a participação e o desenvolvimento de atividades propostas pelos docentes que
utilizarem a aprendizagem baseada em projetos. 01/06/2018 15/06/2018   
Reuniões com representantes de sala 04/06/2018 15/06/2018   
Acompanhamento das faltas e contato com os alunos. 18/06/2018 29/06/2018   
Acompanhamento das progressões parciais e recuperações contínuas com os alunos 18/06/2018 29/06/2018   
Atendimento aos pais e/ou responsáveis 18/06/2018 29/06/2018   
Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem 18/06/2018 29/06/2018   
Incentivar a participação e o desenvolvimento de atividades propostas pelos docentes que
utilizarem a aprendizagem baseada em projetos. 18/06/2018 29/06/2018   
Palestras Motivacionais voltadas à empregabilidade na área e com profissionais da área. 25/06/2018 29/06/2018   
Acompanhamento das faltas e contato com os alunos. 02/07/2018 10/07/2018   
Acompanhamento das progressões parciais e recuperações contínuas com os alunos 02/07/2018 10/07/2018   
Atendimento aos pais e/ou responsáveis 02/07/2018 10/07/2018   
Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem 02/07/2018 10/07/2018   
Incentivar a participação e o desenvolvimento de atividades propostas pelos docentes que
utilizarem a aprendizagem baseada em projetos. 02/07/2018 10/07/2018   
Promover atividades que abordem os temas no que diz respeito às diferenças, juntamente
com a coordenação pedagógica. 21/07/2018 21/07/2018   
Análise das Atas do Conselho de Classe Intermediário identificando os alunos com
dificuldades de aprendizagem 23/07/2018 27/07/2018   
Acompanhamento das faltas e contato com os alunos. 20/07/2018 31/07/2018   
Acompanhamento das progressões parciais e recuperações contínuas com os alunos 20/07/2018 31/07/2018   
Atendimento aos pais e/ou responsáveis 20/07/2018 31/07/2018   
Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem 20/07/2018 31/07/2018   
Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem 20/07/2018 31/07/2018   
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Incentivar a participação e o desenvolvimento de atividades propostas pelos docentes que
utilizarem a aprendizagem baseada em projetos.

20/07/2018 31/07/2018   
Recepção dos alunos, esclarecendo as atribuições do orientador educacional e os objetivos
de cada curso. 20/07/2018 31/07/2018   
Trazer ex-alunos para motivar e incentivar os novos. 30/07/2018 14/08/2018   
Acompanhamento das faltas e contato com os alunos. 01/08/2018 15/08/2018   
Acompanhamento das progressões parciais e recuperações contínuas com os alunos 01/08/2018 15/08/2018   
Atendimento aos pais e/ou responsáveis 01/08/2018 15/08/2018   
Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem 01/08/2018 15/08/2018   
Incentivar a participação e o desenvolvimento de atividades propostas pelos docentes que
utilizarem a aprendizagem baseada em projetos. 01/08/2018 15/08/2018   
Reuniões com representantes de sala 06/08/2018 15/08/2018   
Nortear os alunos sobre a importância dos representantes de sala e realizar a eleição. 13/08/2018 17/08/2018   
Acompanhamento das faltas e contato com os alunos. 16/08/2018 31/08/2018   
Acompanhamento das progressões parciais e recuperações contínuas com os alunos 16/08/2018 31/08/2018   
Atendimento aos pais e/ou responsáveis 16/08/2018 31/08/2018   
Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem 16/08/2018 31/08/2018   
Incentivar a participação e o desenvolvimento de atividades propostas pelos docentes que
utilizarem a aprendizagem baseada em projetos. 16/08/2018 31/08/2018   
Acompanhamento das faltas e contato com os alunos. 03/09/2018 14/09/2018   
Acompanhamento das progressões parciais e recuperações contínuas com os alunos 03/09/2018 14/09/2018   
Atendimento aos pais e/ou responsáveis 03/09/2018 14/09/2018   
Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem 03/09/2018 14/09/2018   
Incentivar a participação e o desenvolvimento de atividades propostas pelos docentes que
utilizarem a aprendizagem baseada em projetos. 03/09/2018 14/09/2018   
Reuniões com representantes de sala 03/09/2018 14/09/2018   
Palestras Motivacionais voltadas à empregabilidade na área e com profissionais da área. 17/09/2018 21/09/2018   
Acompanhamento das faltas e contato com os alunos. 17/09/2018 28/09/2018   
Acompanhamento das progressões parciais e recuperações contínuas com os alunos 17/09/2018 28/09/2018   
Atendimento aos pais e/ou responsáveis 17/09/2018 28/09/2018   
Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem 17/09/2018 28/09/2018   
Incentivar a participação e o desenvolvimento de atividades propostas pelos docentes que
utilizarem a aprendizagem baseada em projetos. 17/09/2018 28/09/2018   
Acompanhamento das faltas e contato com os alunos. 01/10/2018 11/10/2018   
Acompanhamento das progressões parciais e recuperações contínuas com os alunos 01/10/2018 11/10/2018   
Acompanhar o Grêmio Estudantil na execução da festa do dia das crianças com a visita de
crianças de outras entidades da cidade na unidade escolar. 08/10/2018 11/10/2018   
Análise das Atas do Conselho de Classe Intermediário identificando os alunos com
dificuldades de aprendizagem 08/10/2018 11/10/2018   
Atendimento aos pais e/ou responsáveis 01/10/2018 11/10/2018   
Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem 01/10/2018 11/10/2018   
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Incentivar a participação e o desenvolvimento de atividades propostas pelos docentes que
utilizarem a aprendizagem baseada em projetos.

