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Plano Plurianual de Gestão 2017 - 2021
Etec Pedro Ferreira Alves

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)
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O Projeto Político Pedagógico é um instrumento de grande importância na Unidade de Ensino.
Ele é considerado um Plano, pois reúne todas as atividades que serão desenvolvidas na U.E durante
um determinado período de tempo.
É Político, pois dentro da mesma não se formam apenas alunos, mas sim cidadãos capazes de
entender e decidir sobre os rumos que a sociedade deve adotar e é também Pedagógico pois organiza
as atividades e os projetos que irão nortear o processo de ensino-aprendizagem.
Ele deve ser uma construção coletiva, incluindo toda a comunidade escolar na busca de uma educação
inclusiva, transformadora e solidária que se fundamente na participação de todos, sendo aberta ao
diálogo, para que juntos possamos dar nossa contribuição na busca de condições adequadas para a
eficiência do ensino.
Em se tratando de uma escola que abrange Ensino Médio e Ensino Técnico, há que se buscar uma
unidade de coerência entre estas duas modalidades o que deverá ser atingido através de uma
construção bilateral entre aluno e escola.
Dentre as prioridades da unidade deve-se valorizar um processo que leve à atualização constantes dos
professores através de capacitações intra e extra muros e dos recursos didáticos para que estes
possam oferecer um ambiente de aprendizagem com excelência.
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Outro fator importante para se estabelecer um ambiente propício para o aprendizado é a manutenção e
a criação de novas parcerias com a comunidade e com as empresas criando, assim, maiores
oportunidades de estágios e contratações aos nossos discentes.
Uma característica impar da escola é a importância que se dá a interdisciplinaridade onde o aluno
busca em todas as áreas de sua formação o necessário para sua atuação enquanto profissional
comprometido com a ética e cidadania.
A unidade tem investido cada vez mais no desenvolvimento da ciência na prática, através do
desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e de projetos, oferendo uma iniciação científica de qualidade
aos discentes.
Outro fator importante que marca os novos tempos da U.E é o desenvolvimento de uma gestão
participativa, rumo a construção de uma equipe coesa e consciente da função de cada elemento, tal
processo está sendo realizado com sucesso devido ao fato da abertura oferecida pela direção aos
funcionários e alunos, em busca da harmonia nas relações internas.
Enfim, a nova direção e administração conta com uma equipe capacitada e preocupada com os rumos a
serem tomados quanto ao que se espera da educação e da escola enquanto instituições sociais.
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

BUSCANDO-SE A IDENTIDADE
A ETEC Pedro Ferreira Alves prima pelo oferecimento de uma educação de qualidade, preocupada com
a formação geral dos estudantes, rumo à sua construção enquanto cidadão.
Outra identidade marcante da escola é sua articulação com outras instituições, além da aproximação
que realiza com a comunidade e as famílias, tendo como meta uma formação generalizada do aluno.
É importante salientar que a Unidade de Ensino leva em consideração as transformações ocorridas na
sociedade adequando-se à elas.
O que a U.E pretende é oferecer um espaço de criação de pensadores sem privilégios ou medos,
baseada numa pedagogia dolidária que exige uma atitude crítica dos gestores, porém sem perder o
sentimento de amorosidade pelos alunos, tão defendido por Paulo Freire.
A ETEC Pedro Ferreira Alves conta com as modalidade do Ensino Médio, Ensino Técnico Integrado ao
Médio e Cursos Técnicos como se segue:

ENSINO MÉDIO REGULAR
O ensino médio destina-se aos candidatos que tenham concluído o ensino fundamental e compõe-se
por duas partes: Base Nacional Comum e Parte Diversificada.
As disciplinas da Base Nacional Comum, direcionadas para a formação geral do estudante, são as já
tradicionalmente estudadas, como Língua Portuguesa e Literatura, Matemática, História, Geografia,
Química, Física, Biologia, Educação Física e Artes.
As disciplinas diversificadas objetivam o desenvolvimento de capacidades e de condutas importantes na
atualidade, visando à formação para o exercício da cidadania e preparação para o trabalho.
O oferecimento dessas disciplinas é diferenciado nas Etecs, as quais dispõem de autonomia para optar
por projetos, pelo ensino de filosofia, de sociologia e/ou espanhol. O inglês, que também integra a parte
diversificada, é obrigatório no ensino médio.

ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
O EnsinoTécnico Integrado ao Ensino Médio destina-se aos candidatos que tenham concluído o ensino
fundamental e compõe-se das partes relativas ao Ensino Médio (Base Nacional Comum e Parte
diversificada) e da formação Profissional (Ensino Técnico).
Os cursos são organizados por séries, cada curso é composto por 3 (três) séries, com duração de um
ano.
As séries cursadas darão ao aluno uma qualificação profissional com certificação parcial.
Ao aluno concluinte do curso Técnico Integrado ao Ensino Médio será conferido e expedido o diploma
de Técnico e a liberação para a continuidade de estudos no nível da Educação Superior.

Nessa modalidade de Ensino são oferecidos os seguintes cursos:

Ã
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ADMINISTRAÇÃO
O Técnico em Administração é o profissional que controla a rotina administrativa das empresas;
colabora no planejamento estratégico, tático e operacional; realiza atividades em recursos humanos
auxiliando na contratação de mão-de-obra especializada; atua na área de compras; auxilia no setor
contábil e assessora a área de vendas de mercadorias e serviços e executa atividades nas áreas fiscal
e financeira.

INFORMÁTICA PARA INTERNET
Desenvolve e realiza manutenção em websites; portais na internet e intranet; utiliza ferramentas de
desenvolvimento de projetos para construir soluções que auxiliam o processo de criação de interfaces e
aplicativos empregados no comércio e marketing eletrônicos.

MECÂNICA
O Técnico em Mecânica é o profissional que elabora projetos mecânicos e sistemas automatizados;
monta e instala máquinas e equipamentos; planeja e realiza manutenção; desenvolve processos de
fabricação e montagem de conjuntos mecânicos; elabora documentação, realiza compras e vendas
técnicas e cumpre normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental.

MEIO AMBIENTE
É o profissional que coleta, armazena e interpreta informações, dados e documentações ambientais;
colabora na elaboração de laudos, relatórios, estudos e no acompanhamento e execução de sistemas
de gestão ambiental. Atua na organização de programas de educação ambiental; de conservação e
preservação de recursos naturais; de redução; reuso e reciclagem.
Identifica as intervenções ambientais; analisa suas consequências e operacionaliza a execução de
ações para preservação, conservação, otimização, minimização e remediação dos seus efeitos.

CURSOS TÉCNICOS
Os cursos Técnicos possuem três ou quatro módulos, com duração de seis meses cada
Cada módulo cursado oferece ao aluno uma qualificação profissional e um certificado parcial, ao
término dos módulos, o alunos receberá o diploma de Técnico.

ADMINISTRAÇÃO
Adota postura ética na execução da rotina administrativa; na elaboração do planejamento da produção
e de 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.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
O Técnico em Automação Industrial é o profissional que projeta; instala; programa; integra e realiza a
manutenção em sistemas aplicados à automação e controle
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php
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Analisa especificações de componentes e equipamentos que compõem sistemas automatizados;
coordena equipes de trabalho e avalia a qualidade de dispositivos e sistemas automatizados.
Programa, opera e mantém os sistemas automatizados respeitando normas técnicas de segurança.

COMÉRCIO
Visando à competitividade no mercado e atendendo a diretrizes organizacionais; o Técnico em
Comércio aplica métodos de comercialização de bens e serviços; comunica previsões e demandas aos
fornecedores; efetua controle quantitativo e qualitativo de produtos e procede a sua armazenagem no
estabelecimento comercial.
Operacionaliza planos de marketing e comunicação, logística, recursos humanos e comercialização

CONTABILIDADE
Analisa a documentação contábil e elabora plano de contas, organiza, controla e arquiva documentos
relativos à atividade contábil/administrativa.
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 pessoal e realiza controle patrimonial.

ENFERMAGEM
Atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos saúde-doença.
Colabora com o atendimento das necessidades de saúde do paciente, da família e comunidade, em
todas as faixas etárias.
Desenvolve ações de educação para o autocuidado, bem como de segurança no trabalho e de
biossegurança nas ações de enfermagem.
Promove ações de orientação e preparo do paciente para exames.
Presta assistência de enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos em qualquer fase do ciclo vital.
Participa de uma equipe multiprofissional com visão crítica e reflexiva, atuando de acordo com
princípios éticos, exercendo ações de cidadania e de preservação ambiental.

INFORMÁTICA
O Técnico em Informática desenvolve e opera sistemas, aplicações e interfaces gráficas.
Monta estruturas de banco de dados e codifica programas, projeta, implanta e realiza manutenção de
sistemas e aplicações.
Seleciona recursos de trabalho, linguagens de programação, ferramentas e metodologias para o
desenvolvimento de sistemas.

INFORMÁTICA PARA INTERNET
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Desenvolve e realiza manutenção em websites, portais na internet e intranet. Utiliza ferramentas de
desenvolvimento de projetos para construir soluções que auxiliam o processo de criação de interfaces e
aplicativos empregados no comércio e marketing eletrônicos.

LOGISTICA
O Técnico em Logística executa e colabora na gestão dos processos de planejamento; operação;
controle da programação da produção de bens e serviços; programação da manutenção de máquinas e
de equipamentos; compras; recebimento e armazenamento de materias; gestão de estoque; de
movimentação e expedição, transporte e distribuição de materiais e produtos.
Presta atendimento aos clientes. Implementa os procedimentos de controle de custos, qualidade,
segurança e higiene do trabalho no sistema logístico.

MECÂNICA
O Técnico em Mecânica é o profissional que elabora projetos mecânicos e sistemas automatizados;
monta e instala máquinas e equipamentos; planeja e realiza manutenção; desenvolve processos de
fabricação e montagem de conjuntos mecânicos; elabora documentação; realiza compras e vendas
técnicas cumprindo as normas e procedimentos de segurança no trabalho inerentes à função.

MECATRÔNICA
É o profissional que atua no projeto, na execução, na instalação e na manutenção de máquinas e
equipamentos automatizados e de sistemas robotizados.
Ele também opera equipamentos, utiliza softwares específicos e linguagens de programação
adequadas; coordena equipes e oferece treinamento operacional; programa e opera máquinas; realiza
manutenções preditiva, preventiva e corretiva, em conformidade com as normas técnicas.

MEIO AMBIENTE
É o profissional que coleta, armazena e interpreta informações, dados e documentações ambientais,
colabora na elaboração de laudos, relatórios, estudos e no acompanhamento e execução de sistemas
de gestão ambiental.
Atua na organização de programas de educação ambiental, de conservação e preservação de recursos
naturais, de redução, reuso e reciclagem.
Identifica as intervenções ambientais, analisa suas consequências e operacionaliza a execução de
ações para preservação, conservação, otimização, minimização dos seus efeitos.

REDE DE COMPUTADORES
O Técnico em Redes de Computadores é o profissional que instala e configura dispositivos de
comunicação digital e softwares em equipamentos de rede.
Executa diagnósticos e corrige falhas em redes de computadores, prepara, instala e mantém
cabeamentos de redes, configura acessos de usuários em redes de computadores, configura serviços
de rede, tais como firewall, servidores web, correio eletrônico, servidores de notícias e implementa
recursos de segurança em redes de computadores.
Ô
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TECNICO EM MECATRÔNICA
É o profissional que atua no projeto, na execução e na instalação de máquinas , equipamentos
automatizados e sistemas robotizados.
Realiza manutenção, medições e testes de máquinas, equipamentos e sistemas, conforme
especificações técnicas, utiliza softwares específicos e linguagens de programação adequadas.
Organiza local de trabalho, coordena equipes e oferece treinamento operacional, realiza manutenções
preditiva, preventiva e corretiva, em conformidade com as normas técnicas de higiene, segurança,
qualidade e proteção ao meio ambiente.

METAS A SEREM ABORDADAS NO PPP

- Buscar a inclusão do aluno como necessidade real e não enquanto demagogia educacional;
- Promover a integração entre os alunos através de atividade internas e externas no exercício de
cidadania como a Semana Paulo Freire, Semana de Enfermagem, Caipirete, Projeto de Dança entre
outras atividades;
- Ser um prestador de serviços para a comunidade através da inserção de nossos alunos em atividades
na cidade quando convidados ou quando planejados pela própria instituição;
- Integrar as atividades praticas com atividades intelectuais pois quando o aluno encontra sentido no
que se faz, o aprendizado se torna significativo;
- Um dos pontos de fragilidade continua sendo as perdas quantitativas durante o processo educacional.
Muitas vezes o motivo da evasão não se encontra no domínio e nas articulações da escola, porem
quando isso se faz possível é necessário uma aproximação desses alunos com toda a equipe na
tentativa de minimizar essas perdas já que a tentativa de diminuição para 100% ainda não faz parte de
nossa realidade;
- Uma das necessidades apontadas na introdução é a de se trabalhar a interdisciplinaridade. A escola
está buscando alternativas para que todos os cursos possam trabalhar diferentes componentes, essa
iniciativa se concretiza em atividades como Expoete, Semana Paulo Freire e Semana de Enfermagem;

- As avaliações são construídas como uma iniciativa de formação do indivíduo e não como reprovação e
cerceamento de direitos.
Dessa forma tem-se buscado métodos mais humanizados de avaliação incentivando a formação do
indivíduo global deixando-se de lado as formas que levam a exclusão buscando uma alternativa mais
inclusiva;
- Manutenção do Café da Manhã com as empresas;

ESTRATÉGIAS PARA A EXECUÇÃO DAS METAS
Para cada meta sugere-se uma ação como destacada a seguir:
Inclusão - Observação global do aluno e responsabilização do mesmo como agente efetivo de sua
formação;
Integração - Realização de atividades internas e externas que propiciem a aproximação entre alunos,
funcionários, corpo docente e comunidade;
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php
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Prestação de serviços - Abertura da unidade para a comunidade local e empresas promovendo a
participação dos alunos em atividades realizadas em locais como: hospitais, empresas e outras
instituições;
Diminuição das perdas- Ocorrerá através da identificação precoce e do acompanhamento efetivo dos
coordenadores da equipe diretiva;
Inter e transdiciplinaridade - estabelecer momentos de interação entre as disciplinas no
desenvolvimento de atividades que utilizem todos os componentes, como por exemplo a realização da
Mostra de TCC onde comunidade interna e externa tem a oportunidade de conhecer na prática os
conhecimentos adquiridos nos cursos oferecidos pela unidade;
Processo de avaliação -Estão sendo desenvolvidas ações na busca da desmistificação da avaliação
enquanto ação punitiva, através de capacitações oferecidas aos professores com o intuito de tornar o
ato avaliativo num processo natural;
Fórum estudantil - a manutenção e efetivação do Fórum Estudantil tem sido percebido como um
momento democrático e efetivo de participação, onde os alunos debatem e direcionam o futuro da
escola por um determinado período;
Café da manhã com as empresas - essa iniciativa tem sido mantida pois é uma atividade que
aproxima as empresas e o ambiente escolar, ampliando,inclusive a abertura de campos de estágio e
contratações.

FUNDAMENTOS DO PROCESSO AVALIATIVO
É importante salientar que durante muito tempo a avaliação foi tida como instrumento arbitrário com o
único intuito de rotular os alunos definindo os bons em contrapartida aos maus. Esse tipo de avaliação
leva à exclusão de vários alunos durante o processo de educação.
Atualmente, baseando-se em processos mais humanizados, a avaliação é vista como uma das mais
importantes ferramentas à disposição dos professores na busca da construção global do aluno e da
própria identidade da Unidade Escolar.
Assim a escola se utiliza de mecanismos formais e informais de avaliação.
São aplicadas avaliações formais (provas, trabalhos, seminários) além de avaliações informais, como a
(avaliação continuada em sala de aula).
O que torna a unidade diferenciada é a aprendizagem através de visitas, feiras internas (Semana Paulo
Freire, Semana de Enfermagem, Danças, EXPOETE, Semana do Idoso entre outros).
A UE também trabalha com avaliações diretivas através de ambiente virtual, como a Plataforma
MOODLE.

RECUPERAÇÃO CONTÍNUA
A Recuperação contínua se apresenta como um conjunto de estratégias à disposição dos professores a
fim de recuperar conteúdos essenciais que não foram aprendidos pelos alunos.
Dessa forma, sua principal função é recuperação de aprendizado e não somente a recuperação de
notas.
Dentre as estratégias de recuperação contínua oferecidos pela escola estão:
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php
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- Aulas de revisão e aulas adicionais;
- Atividades de pesquisa que acontecem dentro e fora da unidade escolar;
- Direcionamento de atividades para serem realizadas em casa como exercícios, trabalhos extras e
pesquisas nas redes mundiais de computadores;
- Realização de exercícios de revisão retomando conteúdos já abordados em sala de aula;
- Realização de Fóruns, palestras e de semanas como Paulo Freire e de Enfermagem, onde os
familiares são incluídos no processo educacional;
- Oferecimento de técnicas facilitadoras de aprendizagem como anotações, leituras direcionadas,
organização acadêmica entre outras.
Essas atividades são realizadas durante o decorrer de todo o ano letivo, tendo como base o rendimento
global do aluno, a partir dos diferentes instrumentos de avaliação.

TRANSVERSALIDADE

A transversalidade deve ser uma realidade presente nas escolas.
Dessa forma, alguns conteúdos são trabalhadas em todas as disciplinas.
Um exemplo disso são os componentes de Filosofia, Sociologia e Espanhol.
As aulas são ministradas em forma de disciplinas com conteúdo desenvolvidos pela proposta curricular
do Centro Paula Souza de 2012.

ATIVIDADES DIFERENCIADAS : UMA REALIDADE A SER TRABALHADA
Todos os cursos realizam atividades diferenciadas em seus componentes curriculares. A seguir são
definidas essas atividades por cursos.

Ensino Médio Regular
Realizam visitas à Universidades com o intuito de aproximar os alunos do meio acadêmico como
incentiva de acesso.

Ensino Técnico Integrado ao Médio

Mecânica e Mecatrônica
Realizam visitas às unidades Industriais no intuito de conhecer o processo produtivo;
Participam de Feiras e eventos para conhecer novas tecnologias e produtos.

Administração:
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Realizam visitas às Unidades industriais observando armazenamento e logística.

Informática:
Realizam visitas às Empresas de Tecnologias como forma de conhecer na prática as inovações no
setor.

Meio Ambiente:
Realizam Viagens de estudo de campo em cidades como (Itirapina, ITU, Espírito Santo do Pinhal) e á
Parques Estaduais como Intervales, Petar e Serra do Mar a fim de conhecerem plano de manejo e
Bioma.

QUANTO À OBRIGATORIEDADE DOS ESTÁGIOS
O Estágio Supervisionado não é obrigatório para a conclusão dos cursos técnicos.
De acordo com as Organizações Curriculares a condição para a conclusão do curso é o TCC (Trabalho
de Conclusão de Curso); A indicação do aluno para o estágio em empresas da região poderá ser feita
pela escola através do Coordenador de cursos e da Direção.
O que norteia esta indicação é uma análise sobre o perfil do aluno quanto ao: aproveitamento,
frequência, postura, participação, responsabilidade; relacionamento.
Para o curso Técnico em Enfermagem, o estágio acontece obrigatoriamente no segundo e quarto
módulos, conforme organizações curriculares e em campo de estágio determinado pela escola.

DISCUTINDO A INTERDISCIPLINARIDADE
A interdisciplinaridade é encontrada dentro da proposta curricular.
Existem temas transversais que são trabalhados por diversos professores, em diversos componentes,
ela também ocorre entre áreas, como por exemplo, o estudo sobre vírus no ensino médio onde o
mesmo tema é abordado no curso de Enfermagem que trabalha com os alunos temas como H1N1 e
outras patologias.

E QUANTO AO TCC?
O Trabalho de Conclusão de Curso na Etec é trabalhado de formas trans e interdisciplinar.
Todos os trabalhos produzidos são apresentados na forma de Mostra Científica, onde são apresentados
os trabalhos do Ensino Técnico e no final do ano são apresentados os trabalhos do Ensino Médio,
Ensino Técnico Integrado e cursos Técnicos.
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EVASÃO: MITO OU REALIDADE?

A evasão ainda se apresenta como uma realidade na UE e deve ser encarada como uma meta
cumprida.
Muitas vezes ela ocorre por motivos alheios à escola, mas mesmo assim deve estar sempre em pauta
nas discussões de equipe diretiva, coordenadores, professores, conselhos escolares e toda a
comunidade que participa do processo educativo.
Dentre as principais dificuldades da Unidade em relação à evasão podemos destacar: dificuldade de
aprendizagem, retenção, dificuldade na conciliação com a vida pessoal e ainda parte dos alunos se
evadem pela aprovação em processos seletivos do ensino superior.
Para se evitar as causas que dependem da escola, o número de faltas é acompanhado continuamente
e quando são detectadas excessos os alunos são contatados pelo coordenadores na tentativa de
reversão.
Nos conselhos intermediários, também são discutidos os casos de faltas em excesso.

E QUANTO ÀS PROGRESSÕES PARCIAIS ?

A Progressão Parcial é desenvolvida pelos alunos do ensino técnico ou médio que ficam com menção
insatisfatória no semestre, ou ano anterior.
O professor responsável pela disciplina deve preencher competências e bases tecnológicas que o aluno
não adquiriu, bem como atividades programadas como avaliação escrita e trabalhos com intuito de
sanar os defcitis de aprendizados apresentados pelos alunos.
O aluno com rendimento insatisfatório em até 3 (três) componentes curriculares, exceto na série ou
módulo final, a critério do Conselho de classe, poderá ser classificado na série/módulo subsequente em
regime de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, devendo submeter-se
nessa série/módulo, a programa especial de estudos.
A retenção em componentes curriculares cursados em regime de progressão parcial não determina a
retenção na série ou módulo regulares.
O aluno poderá acumular até 3(três) componentes curriculares cursados em regime parcial, ainda que
de séries ou módulos diferentes.
Os alunos em regime de progressão parcial, respeitados os limites previstos no item anterior, poderão
prosseguir estudos, nas séries ou módulos subsequentes. O aluno retido por frequência não faz jus à
Progressão Parcial.
Esse processo é gerenciado pelos professores dos componentes que os alunos não atingiram
competências pela Secretaria que formula e acompanha os processos de progressão.
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php
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CONSIDERAÇÕES GERAIS

Dessa forma o Projeto Político Pedagógico (PPP) acaba se tornando um conjunto de metas e projetos
determinados por um período de tempo, que a UE estabelece com o único propósito de formar o aluno
cidadão deixando perdido no tempo a noção da escola enquanto somente depositário de conteúdos.
Essa determinação do PPP tem que centrar sua preocupação e iniciativas não somente no acesso
desse aluno ao ambiente escolar, mas também pela sua permanecia nele.
Entende-se que o PPP só se consolida quando há um compromisso de todos os envolvidos no
processo, tanto alunos quanto dos professores na construção de aprendizado significativo o que leva ah
construção, socialização e democratização do ensino público.