01/10/2018 11/10/2018   

Reuniões com representantes de sala 08/10/2018 19/10/2018   
Acompanhamento das faltas e contato com os alunos. 16/10/2018 31/10/2018   
Acompanhamento das progressões parciais e recuperações contínuas com os alunos 16/10/2018 31/10/2018   
Atendimento aos pais e/ou responsáveis 16/10/2018 31/10/2018   
Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem 16/10/2018 31/10/2018   
Incentivar a participação e o desenvolvimento de atividades propostas pelos docentes que
utilizarem a aprendizagem baseada em projetos. 16/10/2018 31/10/2018   
Palestras Motivacionais voltadas à empregabilidade na área e com profissionais da área. 05/11/2018 09/11/2018   
Promover junto ao Grêmio Estudantil arrecadação de alimentos e materiais de higiene para
asilos e orfanatos e posteriormente visitas aos mesmos. 05/11/2018 09/11/2018   
Acompanhamento das faltas e contato com os alunos. 01/11/2018 14/11/2018   
Acompanhamento das progressões parciais e recuperações contínuas com os alunos 01/11/2018 14/11/2018   
Atendimento aos pais e/ou responsáveis 01/11/2018 14/11/2018   
Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem 01/11/2018 14/11/2018   
Incentivar a participação e o desenvolvimento de atividades propostas pelos docentes que
utilizarem a aprendizagem baseada em projetos. 01/11/2018 14/11/2018   
Reuniões com representantes de sala 05/11/2018 14/11/2018   
Acompanhamento das faltas e contato com os alunos. 19/11/2018 30/11/2018   
Acompanhamento das progressões parciais e recuperações contínuas com os alunos 19/11/2018 30/11/2018   
Atendimento aos pais e/ou responsáveis 19/11/2018 30/11/2018   
Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem 19/11/2018 30/11/2018   
Incentivar a participação e o desenvolvimento de atividades propostas pelos docentes que
utilizarem a aprendizagem baseada em projetos. 19/11/2018 30/11/2018   
Acompanhamento das progressões parciais e recuperações contínuas com os alunos 03/12/2018 10/12/2018   
Atendimento aos pais e/ou responsáveis 03/12/2018 10/12/2018   
Desenvolvimento dos grupos de estudos/ monitorias e incentivo à participação dos
discentes para sanar as lacunas de aprendizagem 03/12/2018 12/12/2018   
Acompanhamento das faltas e contato com os alunos. 03/12/2018 14/12/2018   
Incentivar a participação e o desenvolvimento de atividades propostas pelos docentes que
utilizarem a aprendizagem baseada em projetos. 03/12/2018 14/12/2018   

Reunião semanal com os alunos das vagas remanescentes  -    período: 19/02/2018 a 23/02/2018

Reunião semanal com os alunos das vagas remanescentes  -    período: 26/02/2018 a 02/03/2018

Reunião semanal com os alunos das vagas remanescentes  -    período: 05/03/2018 a 09/03/2018

Reunião semanal com os alunos das vagas remanescentes  -    período: 12/03/2018 a 16/03/2018
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Reunião semanal com os alunos das vagas remanescentes  -    período: 19/03/2018 a 23/03/2018

Reunião semanal com os alunos das vagas remanescentes  -    período: 26/03/2018 a 29/03/2018

Reunião mensal com os alunos das vagas remanescentes    -    período: 23/04/2018 a 27/04/2018

Reunião mensal com os alunos das vagas remanescentes    -    período: 21/05/2018 a 25/05/2018

Reunião mensal com os alunos das vagas remanescentes    -    período: 25/06/2018 a 29/06/2018

Reunião semanal com os alunos das vagas remanescentes  -    período: 23/07/2018 a 27/07/2018

Reunião semanal com os alunos das vagas remanescentes  -    período: 30/07/2018 a 03/08/2018

Reunião semanal com os alunos das vagas remanescentes  -    período: 06/08/2018 a 10/08/2018

Reunião semanal com os alunos das vagas remanescentes  -    período: 13/08/2018 a 17/08/2018

Reunião semanal com os alunos das vagas remanescentes  -    período: 20/08/2018 a 24/08/2018

Reunião semanal com os alunos das vagas remanescentes  -    período: 27/08/2018 a 31/08/2018

Reunião mensal com os alunos das vagas remanescentes    -    período: 24/09/2018 a 28/09/2018

Reunião mensal com os alunos das vagas remanescentes    -    período: 22/10/2018 a 26/10/2018

Reunião mensal com os alunos das vagas remanescentes    -    período: 26/11/2018 a 30/11/2018

Dinâmicas de grupo para integração dos alunos das vagas remanescentes – período: 19/02/2018 a 23/02/2018

 

Dinâmicas de grupo para integração dos alunos das vagas remanescentes – período: 23/07/2018 a 27/07/2018

 
Metas associadas:

-> Reduzir em 50% os índices de perda no 2º módulo do Técnico em Administração, no 1º módulo do Técnico em Informática p/ Internet, no 1º módulo do Técnico em Informática

Projeto: Projeto Monitoria de Matemática /2018

Responsável(eis): Natália Aparecida Sylvestrino Pereira
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Data de Início: 01/03/2018

Data Final: 01/12/2018

Descrição:

Projeto de Monitoria  / MATEMÁTICA - 2018

 

IDENTIFICAÇÃO

ETEC DE
ARAÇATUBA                                                                                                                
MUNICÍPIO: ARAÇATUBA

Professor (a) Responsável: NATÁLIA APARECIDA SYLVESTRINO PEREIRA

Título do Projeto: ALUNO-MONITOR DE MATEMÁTICA

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

Com o levantamento das principais deficiências na aprendizagem da matemática é feito uma
revisão das habilidades necessárias para continuidade dos estudos, porém, alguns alunos
têm dificuldade de acompanhar o desenvolvimento das aulas e outros se mostram mais
aptos na execução das atividades. Buscando uma integração entre os alunos e pretendendo
auxiliá-los em suas dificuldades, foi imaginado um ambiente onde estes possam
compartilhar seus conhecimentos de maneira cooperativa e voluntária, através de ações que
propiciem o protagonismo juvenil.

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Auxiliar o desenvolvimento pleno das habilidades propostas na sala de aula, aos alunos que
apresentam dificuldades na aprendizagem de Matemática, através de uma equipe de alunos
monitores.
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Auxiliar a professora na revisão dos conteúdos de matemática, sendo que essa atividade
visa proporcionar aos monitores uma oportunidade de buscar e sistematizar material
atualizado sobre as disciplinas, o que permitirá ampliar e fortalecer seus conhecimentos na
área;

Realizar plantões de dúvidas nos dias agendados pelos estudantes monitores e nos dias
que antecedem as avaliações ou para orientações específicas aos trabalhos em
desenvolvimento, cujo objetivo é fornecer uma disponibilidade de discussão com os alunos
perante as possíveis dificuldades que não tenham ficado suficientemente esclarecidas nas
aulas.

 

 

C. META(S) DO PROJETO:

 

ü  Permitir por em prática o conhecimento prévio do que foi aprendido em sala de aula
e/ou auxiliar de forma significativa o professor no decorrer das atividades
desenvolvidas em Matemática e na construção do aprofundamento do
conhecimento dos estudantes.

ü  Maior rendimento dos alunos em avaliações internas e externas na área da
Matemática, SARESP.

 

 

D. METODOLOGIA(S)

Durante as aulas de matemática são propostos vários problemas complementares
buscando o desenvolvimento das habilidades. Os problemas propostos podem ser
efetuados e discutidos buscando fazer relação com o tema abordado em cada um deles,
pelos alunos em momento contrário aos das aulas com o auxílio dos alunos monitores.
Cada aluno monitor deverá auxiliar, no contraturno, os alunos interessados na
interpretação e em possíveis abordagens quanto a resolução dos problemas, solicitando
aos alunos que registrem suas principais dúvidas para que sejam sanadas junto ao
professor durante as aulas, além disso serão utilizados textos de apoio para que os alunos
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possam discutir as teorias envolvidas nos decorrentes problemas, estas discussões serão
mediadas pelos monitores. Os alunos monitores de maneira alguma poderão efetuar os
problemas aos alunos, eles devem simplesmente demonstrar os principais pontos e
principais habilidades necessárias para a resolução dos problemas. Durante o decorrer das
aulas o professor irá corrigir os problemas propostos e tirar as dúvidas dos alunos quanto à
resolução dos mesmos.

 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS[1]

Pesquisar/selecionar os alunos que gostariam de participar do
projeto. 01/03 a 15/03

Expor o projeto para toda a comunidade escolar. 10/03 a 20/03
Reunir-se com os alunos participantes para exposição do projeto,
definição de dias e horários das monitorias e entrega de termo de
trabalho voluntário. 10/03 a 20/03
Envio (via email) dos horários e dias de atendimento do projeto e do
termo de trabalho voluntário devidamente assinado pelo pai e/ou
responsável. 10/03 a 20/03

Apresentação dos alunos-monitores para todas as salas 20/03 a 25/03

Início das atividades 20/03
Apresentar, até o dia 5 de cada mês, relatório mensal quanto à
carga horária e atividades desenvolvidas Mensal

Relatório semestral das atividades 01/07

Relatório final das atividades 01/12

Avaliação discente do projeto 27/11

Reunião com os alunos-monitores para avaliação do projeto 01/12

 

F. RESULTADOS ESPERADOS

·         Uma melhora no nível de aprendizagem e na execução das atividades propostas,
bem como uma integração maior dos alunos, através do protagonismo juvenil;

file:///C:/Users/VivianeBis/Desktop/2018/PPG%202018/PROJETOS/PROJETO_MONITORIA%20DE%20MATEM%C3%81TICA%20%20_2018.doc#_ftn1
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Aumento de 2% na média geral em Língua Portuguesa e Matemática no SARESP de
2018;
Diminuição em 50% dos alunos com médias entre os níveis, básico e abaixo do
básico no SARESP de 2018