A escola necessita aprofundar sua reflexão sobre sua real função e essa deve ser uma das funções do
PPP.
A reflexão deve ser o fio condutor de todo processo tendo este projeto uma função importante nessa
missão.
Assim deve-se buscar uma construção coletiva, ética e pautada no respeito de cada indivíduo.
O Projeto Pedagógico deve ser capaz de legitimar a vontade e as convicções de todos os envolvidos no
processo educacional fundamentando-se nas competências administrativas da direção, de todo
colegiado e de todos os profissionais de ensino.
É importante que na construção do PPP fique claro a quem se destina, se faz necessário a identificação
clara de quem é essa clientela, o que a escola se propõe a cumprir e de que forma ela propõe esse
cumprimento.
Alguns princípios devem nortear a construção coletiva do PPP, entre eles pode se destacar a educação
inclusiva não somente garantindo acesso, mas a permanência do alunos no ambiente escolar através
da garantia de um ambiente onde os mesmos possam expressar suas reais necessidades e não sejam
simplesmente objetos do processo; as avaliações devem ser contínuas tendo a percepção e avaliação
constante dos professores, direção, coordenadores, coordenação pedagógica e orientador educacional,
buscando sempre, um processo completo e humanizador.
Outro fator importante a ser discutido e o processo avaliativo que deve constar tanto de avaliação
formal e informal, não se é possível pautar as avaliações exclusivamente em um ou outro processo,
eles devem ser concomitantes, ou buscar metodologias novas como a desenvolvida na escola da Ponte
em Portugal que busca a autonomia do educando.
Uma característica básica da educação a nível médio e técnico do Centro Paula Souza é a avaliação
por competências incluindo a menção Insuficiente, Regular, Bom e Muito Bom.
Os profissionais envolvidos no processo devem ter capacitação para entender a avaliação por
competências desmistificando-a meramente como algo numérico e exato.
Há que se falar em diretrizes curriculares que devem ter como princípio básico sua inserção e tradução
da realidade da comunidade na qual está inserida.
Outro fator importante é destacar os cursos que possuem estágio curricular obrigatório.
O intuito desse estágio deve ser o da aquisição e aprimoramento de conhecimentos e habilidades
essenciais ao desenvolvimento profissional, momento de integrar a teoria à prática tornando-se uma
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php
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experiência com dimensões formadoras proporcionando atividades em situações reais de vida e de
exercício profissional gerando co-responsabilidades no desenvolvimento humano e social.
A recuperação de competência deve permear todo o conteúdo e processo da unidade escolar para que
este aluno seja observado cotidianamente e não seja identificado no momento em que não há
possibilidade de resgate.

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO:

LEI Nº 77 DE 23 /02/1948, DECRETO 38703 de 31/05/1994- D.O.E de 01/06/1994
CURSOS QUE MANTÉM:
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
- Habilitação Profissional de Técnico em Nível Médio de Técnico e Mecânica: Lei Federal n° 9394/96,
Decreto Federal nº 5154/2004,Resolução CNE/CEB 4/99 atualizada pela resolução CNE/CEB 1/2005,
Parecer CNE/CEB nº 11 de 12/06/2008, Resolução CNE/CEB nº 03 de 09/07/08, Deliberação CEE
79/2008, das Indicações CEE08/200 e 80/2008.
- Habilitação Profissional de Técnico em Nível Médio de Técnico em Mecatrônica; Lei Federal nº
939496/96, Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB 4/99 atualiazada pela resolução
CNE/CEB nº 1/2005, parecer CNE/CEB nº 11 de 12/06/2008, Resolução CNE/CEB nº 03 de
09/07/08,Deliberação CEE 79/2008, das Indicações CEE 08/200 e 80/2008. Portaria CETEC de
29/01/2001, D. O. E de 03/07/2001.
- Habilitação Profissional de Técnico em Nível Médio de Técnico em Automação Industrial: Lei Federal
nº 9394/96,Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB 4/99 atualizada pela Resolução
CNE/CEB 1/2005, Parecer CNE/CEB nº 11 de 12/06/2008, Resolução CNE/CEB nº 03 de 09/07/08,
Deliberação CEE79/2008, das Indicações CEE08/200 e 80/2008.
- Habilitação Profissional de Técnico de Nível Médio de Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino
Médio ( Período Diurno). Resolução SEnº 78, de 7/11/2008, Lei Federal nº 9394/96, Decreto Federal nº
5154/2004, Parecer CNE/CEB nº 39/2004, Lei Federal nº 11741/2008, resolução CNE/CEB n] 6 de
20/9/2012, Resolução CNE/CEB nº 2 de 30/1/2012, Resolução CNE/CEB n°4 de 13/7/2010, Parecer
CNE/CEB de 4/5/2011, Parcer CNE/CEB nº 11 de 12/6/2008, Resolução CNE/CEB nº 3 de
9/7/2008alterada pela Resolução CNE/CEB nº 4 de 6/6/2012, Deliberação CEE nº 105/2011, das
Indicações CEE nº 8/200 e nº 108/2011. Plano de cursoaprovado pelaPortaria CETEC 128 de 3/10/2012
,publicada em Diário Oficial de 4/10/2012 Poder Executivo Seção página 254.
- Habilitação Profissional de Técnico em Nível Médio de Técnico em Mecatrônica Integrado ao Ensino
Médio.: Lei Federal nº 9394, Lei Federal nº 11741/2008, Resolução CNE/CEB nº 1 de 5/12/2014
Resolução CNE/CEB nº6 de 20/9/2012, Resolução CNE/CEB n] 2 de 30/1/2012, Resolução SE nº de
7/11/2008 , Decreto Federal nº 5154 de 23/7/2004. Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC 728
de 10/9/2015.Poder Executivo Seção I páginas 37-38.
EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIOS
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- Habilitação Profissional de Técnico em Nível Médio de Técnico em Administração: Lei Federal nº
9394/96, Decreto Federal nº5151/2004, Resolução CNE/CEB 4/99 atualizada pela Resolução CNE/CEB
1/2005, Parecer CNE/CEB nº11 de 12/6/2008, Resolução CNE/CEB nº 3 de 9/7/08, Deliberação CEE
79/2008, das indicações CEE 08/200 e 80/2008.
- Habilitação Profissional de Técnico em Nível Médio de Técnico em Logística: Lei Federal nº 9394/96,
Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB 4/99 atualizada pela Resolução CNE/CEB 1/2005,
Parecer CNE/CEB nº 11 de 12/6/2008, Resolução CNE/CEB nº 3 de 9/7/08, Deliberação CEE 79/2008,
das indicações CEE 08/200 e 80/2008.
- Habilitação profissional de Técnico em Nível Médio de Técnico em Contabilidade: Lei Federal nº
9394/96, Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB 4/99 atualizada pela Resolução
CNE/CEB 1/2005, Parecer CNE/CEB nº 11 de 12/6/2008, Resolução CNE/CEB nº 3 de 9/7/08,
Deliberação CEE 79/2008, das indicações CEE 08/2000 e 80/2008.
- Habilitação Profissional de Nìvel Médio de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio
(Período Diurno): Lei Federal nº 9394/96, Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB 4/99
atualizada pela Resolução CNE/CEB 1/2005, Resolução CNE/CEB 3/98, resolução CNE/CEB 4/2010,
Parecer CNE/CEB nº 11 de 12/6/2008, Resolução CNE/CEB nº 3 de 9/7/2008, Deliberação CEE
79/2008 das Indicações CEE 08/200 e 80/2008. Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC nº69,
de 14/10/2010,publicada no D.O.E de 16/10/2010, seção I, página 52.
EIXO TECNOLÓGICO INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- Habilitação Profissional de Técnico em Nível Médio de Técnico em Informática: Lei Federal nº
9394/96, Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB 4/99 atualizada pela Resolução
CNE/CEB 1/2005, parecer CNE/CEB nº 11 de 12/6/08, resolução CNE/CEB nº 3 de 9/7/08, Deliberação
CEE 79/2008, das indicações CEE 8/2000 e 80/2008.
- Habilitação Profissional de Técnico em Nìvel Médio de Técnico em Redes de Computadores: Lei
Federal nº 9394/96, Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB 4/99 atualizada pela
Resolução CNE/CEB 1/2005, Parecer CNE/CEB nº 11 de 12/6/2008, Resolução CNE/CEB nº 3 de
9/7/08, Deliberação CEE 79/2008, das Indicações CEE 08/2000 e 80/2008. Plano de Curso aprovado
pela Portaria CETEC nº 9 de 6/01/09, publicada no DOE de 17/01/09, seção I página 52.
- Habilitação Profissional de Técnico em Nível Médio de Técnico em Informática para Internet Integrado
ao Ensino Médio ( Período Diurno): Lei Federal nº 9394/96. Decreto Federal n] 5151/2004, Resolução
CNE/CEB 4/99 atualizada pela Resolução CNE/CEB 1/2005, Resolução CNE/CEB 3/98, resolução
CNE/CEB 4/2010, Parecer CNE/CEB nº 11 de 12/6/08, Resolução CNE/CEB nº 9/7/08, Deliberação
CEE 79/2008, das Indicações CEE 08/2000 e 80/2008. Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC
nº 73, de 14/10/2010, publicada no DOE de 16/10/2010, seção I, páginas 52-53.
- Habilitação Profissional de Técnico em Nível Médio de Técnico em Informática para Internet Integrado
ao Ensino Médio -Extensão da Etec Pedro Ferreira Alves na EE Dr. Oscar Rodrigues Alves ( Período
Diurno): Lei Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB 4/99 atualizada pela Reolução CNE/CEB
1/2005, resolução CNE/CEB 3/98, Resolução 4/2010, Parecer CNE/CEB nº 11 de 12/6/08, resolução
CNE/CEB nº 3 de 9/7/08, Deliberação CEE79/2008, das Indicações CEE 08/2000 e 80/2008. Plano de
Curso aprovadp pela Portaria CETEC nº 73, de 14/10/2010, publicada no DOE de 16/10/2010, seção I,
páginas 52-53.
EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA
- Habilitação Profissional de Técnico em Nível Médio de Técnico em Enfermagem: Lei Federal nº
9394/96, Decreto Federal nº 5154/2004,Resolução CNE/CEB 4/99 atualizada pela Resolução CNE/CEB
1/2005, Parecer CNE/CEB nº 11 de 12/6/2008, Resolução CNE/CEB nº 3 de 9/7/08, Deliberação CEE
79/2008, das indicações CEE 08/2000 e 80/2008.
- Habilitação Profissional de Técnico em Nível Médio de Técnico em Meio Ambiente Integrado ao
Ensino Médio (Período Diurno): Resolução SE nº 78/ de 7/11/2008, Lei Federal nº 9394/96, decreto
Federal nº 5151/2004, Parecer CNE/CEB nº 39/2004, Lei Federal nº 5154/2004, Parecer CNE/CEB nº
39/2004, Lei Federal nº 11741/2008, Resolução CNE/CEB nº 6, de20/9/2012, Resolução CNE/CEB nº
2, de 30/1/2012, Resolução CNE /CEB nº 4, de 13/7/2010, Parecer CNE/CEB nº 5 de 4/5/2011, Parecer
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CNE/CEB nº 11 de 12/6/2008, Resolução CNE/CEB nº 3 de 9/7/2008,alterada pela Resolução
CNE/CEB nº 4 de 6/6/2012, Deliberação CEE nº 105/2011, das Indicações CEE nº 8/200 e nº 108/2011.
Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC 126 de 3/10/2012,publicada no Diário Oficial de
4/10/2012- Poder Executivo- Seção I página 254.
ENSINO MÉDIO
- Autorização: Parecer CEE nº 105/98, publicado no DOE de 02/04/1998; Seção I; página 13;Indicação
CEE nº 09/2000. De acordo com a Lei Federal nº 9394/96, Artigo 26 e Resolução CNE/CEB nº 03/98.
HISTÓRICO DA ESCOLA
ESCOLA TÉCNICA PEDRO FERREIRA ALVES

A Escola Técnica Pedro Ferreira Alves está localizada no município de Mogi Mirim, Estado de São
Paulo, uma região com vocação industrial e agrícola. Distante de Campinas cerca de 60km e a 160km
de São Paulo.
Recebeu o nome de Escola Industrial “Pedro Ferreira Alves" em homenagem ao Sr. Pedro Ferreira
Alves, prefeito municipal nos idos de 1945 que muito se empenhou para instalar uma escola técnica em
Mogi Mirim. Somente após muitos esforços políticos, foi criada pela Lei n.° 77 de 23/02/1948.
A sua construção iniciou em 1959 e foi concluída em 1960. Porém, com a falta de verba do governo
estadual e de definições para a sua implantação, somente em 1962, com a nomeação do primeiro
Diretor, Sr. Rogério Mazzola, as primeiras providências foram tomadas.
Em 12/03/1964 iniciam-se as atividades da escola, oferecendo o curso ginasial e o técnico mecânico
para alunos do sexo masculino. A escola passou a ser notícia e ficou conhecida como Ginásio
Industrial.
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Apenas no ano seguinte, num arrojo do primeiro Diretor, já que a escola era vizinha do Instituto para
Menores – Precursor da FEBEM – é que foi dada a oportunidade para as meninas cursarem também o
ginasial.
Em março de 1974, foram instalados os primeiros cursos técnicos de 2° grau: técnico em Mecânica e
curso técnico em Economia Doméstica, substituído posteriormente pelo curso técnico em Secretariado.
Após a década de 80, a escola entrou em declínio, pois os cursos começaram a ficar obsoletos;
equipamentos antigos e ultrapassados, faltava verba para a manutenção até do próprio prédio da
escola.
Em outubro de 1993 ocorreu a mudança de Secretaria da Educação para a de Ciências e Tecnologias.
Foi um marco divisor passar para o Centro Paula Souza, embora muitas fossem as dúvidas sobre o que
isso significaria para toda a comunidade.
Em 1995, a escola correu o risco de deixar de oferecer o ensino técnico e atender apenas o ensino de
primeiro e segundo grau pela Secretaria de Educação. Muitas conjecturas foram feitas para que isso
não acontecesse. Houve grande empenho da comunidade interna para que a escola continuasse
integrada ao Centro Paula Souza que impunha uma condição: oferecer a comunidade externa mais um
curso técnico.
Mas foi em 1996, com as prementes dificuldades enfrentadas pela escola, que a diretora da época
convocou toda a comunidade escolar, pais, empresários, comerciantes e toda a população para que a
ajudassem a manter o ensino regular com o técnico e a implantar novos cursos.
Assim, imbuída por uma grande causa, a comunidade transformou a escola que não tinha nem
laboratório em uma escola crescente, passando a oferecer um novo curso, o técnico em Enfermagem,
revertendo o cenário.
No ano de 1997, com grande empenho da comunidade, da direção e de alguns professores vendendo
rifas e pizzas, a escola comprou um torno e uma fresa CNC. E, em 2002, a escola inaugurou os novos
Laboratórios de Hidráulica e Pneumática e de Elétrica, reorganizando também a Oficina Mecânica, com
recursos da APM. Ainda nesse contexto, em parceria com a Prefeitura, a APM comprou um Robô
Industrial e conquistou mais um laboratório, o de Robótica.
Em 2003/2004, após um trabalho intenso envolvendo direção e um grupo de professores, a escola
conquistou seu primeiro Projeto Vitae: “Implantação do Laboratório Avançado de Manufatura Flexível
para Aperfeiçoamento do Currículo dos Cursos Técnicos em Mecânica e Mecatrônica”, adquirindo um
acervo bibliográfico para a área, computadores para a Biblioteca e cinco módulos pedagógicos de
manufatura avançada, atendendo aos alunos do curso de Mecânica e Mecatrônica com aulas práticas
de qualidade.
Nos anos de 2005/2006 a escola inaugurou os laboratórios de Gestão, Hardware e Software e iniciou o
laboratório de Meio Ambiente, concluído em 2009, com a reforma do ambiente realizada pelo Centro
Paula Souza.
Em 2007, a comunidade escolar foi convidada a participar de mais um concurso do Programa
"Parceiros Vitae" de Apoio ao Ensino Técnico e Agrotécnico, conquistando mais um prêmio com o
Projeto “Aperfeiçoamento do Currículo dos Cursos Técnicos em Mecânica, Mecatrônica e Informática a
partir da utilização de Tecnologias Virtuais”. Assim, completando o Laboratório de Manufatura avançada
e adquirindo também o Laboratório de Redes. Ainda nesse ano, se instalou o Laboratório de Línguas,
adquirido, através de três anos consecutivos de festas, para esse fim, um Kaise com som, DVD,
microfone sem fio para uso do professor, fones de ouvido para quarenta alunos e um para o professor.
No ano de 2010, a comunidade escolar foi novamente convidada a elaborar seu terceiro Projeto, para
participar do concurso do Programa "Parceiros Vitae" de Apoio ao Ensino Técnico e Agrotécnico. E,
com grande empenho da equipe designada para a elaboradoração do Projeto "Integração dos Eixos
Tecnológicos de Controles Industriais, Comunicação e Informática, Saúde, Segurança e Ambiente a
partir do Controle de processos Industriais e Ambientes Integrados por Rede sem Fio", conquistou seu
terceiro prêmio. Com a implantação de um laboratório de controle de processos industriais e análises
ambientais ─ integrados por rede sem fio em 2011, a escola atenderá, com mais qualidade nas aulas
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práticas, diretamente os cursos Técnicos em Mecânica, Mecatrônica, Automação Industrial, Informática
e Meio Ambiente.
Em 2017 a Etec Pedro Ferreira Alves possui 1512 alunos, sendo: 879 matriculados em seus cursos
técnicos, 82 em seu Ensino Médio regular e 651 em Ensino Médio Integrado ao Técnico (ETIM).
Este será um ano de inovação para nossa unidade onde colheremos o fruto de uma gestão participativa
que resultou na construção de uma equipe coesa e engajada a trabalhar para proporcionar à sociedade
um ensino com a qualidade e excelência necessárias para a formação de seus discentes.
Para tanto será implantado em nossa unidade o projeto Indústria 4.0, em parceria com a Fatec Arthur
de Azevedo, Empresa Festo do Brasil e Universidade da Alemanha Techinical University Wildau, este
ptojeto visa: Formar profissionais altamente capacitados para atuar frente ao desenvolvimento que já se
anuncia, no cenário global da Manufatura Avançada.
Recebemos em nossa escola dia 09 de fevereiro de 2017, a visita do consultor do ministério da
educação da Alemanha Dr. Jorg Reiff-Stephan e a Festo do Brasil, para a assinatura dessa parceria
que proporcionará aos alunos, à sociedade mogimiriana e de toda região, o desenvolvimento e a
capacitação no conceito Indústria 4.0, internacionalizando conhecimentos e aprendizados por meio de
intercâmbio entre nossos alunos e alunos da Alemanha, vias redes sociais de meios de comunicação
web.

Atualmente nossa escola possui os Eixos Tecnológicos de:
Controle de Processos Industriais (Automação Industrial, Mecânica e Mecatrônica),
Gestão e Negócios (Administração, Contabilidade e Logística),
Informação e Comunicação (Informática e Redes de Computadores),
Ambiente, Saúde e Segurança (Enfermagem),
Ensino Médio Regular,
Ensino Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio,
Ensino Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio - Programa Vence,
Ensino Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio,
Ensino Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio,
Ensino Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio.
Ensino Técnico em Mecatrônica Integrado ao Médio
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php
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Uma classe descentralizada em Holambra com o curso técnicos em Administração.
A Escola oferece ensino de médio e técnico de qualidade a cidade de Mogi Mirim e região e é
reconhecida pela excelência em seu trabalho, o que é representado com êxito em seu Vestibulinho. Os
índices de inscrições em seu último processo seletivo (1º sem/2017), apresentaram uma performance
acima do esperado pela autarquia, de acordo com os números abaixo:
Nos cursos técnicos:
Enfermagem com 6,43 candidatos/vaga
Administração com 3,98 candidatos/vaga
Mecatrônica com 3,08 candidatos/vaga

Nos ETIM ( Ensino Médio Integrado ao Técnico):
Administração Integrado ao Ensino Médio: 5,25 candidatos/vaga
Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio: 4,43 candidatos/vaga
Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio: 4,30 candidatos/vaga
A média geral de candidatos /vaga de nossos cursos neste semestre foi de 3,36.

A escola possui os seguintes laboratórios:
01- Informática (A1, A6, A7, A8, A12. A13) ;
02- Hardware/ Comunicação de dados - redes (F1);
03- Robótica (C1);
05- Laboratório de CNC (C2);
06- Manufatura Avançada (C3);
07- Eletrônica (C4);
08- Elétrica (C5);
09- Hidráulica e Pneumática (C6);
10- Oficina Mecânica (C7);
11- Produção de Mudas de Plantas Nativas – Espaço GAIA, entre os Blocos C e D;
12- Laboratório de Desenho (D2);
13- Metrologia (D5);
14- Enfermagem (D6);
15 - Microbiologia (D8);
16- Laboratório de Solos (F2);
17- Centro de Memórias (G1).
Ó
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01. LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA - A6, A7 e A12
A6

A7

A12

2. SALA DE AULA/ INFORMÁTICA/ SALA DE PESQUISA PARA TCC - A08, A09 e A13
A08

A09
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A13

3. LABORATÓRIO DE HARDWARE E COMUNICAÇÃO DE DADOS - REDES - A10

4. LABORATÓRIO DE ROBÓTICA E SALA DE TCC - C1

5. LABORATÓRIO DE CNC - C2
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php
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6. LABORATÓRIO DE MANUFATURA AVANÇADA - C3

7. LABORATÓRIO DE ELETRONICA - C4

8- LABORATÓRIO DE ELÉTRICA - C5

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php
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9. LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA - C6

10. OFICINA MECÂNICA - C7

11. PRODUÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS NATIVAS (ESPAÇO GAIA) - Entre os blocos C e D

12. LABORATÓRIO DE DESENHO TÉCNICO - D2
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13. LABORATÓRIO DE METROLOGIA - D5

14. LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM - D6

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO
Modalidade:

Médio

Descrição:

A escola oferece o Ensino Médio regular. Atendendo alunos de Mogi Mirim e de municípios da nossa
região. Essa modalidade visa proporcionar cursos de formação geral de nível médio, conforme
estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 e no Decreto Federal
2208/97.

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php
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O Ensino Médio é estruturado de forma a proporcionar aos educandos: conhecimento dos princípios
científicos e tecnológicos através dos códigos contemporâneos de linguagens e de conceitos de filosofia
e sociologia, necessários ao exercício da cidadania; pré-requisitos para a continuidade de sua formação
escolar em nível de terceiro grau; qualificação para o exercício de uma profissão e preparo para a
complementação dos estudos necessários para habilitação de técnico.
Os dados que apresentamos a seguir foram extraídos do banco de dados.
A Etec Pedro Ferreira Alves atende alunos oriundos do nono ano, em sua maioria vinda da escola
pública.
Atualmente a unidade possui apenas duas salas de Ensino Médio regular, sendo duas séries de
terceiros anos que juntas somam 80 alunos.
Destes, 64 são oriundos de escola públicas, 56 são da cidade de Mogi Mirim e 24 de outras cidades da
região.
No ano de 2016, dos 159 alunos matriculados no Ensino Médio regular, 141 foram aprovados, 76
alunos foram concluintes, 11 alunos foram promovidos parcialmente e 05 alunos foram considerados
retidos.