___________________________

NATÁLIA APARECIDA SYLVESTRINO PEREIRA                                   

 

 

H. PROCEDIMENTOS DO DIRETOR PARA ACOMPANHAMENTO DO
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO (DEVE SER PREENCHIDO PELO DIRETOR)

O projeto será acompanhado pela Planilha de Acompanhamento de Projetos relacionadas
as metas do PPG 2018-2022, onde as ações serão registradas e apresentadas
mensalmente para a coordenação pedagógica e direção

 

I. PARECER DO DIRETOR (NESTE PARECER, O DIRETOR DEVERÁ FUNDAMENTAR
SUAS CONSIDERAÇÕES/ ANÁLISES, INCLUINDO A PERTINÊNCIA DO PROJETO E
DA ESCOLHA DA LINHA DE ATUAÇÃO, A PARTIR DOS INDICADORES DA UNIDADE).

De acordo com os indicadores apresentados no SARESP 2017, os docentes e a
coordenação de curso, na reunião de planejamento levantaram esta situação problema e
articularam em conjunto as ações.

 

Araçatuba , 01 / 03 /2018

_________________________________________

Assinatura do Diretor
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Metas associadas:

-> Aumentar o índice do SARESP em até 2% em relação ao ano de 2017.
-> Propiciar uma aprendizagem significativa , por meio de projetos de monitoria
-> Diminuir em 50%a quantidade de alunos que ficaram entre níveis básicos e abaixo do básico, nas avaliações do SARESP, em relação aos anos de 2016 e 2017.

Projeto: Projeto Monitoria de Física/2018

Responsável(eis): Eder Alves Pereira

Data de Início: 01/03/2018

Data Final: 10/12/2018

Descrição:

Projeto de Monitoria / FÍSICA - 2018

 

IDENTIFICAÇÃO

ETEC DE
ARAÇATUBA                                                                                                                
MUNICÍPIO: ARAÇATUBA

Professor (a) Responsável: ÉDER ALVES PEREIRA

Título do Projeto: ALUNO-MONITOR DE FÍSICA

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

Com o levantamento das principais deficiências na aprendizagem de física é feito uma
revisão das habilidades necessárias para continuidade dos estudos, porém, alguns alunos
têm dificuldade de acompanhar o desenvolvimento das aulas e outros se mostram mais
aptos na execução das atividades. Buscando uma integração entre os alunos e pretendendo
auxiliá-los em suas dificuldades, foi imaginado um ambiente onde estes possam



05/06/2018 Centro Paula Souza

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php 140/161

compartilhar seus conhecimentos de maneira cooperativa e voluntária, através de ações que
propiciem o protagonismo juvenil.

A análise dos índices apresentados no SARESP 2017 identifica que houve uma diminuição
em relação ao ano de 2016 na disciplina de Matemática , inclusive com aumento do
números de alunos níveis, básico e abaixo do básico.

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Auxiliar o desenvolvimento pleno das habilidades propostas na sala de aula, aos alunos que
apresentam dificuldades na aprendizagem de física, através de uma equipe de alunos
monitores, que mediaram os grupos de estudos formados pelos alunos com dificuldade.

 

C. META(S) DO PROJETO:

 

Permitir por em prática o conhecimento prévio do que foi aprendido em sala de aula
e/ou auxiliar de forma significativa o professor no decorrer das atividades
desenvolvidas em Física e na construção do aprofundamento do conhecimento dos
estudantes.
Maior rendimento dos alunos em avaliações internas e externas nas áreas de
Ciências da Natureza (SARESP).
Propiciar uma aprendizagem significativa, por meio de projetos de monitoria.

 

D. METODOLOGIA(S)

Durante as aulas de física são propostos vários problemas complementares buscando o
desenvolvimento das habilidades. Os problemas propostos podem ser efetuados e
discutidos buscando fazer relação com o tema abordado em cada um deles, pelos alunos
em momento contrário aos das aulas com o auxílio dos alunos monitores. Cada aluno
monitor deverá auxiliar os alunos interessados na interpretação e em possíveis abordagens
quanto a resolução dos problemas, solicitando aos alunos que registrem suas principais
dúvidas para que sejam sanadas junto ao professor durante as aulas, além disso serão
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utilizados textos de apoio para que os alunos possam discutir as teorias envolvidas nos
decorrentes problemas, estas discussões serão mediadas pelos monitores. Os alunos
monitores de maneira alguma poderão efetuar os problemas aos alunos, eles devem
simplesmente demonstrar os principais pontos e principais habilidades necessárias para a
resolução dos problemas. Durante o decorrer das aulas o professor irá corrigir os
problemas propostos e tirar as dúvidas dos alunos quanto à resolução dos mesmos.