Habilitações associadas:
Ensino Médio

Modalidade:

Técnico

Descrição:

O Ensino Técnico possui organização curricular própria e se destina a proporcionar cursos de
habilitação profissional que qualifiquem os alunos para o mercado do trabalho.
É uma modalidade de Ensino oferecida a uma clientela heterogênea, formada por jovens e adultos
egressos do Ensino Médio ou concomitante a partir da segunda série do Ensino Médio.
Nesse processo de ensino-aprendizagem é fundamental que o estudante saiba aprender a aprender e
entenda que esse processo é permanente e contínuo, visando competências e habilidades específicas,
conhecimentos e atitudes que atendam as demandas do setor produtivo e das relações sociais.
O Ensino técnico possui objetivos específicos tais como: capacitar jovens e adultos com conhecimentos
e habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades produtivas para sua inserção no
mercado do trabalho; proporcionar a construção de competências que contemplem habilidades,
conhecimentos e atitudes que atendam as demandas do setor produtivo e das relações sociais;
promover um ensino-aprendizado baseado nos preceitos da ética e da integridade humana, do
desenvolvimento do senso crítico, da cooperação, da iniciativa, da liderança e do espírito
empreendedor.
Proporciona, ainda, a formação de profissionais, com escolaridade correspondente ao nível médio,
aptos a exercerem atividades específicas no trabalho; qualificar, requalificar e atualizar trabalhadores
jovens e adultos, visando um melhor desempenho e a sua inserção no mercado de trabalho com
condições de sustentar a continuidade de seus estudos e/ou ter melhores condições de vida.
Os dados apresentados a seguir referem-se a clientela, certificações/diploma e mercado de trabalho e
foram extraídos de nosso banco de dados:
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Habilitações associadas:
Administração
Contabilidade
Logística
Automação Industrial
Mecânica
Mecatrônica
Informática
Redes de Computadores
Enfermagem

Modalidade:

Integrado

Descrição:

Com a aprovação do Decreto Federal 5154/2004 e do Parecer CNE/CEB nº 39/2004, surgiu o curso
técnico integrado ao ensino médio, possibilitando ao aluno a formação geral e a formação profissional
que acontecem simultaneamente. As competências pessoais, sociais e profissionais se inter-relacionam
harmoniosa e complementarmente e os conhecimentos que são construídos nas três Áreas de
Conhecimento constituem-se efetivamente em Bases Científicas que possibilitam o desenvolvimento
das Bases Tecnológicas propostas para a construção dos perfis profissionais previstos.
A forma integrada é oferecida somente a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental, sendo que o
curso é planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na
mesma instituição de ensino, contando com matrícula única para cada aluno.
No primeiro semestre de 2011 foi implantado o primeiro curso integrado na U.E. o Informática para
Internet Integrado ao Ensino Médio, pois em nossa região há uma demanda para o profissional que
desenvolve e realiza manutenções em websites, portais na Internet e Intranet e utiliza ferramentas de
desenvolvimento de projetos para construir soluções que auxiliam o processo de criação de interfaces e
aplicativos empregados no comércio e marketing eletrônicos, iniciando com uma relação candidato
vaga de 2,18.
No primeiro semestre de 2012, além do informática para internet, também implantou-se a Habilitação
Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, com uma
relação candidato vaga de 1,98 contra 2,20 do integrado ao informática para a internet.
Já em 2013, além das duas habilitações já existentes, implantou-se a Habilitação Profissional de Nível
Médio de Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio e também a Habilitação Profissional de
Nível Médio de Técnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio, totalizando 4 turmas iniciantes
do técnico integrado ao ensino médio com uma relação candidato vaga de 2,67 para informática para
internet, 3,12 para o administração, 1,77 para o mecânica e 1,37 para o meio ambiente.
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No 2º semestre de 2014, em relação ao rendimento escolar o técnico em Informática para Internet
Integrado ao Ensino Médio, dos 175 matriculados, 125 foram promovidos, 37 foram promovidos
parcialmente e 03 alunos foram retidos por rendimento, 06 retidos parcialmente, 01 desistiu e 03 foram
transferidos. Quanto ao Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio dos 74 matriculados, 48
foram promovidos, 21 foram promovidos parcialmente e 04 alunos foram retidos parcialmente e houve
01 transferência. Quanto aos alunos do Técnico em Mecânica Integrado ao Médio dos 38 matriculados,
35 foram promovidos.
Desde 2012, a Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática para Internet
Integrado ao Ensino Médio foi programado para que seja uma extensão da Etec Pedro Ferreira
Alves na EE Dr. Oscar Rodrigues Alves (VENCE), contando com duas matrículas uma na EE e outra na
Etec. Atualmente existem quatro turmas: 1ª, 2ª e 3ª série de Informática e 1ª série de admistração.
Ainda sobre o VENCE, no ano de 2014, em relação ao perfil dos alunos ingressantes, dos 39 alunos
matriculados, na 1ª série de administração 30 são do sexo feminino e 09 do sexo masculino. Na 1ª série
de informática dos 39 alunos matriculados, 18 são do sexo feminino e 21 do sexo masculino. No 2º ano
de informática, dos 38 alunos atualmente matriculados, 23 são do sexo masculino e 15 do sexo
feminino. No 3º de informática dos 26 alunos matriculados 09 são do sexo feminino e 17 são do sexo
masculino.
A relação candidato vaga no vestibulinho do 1º semestre de 2014, no curso do Ensino Médio Integrado
a Informática foi de 3,15, em Administração foi de 4,25, em Mecânica foi de 2,55 e Meio Ambiente
2,28.
Em 2014, iniciaram 4 turmas de Ensino Médio Integrado ao Técnico, sendo na 1ª série de
Administração dos 40 matriculados, 27 são do sexo feminino, e 13 são do sexo masculino. Na 1ª série
de Informática dos 39 matriculados, 27 são do sexo masculino e 12 são do sexo feminino. No 1ª série
de Mecânica dos 41 alunos matriculados, 05 são do sexo feminino e 36 são do sexo masculino. Na 1ª
série de Meio Ambiente dos 41 matriculaos, 10 são do sexo masculino e 31 são mdo sexo feminino.
Em 2016, iniciaram-se 6 turmas de Ensino Médio Integrado ao Técnico, sendo 1ª série de
Administração Integrado ao Ensino Médio, turma A com 40 alunos matriculados, destes 13 do sexo
masculino e 27 do sexo feminino. Informática para Internet integrado ao Ensino Médio turma A com 39
alunos matriculados, sendo 29 do sexo masculino e 10 do sexo feminino, Informática para Internet
Integrado ao Ensino Médio turma B (Rodrigues Alves, Vence ) com 40 alunos matriculados, sendo 25
do sexo masculino e 15 do sexo feminino, Mecânica Integrado ao Ensino Médio com 40 alunos
matriculados, sendo 38 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, Mecatrônica Integrado ao Ensino
Médio, com 40 alunos matriculados, sendo 33 do sexo masculino e 7 do sexo feminino, Meio Ambiente
Integrado ao Ensino Médio, com 40 alunos matriculados, sendo 13 do sexo masculino e 27 do sexo
feminino.
Em 2017 nossa unidade possui 17 turmas de Ensino Médio Integrado ao Técnico, sendo 118 alunos
regularmente matriculados em Administração Integrado ao Ensino Médio (29 do sexo masculino e 89 do
sexo feminino), 120 alunos regularmente matriculados em Informática para Internet Integrado ao
Ensino Médio (85 do sexo masculino e 35 do sexo feminino), 118 alunos regularmente matriculados em
Mecânica integrado ao Ensino Médio (107 do sexo masculino e 11 do sexo feminino), 80 alunos em
Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio (69 do sexo masculino e 11 do sexo feminino), 115 em Meio
Ambiente Integrado ao Ensino Médio (27 do sexo masculino e 88 do sexo feminino) e em Parceria com
nosso Pragrama Vence temos 86 alunos regularmente matriculados em Informática para Internet
Integrado ao Ensino Médio, sendo 55 do sexo masculino e 31 do sexo feminino.

Habilitações associadas:
Mecatrônica (Etim)
Mecânica (Etim)
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Administração (Etim)
Meio Ambiente (Etim)
Informática para Internet (Etim)

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2017
Habilitação

Série/Módulo

Turno

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

Administração

1º Módulo

Administração

2º Módulo

Noite

80

2

Noite

41

1

Administração

3º Módulo

Noite

34

1

Administração (Etim)

1ª Série

Manhã

40

1

Administração (Etim)

2ª Série

Manhã

42

1

Administração (Etim)

3ª Série

Manhã

37

1

Automação Industrial

1º Módulo

Noite

35

1

Automação Industrial

4º Módulo

Noite

27

1

Contabilidade

2º Módulo

Noite

37

1

Enfermagem

1º Módulo

Noite

40

1

Enfermagem

2º Módulo

Noite

33

1

Enfermagem

3º Módulo

Noite

34

1

Enfermagem

4º Módulo

Noite

24

1

Ensino Médio

3ª Série

Manhã

80

2

Informática

1º Módulo

Noite

40

1

Informática

3º Módulo

Noite

34

1

Informática para Internet (Etim)

1ª Série

Manhã

82

2

Informática para Internet (Etim)

2ª Série

Manhã

70

2

Informática para Internet (Etim)

3ª Série

Manhã

54

2

Logística

1º Módulo

Noite

40

1

Logística

2º Módulo

Noite

32

1

Logística

3º Módulo

Noite

32

1

Mecatrônica

1º Módulo

Noite

40

1

Mecatrônica

2º Módulo

Noite

34

1

Mecatrônica

3º Módulo

Noite

36

1

Mecatrônica

4º Módulo

Noite

23

1

Mecatrônica (Etim)

1ª Série

Manhã

41

1

Mecatrônica (Etim)

2ª Série

Manhã

39

1

Mecânica

1º Módulo

Noite

41

1

Mecânica

2º Módulo

Noite

35

1

Mecânica

3º Módulo

Noite

34

1

Mecânica

4º Módulo

Noite

26

1

Mecânica (Etim)

1ª Série

Manhã

42

1

Mecânica (Etim)

2ª Série

Manhã

38

1

Mecânica (Etim)

3ª Série

Manhã

38

1

Meio Ambiente (Etim)

1ª Série

Manh?

40

1

Meio Ambiente (Etim)

2ª Série

Manhã

40

1

Meio Ambiente (Etim)

3ª Série

Manhã

35

1

2º Módulo

Noite

34

1

44

1.584

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

Redes de Computadores
Soma total

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2017
Habilitação

Série/Módulo
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CLASSES DESCENTRALIZADAS
Localização:

Holambra

Coordenador:

Joao Batista Henrique

Parcerias:

Prefeitura Municipal de Holambra

Habilitação
Administração

Série/Módulo

Turno

1º Módulo

Noite

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

39

1

RECURSOS HUMANOS 2017

A escola conta com: o Diretor de Escola Técnica, 1 Diretor de Serviços Acadêmicos, 1 Diretor de
Serviços Administrativos, 1 Assistente Técnico Administrativo, 1 Coordenador de Área Responsável
pelo Núcleo de Gestão Pedagógica, 1 Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio
Educacional, 1 Coordenador de Classe Descentralizada, 08 Coordenadores de áreas, 118 professores,
sendo 91 Indeterminados e 27 Determinados; 01 Auxiliar Docente; 02 Assistentes Administrativos; 18
Funcionários administrativo, sendo 01 Almoxarife, 01 Oficial de Serviço Operacional, 02 Agentes de
Segurança Interna, 03 Auxiliares de Serviços Operacionais; 9 Agentes Técnicos e Administrativos; 01
funcionário da APM, 01 Cuidadora de aluno. A Escola conta atualmente com 05 estagiários: 3 pelo
CIEE, onde 01 de nível médio na recepção, 01 ensino superior na Diretoria, 01 de nivel médio na
secretaria e 03 estagiários pela APM, 02 TI da Escola, 01 na cantina. Contamos com 08 funcionários de
Limpeza da terceirizada Ambiental e 08 funcionários vigilantes da terceirizada SC Segurança.
Todos formam uma equipe compromissada com a escola, desempenhando seu papel nas atividades
escolares.

GRÁFICO DO QUADRO DE DOCENTES DA ETEC PEDRO FERREIRA ALVES

GRÁFICO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA ETEC PEDRO FERREIRA ALVES

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

28/101

28/06/2018

Centro Paula Souza

Nome:

Alexandro Arrais

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Controle e Processos
Industriais.

Nome:

Alexsandro Casteliani

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Coordenador do Ensino Médio.
Coordena o planejamento do trabalho docente, atividades vinculadas a estágios, capacitações de docentes,
assessora a direção e a Coordenadora Pedagógica, verifica diários de classe, supervisiona as atividades
realizadas nos ambientes da U.E., entre outras funções pertinentes às normas da escola.
Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança
(Meio Ambiente) e como professor de Biologia no Ensino Médio.

Nome:

Amanda Blessa Inácia Urbini

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas de Educação Física no Ensino Médio. É responsável pela Fanfarra da Escola.

Nome:

Ana Carolina Guedes

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Cozinheira, contratada pela APM, responsável em preparar as refeições da Unidade Escolar.

Nome:

Ana Cláudia Hilário da Silva

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Auxiliar de limpeza, pela Terceirizada Soluções - Serviços terceirizados Ltda ME, auxilia na limpeza e
higienização da Unidade Escolar.

Nome:

Ana Flavia Benedito

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

Ana Maria Eleuthério

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Agente Técnico e Administrativo, pelo Centro Paula Souza, responsável por assistir o Diretor de Serviços
Administrativos, compreendendo controle de ponto, folha de pagamento, prestação de contas, montagem de
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processos seletivos e concursos, contratação, arquivamento de documentos correlatos ao setor. Atende aos
professores e funcionários na diretoria de serviços.

Nome:

Ana Paula Apparecido Almeida

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Assistente Administrativo

Nome:

Andrea Ernandes Anastácio Souza

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Encarregada Financeira, contratada pela APM, controla entrada e saída de caixa e nota fiscal da APM.

Nome:

Andressa Barreiro Menon

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Orientadora Educacional.
Articulador do Projeto Político Pedagógico, coordenando e/ ou participando de todos os momentos de
discussão coletiva da escola, contribuindo com seu conhecimento, com sua especificidade, na práxis da
Unidade Educativa
Ministra aulas de Espanhol no Ensino Médio e no Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.

Nome:

André Andreata

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuidos no Eixo Tecnológico: Controle e Processos
Industriais.

Nome:

André Luiz dos Santos

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Diretor de Escola Técnica

Nome:

André Luiz dos Santos

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Coordenador de Área Responsável Pelo Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica.
Responsável pelo suporte acadêmico e didático-pedagógico do processo de ensino-aprendizagem. Planeja,
implementa, executa, coordena e avalia atividades pedagógicas, de acordo com Projeto Político Pedagógico
da unidade escolar. Participa de planejamento da unidade e de sua interação com a comunidade. Coordena
programas de capacitação docente, visando as metas educacionais estabelecidas e o planejamento do
trabalho docente. Assessora a direção e supervisiona as atividades realizadas nos ambientes da U.E., entre
outras funções pertinentes às normas da escola.
Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação.
Está afastado de suas funções docentes

Nome:

André Luiz Romeiro Santos

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

Antonio dos Santos

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Segurança, pela Terceirizada SC Segurança e Monitoramento LTDA, responsável pela vigilância e controle
das portarias da Unidade.

Nome:

Antonio Fernando dos Reis Bianchi

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Nome:

Antônio Sebastião Bordgnon

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aula de Matemática no Ensino médio e Matemática Financeira nos cursos técnicos do Eixo
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Tecnológico: Gestão e Negócios.

Nome:

Ari Edson de Arruda

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Controle e Processos
Industriais.

Nome:

Arlete Aparecida da S. Costa

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Auxiliar cozinha, contratada pela APM, auxilia na preparação das refeições e no atendimento do balcão .

Nome:

Beatriz Janini Menegasso

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aula de Educação Física no Ensino Médio. Professor com contrato Determinado.

Nome:

Beatriz Pereira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

Benedito Cherbéu Dlessandre de Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Coordenador do Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança (Enfermagem)
Coordena o planejamento do trabalho docente, atividades vinculadas a estágios, capacitações de docentes,
assessora a direção e a Coordenadora Pedagógica, verifica diários de classe, supervisiona as atividades
realizadas nos ambientes da U.E., entre outras funções pertinentes às normas da escola.
Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança
(Enfermagem).

Nome:

Benedito Goulart da Silva

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Agente de segurança interna, pelo Centro Paula Souza, responsável pela segurança patrimonial interna da
unidade de ensino.

Nome:

Bruna Malaquias Passoni

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Camila De Aguiar Cerruti

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Carlos Alberto Gomes de Brito

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Controle e Processos
Industriais.

Nome:

Carlos Catini Neto

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação.
Coordena o Projeto "Portal Educacional Clickideia" no ensino médio. É responsável pelo Sistema de
Informação da U.E.

Nome:

Cássia de Souza Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos de Português no Ensino Médio Regular e Integrado.
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Nome:

Célia Regina Costa Pascuche

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Segurança, pela Terceirizada SC Segurança e Monitoramento LTDA, responsável pela vigilância e controle
das portarias da Unidade.

Nome:

Christiano Aparecido de Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.

Nome:

Claide Leodoro Honório

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Auxiliar cozinha, contratada pela APM, auxilia na preparação das refeições e no atendimento do balcão.

Nome:

Clarice Aparecida Batista

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Cozinheira, contratada pela APM, responsável em preparar as refeições da Unidade Escolar.

Nome:

Claudia Dutra Piccolo

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Auxiliar de Serviços Operacionais, pelo Centro Paula Souza, auxilia os docentes e o controle dos alunos nos
intevalos.

Nome:

Claudia Elisabeth De Jesus Scudeler

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Claudio Filipe Temoteo de Farias

Cargo/Função:

Estagiário

Atividades:

Aluno do Ensino Médio, estagiário pela FUNDAP, auxilia na diretoria atendendo telefone, alunos e
professores. Também auxilia na escrituração de documentos da diretoria com a supervisão do diretor.

Nome:

Claudio Lopes Da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Cláudio Henrique Mabelini Medeiros

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação.
Está afastado de suas aulas para assumir coordenação na Etec Dr. Carolino da Motta e Silva.

Nome:

Cleuza Aparecida Vedovato

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança
(Enfermagem)

Nome:

Cristina Maria Parente Mendes de Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.

Nome:

Daniel Tarossi

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.
Afastado das aulas para a Coordenação da Etec de Mogi Guaçu.

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

32/101

28/06/2018

Centro Paula Souza

Nome:

Daniela Abbiati Bezerra

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Danilo Ribeiro da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança
(Meio Ambiente).

Nome:

Davi Jose De Toledo Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

David Standiler

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Segurança, pela Terceirizada SC Segurança e Monitoramento LTDA, responsável pela vigilância e controle
das portarias da Unidade.

Nome:

Dayania Monteiro Vilela Froes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Coordenadora do Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Seguranca (enfermagem).
Coordena o planejamento do trabalho docente, atividades vinculadas a estágios, capacitações de docentes,
assessora a direção e a Coordenadora Pedagógica, verifica diários de classe, supervisiona as atividades
realizadas nos ambientes da U.E., entre outras funções pertinentes às normas da escola.
Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no eixo tecnológico: ambiente, saúde e segurança
(Enfermagem).

Nome:

Debora CristinaTarossi

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Diretor de Serviços para Assuntos Acadêmicos, responsável pela Secretaria Acadêmica desde o registro de
matrícula dos alunos, emissão de documentos correlatos à sua vida acadêmica, até a expedição do diploma.

Nome:

Diego Luiz Pires

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Técnico de Informática, contratado pela APM, responsável na manutenção e implantação do sistema de
informação da U.E. tanto hardware quanto software; dá suporte a professores e funcionários com a
supervisão do coordenador de informática.

Nome:

Dirceu Izete Ferraz de Campos

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Controle e Processos
Industriais.

Nome:

Edna Maria Diniz

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança
(Meio Ambiente) e também ministra aula de Biologia no Ensino Médio.

Nome:

Edneia de Souza

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Auxiliar cozinha, contratada pela APM, auxilia na preparação das refeições e no atendimento do balcão.

Nome:

Edson De Souza Villas Boas

Cargo/Função:

Docente

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

33/101

28/06/2018

Centro Paula Souza

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

Edson Itamar Dutra

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Coordenador da classe descentralizada de Estiva Gerbi.
Coordena o planejamento do trabalho docente, atividades vinculadas a estágios, capacitações de docentes,
assessora a direção e a Coordenadora Pedagógica, verifica diários de classe, supervisiona as atividades
realizadas nos ambientes da classe descentralizada, entre outras funções pertinentes às normas da escola.
Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.

Nome:

Elaine Aparecida De Almeida

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

Eliel José Martins

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas que lhe foram atribuidas nos componentes curriculares do Eixo Tecnológico: Gestão e
Negócios.

Nome:

Elisa Antunes Marchete

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

Eliza Desidério Cezar Bento

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Agente Técnico e Administrativo, pelo Centro Paula Souza, desenvolve serviço de apoio ao aluno na sala de
leitura, catalogando e atendendo aos alunos no uso do acervo bibliográfico.

Nome:

Emanuel Antônio Barreto

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Controle e Processos
Industriais.

Nome:

Ernesto Fabrich Zanon

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico Controle e Processos
Industriais.

Nome:

Éderson Carlos Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Controle e Processos
Industriais.

Nome:

Fabio Gurian Castanho

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Fabio Roberto de Souza

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Assistente Técnico Administrativo

Nome:

Fábia Dovigo Pais
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Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas de História no Ensino Médio.

Nome:

Fátima Aparecida Barbosa Alves

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Segurança, pela Terceirizada SC Segurança e Monitoramento LTDA, responsável pela vigilância e controle
das portarias da Unidade.

Nome:

Fernando Bianch

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Controle e Processos
Industriais.

Nome:

Fioravante Willi Nesto

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Controle e Processos
Industriais.

Nome:

Francis Cecati Alves

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança
(Enfermagem).

Nome:

George Michel Santos Kumakai

Cargo/Função:

Estagiário

Atividades:

Aluno do Ensino Superior, estagiário pela FUNDAP, auxilia na diretoria atendendo telefone, alunos e
professores. Também auxilia na escrituração de documentos da diretoria de serviços administrativos.

Nome:

Gilcea Torres Santos

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Auxiliar de limpeza, pela Terceirizada Soluções - Serviços terceirizados Ltda ME, auxilia na limpeza e
higienização da Unidade Escolar.

Nome:

Giovana Leonello Victal

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

Glaucia Pereira da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.

Nome:

Gleise Regina Bertolazi dos Santos

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança
(Meio Ambiente) e no Ensino Médio a disciplina de Geografia que está afastada para exercer a função de
coordenadora.

Nome:

Guilherme Caruso Rodrigues

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas de Geografia no Ensino Médio e nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo
Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança (Meio Ambiente).

Nome:

Hamilton dos Santos

Cargo/Função:

Outros
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Atividades:

Segurança, pela Terceirizada SC Segurança e Monitoramento LTDA, responsável pela vigilância e controle
das portarias da Unidade.

Nome:

Heitor De Campos Junior

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

Hirlei Felicidade Assunção Magalhães

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas de Português no Ensino Médio.

Nome:

Hives Roberta de Assunção Magalhães

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Assistente Administrativo, pelo Centro Paula Souza, encarregada de auxiliar o Diretor de Serviços para
Assuntos Acadêmicos em todos os procedimentos pertinentes ao departamento. É responsável pela emissão
de históricos, certificados e diplomas. Responsável pelo GDAE e acompanhamento de documentos de
estágios.