 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS[1]

Pesquisar/selecionar os alunos que gostariam de participar do
projeto. 01/03 a 15/03

Expor o projeto para toda a comunidade escolar. 10/03 a 20/03
Reunir-se com os alunos participantes para exposição do projeto,
definição de dias e horários das monitorias e entrega de termo de
trabalho voluntário. 10/03 a 20/03
Envio (via email) dos horários e dias de atendimento do projeto e do
termo de trabalho voluntário devidamente assinado pelo pai e/ou
responsável. 10/03 a 20/03

Apresentação dos alunos-monitores para todas as salas 20/03 a 25/03

Início das atividades 20/03
Apresentar, até o dia 5 de cada mês, relatório mensal quanto à
carga horária e atividades desenvolvidas Mensal

Relatório semestral das atividades 01/07

Relatório final das atividades 01/12

Avaliação discente do projeto 27/11

Reunião com os alunos-monitores para avaliação do projeto 01/12

 

F. RESULTADOS ESPERADOS

Maior aproveitamento dos estudos e compreensão dos conceitos envolvidos dentro
dos fenômenos físicos e o seu cotidiano;
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Diminuição dos índices de alunos em regime de Progressão Parcial de Estudos.
Aumento de 2% na média geral em Língua Portuguesa e Matemática no SARESP de
2018;
Diminuição em 50% dos alunos com médias entre os níveis, básico e abaixo do
básico no SARESP de 2018.

ÉDER ALVES PEREIRA                                     

 

G. PROCEDIMENTOS DO DIRETOR PARA ACOMPANHAMENTO DO
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO (DEVE SER PREENCHIDO PELO DIRETOR)

O projeto será acompanhado pela Planilha de Acompanhamento de Projetos relacionadas
as metas do PPG 2018-2022, onde as ações serão registradas e apresentadas
mensalmente para a coordenação pedagógica e direção.

 

H. PARECER DO DIRETOR (NESTE PARECER, O DIRETOR DEVERÁ FUNDAMENTAR
SUAS CONSIDERAÇÕES/ ANÁLISES, INCLUINDO A PERTINÊNCIA DO PROJETO E
DA ESCOLHA DA LINHA DE ATUAÇÃO, A PARTIR DOS INDICADORES DA UNIDADE).

De acordo com os indicadores apresentados no SARESP 2017, os docentes e a
coordenação de curso, na reunião de planejamento levantaram esta situação problema e
articularam em conjunto as ações.

  

Araçatuba, 01/ 03/2018

_________________________________________

Assinatura do Diretor

 
Metas associadas:
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-> Aumentar o índice do SARESP em até 2% em relação ao ano de 2017.
-> Propiciar uma aprendizagem significativa , por meio de projetos de monitoria
-> Diminuir em 50%a quantidade de alunos que ficaram entre níveis básicos e abaixo do básico, nas avaliações do SARESP, em relação aos anos de 2016 e 2017.

PROJETOS FUTUROS

Projeto: Metas - Técnico em Administração

Responsável(eis): Rodrigo Roberto Ferrareze

Data de Início: 01/03/2017

Data Final: 31/12/2021

Descrição:

METAS: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

 

UNIDADE:

Etec
Araçatuba

CURSO:
Administração

COORDENADOR:
Rodrigo R. Ferrareze

DATA:

06/03/2017

 

OBJETIVOS

Implementar a metodologia ativa através do Ensino por Projeto,
aumentando o número de aulas práticas no laboratório de informática e
mantendo a integração entre os professores, alunos, coordenação e direção.
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Além disso, busca-se estimular os alunos para desenvolvimento de trabalhos
sociais e para participação em feiras (FEETEPS, PROJETEC, etc).
Promover a orientação geral dos professores no preenchimento do diário de
classe, elaboração e alinhamento do PTD, bem como preparação aulas com
antecedência, sejam elas teóricas ou práticas de forma que as mesmas sejam
dinâmicas e que estimulem a participação efetiva dos alunos, tendo como
consequência a diminuição da evasão e fomentar o empreendedorismo.

 

JUSTIFICATIVA

Tomando por base os indicadores atingidos no período letivo anterior, no qual a evasão foi reduzida de 37,5% para 5% em 2016, no curso de
Técnico em Administração e a frequência ampliada, pretende-se dar prosseguimento, para que se possa continuar reduzindo a evasão, ampliando
a frequência e aumentando o número de aulas realizadas por meio de metodologias ativas, Dessa forma, este projeto pretende reduzir em 5% a
evasão, aumentar em 5% a frequência e aumentar em 10% o número de aulas desenvolvidas por meio de metodologias ativas. Isso possibilitará o
incentivo ao aprendizado, bem como o desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos para o mercado de trabalho.

METAS E AÇÕES:

 

1) Meta de curto prazo:
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2) Meta de médio prazo:

2) Meta de longo prazo:

 

Metas associadas:

-> Organizar um espaço físico para a acomodação do NIT (Núcleo de Inovação e Tecnologia)

Projeto: Projeto de Parcerias
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Responsável(eis): Rodrigo Albino, , Rafael Marcelino de Jesus, Ronnie Marcos Rillo

Data de Início: 20/03/2018

Data Final: 29/11/2019

Descrição:

Projeto de Parcerias - 2018

 

IDENTIFICAÇÃO

ETEC 165 – Etec de Araçatuba                             MUNICÍPIO: Araçatuba  – S.P

Professor (a) Responsável: Rodrigo Albino, Rafael Marcelino de Jesus, Ronnie Marcos
Rillo                        

Título do Projeto: Parcerias com empresas do setor de Tecnologia da Informação do
município de Araçatuba.

 

 

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

 

Uma das situações problemas elencados pelos docentes na reunião de planejamento foi a
relação da escola com o setor produtivo (dificuldade dos alunos egressos em entrar no
mercado de trabalho e arrumar estágios).

 

Diante disso foi estabelecido que  a coordenação de curso e os docentes

 

dos cursos do eixo de informação e comunicação, com a  necessidade de
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constantes atualizações e de  manter contato com o mercado de trabalho,

 

irão promover o contato com as empresas do setor de tecnologia, para

fomentar a proposta.

 

 

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Objetivos Gerais

 

Melhorar a relação da escola com o setor produtivo por meio de parceiras

 

com empresas da área de tecnologia da informação para concessão de

estágios e atualização tecnológica, com cursos e minicursos.

 

Objetivos Específicos

Uma efetiva inserção dos alunos egressos no mercado de trabalho, criando e estabelecendo
identidade aos cursos do eixo de comunicação e informação oferecidos na unidade escolar.
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C. META(S) DO PROJETO:

 

Estabelecer parceria com seis empresas do setor de tecnologia, no período de 2 anos,
para disponibilização de vagas de estágios, troca de expertise e contratação do aluno
egresso.

 

 

D. METODOLOGIA(S)

Mobilizar os docentes para cooperação

Pesquisar quais as empresas com potencial para serem contatadas.

Organizar com os docentes e elaborar uma agenda para contatos com as empresas.

Contatar as empresas e agendar as visitas dos docentes para socializar a proposta.

Visitar as empresas com as propostas.

Elaborar uma agenda de cursos e minicursos.

Selecionar os alunos com interesse e potencial para estágios.

Acompanhar o aluno pedagogicamente desde o estágio até a contratação

 

 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS[1]

Promover a discussão com os docentes para mobilização Março/2018
Levantar as empresas com potencial Abril/2018
Contatar as empresas e organizar a agenda de visitas Abril/Maio/2018

file:///C:/Users/VivianeBis/Desktop/2018/PPG%202018/PROJETOS/PROJETO%20DE%20PARCERIAS.doc#_ftn1
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Fazer uma apresentação da ETEC de Araçatuba e dos cursos
oferecido do eixo de comunicação e informação

Conforme
agendamento

Estabelecer o termo de parceria para criação de estágios Conforme demanda
Fazer a seleção dos alunos Conforme demanda
Encaminhar os alunos com perfil e competências e habilidades
adquiridas; Conforme demanda

Acompanhar o aluno estagiário, com relatórios mensais

Mensalmente a partir
da contratação do

aluno
  
  
  
F. RESULTADOS ESPERADOS

 

Estabelecer 03 parcerias com empresas do setor de tecnologia, no período de 1 ano,
para disponibilização de vagas de estágios, troca de expertise e contratação do aluno
egresso.

 

Estabelecer 06 parcerias com empresas do setor de tecnologia, no período de 2
anos, para disponibilização de vagas de estágios, troca de expertise e contratação do
aluno egresso.

 

 

 

G. PROCEDIMENTOS DO DIRETOR PARA ACOMPANHAMENTO DO
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO (DEVE SER PREENCHIDO PELO DIRETOR)
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O projeto será acompanhado pela Planilha de Acompanhamento de Projetos relacionadas
as metas do PPG 2018-2022, onde as ações serão registradas e apresentadas
mensalmente para a coordenação pedagógica e direção.

 

 

H. PARECER DO DIRETOR (NESTE PARECER, O DIRETOR DEVERÁ FUNDAMENTAR
SUAS CONSIDERAÇÕES/ ANÁLISES, INCLUINDO A PERTINÊNCIA DO PROJETO E
DA ESCOLHA DA LINHA DE ATUAÇÃO, A PARTIR DOS INDICADORES DA UNIDADE).

 

O projeto está de e acordo com as situações problemas levantados pelos docentes e a
coordenação de curso, na reunião de planejamento e a articulação das ações tem como
objetivo sanar esta situação.

 

 

Araçatuba,20 /03/2018

_________________________________________

Assinatura do Diretor
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Metas associadas:

-> Estabelecer parceria com seis empresas do setor de tecnologia, para disponibilização de vagas de estágios, troca de expertise e contratação do aluno egresso.

Projeto: Criação da Biblioteca e Etec de Guararapes

Responsável(eis): Carlos Domingues Granja e Osvair Fonzar

Data de Início: 01/03/2018

Data Final: 10/12/2019

Descrição:

IDENTIFICAÇÃO

ETEC 165 – Etec de Araçatuba – Extensão Guararapes    MUNICÍPIO: Guararapes – S.P

 

Professor Responsável: Carlos Domingues Granja e Osvair Fonzar

 

Título do Projeto: Criação da Biblioteca e  Etec de Guararapes  

 

 

 

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

Este projeto está sendo fomentado e algumas ações foram desenvolvidas no ano de 2017 e
pretende-se incentivar e melhorar o desenvolvimento de ações para um fim comum.

Os curso de Técnico em Informática para Internet e Técnico em Segurança do Trabalho
funcionam na classe descentralizada de Guararapes, a mesma  foi criada em parceria com a
prefeitura municipal  que ficou responsável pela reforma do prédio  cedido a classe
descentralizada. Existe um projeto que determina a criação da Etec de Guararapes,
deixando de ser uma Classe Descentralizada e tornando-se uma escola independente. Para
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isso a Prefeitura precisa fazer a doação do prédio onde atualmente está localizada a CD
para o Centro Paula Souza, para a realização do projeto.