Nome:

Iolanda Nery Toledo Prier de Saone

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Diretor de Serviços Administrativos. Responsável pela identificação das necessidades da Unidade, decidindo
sobre normas, diretrizes, procedimentos a serem adotados; participando da elaboração das políticas a serem
adotadas pela Unidade; Colaborando com a Direção no Processo de Tomadas de Decisão; Mantendo
intercâmbio com outros órgãos inclusive com a APM, visando obter subsídios para desenvolvimento da
Unidade.

Nome:

Izaías Batista Vieira

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Agente Técnico Administrativo, pelo Centro Paula Souza, atua como atendente de classe, auxiliando aos
docentes e alunos nos mais diferentes aspectos.

Nome:

Jair Malandrin

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Controle e Processos
Industriais.

Nome:

Janaina Aparecida Zonzini Justino da Costa

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas de Inglês no ensino médio.

Nome:

Jane Jaqueline Moreira Rossetto

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Janete Ferreira Biazotto

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Coordenadora do Projeto MSDNAA e Projeto Vence na Instituição.
Coordena o planejamento do trabalho docente, atividades vinculadas a estágios, capacitações de docentes,
assessora a direção e a Coordenadora Pedagógica, verifica diários de classe, supervisiona as atividades
realizadas nos ambientes da U.E., entre outras funções peartinentes às normas da escola.
Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Informação e Comunicação.

Nome:

Jared dos Santos

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Controle e Processos
Industriais.
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Nome:

Jefferson David Alves

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas de Física no Ensino Médio Regular e Integrado.

Nome:

Jhonatan Vitor Lopes Corrêa

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Estagiário de Informática, contratado pela APM, auxilia na manutenção e implantação do sistema de
informação da U.E. tanto hardware quanto software; dá suporte a professores e funcionários com a
supervisão do coordenador de informática.

Nome:

Joalice Penna Rocha Franco

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança
(Enfermagem).

Nome:

João Batista Henrique

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.

Nome:

João Donizetti de Oliveira

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Agente Técnico Administrativo, pelo Centro Paula Souza, desenvolve serviço de apoio ao aluno na sala de
leitura, catalogando e atendendo aos alunos no uso do acervo bibliográfico.

Nome:

João Paulo Pedreira Arcanjoleto

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

João Rubens Marchete Filho

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Informação e Comunicação. É
responsável pelo Site Institucional.

Nome:

José Ferrari Júnior

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios. está
afastado para desenvolver atividades no CPS.

Nome:

José Lazaro Maia de Araújo

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Segurança, pela Terceirizada SC Segurança e Monitoramento LTDA, responsável pela vigilância e controle
das portarias da Unidade.

Nome:

José Marcos Romão Júnior

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.

Nome:

José Osmar Rossi

Cargo/Função:

Auxiliar de Docentes

Atividades:

Auxiliar os professores nas aulas práticas do Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais (Oficina
Mecânica).

Nome:

José Rafael Ronchi Júnior

Cargo/Função:

Docente
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Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Controle e Processos
Industriais.

Nome:

José Vicente Gonçalves

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Coordenador do Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.
Coordena o planejamento do trabalho docente, atividades vinculadas a estágios, capacitações de docentes,
assessora a direção e a Coordenadora Pedagógica, verifica diários de classe, supervisiona as atividades
realizadas nos ambientes da U.E., entre outras funções pertinentes às normas da escola.
Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.

Nome:

Juliana Nardon Sbaraini

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas de Português no Ensino Médio.

Nome:

Júlio Aparecido Cardoso

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Oficial de serviços operacional, pelo Centro Paula Souza, responsável pelos serviços de manutenção predial,
elétrica e hidraulica da unidade.

Nome:

Katherine Thereza Longhi Ferraz De Campos

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Leandro Correia Fernandes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aula nos componentes que foram atribuidos.

Nome:

Leandro Guilherme Barboza

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

Leo Vitor Amorin

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

Leonardo De Oliveira Sibela

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

Liliane Francatto Ciriano Biazotto

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

Lourdes Ferreira Arcuri

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas de Matemática e Física no Ensino Médio.

Nome:

Lucas de Biazzi Neves

Cargo/Função:

Estagiário
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Atividades:

Aluno do Ensino Superior, estagiário pela FUNDAP, auxilia na manutenção e implantação do sistema de
informação da U.E. tanto hardware quanto software; dá suporte a professores e funcionários com a
supervisão do coordenador de informática.

Nome:

Luis Antônio Fonseca

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Controle e Processos
Industriais.

Nome:

Luiz Felipe Ferreira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.

Nome:

Luiz Henrique Biazotto

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Comunicação e Informação.
Está afastado para exercer atividades no CPS.

Nome:

Marcel Oliveira dos Santos

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Coordenador do Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios (Administração, Contabilidade e Logística)
Coordena o planejamento do trabalho docente, atividades vinculadas a estágios, capacitações de docentes,
assessora a direção e a Coordenadora Pedagógica, verifica diários de classe, supervisiona as atividades
realizadas nos ambientes da U.E., entre outras funções pertinentes às normas da escola.
Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Gestão e Negócios.

Nome:

Marcelle Costa Bernardo Teixeira Gomes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

Marcio Alessandro Castiglioni

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

Marcio Kulten

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Segurança, pela Terceirizada SC Segurança e Monitoramento LTDA, responsável pela vigilância e controle
das portarias da Unidade.

Nome:

Marcos Almeida Ribeiro

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

Marcos Antônio Pelizer

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Gestão e Negócios.

Nome:

Marcos César de Souza

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Segurança, pela Terceirizada SC Segurança e Monitoramento LTDA, responsável pela vigilância e controle
das portarias da Unidade.
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Nome:

Marcos Eduardo Moreira da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aula de Química no Ensino Médio e nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico:
Ambiente, Saúde e Segurança (Meio Ambiente).

Nome:

Marcos Roberto de Moraes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação.

Nome:

Maria Aparecida Alves Ferreira

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Auxiliar de limpeza, pela Terceirizada Soluções - Serviços terceirizados Ltda ME, auxilia na limpeza e
higienização da Unidade Escolar.

Nome:

Maria Aparecida dos Santos

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Segurança, pela Terceirizada SC Segurança e Monitoramento LTDA, responsável pela vigilância e controle
das portarias da Unidade.

Nome:

Maria Aparecida Lino Catarino

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Auxiliar de Serviços Operacionais, pelo Centro Paula Souza, auxilia os docentes e o controle dos alunos nos
intevalos.

Nome:

Maria Emilia Duarte De Morais

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos.

Nome:

Maria José Semeghini

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aula de Geografia no Ensino Médio.

Nome:

Maria Judite dos Santos Gonçalves

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aula de Arte no Ensino Médio.

Nome:

Maria Marli Milan Luqueta

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação.
É a Assistente Técnico Administrativo da Instituição.

Nome:

Maria Soares de Jesus da Silva

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Auxiliar de limpeza, pela Terceirizada Soluções - Serviços terceirizados Ltda ME, auxilia na limpeza e
higienização da Unidade Escolar.

Nome:

Marília Colombo Biazotto

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Mary Lima Balech

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança
(Enfermagem).
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Nome:

Mauricio Aparecido Das Neves

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

Márcio Valmir Tartarotti da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Controle e Processos
Industriais.

Nome:

Meiry Alvarenga

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Segurança, pela Terceirizada SC Segurança e Monitoramento LTDA, responsável pela vigilância e controle
das portarias da Unidade.

Nome:

Michel Wagner da Costa

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas que lhe foram atribuidas nos componentes curriculares do Eixo Tecnológico: Gestão e
Negócios.

Nome:

Miguel Francisco Silvério

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Auxiliar de Manutenção, contratado pela APM, auxilia nos serviços de manutenção.

Nome:

Myrnna Heri Bonturi de Souza

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

Natalia Alves da Silva

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

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.

Nome:

Natália Alves da Silva

Cargo/Função:

Estagiário

Atividades:

Aluna do Ensino Superior, estagiária pela FUNDAP, auxilia na coordenação atendendo telefone, alunos e
professores.

Nome:

Nádia Macedo De Paula

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Nilton Aparecido Da Silveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Orlando Luiz Gonzaga Júnior

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Controle e Processos
Industriais.
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Nome:

Paulo Eduardo Leite de Moraes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Controle e Processos
Industriais.

Nome:

Paulo Henrique Maziero

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Rafael dos Santos Correa Macedo

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Agente de segurança interna, pelo Centro Paula Souza, responsável pela segurança patrimonial interna da
unidade de ensino.

Nome:

Raquel Pereira Da Silva Augusto

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

Regina Célia Gomes

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Auxiliar de limpeza, pela Terceirizada Soluções - Serviços terceirizados Ltda ME, auxilia na limpeza e
higienização da Unidade Escolar.

Nome:

Renato da Silva Costa Lima

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Técnico Administrativo (Almoxarife), pelo Centro Paula Souza, responsável pelo recebimento, conferencia,
controle, armazenamento, distribuição, registro e inventario de materiais permanentes e de consumo.

Nome:

Roberlei Rodrigues de Oliveira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Controle e Processos
Industriais.

Nome:

Roberta Laura Taques Bissoli Falcon

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Roberto Dalla Costa Cornegian

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Controle e Processos
Industriais.

Nome:

Roberto José de Fátima Magalhães

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aula de Biologia no Ensino Médio.
Está afastado para o cargo de diretor da Etec Dr. Carolino da Motta e Silva.

Nome:

Rodrigo Henrique Martins

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Coordenador do Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação (Informática).
Coordena o planejamento do trabalho docente, atividades vinculadas a estágios, capacitações de docentes,
assessora a direção e a Coordenadora Pedagógica, verifica diários de classe, supervisiona as atividades
realizadas nos ambientes da U.E., entre outras funções pertinentes às normas da escola.
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Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação.

Nome:

Rodrigo Mitomi

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Agente Técnico Administrativo, pelo Centro Paula Souza, atua como atendente de classe, auxiliando aos
docentes e alunos nos mais diferentes aspectos.

Nome:

Rosana Maria de Azevedo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança
(Enfermagem).

Nome:

Roseli Aparecida Ramalho Antônio

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Segurança, pela Terceirizada SC Segurança e Monitoramento LTDA, responsável pela vigilância e controle
das portarias da Unidade.

Nome:

Samira El'Khoueiri Fernandes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.

Nome:

Sandra Aparecida dos Santos Silva

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Auxiliar de limpeza, pela Terceirizada Soluções - Serviços terceirizados Ltda ME, auxilia na limpeza e
higienização da Unidade Escolar.

Nome:

Sandra Helena Nascimento de Godoy

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Auxiliar Administrativo, contratada pela APM, auxilia no atendimento de alunos e professores.

Nome:

Sara Taís Firmino

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Auxiliar Administrativo, contratada pela APM, auxilia no atendimento de alunos e professores.

Nome:

Silvana Carvalho Gomes

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Segurança, pela Terceirizada SC Segurança e Monitoramento LTDA, responsável pela vigilância e controle
das portarias da Unidade.

Nome:

Silvana Prado

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Encarregada de limpeza, pela Terceirizada Soluções - Serviços terceirizados Ltda ME, organiza a equipe para
manter a limpeza e higienização da Unidade Escolar.

Nome:

Simone Andréia de Campos Camargo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Coordenadora do Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação (Informática para Internet e Redes de
Computadores).
Coordena o planejamento do trabalho docente, atividades vinculadas a estágios, capacitações de docentes,
assessora a direção e a Coordenadora Pedagógica, verifica diários de classe, supervisiona as atividades
realizadas nos ambientes da U.E., entre outras funções pertinentes às normas da escola.
Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação.

Nome:

Sílvia Helena Ferrão Silva

Cargo/Função:

Docente
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Atividades:

Ministra aula de Projetos no Ensino Médio e nos componentes que lhe foram atribuídos nos Eixos
Tecnológicos: Controles e Processos Industriais; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação.

Nome:

Sônia Aparecida dos Santos

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança
(Enfermagem).

Nome:

Sônia Maria Vieira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas de LPL no Ensino Médio e LCT e LTT que lhe foram atribuídos nos diversos Eixos Tecnológicos.

Nome:

Sônia Marilda Salvalaio Machado

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Auxiliar de Serviços Operacionais, pelo Centro Paula Souza, auxilia os docentes e o controle dos alunos nos
intevalos.

Nome:

Suely Moreira Castro do Carmo

Cargo/Função:

Outros

Atividades:

Auxiliar de limpeza, pela Terceirizada Soluções - Serviços terceirizados Ltda ME, auxilia na limpeza e
higienização da Unidade Escolar.

Nome:

Tatiane Cristina da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Controle e Processos
Industriais.

Nome:

Thaisi da Silva Araújo

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Agente técnico e administrativo, pelo Centro Paula Souza, encarregada de auxiliar o Diretor de Serviços para
Assuntos Acadêmicos em todos os procedimentos pertinentes ao departamento. É responsável pela emissão
de histórico, certificados e diplomas.

Nome:

Thalia Lopes Tintino

Cargo/Função:

Estagiário

Atividades:

Aluna do Ensino Médio, estagiária pela FUNDAP, auxilia na secretaria atendendo telefone, alunos e
professores. Também auxilia na escrituração de documentos da secretaria com a supervisão do diretor de
serviços para assuntos acadêmicos.

Nome:

Thamara De Cássia Mota

Cargo/Função:

Docente

Atividades:
Nome:

Thiago Henrique Ananias Raimundo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo tecnológico: Controle e Processos
Industriais.

Nome:

Vagner Braz

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Coordenador do Ensino Médio Integrados.
Coordena o planejamento do trabalho docente, atividades vinculadas a estágios, capacitações de docentes,
assessora a direção e a Coordenadora Pedagógica, verifica diários de classe, supervisiona as atividades
realizadas nos ambientes da U.E., entre outras funções pertinentes às normas da escola.
Ministra aulas de Filosofia, Sociologia e projetos no Ensino Médio.
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Nome:

Vania Maria dos Reis Fagundes

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas de Física no Ensino Médio.

Nome:

Viumar Santos Junior

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

Nome:

Wagner Nieri

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Agente Técnico e Administrativo, pelo Centro Paula Souza, atua como atendente de classe, auxiliando aos
docentes e alunos nos mais diferentes aspectos.

Nome:

Welinton Brunialti

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Controle e Processos
Industriais.

Nome:

Yasuko Matsuda Cunha

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos no Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.

Nome:

Yonara Franco Mussarelli

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Ministra aulas nos componentes que lhe foram atribuídos

RECURSOS FÍSICOS

A escola está instalada em um conjunto de prédios, num total de 05 blocos, que são classificados em A,
B, C, D e E.
Os blocos A, C e D tiveram o telhado reformado recentemente. Os blocos C e E, ainda necessitam de
reparos nos telhados e na parte elétrica.
Os blocos A e D necessitam urgentemente de reparos elétricos.
A escola possui uma quadra coberta e duas portarias (entrada e saída).
Bloco A
Localização: Prédio 1 (Bloco A - pisos inferior e superior);
Identificação do Ambiente: Administrativo, sanitários, salas de aula e laboratórios;
Área construída: 1.104m²;
Descrição: O prédio 1, em seu piso inferior, com área total de 552m², é composto de Recepção/xerox,
03 laboratórios de informática, sala de professores; Diretoria; Diretoria de Serviços; Sala de
Coordenação; Secretaria Acadêmica; CPD (Centro de Processamento de Dados); sanitários para
professores e funcionários, espaço cultural e sala da Rádio Ativa.
No piso superior, com área total de 552m², possui: 2 salas de aula; 4 laboratórios de Informática com 20
computadores cada; om equipamento para simulação de como as informações trafegam na rede.
Esse bloco possui um elevador panorâmico para acesso de deficientes físicos do piso inferior para o
superior.
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Bloco B
Localização: Prédio 2 (Bloco B);
Identificação do Ambiente: Pátio; Sala do Grêmio, Sala da Limpeza, Cantina, Cozinha, Sanitários, Sala
de Arquivos;
Área construída: 610 m²;
Descrição: O bloco B é composto pelo pátio; cantina; sala do grêmio; bebedouro; sala de arquivos e
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sanitários. O pátio, recebeu em 2016 uma cobertura de 210m² ampliando o espaço destinado a refeição
e lazer dos alunos.
O bloco B possui uma plataforma hidráulica garantindo a acessibilidade entre os dois blocos, porém, o
mesmo está fora de operação há um ano e meio.

Bloco C
Localização: Prédio 3 (Bloco C)
Identificação do Ambiente: Sala de Aula da Oficina, Oficina; Laboratórios de Solda; Sanitários;
Elétrica; Hidráulica e Pneumática; Manufatura; Eletrônica; Robótica/ Sala de Pesquisa/ Redes e CNC.
Área construída: 945m².
Descrição: O bloco C é composto por 01 sala de aula da oficina, 06 laboratórios e uma oficina
mecânica:
- Oficina Mecânica, laboratório de solda e sala de aula da Oficina - Os tornos estão trabalhando em
condições precárias, necessitando de reparos e manutenção.
- Laboratório de Elétrica - sala com equipamentos para simulação de prática didática em boa condição
de uso.
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- Laboratório de Hidráulica e Pneumática - laboratório com equipamentos e computadores para
simulações e testes, através de sistemas informatizados em boa condição de uso.
- Laboratório de Eletrônica - sala equipada com kits didáticos e com equipamentos para simulação de
prática didática em boa condição de uso.
- Laboratório de Manufatura Avançada - sala equipada com multimídia volante e laboratório com célula
de manufatura avançada de última geração, com computadores para programação das torres da célula,
adquiridos através do Projeto Vitae em excelente condições de uso.
- Laboratório de Robótica- equipado com um robô industrial e computadores para programação e
simulação para as práticas pedagógicas, o robô necessita de manutenção, pois está funcionando de
forma precária.
- Laboratório CNC - laboratório equipado com torno e fresa necessitando reparo e manutenção.
Nesse bloco, há a necessidade da reforma do banheiro da oficina mecânica.

Bloco D
Localização: Prédio 4 (Bloco D);
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Identificação do Ambiente: Salas de Aula; Laboratório de Metrologia; Laboratório de Desenho Técnico;
Laboratório de Enfermagem, Laboratório de Microbiologia, Sala de Manutenção.
Área construída: 768 m²;
Descrição: O bloco D é composto de 05 salas de aula, 04 Laboratórios: um de Enfermagem; um de
Microbiologia; um de desenho técnico e um de metrologia; sanitários feminino e masculino; bebedouro e
sala de manutenção.
O Laboratório de Enfermagem possui armários, pias e lavatórios e está equipado com multimídia e
outros equipamentos necessários à prática pedagógica.
Há a necessidade de separar o ambiente de aula prática da aula teórica.
O Laboratório de Microbiologia necessita de reforma urgente em sua parte elétrica, pois os novos
equipamentos utilizam alta amperagem ocasionando a queda contínua dos dijuntores.

Bloco E
Localização: Prédio 5 (Bloco E);
Identificação do Ambiente: Salas de aula;
Área construída: 878, 82m2.
Descrição: O bloco E é composto por 7 salas de aulas.
Bloco F
Localização: Prédio 6 Bloco F.
Área construída: 225m².
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php

49/101

28/06/2018

Centro Paula Souza

Identificação do Ambiente: 1 laboratório de Hardware/ Redes, Laboratório de Análise de Solos, Sala da
Manutenção de TI e um sanitário para deficientes.
Laboratório de Hardware/Redes: laboratório de comunicação de dados/redes e hardware, que possui
um sistema VOIP (voz sobre IP) que permite a comunicação entre dois pontos usando a infraestrutura
de rede existente, porém usando o telefone comum e redes de comunicação com equipamento para
simulação de como as informações trafegam na rede.
Laboratório de Análise de Solos: Laboratório com equipamentos de última geração para análise de
solos, em fase final de construção.
Sala de Manutenção de TI: Sala onde todos os equipamentos de TI são concertados

Anexo Bloco E

Entrada 1
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Corredor

Auditório

Sala de leitura

Bloco G
Localização: Prédio 7; Bloco G
Identificação do Ambiente: Auditório; duas salas de arquivo, Centro de Memórias; Biblioteca;
Almoxarifado e Sanitários.
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Área construída: 1000 m2.
Auditório: com duzentas cadeiras, Data Show e Caixa de som. Necessitando de reformas na parte
elétrica.
1 Sala de arquivo da Secretaria e 1 Sala de arquivo da Diretoria de Serviços.
Centro de Memórias: Sala contendo todo arquivo histórico da escola

Quadra
A quadra foi reformada recentemente, possui uma área de 900m2. Necessita de construção de
vestiários e sanitários.
Em anexo existe uma construção de 212m² contendo o arquivo morto; depósito de livros; sala de
educação física e casa de zelador com 4 cômodos e banheiro sendo usada no momento como depósito
de móveis sem uso.

Portarias
A portaria de entrada necessita de reforma, pois o piso não resistiu ao tráfego intenso de veículos e
também não está corretamente identificado, além de uma cobertura para abertura e fechamento de
portões
Saída de veículos e entrada de pedestres
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Entrada de Veículos

Resumo dos recursos Físicos
Localização:

Prédio 1 (Bloco A - pisos inferior e superior)

Identificação do Ambiente:

Administrativo, sanitários, salas de aula e laboratórios

Área:

1104m²

Descrição:

O prédio 1 (Bloco A), com área total de 1104m2, é composto, em seu piso inferior, de 03
laboratórios de informática; sala de professores; Diretoria; Diretoria de Serviços; Secretaria
Acadêmica, Sala de Coordenação;sala do Servidor; sanitários que atendem aos professores e
funcionários.
No piso superior, o bloco A possui 03 salas de aulas que também é laboratórios de
informática; 01 laboratório de línguas, 01 laboratório de hardware e redes; elevador para
acesso de deficientes físicos do piso inferior para o superior.

Localização:

Prédio 2 (Bloco B)

Identificação do Ambiente:

Pátio, Cantina, Refeitório, APM, Sanitários, Cozinha, sala do Grêmio

Área:

610m2

Descrição:

O bloco B é composto pelo pátio; cantina; sala do grêmio; bebedouro; Xerox; APM, sala de
arquivos e sanitários. O pátio, recebeu em 2016 uma cobertura de 210m² ampliando o
espaço destinado a refeição e lazer dos alunos.
O bloco B possui uma plataforma hidráulica garantindo a acessibilidade entre os dois blocos,
porém, o mesmo está fora de operação há um ano e meio.

Localização:

Prédio 3 (Bloco C)

Identificação do Ambiente:

Oficina; Lab. Solda; Elétrica; Hidr. Pneumática; Manufatura; Eletrônica; CNC; Robótica

Área:

945 m2

Descrição:

O bloco C possui 06 laboratórios, e uma sala de aula em anexo à oficina e estão assim
distribuidos:
- Oficina Mecânica e sala da Oficina - a oficina recentemente passou por reforma estrutural
na parte de alvenaria que apresentava trincas, porém as trincas retornaram e os tornos estão
trabalhando em condições precárias, necessitando de reparos e manutenção.
- Laboratório de Elétrica com área de 69,40m - equipado com multimídia fixa e com
equipamentos para simulação de prática didática em excelente condição de uso. Porém, o
número de equipamentos não atende a todos os alunos, dificultando as aulas práticas.
-Laboratório de Hidráulica e Pneumática com área de 69,40m- laboratório com equipamentos
e computadores para simulações e testes, através de sistemas informaizados (FLUID SIM) em
excelente condição de uso.
-Laboratório de Manufatura Avançada com área de 69,40m- sala equipada com multimídia
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volante e laboratório com célula de manufatura avançada de última geração, com
computadores para programação das torres da célula, adquiridos através do Projeto Vitae.
recentemente reformado pela FESTO de acordo com seu padrão e recebeu novos módulos
mais um projeto conquistado pela UE.
- Laboratório de Eletrônica, área de 69,40m - equipado com kits funcionais para as aulas de
eletrônica.
- Laboratório de Robótica, VOIP e redes de comunicação, área de 69,40m - equipado com um
robô industrial e computadores para programação e simulações para as práticas pedagógicas;
sistema VOIP (voz sobre IP) que permite a comunicação entre dois pontos usando a
infraestrutura de rede existente, porém usando o telefone comum e redes de comunicação
com equipamento para simulação de como as informações trafegam na rede.
- Laboratório CNC, área de 69,40m - laboratório equipado com torno e freza necessitando
reparo e manutenção.

Localização:

Prédio 4 (Bloco D)

Identificação do Ambiente:

Salas de aula; Laboratórios de Enfermagem; Meio Ambiente; Metrologia; Desenho; Sanitários

Área:

768,00 m2

Descrição:

O bloco D é composto de 05 salas de aula com área média de 58,90m² cada; 01 sala de
desenho técnico com área de 75,20m²; 03 Laboratórios: um de Enfermagem com área de
122,20m²; um de Meio Ambiente com área de 65,60m²; e um laboratório de Metrologia, com
uma área aproximada de 50m²; sanitários feminino e masculino e bebedouro.
Houve uma reforma, porém, como não trocou a cobertura, está com problemas de goteiras.
Foi adequado para atender portadores de deficiência.

Localização:

Quadra poliesportiva

Identificação do Ambiente:

Quadra

Área:

221,00 m2

Descrição:

A quadra poliesportiva da escola teve seu piso reformado e recebeu cobertura, com verba do
Centro Paula Souza. Foi um sonho demorado, mas que, finalmente se realizou. Os alunos,
agora não ficam mais sem as aulas de educação física quando chove.

Localização:

Prédio 5 (Bloco E)

Identificação do Ambiente:

7 salas de aula

Área:

878,82m²

Descrição:

Esta área foi doada pela Prefeitura do Município ao Centro Paula Souza, permitindo a
expansão do espaço físico da Etec.
Possui 7 Salas de Aula com área de 67m² cada

Localização:

Prédio 7 (Bloco G)

Identificação do Ambiente:

Auditório, duas salas arquivo, Centro de Memórias, Biblioteca, Almoxarifado, e sanitários

Área:

1000m²

Descrição:

Auditório: com duzentas cadeiras, Data Show e Caixa de som. Necessitando de reformas na
parte elétrica.
1 Sala de arquivo da Secretaria e 1 Sala de arquivo da Diretoria de Serviços.
Centro de Memórias: Sala contendo todo arquivo histórico da escola

Localização:

Prédio 7 (Bloco G0

Identificação do Ambiente:

Auditório, duas salas arquivo, Centro de Memórias, Biblioteca, Almoxarifado, e sanitários

Área:

1000m²

Descrição:
Localização:

Prédio 6 (Bloco F)

Identificação do Ambiente:

Lab. de Hardware,/Redes, lab. de Análise de solos, sala de manutenção de TI, e um sanitári

Área:

225m²

Descrição:

Laboratório de Hardware/Redes: laboratório de comunicação de dados/redes e hardware, que
possui um sistema VOIP (voz sobre IP) que permite a comunicação entre dois pontos usando
a infraestrutura de rede existente, porém usando o telefone comum e redes de comunicação
com equipamento para simulação de como as informações trafegam na rede.
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Laboratório de Análise de Solos: Laboratório com equipamentos de última geração para
análise de solos, em fase final de construção.
Sala de Manutenção de TI: Sala onde todos os equipamentos de TI são concertados

RECURSOS MATERIAIS

A escola conta com os seguintes recursos técnico-pedagógicos:
- Laboratórios de Informática: 06 laboratórios com 19 máquinas cada, sendo que 03
também são salas de aula, todos com acesso a internet e a maioria possui recursos
de multimídia, além de softwares utilizados para a prática de ensino, tais como:
Folhamatic, Solid Works, Auto Cad, Fluidsim H/P, Suite Adobe e Corel, Pacote Office
com Project e Visio, Visual Studio, Eclips; bem como softwares próprios para a prática
de informática. Somente 3 laboratórios possuem máquinas atuais, o restante estão
com máquinas antigas, ocasionando muita manutenção e atrasos nas aulas práticas
e lentidão na rede para acesso à Internet.

- Laboratório de Hardware e Comunicação de dados - Redes: 01 laboratório com
bancadas e painéis com equipamentos e periféricos utilizados para montagem e
manutenção de micro computadores, confeccionados com recursos da APM
e diversos equipamentos de rede Voice – Protocolo IP. Laboratório com instalações
novas e novos recursos, conquistado através do Projeto Vitae.

- Sala de pesquisa para TCC: 01 sala com 05 computadores, com softwares
utilizados para a prática de ensino e desenvolvimento dos Trabalhos de Conclusão de
Cursos. Os computadores utilizados nesse laboratório são máquinas antigas com
dificuldades para rodar determinados softwares pela sua configuração.
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- Laboratório de Eletrônica: 01 laboratório com bancadas utilizadas para testes,
confeccionadas com recursos da APM, bem como equipamentos enviados pelo
Centro, como: osciloscópio, multímetros, banco de ensaio e etc.

- Laboratório de Elétrica: 01 laboratório com os seguintes equipamentos: disjuntores,
contatores, relês térmicos, motores elétrico e bancadas para simulação.

- Laboratório de Hidráulica e Pneumática: 01 laboratório com 10 computadores com
Software Fluidsim H/P e Bancadas para Testes H/P em regular estado de
conservação. Incluso duas bancadas de testes H/P adquiridas através de Pregão
Eletrônico junto a Festo Automação, que compõem com o conjunto existente.
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- Laboratório de Robótica: com um Robô ABB adquirido pela escola com parceria
entre APM e Prefeitura Municipal.

- Laboratório de Manufatura Avançada completa: Conquistado através de concurso
vencidos pela escola (Projeto Parceiros VITAE - 2004/2007), possuindo uma célula de
manufatura didática FMS com diversos módulos e 10 computadores ligados em rede
com softwares próprios para utilização da célula. O laboratório também está equipado
com recursos de multimídia para prática do ensino.

- Laboratório de Torno e Fresa CNC: 01 torno e uma fresa CNC adquiridos pela APM
da escola em parceria com a Prefeitura Municipal. Equipamento com bom
funcionamento, porém, com tecnologia defasada.
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- Oficina Mecânica: 20 tornos e 3 fresas com mais de 20 anos de uso, necessitando
de reformas e consertos em alguns deles.

- Laboratório de Meio Ambiente: com diversos equipamentos recebidos pelo Centro
Paula Souza, tais como: Fornos, estufas, microscópio etc. O laboratório foi reformado
recentemente.

- Sala de desenho: Com prancheta para desenho conquistado pela APM. Existe um
projeto para mudar a sala que hoje se encontra no bloco D para o bloco C,
centralizando os laboratórios de indústria em um mesmo bloco.
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- Viveiro de Mudas Nativas: conquistado pelos alunos em parceria com a Empresa
Visa Fértil e APM.

- Laboratório de Enfermagem: com diversos equipamentos comprados pela APM
como boneco adulto, cama, mesa, suporte para soro, braço para treino de injeção
deltoide e veias periféricas, manequins adultos e infantil, equipamentos de medir
pressão enviados pelo Centro Paula Souza que já necessitam de trocas , entre
outros.

- Laboratório de Metrologia: 01 bancada de teste de resistência de materiais – EMIC
com software próprio e diversos equipamentos tais como: paquímetros, micrômetros
internos, rugosimetros, etc. Assim como a sala de desenho, está em projeto a
mudança para o bloco C.
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- Laboratório de Solda: 05 máquinas de solda Mig, Mag e eletrodo com cabines
individuais para a prática de ensino. Está em projeto o reaproveitamento do espaço
para abrigar o Laboratório de Metrologia e a Sala de Desenho.

- Quadra de Esportes: Reformada e coberta. Utilizados para as aulas de educação
física e prática de esportes com bolas, cordas, redes etc.

- Sala de leitura equipada com 4 computadores, que devido à reforma estão sem
Internet no momento, mas com projeto para disponibilizar acesso em andamento,
contando hoje com um acervo aproximado de 10.000 exemplares.
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Conta ainda com os seguintes equipamentos para as aulas:
- 10 Datashow instalados em laboratórios e salas de aula funcionando e 3 em
manutenção e 1 fora de uso;
- 01 Datashow que circula para atender aos alunos em outros ambientes onde não
há um Datashow;
- 08 Roteadores instalados em pontos estratégicos para acesso à Internet em
notebook pelos alunos e professores;
- 06 televisores 29' e 3 LCD 32' ;
- 06 aparelhos de DVDs;
- 06 Retroprojetores ativos e 9 desativados para manutenção
A escola tem crescido muito, o Laboratório de Currículos atualiza as Matrizes
Curriculares e os cursos de Mecânica e Mecatrônica estão sendo desenvolvidos em 4
semestres. Cada vez mais há necessidade de novos equipamentos e ampliação dos
laboratórios de informática para atender a todos os cursos da Etec. Além da
manutenção nos equipamentos e computadores já existentes.
A equipe gestora tem, constantemente, buscado parcerias e conta com os seguintes
parceiros engajados na melhoria e qualidade do ensino: Centro Paula Souza através
do Governo do Estado, a APM com seus assossiados e atentimeno à comunidade
externa em parceria com as empresas, Prefeituras e Comércio local.
Quantidade Bem
14

Departamento/Ambiente

AP Wireless

TI

2

Aparelho de DVD

Salas de aula

3

Aparelho de Som

Salas Ambientes

1

Aparelho de Som e Microfones

Rádio da Escola

30

Armário 2 portas

Administração, salas e laboratórios

26

Armário de aço com 2 portas de correr

Administração, salas e laboratórios

Bancadas de hidraulica e pneumática

Laboratório de Hidraulica e Pneumática

Bancadas de Teste de Resistencia de Materiais EMIC com software
próprios, paquímetros

Laboratório de Metrologia

4

Bancadas de testes com osciloscópios e multimetros

Laboratório de Eletro-eletrônico

6

Bancadas e Painéis com equipamentos e periféricos

Laboratório de Hardware

2

Banco de Ensaio para estudo de Control. Lóg. programáveis

Laboratório de Eletrônica

3

4
47

Banco de Ensaio para estudo de eletrônica

Laboratório de Eletrônica

45

Bolas, cordas, redes, tabela de basquete e alteres.

Quadra

25

Boneco Adulto, Cama, Mesa de Cabeceira, Manequim Adulto e
Infantil, Suporte para soro, Aparelhos par

Laboratório de Enfermagem

1

Braço para treino de injeção

Laboratório de Enfermagem

7

Cabines com Máquinas de solda Mig e Mag e eletrodos.

Laboratório de Solda

Cadeira Giratória sem braço

Administração/ salas de aula

69
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Cadeiras Fixa estofadas

Auditório

CD-ROM/ audios

Sala de Leitura

1

Célula de Manufatura Didática FMS com diversos Módulos

Laboratório de Manufatura Avançada
Completo

3

Computadores

Diretoria de Serviços

4

Computadores

Secretaria Acadêmica

1

Computadores

Almoxarifado

2

Computadores

Corredor Bloco D

2

Computadores

Recepção

5

Computadores

Salas bloco E

1

Computadores

Diretoria

5

Computadores

Sala de Pesquisa para TCC - C1

6

Computadores

Sala de Leitura

6

Computadores

Coordenação

136

Computadores

Laboratórios de Informática

10

Computadores ligados em rede com softwares próprios para
utilização da célula de manufatura.

Laboratório de Manufatura Avançada

15

Data Show

Salas de Aula e Laboratórios

DVD

Salas de Aula

Equipamentos de Rede Voipe- Protocolo IP

Laboratório de Redes de Comunicação
de Dados

Estantes

Sala de Leitura

2

Estufa e Dispersor de Água

Viveiro de Mudas Nativas

9

Fornos, Estufas, Microscópios.

Laboratório de Meio Ambiente

2

Impressora

Diretoria de Serviços

2

Impressora

Diretoria

1

Impressora

Sala de Leitura

2

Impressora

Recepção

4

Impressora

Secretaria Acadêmica

1

Kaise completo,com som, DVD, vídeo, TV de 29P, microfones e
redfones.

Laboratório de Línguas

Livros

Sala de Leitura

Maca - Carro pintado com grade

Laboratório de enfermagem

93

4
100
38

11172
1
12

Mesa para refeitório acoplada com cadeiras

Refeitório

1

Microfone LeSom SM58 P4

Geral

2

Microfone sem fio

Geral

Micrometros Externos

Laboratório de Metrologia

4

Nobreak

Sala do Servidor

2

Note Book

Secretaria

1

Note Book

Diretoria de Serviços

2

Note Book

Diretoria

1

Osciloscópio

Almoxarifado

5

Poltrona giratória com braço

Administração

1

Prancha longa para resgate

Laboratório Enfermagem

42

Redfones

Laboratório de Línguas

1

Revistário

Sala de Leitura

1

Robô ABB

Laboratório de Robotica

3

10

Servidor

Sala do Servidor

20

Software de CAD

Laboratório de Informática

20

Software de Fluidsim de Pneumática

Laboratório de Hidráulica e Pneumática

20

Software de Solid Work

Laboratório de Informática

20

Software Fluidsim de hidráulica

Laboratório de Hidráulica e Pneumática

20

Software Folha Matic

Laboratório de Gestão

6

swicht

TI

1

Switch Net Gear Gerenciável

Sala do Servidor

2

Telas de projeção

Sala de Aula e auditório

3

Televisores LCD 32"

Salas de aula
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2

Televisores LCD 42"

Enfermagem

2

Torno e Fresa CNC

Laboratório de Torno e Fresa CNC

Tornos e Fresas Convencionais

Oficina Mecânica

TV LCD 32 Pol.

Salas e Laboratórios

Vídeos

Sala de Leitura

24
3
203

RECURSOS FINANCEIROS

Tomando como base o ano de 2016, os recursos auferidos pela escola são representados abaixo pela
tabela:
Porcentagem (%)
Centro Paula Souza – Salário/ Manutenção
APM/ Contribuição dos alunos
APM/ Cursos Entidades
APM/ Convenio Estado e Ceeteps (almoço/
jantar para alunos)
APM/ Cantina/ Xérox (administração
própria) Eventos
TOTAL

88,69%
1.08%
0,00%
3,99%
6,24%
100,00%

Para o ano de 2017 a diretoria da APM, inteirando-se da importância dela na parceria com a escola e
diante da dificuldade que se encontrará em 2017, reuniu-se com o Conselho de Escola para apresentar
proposta de trabalho e priorizar ações mais urgentes como intensificação de campanhas de
conscientização para a contribuição voluntária, reforçando-a e valorizando os associados; mais visitas às
empresas juntamente com o Assistente Técnico Administrativo para apresentar a escola e propor novas
parcerias; reorganização da cantina diversificando cardápio e reorganização do Xerox; planejamento e
reorganização das festas, com o intuito de maior arrecadação que possa ser revertida em benefícios aos
próprios alunos. A merenda escolar permanece sendo oferecida pelo Estado em parceria com CEETEPS,
tendo preparadoras enviadas pelo Estado, e uma verba mensal de R$5.500,00 para compras de
temperos, saladas etc.

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

A escola é atendida com os serviços de limpeza e vigilância das seguintes empresas terceirizadas:
- Ambiental - Sistemas de Limpeza e Conservação Eireli Me, com contrato prorrogado até agosto de 2018.

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

63/101

28/06/2018

Centro Paula Souza

- SC Segurança e Monitoramento Ltda, O contrato vigente foi prorrogado até março 2018.

Ambos sob a gestão de Iolanda Nery Toledo Prier de Saone Diretora de Serviços e de André Luiz dos Santos,
Diretor da Escola.

COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES - 2017
Denominação:

APM - Associacao de Pais e Mestres

Descrição:

É um órgão auxiliar da escola, sem fins lucrativos que tem por finalidade colaborar no aprimoramento do
processo educacional, na assistência ao ambiente escolar e na integração família, escola e comunidade e está
assim constituído:
DIRETORIA EXECUTIVA
DIRETOR EXECUTIVO: JOSÉ OSMAR ROSSI
VICE-DIRETOR EXECUTIVO: CARLOS CATINI NETO
SECRETÁRIA: ELIANA MARIA MISTRO
DIRETOR FINANCEIRO:ANTÔNIO CARLOS GARCIA
VICE- DIRETOR FINANCEIRO: LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
DIRETOR CULTURAL ESPORTIVO E CULTURAL: AMANDA BLESSA INCIO URBINI
DIRETOR DE PATRIMÔNIO: VAGNER BRAZ
CONSELHO DELIBERATIVO
MEMBRO NATO: ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
PROFESSORES: ARI EDSON DE ARRUDA
EDERSON CARLOS SILVA
ANDRESSA BARREIRO MENON
PAIS DE ALUNO:
ELZA VERÔNICA COUTINHO COSTA ZEFERINO
CLAUDIA ELISABETH DE JESUS SCUDELER
ALUNOS MAIORES: ADENILSON EUGÊNIO FERREIRA
GIVANILDO GARCIA
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ADENILSON APARECIDO SOUZA
MEMBRO ASSOCIADO ADMITIDO/ EX- ALUNO, PAI DE EX- ALUNO OU QUALQUER PESSOA DA COMUNIDADE,
DESDE QUE CONCORDE:
FLÁVIO JOSÉ ARAÚJO DE MAGALHÃES
CONSELHO FISCAL
PAIS DE ALUNO: ANA CLÁUDIA BARBOSA DE CAMPOS BENTO
REPRESENTANTE DO QUADRO ADMINISTRATIVO OU DOCENTE DA ESCOLA: ANA PAULA APPARECIDO DE
ALMEIDA

Denominação:

CIPA

Descrição:

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes com órgão auxiliar cujo objetivo analisar e relatar as condições de
riscos existentes na escola e propor medidas para solucionar os problemas encontrados, orientando a
comunidade interna sobre a preservação da saúde e da integridade física e mental do trabalhador.
E está assim constituída para Gestão 2016/2017
Carlos Catini Neto- Presidente
Jared dos Santos- Vice- Presidente
Benedito Cherbéu Dlessandre Oliveira- Titular eleito
Ernesto Fabrich Zanon- Titular designado
Luiz Henrique Biazotto- Suplente Designado
Cristina Maria Franco Parente Mendes Oliveira- Suplente Designada
Paulo Eduardo Leite de Moraes Suplente Eleito
João Rubens Marquete Filho- Suplente Eleito

Denominação:

Conselho de Escola

Descrição:

Trata-se do Conselho Deliberativo integrado por representantes da comunidade escolar e extraescolar.
MEMBROS DO CONSELHO:
André Luiz dos Santos – Presidente
Andressa Barreiro Menon- Representantes dos Assistentes do Diretor
Janete Ferreira Biazotto- Representantes dos Coordenadores de rea
Izaías Batista Vieira- Representantes dos Servidores Administrativos
Rosinei Coelho Donis- Mãe de aluno
José Geraldo Lopes de Souza – Representantes dos alunos do Ensino Técnico
Antônio Carlos de Oliveira- Representante dos empresários vinculados a Associação Comercial e Industrial de
Mogi Mirim
Sônia Aparecida dos Santos- Representante do Poder Público Municipal
José Vicente Gonçalves- Representante dos professores
O Conselho tem como atribuições:
I- deliberar sobre: a) propostas pedagógicas da escola;
a) alternativas de soluções para os problemas administrativos e pedagógicos;
b) prioridades para aplicaçõess de recursos gerados pela escola e instituições auxiliares;
II- propor ao CEETEPS a extinção ou criação de cursos;
III- aprovar o Plano Plurianual de Gestão, Plano Escolar;
IV- apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas
estabelecidas.