As melhorias propostas no prédio não foram totalmente realizadas e a meta é a organização
do espaço da biblioteca e o término das reformas.

O prazo estipulado para o término do projeto não depende dos responsáveis , pois temos
diversos orgãos municipais e estaduais envolvidos. 

 

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Objetivos Gerais

 

Criar a Etec de Guararapes, tornando-se uma escola independente.

 

Objetivos Específicos

 

Estimular o processo de doação do prédio para o CPS

Término das instalações físicas da biblioteca na CD de Guararapes

 

 

C. META(S) DO PROJETO:

 

·         Consolidar a doação e a criação da Etec de Guararapes.
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·         Acompanhar e exigir aos responsáveis quanto ao término das instalações físicas
da   biblioteca na classe descentralizada de Guararapes

 

 

D. METODOLOGIA(S)

.

Reuniões com o legislativo e executivo.

Assessoria sobre a documentação necessária para os trâmites.

Contato permanente com as partes envolvidas para colaborar com o processo.

 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS[1]
Verificar com a Área de Gestão de Parcerias e Convênios (AGPC)
do CPS a documentação necessária para a doação.

05/03/2018 –
09/03/2018

Agendar reunião com o legislativo e executivo do município de
Guararapes.

12/03/2018 –
16/03/2018

Assessorar na documentação necessária, junto ao legislativo e
executivo.

19/03/2018 –
30/03/2018

Acompanhar o envio da documentação para o CPS.
19/03/2018 –
30/03/2018

Verificar com a Área de Gestão de Parcerias e Convênios (AGPC)
do CPS se toda a documentação enviada está correta e aguardar a
transição.

02/04/2018 –
06/05/2018

  
  
  
  
F. RESULTADOS ESPERADOS
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Efetivar o processo de criação da Etec de Guararapes.
Término das instalações físicas da biblioteca

 

 

 

G. PROCEDIMENTOS DO DIRETOR PARA ACOMPANHAMENTO DO
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO (DEVE SER PREENCHIDO PELO DIRETOR)

 

O projeto será acompanhado pela Planilha de Acompanhamento de Projetos relacionadas
as metas do PPG 2018-2022, onde as ações serão registradas e apresentadas
mensalmente para a coordenação pedagógica e direção

 

 

 

H. PARECER DO DIRETOR (NESTE PARECER, O DIRETOR DEVERÁ FUNDAMENTAR
SUAS CONSIDERAÇÕES/ ANÁLISES, INCLUINDO A PERTINÊNCIA DO PROJETO E
DA ESCOLHA DA LINHA DE ATUAÇÃO, A PARTIR DOS INDICADORES DA UNIDADE).

 

Esta é uma demanda levantada pelos coordenadores de prédio, de curso e docentes desde
o ano de 2017 , quando a classe descentralizada já se sente consolidada e articularam em
conjunto as ações.

 

 

Guararapes, 01/03/2018
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_________________________________________

Assinatura do Diretor

 

 

 

 

 

 
Metas associadas:

-> Acompanhar os responsáveis quanto ao término das instalações físicas da biblioteca na classe descentralizada de Guararapes

Projeto: Ler o mundo e escrever para vida

Responsável(eis): Aline Prates Rolin

Data de Início: 15/03/2018

Data Final: 10/12/2019

Descrição:

IDENTIFICAÇÃO

ETEC 165 – Etec de Araçatuba                 MUNICÍPIO: Araçatuba – S.P

Professor (a) Responsável: Aline Prates Rolin

Título do Projeto: Ler o mundo e escrever para vida

 

A.          JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES

Ã
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ESCOLHIDOS PELO DOCENTE, EM CONJUNTO COM A DIREÇÃO E, CITADOS NO
PROJETO)

 

É papel da escola criar condições e espaços para fortalecer o vínculo do jovem com o texto
literário, promovendo a leitura prazerosa de diversos gêneros e ampliando seu repertório de
maneira gostosa e lúdica, de modo que venha a se transformar em leitor autônomo, capaz
de fruir textos literários das mais variadas matizes não somente na escola, mas em outros
círculos sociais, ao longo da vida.

A unidade escolar, juntamente com a docente do componente de Língua Portuguesa
desenvolveu desde o ano de 2012 o projeto de incentivo à leitura - Carrinho de Leitura que
teve por objetivos o desenvolvimento do hábito de leituras de textos literários para
conhecimento e fruição. Por meio deste pretende-se conscientizar toda comunidade escolar,
com incentivo a doações de exemplares com o objetivo de ampliar o acervo literário da
biblioteca. Este é um projeto que teve como prazo inicial 3 anos, mas devido ao fato de estar
sendo desenvolvido plenamente e sempre com a adesão dos alunos, a equipe vai manter a
meta para 5 anos. No início foi desenvolvido pela docente Elida Cristina de Carvalho
Castilho, que se desligou do quadro da unidade no ano de 2016. A docente que a substituiu
está reformulando e acrescentando novas propostas, como o laboratório de redação, que é
desenvolvido toda quarta-feira, na 6º aula, com a participação de alunos interessados.