Denominação:

Grêmio Estudantil - 2017

Descrição:

O Grêmio é a organização que representa os interesses dos discentes na escola. Ele permite que os alunos
discutam, criem e fortaleçam inúmeras ações, tanto no próprio ambiente escolar como na comunidade.
O Grêmio Estudantil está constituído de nove membros:
I- Diretor Geral - Vinícius Miguel Botelho de Oliveira
II- Diretor Mediador- Cainan Tagliaferro Dantis
III- Diretor de Financeiro- Felipe Castro Perosa
IV- Organizador de Eventos – Julia Yuki Ferreira Sugimoto
V- Diretor de Patrimônio - Rodrigo Rillo Rodrigues
VI- Relações Institucionais - Filício Rocha David
VII - Diretora Cultural – Giullia Rafaela de Arruda
VIII - Diretor de Esporte – Bruno Rafael Leite de Sousa e Caroline Bordignon da Costa

MISSÃO

Oferecer Ensino Médio e Técnico com Excelência à sociedade, formando cidadãos críticos e com conhecimentos
científicos e tecnológicos para atuar nos diversos segmentos do mercado de trabalho, prezando sempre pela
versatilidade das exigências econômicas e mercadológicas e do exercício efetivo da cidadania e da inclusão social.
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VISÃO

Ser uma Instituição Educacional Pública reconhecida regionalmente pela excelência no ensino e na valorização do
indivíduo quanto cidadão e profissional.
CARACTERÍSTICAS REGIONAIS

Características Regionais

A Etec Pedro Ferreira Alves está localizada em Mogi Mirim, um município brasileiro do estado de São
Paulo com vocação industrial e agrícola, distante de Campinas a cerca de 60 km e a 160 km de São
Paulo. A cidade possui uma população de 91.938, sendo que destes, 45.582 são economicamente
ativos, e 18.930 atuam no mercado formal.
Desses últimos, cerca de 32% (6.050), atuam no segmento industrial, segundo pesquisa do Ministério
do Trabalho e Emprego. Mogi Mirim é uma das microrregiões pertencentes à mesorregião de Campinas
que possui uma população estimada pelo IBGE em 391.221 habitantes, dividida em sete municípios:
Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Mogi Guaçu, Conchal Engenheiro Coelho, Itapira, Santo Antônio
de Posse. Possui um PIB Per capta de R$ 12.752,59.
As empresas do setor industrial instaladas nessa região são: International Paper do Brasil LTDA, Mahle
Metal Leve S.A., Ingredion Ingredientes Industriais LTDA, Cerâmica Chiarelli S/A, Cerâmica Lanzi
LTDA, Sandvik Villares Wire Ind With LTDA, Manufatura de Brinquedos Estrela S.A e outras que
também compõem um círculo de indústrias instaladas na microrregião.
A produção industrial da região de Campinas é superior a de todos os outros estados do país, superada
apenas pela Região Metropolitana da Capital. Trata-se da região que mais cresce em todo o Estado. A
cidade ainda reúne algumas das principais qualidades das demais regiões do Estado. Dispõe de
Centros de Excelência Científico-tecnológicos, além de uma forte ligação com o segmento de agro
negócio, petroquímico e turismo. Ainda é bastante destacada no segmento esportivo.
No segmento industrial Mogi Mirim abriga companhias de médio e de grande porte como as empresas:
Tenneco Automotive, Eaton, Fundição Regalle, Mars (Alimentos), Allevard Rejna, Forusi, Marangoni
Maretti, ISMA, Baumer, Centro de Processamento de Dados do Banco Itaú, entre outras de pequeno e
médio porte.
Na última década têm se instalado no município e na micro região, empresas do setor metal-mecânico
(Eaton, Forusi, Regalle, Sabó entre outras). Algumas dessas indústrias estão em expansão, o que é
confirmado pelos dados estatísticos do Ministério do Trabalho.
Outra tendência, que a Unidade Escolar acompanha, é o campo de estágio dos alunos matriculados
nos cursos técnicos de Mecânica, Mecatrônica e Enfermagem que têm ultrapassado os limites dessa
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micro-região, atendendo a região metropolitana de Campinas. Por exemplo: Jaguariúna (Motorola,
Ambev, Delphi e Solectron).
A região tem boas vias de acesso aos principais pólos econômicos do Sudeste. As rodovias
Anhanguera, Bandeirantes, Santos Dumont, Campinas-Mogi Mirim e D. Pedro I ligam Campinas à
capital, ao interior, ao Sul de Minas Gerais e ao Rio de Janeiro, por meio da conexão com a D. Pedro I,
a Malha Paulista (antiga Fepasa) faz a ligação ferroviária com o Porto de Santos e, na direção oposta,
com Mato Grosso do Sul e Bolívia. Campinas ainda dispõe de Viracopos, um aeroporto para vôos
nacionais e internacionais voltado principalmente para carga, e de um aeroporto menor, o Campo dos
Amarais*.(Dados: IBGE, Rede Anhanguera de Comunicações, MTE e Etec Pedro Ferreira Alves.)
Nossa localização geográfica é um fator de extrema importância, pois possibilita a vinda de inúmeras
empresas de médio e grande porte (nacionais e multinacionais), favorecendo aos nossos alunos
maiores oportunidades, seja de estágio ou trabalho.
Pode-se considerar, ainda, como oportunidade para os educandos a qualificação de nossos docentes
que, na maioria, são profissionais altamente qualificados. Muitos deles, como os da área de Mecânica e
Mecatrônica, atuam em empresas de médio e grande porte e em cargos de liderança. Contamos ainda
com enorme número de docentes com Pós Graduação (Lato-Senso/Strito-Senso e Doutores).
Os docentes do ensino Médio se empenham muito num trabalho árduo para garantir a qualidade do
ensino público e um bom desempenho no ENEM. Isso faz a grande diferença entre as escolas do
município elevando o número da demanda.
Nossos laboratórios possuem equipamentos que são semelhantes aos da indústria, além de 7
laboratórios de Informática. São equipados com softwares para as aulas práticas, atendendo a
necessidade tecnológica da região.
As empresas da região são nossas grandes parceiras, colaboram com doações de equipamentos e ou
produtos que podem ser utilizados no laboratório de solda e na oficina mecânica, além de oferecerem
estágios para os nossos alunos, valorizando-os até a efetivação.
Hospitais de toda região, Renovias e Intervias confiam na formação dos nossos alunos do curso
Técnico em Enfermagem e os contrata.
As competências desenvolvidas nos alunos, nas aulas práticas no laboratório de Meio Ambiente, eleva
a confiabilidade das Prefeituras e empresas da região possibilitando uma parceria de conscientização
ambiental trazendo o aluno egresso de volta à escola, pois ele cria um vínculo e responsabilidade
retornando suas atividades no laboratório de mudas nativas (Espaço Gaia) com o objetivo de ação
contínua no projeto: “Viveiro de Mudas Nativas para Áreas de Mananciais”.
Considera-se como ameaça o fato de algumas empresas trabalharem em sistema de turnos de
revezamento e acabam não deixando opção para seus funcionários. Nossos alunos, muitas vezes,
precisam optar entre o trabalho e os estudos o que os forçam a desistirem do curso. Esse é um dos
principais fatores da evasão que, ultimamente, soma-se a saída dos alunos dos cursos técnicos para o
ensino superior.

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE

Os cursos mais procurados no Vestibulinho do 1° semestre de 2017 foram respectivamente, Técnico em
Enfermagem, Administração Integrado ao Ensino Médio e Informática para Internet Integrado ao Ensino
Médio. Esta procura caracteriza o perfil dos alunos da Etec Pedro Ferreira Alves que no 1° semestre de
2017 está constituída de 44 classes no total, sendo 43 classes na própria instituição e 01 classe
descentralizadas. Dentre as 43 classes, 02 são do Ensino Médio, 14 são do Ensino Técnico Integrado
ao Ensino Médio, 03 são do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio em parceria com a EE Dr.
Rodrigues Alves e 25 são do Ensino Técnico. Dos 1581 alunos cursando, 864 são do Curso Técnico, 80
são do Ensino Médio e 637 são do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio. Quanto ao sexo, 639 são
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femininos e 942 são masculinos, a menor diferença entre eles está registrada no Ensino Médio regular
onde são 44 alunos do sexo feminino e 36 alunos do sexo masculino e a maior diferença está nas três
habilitações do eixo tecnológico Controle e Processos Industriais, onde são 27 alunos do sexo feminino
e 309 do sexo masculino. Em relação à faixa etária, a maioria possui entre 17 a 21 anos, o que
representa 720 discentes. Quanto à escolaridade pública, 241 (15,24%) alunos declaram não ter
estudado integralmente em escola pública e 1340 (84,76%) declaram ter estudado integralmente em
escolas públicas. Em relação à cidade que os alunos moram, constatamos que 895 (56,61%) são
moradores da cidade de Mogi Mirim e 686 (43,39%) são moradores de outras cidades da região.
Analisando as declarações sobre a renda familiar dos alunos concluiu-se que a predominante é de 3
(três) salários mínimos, totalizando em média 16,20% dos alunos. No que diz respeito à raça/cor 14
alunos declararam-se amarelos, 06 indígenas, 1116 brancos, 342 pardos, 84 negros e 10 alunos não
declararam. Dos 864 alunos ativos nos cursos técnicos verificou-se que há 729 que já concluíram o
Ensino médio e 135 que ainda não concluíram.
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AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR
Meta:

Elaborar sistemática para gerenciamento das progressões parciais em 100% dos cursos oferecidos pela
Escola.

Resultado:

Concluído

Justificativa:

Foi desenvolvido um calendário com datas pré-estabelecidas para que seja dado ciência aos alunos e responsáveis,
quando menores, das PPs e as datas das respectivas avaliações. Desde então esse projeto já está sendo aplicado.
Meta:

Efetivar Gestão Pedagógica eficaz, no sentido de reduzir em 50% as perdas de alunos em 2020

Resultado:

em andamento

Justificativa:

Por se tratar de uma meta que deve ser levada em consideração todos os semestres, independentemente de atingi-la
ou não, a mesma ainda está em andamento.
Meta:

Melhorar a Comunicação na Unidade Escolar, aumentando em 20% o uso do e-mail institucional

Resultado:

Concluido

Justificativa:

O e-mail institucional hoje na Etec Pedro Ferreira Alves é institucionalizado como único meio de comunicação
entre docente e discente.
Meta:

Capacitar 100% dos professores acerca da condução adequada dos TCCs.
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Concluído/em continuo desenvolvimento

Justificativa:

Por se tratar de uma meta que deve ser levada em consideração todos os semestres, independentemente de atingi-la
ou não, a mesma ainda está em andamento.
Meta:

Colaborar com a melhoria da qualificação profissional dos discentes da Etec Pedro Ferreira Alves

Resultado:

Em desenvolvimento

Justificativa:

Por se tratar de uma meta que deve ser levada em consideração todos os semestres, independentemente de atingi-la
ou não, a mesma ainda está em andamento.
Meta:

Reduzir em 50% a Evasão Escolar nos Cursos Técnicos

Resultado:

Em desenvolvimento

Justificativa:

Por se tratar de uma meta que deve ser levada em consideração todos os semestres, independentemente de atingi-la
ou não, a mesma ainda está em andamento.
Meta:

Motivar alunos e professores para utilizar melhor a biblioteca da escola, aumentando em 15%ao ano o
uso de livros, revistas e/ou outros nos próximos 5 anos.

Resultado:

Em desenvolvimento

Justificativa:

Por se tratar de uma meta que deve ser levada em consideração todos os semestres, independentemente de atingi-la
ou não, a mesma ainda está em andamento.
Meta:

Conscientizar 100% dos alunos e dos funcionários sobre a importância do patrimônio escolar e
histórico até 2020

Resultado:

Em desenvolvimento

Justificativa:

Por se tratar de uma meta que deve ser levada em consideração todos os semestres, independentemente de atingi-la
ou não, a mesma ainda está em andamento.
Meta:

Atingir 100% da escola com sistemas informatizados até 2020.

Resultado:

Concluido

Justificativa:

Por se tratar de uma meta que deve ser levada em consideração todos os semestres, independentemente de atingi-la
ou não, a mesma ainda está em andamento.
Meta:

Melhorar a visibilidade da Etec Pedro Ferreira Alves perante a comunidade em 20% das empresas
anualmente.

Resultado:

Em desenvolvimento

Justificativa:

Por se tratar de uma meta que deve ser levada em consideração todos os semestres, independentemente de atingi-la
ou não, a mesma ainda está em andamento.
Meta:

Melhorar em 20% a interação empresas/Escola, com a promoção de encontros, visitas técnicas e
outros, a partir de 2016

Resultado:

Em desenvolvimento

Justificativa:

Por se tratar de uma meta que deve ser levada em consideração todos os semestres, independentemente de atingi-la
ou não, a mesma ainda está em andamento.
Meta:

Elevar para 50% a participação da comunidade interna nos órgãos auxiliares.

Resultado:

Em desenvolvimento

Justificativa:

Por se tratar de uma meta que deve ser levada em consideração todos os semestres, independentemente de atingi-la
ou não, a mesma ainda está em andamento.
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Meta:

Melhorar os sistemas de avaliação dos alunos para 100% dos professores.

Resultado:

Em desenvolvimento

Justificativa:

Por se tratar de uma meta que deve ser levada em consideração todos os semestres, independentemente de atingi-la
ou não, a mesma ainda está em andamento.

INDICADORES
Denominação:

SARESP

Análise:
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Denominação:

SAI

Análise:

No grafico acima demonstramos que os indices nao sao os ideais porem estamos melhorando gradativamente em
todos os quisitos.

PONTOS FORTES

PONTOS FORTES
A escola está localizada numa região próxima ao Polo de Alta Tecnologia de Campinas, o que favorece
a vinda de novas empresas para o município, dentre as últimas implantações, tivemos a de um Polo de
Alta Tecnologia o que aumentará a oportunidade de contratação de nossos alunos.
Em nossa escola, a tradição do ensino de qualidade, atravessa gerações o que faz com que o processo
de seleção para o ingresso em nossa unidade seja extremamente competitivo.
Um número expressivo de empresas são nossas parceiras e colaboram com a escola buscando
funcionários e ou estagiários entre os alunos dos cursos técnicos que oferecemos.
Os docentes são profissionais altamente qualificados. Alguns atuam nas indústrias do município e da
região em cargos de liderança. Dentre os docentes, um grande número possui especialização ou
mestrado.
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Os docentes do ensino médio se preocupam com os projetos pedagógicos que beneficiam o
aprendizado dos alunos proporcionando um ensino de qualidade.
O trabalho pedagógico diário, a confiabilidade e a dedicação dos alunos nas atividades escolares tem
garantido um bom desempenho no ENEM, ficando a escola bem colocada entre as estaduais do
município e região.
Os nossos laboratórios, embora com escassez de equipamentos, são compatíveis com que há nas
industrias possibilitando um melhor aprendizado dos alunos nas aulas práticas.
A Etec organiza eventos importantes e reconhecidos no município e região como: a Expoete, a
Caipirete, a Semana da Enfermagem, do Meio Ambiente e a Semana Paulo Freire, contribuindo assim
para a integração entre comunidade interna e externa.

SITUAÇÕES-PROBLEMA

Pontos fracos
Considerando o resultado do Fórum dos alunos, professores e funcionários; as reflexões em reuniões
de coordenadores e de planejamento com os docentes, destacou-se as seguintes situações problemas
que afetam a gestão e o desenvolvimento da unidade:
A Evasão escolar tem demonstrado ser um dos maiores problemas enfretados pela unidade, e pensando nisso a
escola oferecerá um sistema de reposição de aulas em horário contrário possibilitando a compensação
dos conteúdos ministrados, justificando sua ausência, possibilitando aos alunos condições especiais
para que dêem continuidade aos seus estudos.
A dificuldade de encontrar docentes habilitados para os vários componentes dos cursos, provocando a
deficiência no ensino das competências e dificuldade em solicitar a abertura de novos cursos.
A falta de consciência dos alunos com a preservação do patrimônio escolar e histórico força a
importância de se criar um centro de memórias na unidade escolar.
O aumento da demanda dos alunos em tempo integral o que proporciona a diminuição de espaço
adequado para acomodá-los, principalmente na hora das refeições e durante o intervalo do início das
aulas no período da tarde.
PRIORIDADES

De acordo com as situações problemas levantadas, definimos as seguintes prioridades e respectivas
ações:
Evasão dos cursos técnicos
A unidade oferecerá um sistema de reposição de aulas em horário contrário possibilitando a
compensação dos conteúdos ministrados, justificando sua ausência, possibilitando aos alunos
condições especiais para que dêem continuidade aos seus estudos.
Contratação de docentes capacitados
A unidade realizará uma ampla divulgação dos processos seletivos de docentes e concursos públicos,
com ênfase nos benefícios oferecidos pela autarquia, tais como: plano de carreira, capacitações, entre
outros, o que consequentemente aumenta o número de interessados.
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Conscientização dos alunos com a preservação do patrimônio escolar e histórico
A criação do centro de memórias, possibilitará uma maior conscientização da preservação do
patrimônio histórico e do patrimônio escolar.
Deficiencia de Espaço Físico
O aumento da demanda dos alunos em tempo integral o que proporciona a diminuição de espaço
adequado para acomodá-los, principalmente na hora das refeições e durante o intervalo do início das
aulas no período da tarde.
OBJETIVOS

Objetivo Geral

No cumprimento de sua missão, a Etec Pedro Ferreira Alves terá como principal objetivo Desenvolver
as Competências e Habilidades dos Educandos para que tenham um Futuro Profissional Promissor

Objetivos específicos

A Etec Pedro Ferreira Alves está sempre atenta às inovações, tendências e exigências do mercado de
trabalho, buscando proporcionar aos seus educandos nas suas respectivas gerações um ensino que
possibilite suprir suas necessidades garantindo maior qualidade e produtividade no mercado de
trabalho.

Afim de garantir esses objetivos, a unidade deverá atuar fortemente em:
- Controlar e reduzir a Evasão escolar que tem demonstrado ser um dos maiores problemas enfrentados
pela unidade, e pensando nisso a escola oferecerá um sistema de reposição de aulas em horário
contrário possibilitando a compensação dos conteúdos ministrados, justificando sua ausência,
possibilitando aos alunos condições especiais para que deem continuidade aos seus estudos;
- A dificuldade de encontrar docentes habilitados para os vários componentes dos cursos, provocando a
deficiência no ensino das competências e dificuldade em solicitar a abertura de novos cursos.
- A falta de consciência dos alunos com a preservação do patrimônio escolar e histórico força a
importância de se criar um centro de memórias na unidade escolar.
- O aumento da demanda dos alunos em tempo integral o que proporciona a diminuição de espaço
adequado para acomodá-los, principalmente na hora das refeições e durante o intervalo do início das
aulas no período da tarde.
METAS
Meta:

Internacionalização do conhecimento

Duração:

1 Ano

Descrição:

Realizar parcerias com instituições internacionais para aprimorar os conhecimentos de docentes e discentes ate
2018.
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Meta:

Recuperação continua

Duração:

1 Ano

Descrição:

Recuperção continua consiste em uma meta para onde todas as avaliações bimestrais serão realizada em
metodologia interdisciplinar, que será trabalhada ao longo do ano em palestras e treinamentos por profissionais de
educação externos.
Meta:

Colaborar com a melhoria da qualificação profissional dos discentes da Etec Pedro Ferreira Alves

Duração:

2 Anos

Descrição:

Contribuir para que os alunos estejam preparados e para que se tornem mais competitivos junto ao mercado de
trabalho, obtendo mais e melhores chances de empregabilidade, por meio de treinamento e parcerias com as
empresas.
Contato com empresas até 2017.
programa de visitas tecnicas e treinamento dos alunos pelas empresas da região ate 2018.
Meta:

Comunicação

Duração:

3 Anos

Descrição:

Melhorar a comunicação da escola entre docentes, discentes e toda comunidade em 33% ao ano ate 2020.
Meta:

Implantação de um laboratório de Gestão e Negócios

Duração:

3 Anos

Descrição:

Implantar no bloco E um laboratório der Gestão e Negócio até 2020, construindo uma nova sala de aula. Será
utilizado parte das contribuições dos 3 anos seguintes para execução desta meta
Meta:

Melhorar em 20% a interação empresas/Escola, com a promoção de encontros, visitas técnicas e
outros.

Duração:

4 Anos

Descrição:

Promover a integração empresa escola visando a ampliação no numero de estágios e possíveis
contratações. Utilizando metas anteriores como melhorar a visibilidade da escola no programa Sou+Etec
para auxiliar no aumento da interção das empresas da região em ate 20%.

Meta:

Melhorar os sistemas de avaliação dos alunos para 100% dos professores.

Duração:

5 Anos

Descrição:

Trabalho sistemático com todos os docentes para melhoria das ferramentas de avaliação, visando a utilização de
formas divercificadas. Implantando as avaliações interdisciplinares para que os professores possam ajustar seus
PDT de acordo com cada curso visando a integração entre as disciplinas.
Meta:

Elevar para 50% a participação da comunidade interna nos órgãos auxiliares.

Duração:

5 Anos

Descrição:

Envolver os professores e funcionarios nas atividades desenvolvidas nos órgãos auxiliares. Incluisve em todos os
projetos internos, por meio de palestras e demostrações da importancia do orgão auxiliar para o bom
desenvolvimento escolar.
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Os trabalhos serão medidos por quantificação das participações nas reuniões e tomandas de decisão.
Meta:

Melhorar a visibilidade da Etec Pedro Ferreira Alves perante a comunidade em 20% das empresas
anualmente.

Duração:

5 Anos

Descrição:

Com o projeto sou + Etec o ATA da escola Fábio Roberto de Souza visitará todas as empresas da cidades e da região para
divulgar os cursos oferecidos por nossa UE, com as respectivas grades curriculares e o pontencial de nossos alunos.O intuito
desta meta é mostrar a toda comunidade regional a importancia da Etec Pedro Ferreira Alves no desenvolvimento regional. E
efetividade desta meta será medida pela quantidade de empresas e comercio que vão aderir a esse projeto, aumentando 20%
ao ano.
Meta:

Atingir 100% da escola com sistemas informatizados até 2021.

Duração:

5 Anos

Descrição:

O Objetivo é implantar o sistema de informatização da secretaria até 2021, chamada até 2017 e acesso as notas e faltas para
os pais e alunos ate 2017 na da unidade escolar, eliminando o diário de classe entre outros e permitir à comunidade escolar o
acesso às informações via Internet, aumentando a comodidade.
Meta:

Conscientizar 100% dos alunos e dos funcionários sobre a importância do patrimônio escolar e
histórico até 2021

Duração:

5 Anos

Descrição:

A Etec Pedro Ferreira Alves é uma das instituições antigas do Centro Paula Souza, portanto se faz necessário conscientizar
100% da comunidade que já fez parte da escola de sua importância. O trabalho serpá realizado em 5 etapas.

Primeira etapa palestras com ex-funcionarios da escola até 2015.
Segunda etapa palestras com os ex-diretores até 2016.
Terceira etapa desenvolvimento de trabalhos feitos pelos alunos mostrando a importancia do patrimonio até 2017.
Quarta etapa envolver os pais nas palestras e reponsaveis até 2018.
Quinta etapa envolver toda comunidade escola na importancia da conservação do patrimonio escolar até 2019.
Meta:

Motivar alunos e professores para utilizar melhor a biblioteca da escola, aumentando em 15%ao ano o
uso de livros, revistas e/ou outros nos próximos 5 anos.

Duração:

5 Anos

Descrição:

O Projeto será desenvolvido em conjunto com toda a escola iniciando com uma listagem dos acervos existentes na
biblioteca, com o nome do livro, autor e o gênero, que gerará um controle de entrada e saída dos acervos.
Participação dos professores na implantação do Projeto através dos: eventos, para isto é necessário o envolvimento
da escola e dos pais. O Projeto será monitorado e avaliado através da lista de controle de locação de livros da
biblioteca. A efetividade desta meta será medida pela quantidade de retirada de livros e utilização dos memos
dentro da biblioteca.

PROJETOS 2017
Projeto:

Todos pela Escola

Responsável(eis):

Direção e Coordenação Pedagógica

Data de Início:

06/02/2017

Data Final:

12/12/2017

Descrição:

A- APRESENTAÇÃO DO PROJETO
RESUMO:
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O presente projeto visa trabalhar com a conscientização dos pais, dos funcionários, dos alunos e
professores para maior participação nos órgãos auxiliares da escola, Associação de Pais e Mestres
(APM), Conselho de Escola (CE), SIPAE e Grêmio Estudantil.Para esse projeto foram definidas
algumas ações para serem executas duas vezes por ano, início e fim. A primeira ação foi montar um
vídeo apresentando tudo que esses órgãos fizeram durante o ano anterior e qual a participação de cada
um, bem como a satisfação dos alunos quando, em reuniões, todos dão opiniões e essas são
respeitadas e, acima de tudo, o que se decide é colocado em prática. A segunda é registrar os
encontros e certificar, ao final do ano, aqueles que tiveram 75% de presença nas reuniões.
JUSTIFICATIVA:
A perspectiva da escola para conscientização da comunidade sobre a importância da sua participação
nos órgãos auxiliares consiste num modo de ver o mundo em que se evidenciam as inter-relações e a
interdependência dos diversos seguimentos na constituição e manutenção da vida escolar dos nossos
alunos.Considerando que a presença desses órgãos nas tomadas de decisões de melhorias para a
escola é muito importante, pois dá maior credibilidade às ações da direção e reforça o trabalho coletivo,
a direção e coordenação pedagógica decidiram voltar o olhar para a comunidade fazendo um trabalho
de conscientização, mostrando-lhes o quanto é importante a sua participação para o atendimento aos
alunos, nosso cliente.
OBJETIVO(S):
O projeto tem como principal objetivo a conscientização dos participantes sobre a importância do seu
papel como agente transformador dos ambientes físicos e, principalmente o social da escola, a fim de
levar os alunos, professores e funcionários a reproduzir esse conhecimento à comunidade externa
conscientizando a todos da importância para as decisões do que é necessário para a comunidade
escolar.
B- DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
METODOLOGIA:
- exposição oral e discussão sobre os projetos;
- participação efetiva nas decisões;- apresentação de vídeos das ações realizadas na escola com a
participação de todos;
- participação individual e coletiva nas reuniões;
- Cursos de pequena duração, capacitação;
- Avaliação individual da participação durante o ano;
- Avaliação das reuniões para possíveis melhoras da ação dos órgãos nas decisões.
RECURSOS NECESSÁRIOS:
Nenhum recurso financeiro, apenas pessoal.
C – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ATIVIDADES

PRAZO

1 – Eleição do Grêmio
2 – Eleição do Conselho de Escola

26 a 30 de novembro
23 de fevereiro

3 – Reunião da APM – Elaboração do PPG,
definição de metas.

15 de fevereiro

4 – Participação de todos da CIPAE na definição
de metas para o PPG.

13 de março
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5 – Posse do grêmio

17 de fevereiro

6 – Reunião do Conselho de Escola para
aprovação do PPG.

26 de março

7 – Reuniões dos órgãos auxiliares para
acompanhamento das ações definidas para 2012

Segundo semestre de
2012

8 – Capacitação e reunião com todos os
participantes dos órgãos auxiliares para avaliação
individual da sua participação, análise do que foi
feito em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015,
apresentação do Vídeo. Certificação com café da
tarde servido.

Início de dezembro do
ano vigente

METAS ASSOCIADAS:
Elevar para 50% a participação da comunidade interna nos orgãos auxiliares até 2015.

Metas associadas:
-> Elevar para 50% a participaçao da comunidade interna nos orgãos auxiliares até 2015.

Projeto:

Ouvindo os docentes e dando voz aos discentes

Responsável(eis):

Silvia H. Ferrão Silva, Vagner Braz e Carlos Catini Neto

Data de Início:

01/02/2017

Data Final:

12/12/2017

Descrição:

OBJETIVOS
Objetivo Geral:
Oferecer um espaço de escuta ampliada individual aos docentes e um espaço em pequenos grupos aos
discentes.
Objetivos Específicos:
Verificar junto aos docentes sua rotina pedagógica
Verificar os possíveis obstáculos para execução da prática pedagógica
Divulgar experiências de práticas docentes de sucesso
Verificar as concepções dos discentes em relação ao espaço escolar
Possibilitar ao discente uma reflexão da sua participar na dinâmica e identidade adquirida pela turma a
qual ele faz parte
Construção de ideias e alternativas diante dos obstáculos encontrados por ambos no contexto de
ensino-aprendizagem

METAS DO PROJETO
As metas constantes desse projeto estão associadas ao PPG 2017 e 2020
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- Ouvir e acolher 100% dos docentes acerca das suas concepções de atuação profissional
- Ouvir e acolher 100% das turmas de Ensino Médio e Médio Integrado na escuta ampliada do aluno

RESULTADOS ESPERADOS
Criar um vínculo positivo nas relações entre coordenadores /docentes e discentes que possam permitir
um melhor trabalho acadêmico e uma melhor formação dos discentes no que diz respeito aos
conteúdos pedagógicos, valores e atitudes.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

Março- apresentação do projeto em reunião de área
Abril, Maio - Inicio da abordagem com os docentes e discentes
Junho- Analise qualitativa e quantitativa das ações
Julho- Devolutiva aos docentes em reunião de área
Agosto- Devolutiva aos discentes da análise
Setembro- - Inicio de nova escuta dos discentes e docentes
Outubro- Avaliação retrospectiva
Novembro- Organização de artigo para publicação e elaboração de trabalho para possível apresentação
no Simpósio de Ensino Médio e Médio Integrado em 2018

Metas associadas:
->
->
->
->

Elevar para 50% a participação da comunidade interna nos órgãos auxiliares.
Melhorar os sistemas de avaliação dos alunos para 100% dos professores.
Conscientizar 100% dos alunos e dos funcionários sobre a importância do patrimônio escolar e histórico até 2021
Internacionalização do conhecimento

Projeto:

PROCEDIMENTOS PARA INTEGRAÇÃO DE NOVOS DOCENTES

Responsável(eis):

Benedito Cherbéu Dlessandre Oliveira, Carlos Catini Neto, Cristina Maria Franco, Parente Mendes de
Oliveira e Marcel De Oliveira Santos

Data de Início:

01/02/2017
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Descrição:

OBJETIVOS
Objetivo Geral:
Integrar novos docentes, a cada semestre, capacitando-os acerca de normas e rotinas específicas da
Unidade de Ensino (UE).

Objetivos Específicos:
Esclarecer aos novos docentes os procedimentos específicos da diretoria de serviços e diretoria
acadêmica;
Realizar ambientação de planta física demonstrando todos os locais da UE;
Discutir formas de avaliação e sua importância na formação do discente;
Esclarecer importância e procedimentos necessários para a montagem dos Planos de Trabalho Diário
(PTDs);
Orientar quanto a e-mail institucional e NSA.

METAS DO PROJETO

As metas constantes desse projeto estão associadas ao PPG 2017 e 2020

- orientar 100% dos novos docentes acerca de procedimentos acadêmicos e da diretoria de serviços;
- capacitar 100% dos novos docentes para confecção dos PTDs e navegação no NSA;

RESULTADOS ESPERADOS

Uma grande dificuldade dos novos docentes é conseguir entender as normas e rotinas da diretoria de
serviços e acadêmica bem manusear procedimentos institucionais como NSA, e-mail institucional,
conhecimentos da área física da escola entre outras atividades. Espera-se que 100% dos docentes
novos passem por esta integração diminuindo assim a ansiedade dos mesmos, e acima de tudo,
possibilitar a este profissional aprender e apreender as normas e rotinas de cada área da UE.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

A totalidade dos novos docentes serão integrados e capacitados acerca dos seguintes itens:
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1.0 - Diretoria de Serviços
1.1 Documentação para contratação
1.1.2 Documentos Secundários
1.1.2 Livro Ponto
1.2 Cadastramento de E-mail
1.2.1 Cadastramento nos Grupos de Eixo
1.3 Cadastramento do Servidor
1.3.1 Cadastramento do NSA
2.0 - Escola
2.1 Apresentação da Escola
2.2.1 Blocos
2.2.1.1 Salas
2.2.2 Biblioteca
2.2.3 Estacionamento
2.2.4 Quadra
2.2.5 Outras Dependências
2.2 Apresentação dos Setores
2.3 Apresentação para os Professores
2.4 Apresentação dos Cursos por Eixo
2.4.1 Ensino Integrado
2.4.2 Ensino Técnico

3.0 Atividades do Professor
3.1 Avaliações
3.1.1 Formas de Avaliação
3.1.2 Tipos de Avaliação
3.2 NSA
3.2.1 Lançamento de chamadas
3.2.2 Lançamento de Notas
3.3 Documentos
3.3.1 PTD’s
Metas associadas:
-> Colaborar com a melhoria da qualificação profissional dos discentes da Etec Pedro Ferreira Alves
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-> Motivar alunos e professores para utilizar melhor a biblioteca da escola, aumentando em 15%ao ano o uso de livros, revistas
e/ou outros nos próximos 5 anos.
-> Conscientizar 100% dos alunos e dos funcionários sobre a importância do patrimônio escolar e histórico até 2021

Projeto:

Professor Representante

Responsável(eis):

Jose Rafael Ronchi Junior e Simone Andreia de Campos Camargo

Data de Início:

01/02/2017

Data Final:

29/12/2017

Descrição:

APRESENTAÇÃO DO PROJETO
A Etec Pedro Ferreira Alves concentra seus esforços na busca pela qualidade de ensino, objetivando
a excelência nos Ensinos Médio e Técnico, com uma equipe gestora que promove a participação
efetiva de todos os envolvidos na construção de suas ações educacionais e de aprendizagem, baseada
na democracia participativa, dando direitos de participação para toda comunidade escolar.
Nessa perspectiva, para colaborar com todo trabalho desenvolvido na unidade escolar e, de acordo
com o projeto do coordenador pedagógico e da orientadora educacional que estão relacionados ao
controle e redução da evasão escolar, este projeto pretende institucionalizar a função do Docente
Representante de Turma. Sua atuação poderá contribuir para redução da evasão e favorecer o
cumprimento das metas estabelecidas pelo PPG.
Este projeto será aplicado inicialmente nos Cursos Técnico em Informática para Internet Integrado
ao Médio (VENCE) e Técnico em Mecânica.

OBJETIVO(S) DO PROJETO
Objetivo Geral
Estabelecer a função do Professor Representante de Turma, com atribuições que irão fortalecer a
participação destes professores em ações pedagógicas trabalhando em conjunto com os
coordenadores dos referidos cursos.

Específicos
Estabelecer mais um canal de comunicação entre os alunos-coordenação
Ter uma Visão diferenciada da coordenação nas reuniões de área, nos Pré-conselhos e Conselho de
Classe ajudando na eficácia de tomada de decisões
Maior auxílio acerca dos direitos e deveres segundo o Regimento Comum das Etecs.
Suporte aos coordenadores no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem
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METODOLOGIA
Os coordenadores irão analisar quais os professores possuem o perfil mais adequado para serem os
representantes de turma, sem desprezar as características, particularidades e demandas de cada
turma.
A metodologia e a aplicação do Projeto ocorrerão através de reuniões com os docentes
representantes e a coordenação de curso. Também serão realizadas reuniões com os alunos
representantes de sala para avaliar a eficácia do projeto. A cada encontro será feita uma ata relatando
a pauta discutida.
O trabalho será pautado pelas discussões, levantamento de problemas, aplicação de pesquisa e
viabilização de resoluções de questões, por intermédio de linhas de ação concretas e feedbacks.
PAPEL DO PROFESSOR ORIENTADOR DE SALA
O professor representante será um elo entre a turma e a coordenação, com a função de fornecer
dados sobre as discussões e dificuldades dos alunos e transmiti-los para a coordenação. Além de
auxiliar na orientação aos educandos sobre questões de respeito mútuo, conservação e limpeza (salas
de aula, pátio, banheiros e carteiras), disciplina e higiene pessoal.

PERFIL
Conhecer as normas da instituição;
Ser assíduo;
Ser um bom moderador e sabe escutar;
Estimular a participação dos alunos dos eventos escolar;
Ser ético e imparcial.

FUNÇÕES
Estabelecer uma relação de empatia e confiança com a Turma;
Representar a turma nas Reuniões de Área, nos Pré-conselhos e Conselho de Classe;
Auxiliar na orientação dos alunos a acerca dos seus direitos e deveres segundo o Regimento Comum
das Etecs;
Estimular o bom relacionamento da turma;
Identificar as necessidades da turma;
Participar das reuniões, repassando as informações obtidas.

METAS DO PROJETO
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100% de Respostas a todas as demandas
Multiplicação para todas as turmas, após consolidação dos resultados nas turmas pilotos.

RESULTADOS ESPERADOS
Contribuir para a redução da Evasão Escolar;
Entender melhor as necessidades e a realidade dos alunos/turmas;
Melhorar a qualidade e aumentar velocidade do feedback das demandas;
Valorização do professor como um agente de mudanças no processo de ensino e aprendizagem.

Metas associadas:
-> Elevar para 50% a participação da comunidade interna nos órgãos auxiliares.
-> Colaborar com a melhoria da qualificação profissional dos discentes da Etec Pedro Ferreira Alves

Projeto:

Projeto Classapp 2017

Responsável(eis):

Samira El'khoueiri

Data de Início:

01/02/2017

Data Final:

29/12/2017

Descrição:

O Projeto ClassApp trata de um sistema de comunicação mobile, sistema esse integrado e gerenciável
de mensagens, devidamente setorizadas e que são relevantes ao contexto escolar. O sistema CassApp
organiza e direciona os envios de mensagens aos alunos, pais e professores e proporciona uma
melhoria nas comunicações feitas pela Escola.
O Projeto Piloto será desenvolvido, nesta segunda etapa, em 9 Etecs do estado de SP, sem custos de
contratação para a Instituição. As Unidades envolvidas são:
Unidade

Cidade

Nome Etec

024

Araras

Etec Pref. Alberto Feres

104

Limeira

Etec Trajano Camargo

206

Mogi Guaçu

Etec Euro Albino de Souza

096

Mogi Mirim

Etec Pedro Ferreira Alves

234

Nova Odessa
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056

Piracicaba

Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa

193

Piracicaba

Etec Dep. Ary de Camargo Pedroso

036

Rio Claro

Etec Prof. Armando Bayeux da Silva

117

Santa Bárbara D’ Oeste

Etec Prof. Dr. José Dagnoni

O Projeto terá duração, nesta etapa, de 5 meses, de 17/02 à 17/07/2017, e será acompanhado
localmente por um professor com haes, indicado pela Direção Escolar.

Objetivos:
Melhorar a comunicação entre pais, alunos e escola;
Acompanhar a assiduidade escolar;
Promover o acompanhamento das atividades escolares;
Melhoras o desempenho escolar.

Justificativa
Em atendimento ao Desaﬁo 15 do Edital de Chamamento Público para Apresentação de Soluções
Inovadoras — Pitch Gov SP, ins tuído pelo Decreto n.2 57.314, de 08 de setembro de 2011, alterado
pelo Decreto n.2 57.634, de 15 de dezembro de 2011. A Empresa Classapp apresentou proposta de
melhorar a comunicação escolar, u lizando tecnologia mobile, com a possibilidade de aproximar
escola, pais e alunos.
Considerando uma comunicação mais efe va e uma aproximação dos atores escolares,
possivelmente um maior comprome mento com as a vidades escolares acontecerá. O desempenho
escolar poderá apresentar sensível melhoria, a par r de um maior envolvimento entre Pais, Alunos e
Escola. Além disso, as taxas de evasão escolar poderão diminuir, uma vez que a par cipação de todos
no processo educacional será mais bem acompanhada.
No plano de metas 2017 da Cetec, item 5 — desenvolvimento escolar / 5.3 - acompanhamento da
eﬁciência escolar, existe a proposta de enfrentar as questões relacionadas à evasão escolar. O Projeto
Piloto ClassApp poderá, a par r de uma melhoria nas comunicações escolares, auxiliar a Ins tuição a
encontrar soluções inovadoras para enfrentar o problema da evasão escolar.
Metodologia
Apresentação do projeto para os Alunos ingressante e a seus pais, bem como a novos professores,
assim como acompanhamento do cadastro e mobilização para adesão.
Paralelamente, incen vo à con nuidade da u lização da ferramenta pelos alunos, pais e professores
cadastrados no segundo semestre de 2016.
Administração do sistema, com acompanhamento de sua u lização;
Ações para aumento da adesão e da u lização do sistema por alunos, pais e docentes.
Reuniões mensais para acompanhamento do projeto;
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Acompanhamento dos relatórios emi dos pelo sistema ClassApp;
Elaboração de relatório técnico ao ﬁnal do projeto.
Resultados esperado
Melhoria da comunicação entre pais, alunos e escola, com 80% de respostas posi vas entre os que
u lizaram o sistema;
Engajamento de 80% dos alunos;
Engajamento de 80% dos pais dos alunos menores que u lizaram o sistema;
Relações escolares mais facilitadas pelo sistema ClassApp;
Melhoria da assiduidade dos alunos;
Melhoria do desempenho escolar.
Atividades
Reunião para início da segunda etapa do projeto
Divulgação para alunos ingressantes e seus pais
Incentivo à continuidade do uso da ferramenta aos alunos, pais e professores cadastrados em 2016
Acompanhamento do cadastro e mobilização para adesão dos alunos ingressantes e seus pais
Ações para aumento da adesão e da utilização do sistema por alunos, pais e docentes
Reunião de acompanhamento do projeto
Administração do sistema e de relatórios emitidos, com acompanhamento de sua utilização
Avaliação dos resultados ao final do primeiro semestre letivo de 2017, com emissão de relatório
Metas associadas:
-> Comunicação

PROJETOS FUTUROS
Projeto:

Recuperação Contínua

Responsável(eis):

Andressa Menon

Data de Início:

04/02/2015

Data Final:

30/12/2020

Descrição:

B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
- Reduzir o índice de retenção em todos os cursos da Etec Pedro Ferreira Alves;

-Formar grupos de estudos, agindo de maneira preven va, de apoio à construção do conhecimento desenvolvido
na sala de aula;
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- Iden ﬁcar as diﬁculdades de aprendizagem dos alunos e desenvolver junto aos alunos a vidades de hábitos de
estudo e organização, com a ﬁnalidade de melhoria do rendimento escolar;

- Garan r a superação das diﬁculdades de aprendizagem encontradas pelo(s) aluno(s), durante o ano le vo,
garan ndo-lhe o direito de apropriar-se das competências de forma con nua e bem sucedida;
- Envolver professores e coordenadores em uma assistência ao aluno;

- Promover a par cipação dos pais em reuniões ou outras a vidades vinculadas com enfoque na melhoria do
ensino- aprendizagem dos alunos.

C. META(S) DO PROJETO:

- Diminuir as Progressões Parciais em 5%
- Reduzir as retenções em 8%.

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

A par r de um estudo no Banco de Dados interno da escola em relação ao número de Progressões Parciais e
Retenções da Etec Pedro Ferreira Alves, foi veriﬁcado que ao término do segundo semestre de 2014, 10,33% dos
alunos foram promovidos com Progressão Parcial e 11,17% ﬁcaram re dos. Considerando que este índice pode
gerar entre outras situações, o abandono do curso. Entende-se que a Orientação Educacional deverá acompanhar
e trabalhar para minimizar tais casos para o ano de 2015, oferecendo atendimento individualizado e assegurando
efe vamente condições favoráveis à superação das diﬁculdades.

E. METODOLOGIA

- Iden ﬁcar junto aos professores os alunos que apresentam diﬁculdades de aprendizagem;
- Organizar as turmas por série, nível de desempenho e componente curricular que apresenta baixo rendimento;
- Levar os alunos a reﬂexão sobre a importância dos estudos para sua inserção/ manutenção no mercado de
trabalho;
- Acompanhar e orientar individualmente alunos com diﬁculdades de aprendizagem, incen vando-os a ter hábitos
de estudo.
- Trabalhar relações inter-pessoais, observamos que a maioria dos alunos indisciplinados, são os que têm
conceitos regulares ou insa sfatórios.
-Planejar ações preven vas para melhorar o rendimento escolar dos nossos alunos.
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CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES

PERÍODOS

Recepção dos novos alunos
Levantamento de dados esta s cos sobre o
rendimento escolar, iden ﬁcar alunos com conceitos
“I”
Formação de grupos de estudos com monitor nas
diversas disciplinas
Assistência aos alunos com baixo rendimento escolar
(monitoria)
Gerenciar e coordenar semanalmente a vidades de
estudo junto aos alunos
Acompanhar sugestões e reclamações dos alunos
Analisar e registrar os mo vos dos alunos terem um
baixo rendimento escolar

2015, 2016, 2017, 2018,
2019 e 20120
Bimestral
Bimestral
Semanal
Semanal – a par r do 2º
bimestre de 2015
Anual
Mensal

RESULTADOS ESPERADOS

Diante da atual situação de nossa escola, onde, com base nos estudos dos arquivos internos da Secretaria
Acadêmica percebemos uma alta porcentagem nas Progressões Parciais e nas Retenções. Nossa proposta com
este projeto é reduzir o número de alunos que são aprovados com Progressão Parcial em 5% ao ano até 2020 e
reduzir as retenções em 8%.

Metas associadas:
->
->
->
->
->

Reduzir a 10% a evasão escolar em todos os cursos técnicos nos próximos 5 anos.
Efetivar Gestão Pedagógica eficaz, no sentido de reduzir em 15% as perdas de alunos
Melhorar em 10%ao ano os índices gerais do SAI, até 2018
Implantar sistema de comunicação que atenda em 100% a comunidade interna e externa, até 2016.
Recuperação continua

Projeto:

Combate a evasão escolar em todos os cursos da Etec Pedro Ferreira Alves.

Responsável(eis):

Coordenador Pedagógico, Coordenadores dos Eixos Tecnológicos e Professores

Data de Início:

07/02/2017

Data Final:

07/12/2021

Descrição:

A- APRESENTAÇÃO DO PROJETO
RESUMO:
O Projeto “Combate a evasão escolar em todos os cursos técnicos” visa ataque contínuo à evasão
escolar em todos os eixos tecnológicos e será desenvolvido pelo Coordenador Pedagógico e pelos
Coordenadores dos Eixos Tecnológicos, que desenvolverão projetos menores (curto prazo) para
combater a evasão. Esses projetos estão ligados ao projeto maior e permitirão acompanhamento e
orientação aos alunos. As ações serão desenvolvidas semanalmente, pois entendemos que o prazo
deverá ser o mais breve possível.
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JUSTIFICATIVA:
Verificou-se que há evasão em todos os cursos técnicos, mais acentuada nos primeiros módulos. O
objetivo é reduzir, mesmo que seja pouco, pois há muitas situações-problema que a escola não tem
como interferir. Dentro das possibilidades de intervenção, cada Eixo Tecnológico, sob orientação e
acompanhamento do coordenador, desenvolverá um projeto para combater a evasão em 2014.
OBJETIVO(S):
- Atacar a evasão escolar em todos os cursos dos eixos tecnológicos da Etec Pedro Ferreira Alves.
- Envolver todos os coordenadores e professores por eixo tecnológico, em ações que visam redução do
índice de evasão.
- Oferecer ao aluno, dentro das possibilidades da escola, condições de se manter no curso até a sua
conclusão.
B- DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
METODOLOGIA:
- Verificação, semanalmente, do diário de classe para detectar alunos faltantes.- Contato com o aluno
por telefone para solicitar sua presença na escola, com hora marcada, para conversar sobre as razões
de suas faltas.
- Orientar o aluno em suas dificuldades.
RECURSOS NECESSÁRIOS:
- Disponibilidade de tempo dos coordenadores dos eixos tecnológicos.
-Telefone para contato.
C – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ATIVIDADES

PRAZO

1 – Veriﬁcação do diário de classe
2 – Contato com o aluno
3 – Orientação
4 – Contato com os professores dos cursos
5 – Manutenção do aluno no curso

Semanalmente
Semanalmente
Semanalmente
Semanalmente
No semestre

METAS ASSOCIADAS:
Reduzir a 10% a evasão escolar em todos os cursos técnicos nos próximos 5 anos.
Metas associadas:
-> Reduzir a 10% a evasão escolar em todos os cursos técnicos nos próximos 5 anos.
-> Elaborar sistemática para gerenciamento das progressões parciais em 100% dos cursos oferecidos pela Escola.
-> Melhorar os sistemas de avaliação dos alunos para 100% dos professores.

Projeto:

Interação Empresa/Escola

Responsável(eis):

Profª Fábia Dovigo Pais, Prfª Andressa Barreiro Menon e Prfº Danilo Ribeiro da Silva.