 

 

 

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:

Objetivos Gerais

 

Incentivar a leitura, ampliar o acesso e interesse pelos livros, bem como a troca
saudável de conhecimentos/livros entre componentes de nossa comunidade estudantil,
além de promover a ideia do ‘desapego’, da sustentabilidade (menos matéria-prima
gasta, menos gastos com produção, menos lixo, menos poluição, maior
aproveitamento do material impresso e já produzido) e da necessidade iminente das
ideias de troca e reaproveitamento saudáveis e progressivos.
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Objetivos Específicos.

 

 

Aprimorar a escrita, compreensão/interpretação textual, adaptação aos gêneros e
tipologias textuais, além de atualizar os discentes sobre os temas, textos motivacionais,
exigências em geral dos principais concursos/vestibulares de nosso país.

 

Ampliar o acervo literário da unidade escolar, por meio de doações.

 

 

C. META(S) DO PROJETO:

 

·         Ampliar em 5% o acervo literário da unidade escolar

·         Propiciar uma aprendizagem significativa, por meio de projetos de monitoria

 

 

D. METODOLOGIA(S)

        

          Realizar a motivação da leitura vinculada às aulas do laboratório de redação* por
meio da conscientização da necessidade da leitura para o aprimoramento vocabular,
necessidade da doação de livros, revistas, fascículos, livros/teses de análise de clássicos
literários etc, e produção textuais conectadas às leituras realizadas das obras doadas.
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         Objetiva-se, em especial, promover a socialização dos discentes, a consciência da
sustentabilidade que pode ser gerada por meio da doação de livros, ademais da
valorização do ato de ler e debater, do ambiente escolar como núcleo produtor e
impulsionador do saber e da ampliação do acervo bibliográfico da unidade escolar.

 

*Laboratório de redação: aulas realizadas, semanalmente (6ª aula), com o
intuito de aprimorar a escrita, compreensão/interpretação textual, adaptação aos
gêneros e tipologias textuais, além de atualizar os discentes sobre os temas, textos
motivacionais, exigências em geral dos principais concursos/vestibulares de nosso
país.

.

 

E. CRONOGRAMA DO PROJETO

ATIVIDADES PERÍODOS

Socializar o projeto com os alunos Fevereiro
Organizar as demandas apresentadas pelos alunos Fevereiro/março
Preparar o material para as aulas Fevereiro/março
Organizar os alunos para receber as doações Fevereiro/março

Encaminhar as doações para a biblioteca
De acordo com a

demanda
  
  
  

 

F. RESULTADOS ESPERADOS

     Ampliar em 5% o acervo literário da unidade escolar
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G. PROCEDIMENTOS DO DIRETOR PARA ACOMPANHAMENTO DO
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO (DEVE SER PREENCHIDO PELO DIRETOR)

O projeto será acompanhado pela Planilha de Acompanhamento de Projetos relacionadas
as metas do PPG 2018-2022, onde as ações serão registradas e apresentadas
mensalmente para a coordenação pedagógica e direção.

 

H. PARECER DO DIRETOR (NESTE PARECER, O DIRETOR DEVERÁ FUNDAMENTAR
SUAS CONSIDERAÇÕES/ ANÁLISES, INCLUINDO A PERTINÊNCIA DO PROJETO E
DA ESCOLHA DA LINHA DE ATUAÇÃO, A PARTIR DOS INDICADORES DA UNIDADE).

 

As propostas apresentadas no projeto estão de acordo com as propostas do Projeto
Político Pedagógico da UE e tem como objetivo melhorar o rendimento dos alunos.

 

Araçatuba 15/03/2018

 

_________________________________________

Assinatura do Diretor

 
Metas associadas:

-> Ampliar em 5% o acervo literário por meio de doações.

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA
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A Coordenadora Pedagógica discorreu sobre as metas alcançadas com o Plano Plurianual de Gestão para 2017-2021 ressaltando o resultado
positivo tendo em vista que das 10 (dez) metas estabelecidas para o período, 8 (oito) foram plenamente cumpridas, 1 (uma) das metas foi
satisfatoriamente desenvolvida e a última parcialmente desenvolvida. Em seguida apresentou o Plano Plurianual de Gestão para 2018-2022,
mencionando o Projeto Político Pedagógico; os Pontos Fortes; as Situações Problema – dentre as quais se destacam a evasão nos cursos técnicos
modulares por motivos externos, a climatização das salas de aula e a relação da escola com o setor produtivo; as Metas e os Projetos elencados
todos diretamente relacionados à melhoria/solução dos problemas identificados. Discorrendo sobre os mais relevantes: projetos de monitorias de
Matemática, Física, Química, Biologia e Literatura para o ensino Médio; Redução em 50% tanto nos índice de evasão dos cursos técnicos, quanto na
quantidade de alunos que ficaram entre níveis básico e abaixo do básico, nas edições anteriores do SARESP e a parceria com empresas da região
para o oferecimento de estágio e empregos. Foram apresentados as 8 (oito) metas e 8 (oito) projetos inseridos. Os representantes do Conselho de
Escola discutiram o PPG e deliberaram pela aprovação do mesmo na íntegra, conforme arquivos em anexo. 
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