Data de Início:

01/04/2017

Data Final:

17/12/2021

Descrição:

RESUMO/ JUSTIFICATIVA: Considerando a evasão dos alunos dos cursos técnicos e a queixa dos
alunos no que se refere à possibilidade de estágios nas empresas da região e à inserção dos mesmos
no mercado de trabalho, e considerando que o objetivo dos cursos oferecidos pela Etec Pedro Ferreira
Alves está voltado para a formação de profissionais que integrarão as áreas operacionais das
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organizações. OBJETIVO(S):Aumentar em, pelo menos 20% a empregabilidade dos alunos e as
possibilidades de estágios.1. Melhorar o relacionamento entre as organizações e a Escola, através do
conhecimento recíproco entre ambos.2. Melhorar a motivação das aulas com a possibilidade de que os
alunos vislumbrem mais possibilidade de se inserirem no mercado de trabalho.3. Aumentar o índice de
satisfação entre os alunos e a escola, em conseqüência, melhorar as competências previstas nos
planos de cursos.4. Diminuir a evasão dos alunos em conseqüências da maior satisfação dos
mesmos.B- DESENVOLVIMENTO DO PROJETOMETODOLOGIA:Preparar material de divulgação dos
cursos oferecidos pela Unidade de Ensino, ressaltando os objetivos definidos nos planos de cursos dos
mesmos para ser distribuído às organizações regionais, com a finalidade de promover as competências
adquiridas pelos alunos.Visitar as principais empresas com objetivo de conhecer suas reais
necessidades e suas possibilidades em disponibilizar estágios, visitas técnicas, apresentação de suas
operações, através de palestras na Escola ou nas próprias empresas.Organizar "work shop",
envolvendo profissionais das empresas, professores e alunos da Escola na busca por uma interação
maior entre as empresas e a Escola.
Organizar o III Café da Manhã com as empresas parceiras e a escola.
Elaborar e enviar convites para que as principais empresas da região participem das atividades
promovidas, na Escola (Semana Paulo Freire, EXPOETE, entre outras).Buscar convênios com as
organizações da região, para que haja troca de informações com o objetivo de atualizar as aulas
práticas para acompanharem os avanços e as inovações tecnológicas. RECURSOS NECESSÁRIOS:
Estima-se como recursos necessários para o desenvolvimento deste projeto a importância de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a serem usados na confecção de todo o material conforme
detalhado acima. A estrutura física, bem como equipamentos para encontros a ser utilizada serão da
própria Escola.
C- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:
ATIVIDADES

PERÍODOS

1. Preparar material de divulgação.
2. Visitar as principais empresas.

Mês de abril
Meses de março a
dezembro
Mês de Novembro
Meses de abril e
setembro
Durante o ano vigente
Mês de abril e maio
maio, a cada dois anos.

3. Organizar "work shop".
4. Elaborar e enviar convites para que as principais empresas da
região participem dos eventos promovidos pela Escola.
5. Buscar convênios com as organizações da região.
6- Organizar o Café da Manhã com Empresas
7- Café da Manhã com Empresas
Metas associadas:

-> Melhorar em 20% a interação empresas/Escola, com a promoção de encontros, visitas técnicas e outros, até 2016.

Projeto:

Implantação do Centro de Memória

Responsável(eis):

Direção e Profº Vagner Braz, Profª Fábia Dovigo Pais.

Data de Início:

16/05/2017

Data Final:

07/12/2021

Descrição:

Justificativa
Atualmente, a Etec Pedro Ferreira Alves é uma das unidades mais an gas do Centro Paula Souza, no ano de 2014
comemorou 50 anos. Desde o ano passado, dois professores desenvolvem projetos de memórias na unidade
escolar orientados pela profª Maria Lúcia Mendes de Carvalho que mantém projetos na Cetec sobre a Memória e
Iden dade da Educação Proﬁssional no estado de São Paulo. No município de Mogi Mirim e região a etec é uma
ins tuição muito valorizada e muito procurada pelos cursos de excelência que ministra.
Com isso, observamos a necessidade de preservar o Patrimônio Histórico da escola, prestando um serviço de
informação a toda comunidade. Além disso, com o aumento da demanda dos cursos inclusive os de tempo
integral, que visa a permanência dos alunos no ambiente escolar, se faz necessário incen var a preservação do
patrimônio escolar e do histórico incen vando os estudos, a leitura, a pesquisas e as a vidades extras
contribuindo com a formação da cidadania dos alunos.
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar.php

91/101

28/06/2018

Centro Paula Souza

Objetivo
A Implantação do Centro de Memórias na Etec Pedro Ferreira Alves se faz em duas opções. A primeira seria na
an ga sala de Metrologia, no bloco D. Nesse espaço estaria as peças permanentes em exposição. Na atual sala do
Arquivo Histórico, próximo da quadra espor va, ﬁcaria os documentos arquivados com a ﬁnalidade das pesquisas.
A outra opção seria a u lização de duas pequenas salas que se encontram no auditório e o hall de entrada, sendo
que numa das salas ﬁcaria as exposições permanentes, na outra sala os documentos de pesquisa. O hall de
entrada seria u lizado para manter as exposições i nerantes.
o lado da Portaria B que dá acesso ao prédio da secretaria da educação do município, construir jardineiras ao
redor dos troncos das árvores e aumentar a instalação de assentos em lugares de sombra. Subs tuir o atual
telhado da casa de pneus por pergolado de madeira e realizar o plan o de plantas que contribuam para um local
mais arejado. Buscar parcerias para a aquisição dos materiais de alvenaria, madeira e dos assentos.

Metodologia
As a vidades cons tuem na divulgação do projeto entre os alunos e a comunidade. Deﬁnir os parceiros para a
instalação da movelaria e vidraria, elencar as peças que irão compor o acervo histórico man do em exposição.
Selecionar os documentos que vão para o arquivo de pesquisa. Higienizar e restaurar peças, documentos, fotos e
outros objetos. Criar um acervo digital de documentos e fotos e incluir no site da escola ou outros de caráter
ins tucional orientado pelo Centro Paula Souza. Divulgar a escola através de parcerias com os diretores,
professores e alunos das escolas de ensino fundamental, que por ventura possam ingressar em nossa ins tuição,
incen vando a pesquisa no Centro de Memórias, buscando em nossos acervos informações a respeito do
desenvolvimento econômico, polí co e social de nosso município e de nossa escola. Receber como doação
objetos e coleções de an gos alunos, professores, diretores e outros que cons tuíram parceria ao longo dos 50
anos com a escola.

Resultado
Espera-se com este projeto conscien zar toda a comunidade para a importância da Memória na Educação
Proﬁssional no estado de São Paulo e a preservação do Patrimônio Histórico e escolar. Que todos os que passaram
pela escola, os que se encontram nela no presente e os que virão a pertencer a ela de alguma maneira, possam
usufruir de informações que contribuam com o desenvolvimento educacional de nossa sociedade e o exercício da
cidadania.
conhecer a história da escola aproveitar melhor seu conhecimentos ambientes revitalizados desenvolvendo
hábitos de estudos, de leitura e convivência. Aumentar em 50% o aproveitamento do ambiente escolar
colaborando assim, com a vida em sociedade dos alunos e todos que se encontram nela.

Custo do Projeto
Parte de movelaria e vidraria

R$2.000.00

Mão de obra

R$ 0,00 (funcionários da escola)

Restauro dos objetos e coleções de fotos

R$1.000,00

Sistema de Informatização

O custo já previsto para informatizar a escola até
2017.

Cronograma das Atividades
- Divulgar o projeto, definir o espaço físico, criar
o layout das salas e buscar parcerias.
- Selecionar os objetos, efetuar a higienização
das peças e das coleções e organizar o
ambiente.
- Inaugurar o Centro de Memórias dando ampla

Meses de maio, junho, julho, agosto e setembro
de 2014.
Meses de outubro novembro e dezembro.
Meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2015.
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divulgação a comunidade interna e externa.
- Promover a visitação do público externo ao
Centro de Memórias e disponibilizar os
documentos para pesquisa.
- Implantar o sistema de informatização dos
acervos
- Gerar conteúdo para o sistema de
informatização.
- Replanejar as atividades.

Durante todo o ano letivo de 2015, 2016, 2017 e
2018.
Até o ano de 2016.
Durante todo o ano letivo de 2015, 2016, 2017 e
2018.
A qualquer momento havendo necessidade.

Metas associadas:
-> Aumentar em 50% o aproveitamento escolar dos alunos.
-> Conscientizar 50% dos alunos e dos funcionários sobre a importância do patrimônio escolar e histórico até 2018.
-> Implantar sistema de comunicação que atenda em 100% a comunidade interna e externa, até 2016.

Projeto:

Melhorar a visibilidade da Etec Pedro Ferreira Alves perante a comunidade em 20% das
empresas anualmente.

Responsável(eis):

André Luiz dos Santos (Diretor de Escola Técnica) e Andressa Barreiro Menon (OE)

Data de Início:

03/02/2017

Data Final:

28/12/2021

Descrição:

PONTOS FORTES E FRACOS
PONTOS FORTES
Melhor imagem institucional perante a comunidade.
Desenvolver a credibilidade pelo ensino de excelência.
Permitir a inclusão educacional.
Aprimorar os vínculos pedagógicos.
PONTOS FRACOS
Baixo inter-relacionamento escola x empresas.
Desconhecimento dos cursos ministrados na U.E.
Pequena participação das empresas no ambiente escolar.

OBJETIVO DO PROJETO
Ampliar as parcerias da escola com as empresas da região buscando a formação de parcerias e desenvolvimento de
ações conjuntas.
JUSTIFICATIVA
O desafio das políticas públicas para o desenvolvimento da educação com qualidade, busca nas ações conjuntas o
aprimoramento do ensino.
O projeto contribuir para que U.E. recuperem sua relação à influência regional como instituição de ensino
reconhecida pela excelência na educação essa proposta corresponde a um projeto pedagógico, que é a promoção da
criticidade e da participação dos educandos, que por sua vez são resultados da formação de sujeitos pensantes e
autônomos.
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METODOLOGIA
O fortalecimento das ações junto a sociedade permite que a escola crie vínculos autênticos com as pessoas e desta
forma possa construir uma relação de confiança. O desenvolvimento de atividades abertas à comunidade possibilita
a interação efetiva entre educandos, educadores e a população local.O surgimento da credibilidade institucional faz
com que a motivação pela busca do conhecimento torne-se cada vez mais valorizada, assim como a inserção de
novos profissionais no mercado de trabalho.
Com o forte empenho em alcançar estes objetivos ao longo do ano serão desenvolvidas ações para estreitar as
relações humanas junto à comunidade escolar e local, a criação de campeonato escolar de futebol de salão, festa
temáticas, ações sociais com a participação de grupos organizados, ONG´s e a parceria com instituições de ensino e
pesquisa tanto públicas quanto privadas. Como parte dos eventos relacionados tem forte influência a feira escolar
de divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos e a participação em feiras e eventos.

Cronograma de Atividades
Atividades
Divulgar o projeto na unidade escolar.
Desenvolvimento de agenda de atividades
Desenvolvimento de material de divulgação
identificação
Eventos de divulgações das ações escolares

e

Período
fevereiro e março
abril e maio
fevereiro e julho

Semana Paulo Freire, Café
da Manha com as Empresas,
Mostra de TCC e Expoete
Participação em eventos e feiras de exposição
Fatec de Portas Abertas e
Associação Comercial de
Mogi Mirim
1º avaliação de conformidade do projeto
Março, abril, agosto e
outubro.
Replanejamento das ações para o 2º semestre
julho e novembro
Desenvolvimento de agenda de atividades
Mensalmente
Formalização de ações de fortalecimento do projeto Reuniões de área.
(visitas e reuniões de consenso)
Elaboração do relatório de resultados
Reuniões de área.
Resultados Esperados
Promover a participação da comunidade escolar em 5 eventos externos de divulgação das ações escolares, realizar
3 eventos de abrangência regional divulgando as atividades, permitindo a interação com grupos não
governamentais e/ ou públicas motivando as relações pedagógicas entre os diversos grupos envolvidos,
propiciando a formação de um ambiente educacional atuante e atualizado.
Metas associadas:
-> Melhorar a visibilidade da Etec Pedro Ferreira Alves perante a comunidade em 20% das empresas anualmente.

Projeto:

Implantação de Laboratório de Gestão e Negócios

Responsável(eis):

Cristina Maria Franco Parente Mendes de Oliveira e Marcel Oliveira dos Santos

Data de Início:

03/02/2017

Data Final:

20/12/2021

Descrição:

O projeto consiste em melhorar a qualificação profissional dos alunos, contribuindo para que se tornem mais
competitivos para o mercado de trabalho, possibilitando maior integração entre teoria e prática a partir das
ferramentas contidas no laboratório de Gestão e Negócios, tornando seu aprendizado ainda mais palpável.
Objetivo
Implantar um laboratório para atender melhor o Eixo Tecnológico de Gestão, permitindo que o aluno vivencie,
dentro do curso de Administração, as práticas administrativas integradas à Gestão Empresarial adaptável a todos os
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setores de uma organização; entenda com maior clareza, no curso de Contabilidade, o controle gerencial prático das
áreas ligadas a escrituração e controladoria da organização e aprenda, de forma concreta, no curso de Logística, a
gestão dos planejamentos, programação e controles de projetos, observando desde a concepção do pedido até seu
destino final, com foco também na logística reversa, podendo tal laboratório ser, ainda, utilizado por outros cursos
oferecidos na Unidade Escolar.
Justificativa
O laboratório permitirá ao aluno um melhor entendimento e a integração entre a teoria e prática, em todos os cursos
do Eixo, possibilitando que o aprendizado se torne mais palpável. Cada curso terá foco específico através de
ferramentas próprias, contribuindo com a interdisciplinaridade das áreas e permitindo ao aluno alcançar
experiências mais próximas da realidade e do cotidiano de uma empresa e seus departamentos.
Cronograma
Montagem de maquete de Centro Logístico 04/04 a 31/08/2016
Verificar a existência de determinados mobiliários na Unidade 04/04 a 29/04/2016
Levantamento e solicitação de mobiliário necessários e que a UE ainda não possui 02/05/2016 a 30/11/2017
Buscar parceria com o setor privado para doação de equipamentos e mobiliários 02/05/2016 a 30/11/2017
Verificação de necessidades que ainda não foram atendidas 01/08 a 31/08/2016
Montagem de maquete da Etec Pedro Ferreira Alves para o Centro de Memória (Auditório) 05/09 a 30/11/2016
Relação de equipamentos necessários, por exemplo, computadores, data show, TV 52" - solicitação à Direção
01/08 a 01/12/2016
Montagem do projeto de arquivologia 01/08 a 30/11/2016
Elaboração de relatório de andamento e resultados 01 a 18/12/2016 e de 01 a 18/12/2017
Recursos necessários
Para total implantação do laboratório serão necessários os seguintes recursos:
1. Infraestrutura da sala:
- ampliação da sala - construção de parede e abertura de outra;
- instalação elétrica na sala (ampliação);
- instalação de cabeamento para computadores;
- instalação de rede e internet para os alunos;
- material elétrico e de ampliação da sala e instalações necessárias.
2. Máquinas e equipamentos:
- 15 computadores para o laboratório de Gestão e Negócios;
- 06 computadores para a Biblioteca;
- 01 data show OU 01 lousa digital OU 01 televisão 52";
- 01 Flip chart;
- 01 coletor de código de barra;
- 01 manequim para colocação de itens de segurança - EPI's
- 02 estantes;
- 03 arquivos para montagem de documentação (projeto de arquivologia);
- 21 mesas e cadeiras para computadores.
A verba será a necessária para implantação do laboratório, cujos valores só poderão ser orçados no momento em
que cada etapa será iniciada.
Equipe responsável: Coordenação do Eixo de Gestão e Negócios

Metas associadas:
-> Colaborar com a melhoria da qualificação profissional dos discentes da Etec Pedro Ferreira Alves
-> Melhorar a visibilidade da Etec Pedro Ferreira Alves perante a comunidade em 20% das empresas anualmente.
-> Implantação de um laboratório de Gestão e Negócios

Projeto:

INTERNACIONALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS E APRENDIZADOS EM MANUFATURA AVANÇADA
– INDÚSTRIA 4.0

Responsável(eis):

André Luiz dos Santos e Jose Vicente Gonçalves

Data de Início:

01/02/2017

Data Final:

30/12/2021
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Descrição:

OBJETIVO GERAL
Proporcionar aos alunos e à sociedade o desenvolvimento e a capacitação no conceito Indústria 4.0, a
partir da integração da Etec Pedro Ferreira Alves e Fatec Arthur de Azevedo, como Polo da Manufatura
Avançada do Estado de São Paulo, internacionalizando conhecimentos e aprendizados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Ampliar os conhecimentos técnico e tecnológico dos docentes por meio de capacitações em parceria
com empresas e instituições de ensino, nacionais e internacionais.
- Realizar estudo mercadológico, visando eventual viabilidade de novos cursos de nível pós técnico e
pós graduação (especialização e mestrado profissionalizante).
- Reestruturar a matriz curricular dos cursos existentes, adequando-a aos conceitos de Manufatura
Avançada.
- Proporcionar intercâmbio com instituições de ensino internacionais para docentes e discentes, visando
a interação e a multidisciplinaridade.
- Formar profissionais altamente capacitados para atuar frente ao desenvolvimento que já se anuncia,
no cenário global da Manufatura Avançada.

JUSTIFICATIVA
Antes de justificar-se o projeto, necessário explicar do que se trata a Manufatura Avançada – Indústria
4.0.
Segundo a revista Carta Capital, em publicação realizada em 21de janeiro de 2016 acerca do Fórum
Econômico Mundial que acontecera no mesmo mês em Davos, na Suíça, entende-se:
“A “Indústria 4.0” representa uma descontinuidade do modelo de
produção até então vigente. Ela se concentra nos novos produtos e
processos derivados dos avanços ocorridos na fronteira da ciência,
como a convergência entre info, nano, bio e neuro-cogno tecnologias,
que possuem aplicação em praticamente todas as áreas do
conhecimento, como a química, a física, a biologia, a medicina, a
engenharia, a computação etc. Esse processo tem ocorrido em
escala e velocidade substantivos, afetando de forma avassaladora
todas as dimensões da vida dos indivíduos e da forma como eles se
relacionam entre si. Com efeito, a denominada “Quarta Revolução
Industrial” abre um mundo de possibilidades e, inevitavelmente,
também de riscos [...]”
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A discussão apresentada por Paulo José Whitaker Wolf, mestre em economia pelo IE/UNICAMP e
doutorando na mesma instituição, e Giuliano Contento de Oliveira, professor do Instituto de Economia
da UNICAMP, nos leva à reflexão de que a Manufatura Avançada terá papel fundamental na nova
divisão do trabalho, proporcionando aos que tiverem essa nova habilidade e maior qualificação
profissional melhores oportunidades de maiores salários e, portanto, maior estabilidade, reduzindo,
assim, a sua vulnerabilidade diante do momento da grave crise econômica, social e política que o país
ainda atravessa.
Discute também a relevância do processo, isto é, o “desenvolvimento de setores de alta intensidade
tecnológica, capazes de desenvolver e de difundir inovações que beneficiem a economia e elevem as
condições de vida dos brasileiros, o que inclui a melhora dos padrões de educação, saúde, alimentação
e habitação, sobretudo.”.
Urge entender, por meio de uma linha do tempo, o impacto industrial e nos modelos de negócio que a
Indústria 4.0 já está produzindo e ainda produzirá internacional e nacionalmente, amplamente discutido
e demonstrado no Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos.
A Etec Pedro Ferreira Alves é a única Unidade Escolar do Centro Paula Souza que possui uma Célula
Flexível de Manufatura completa, composta por equipamentos de ponta e uma equipe preparada para
se transformar, juntamente com a Fatec Arthur de Azevedo de Mogi Mirim, em um polo para preparar e
qualificar os alunos para essa nova realidade, visto que já estão um passo à frente para essa nova
tecnologia, necessitando apenas de pequenas adequações.
Por isso, o projeto que ora se apresenta, justifica-se pelo fato das unidades Etec Pedro Ferreira Alves e
Fatec Arthur de Azevedo de Mogi Mirim já estarem um passo à frente para essa nova tecnologia,
necessitando apenas de pequena adequação.

METODOLOGIA
- Capacitação com o tema “Manufatura Avançada – Indústria 4.0” oferecida em parceria entre a
empresa Festo, a Etec e Fatec de Mogi Mirim, aos docentes das Etecs de Amparo, Itapira, Mogi Guaçu
e Mogi Mirim e das Fatecs de Itapira e Mogi Mirim – 17/09/2016 (Etapa já concluída com estas unidades
e a ser aplicada nas demais unidades do Centro Paula Souza).
- II Simpósio Regional de Iniciação Científica – Indústria do Futuro a ser realizado em 31/03/2017, com
apresentação de trabalhos de Iniciação Científica com base nos conceitos de Manufatura Avançada.
- Programa de treinamento fundamentado nos principais conceitos da Manufatura Avançada,
abrangendo os docentes dos cursos relacionados aos eixos: Controle e Processos Industriais,
Informação e Comunicação, Gestão e Negócios e Ambiente, Saúde e Segurança.
- Promover pesquisa mercadológica, envolvendo o Laboratório de Currículos do Centro Paula Souza,
setor produtivo, entidades de classe e o poder público, objetivando a reestruturação da matriz curricular
e viabilização de cursos de especialização.
- Buscar instituições educacionais internacionais para o desenvolvimento de projetos de intercâmbio
para docentes e discentes, com o objetivo de compartilhar conhecimentos e metodologias de forma
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remota, utilizando ferramentas de comunicação corporativas do Centro Paula Souza – MSDNAA, nos
moldes da metodologia COIL – Collaborative Online International Learning ou presencial.
- Levantamento de equipamentos existentes nas Unidades que farão parte do projeto e a padronização
dos laboratórios, visando a atualização tecnológica para implementação plena da Manufatura
Avançada.

ESTRATÉGIAS
- Posicionar o Centro Paula Souza como precursor do conceito de Industria 4.0 em âmbito educacional
e tecnológico, através do projeto proposto.
- Firmar convênio entre o Centro Paula Souza e a empresa Festo para a implementação do projeto nas
Unidades de Ensino mentoras deste, Etec e Fatec de Mogi Mirim.
- Ampliar as parcerias com setores público – privado e buscar parcerias com BNDES, EMBRAPII, GIZ –
Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit, Câmara de Comércio Brasil – Alemanha, CPqD,
FAPESP, INOVA SP, Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, entre outras.

- A partir da estruturação do Polo de Manufatura Avançada em Mogi Mirim, criar uma rede de
cooperação tecnológica entre Unidades Etec, Fatec e Prefeitura Municipal de Mogi Mirim.
Metas associadas:
-> Colaborar com a melhoria da qualificação profissional dos discentes da Etec Pedro Ferreira Alves
-> Internacionalização do conhecimento

Projeto:

Indica ETEC

Responsável(eis):

Fábio Roberto de Souza, Ana Paula Apparecido de Almeida e Eliza Desidério Cezar Bento

Data de Início:

01/03/2017

Data Final:

30/12/2021

Descrição:

O projeto tem como principal intuito estabelecer um vínculo entre aluno/empresa, através de
parcerias entre escola/empresa.

PONTOS FORTES E FRACOS
PONTOS FORTES

·
·
·
·

Permitir a inclusão de alunos no mercado de trabalho
Manutenção da imagem institucional perante a comunidade.
Credibilidade pelo ensino oferecido pela escola.
Aumento na demanda de concluintes.
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PONTOS FRACOS

·

Participação pouco efetiva das empresas no ambiente escolar.

OBJETIVO DO PROJETO
Aumentar a empregabilidade em até 20%, através de parcerias com empresas dos setores que englobem as áreas de
cursos oferecidos pela Unidade Escolar, bem como o comércio da cidade de Mogi Mirim e região.
JUSTIFICATIVA
Considerando que o número de desempregados em nosso país é elevado, que as políticas públicas nem sempre são
suficientes para suprirem a demanda por emprego, e que o mercado se restringe cada vez mais às pessoas com mais
capacitação e experiência, percebe-se que o papel da escola, principalmente aquelas voltadas ao ensino técnico, é
fundamental na vida do aluno, podendo proporcionar não só o aprendizado como também oportunidade de ingresso
no mercado de trabalho.
O projeto irá contribuir para que a U.E. se destaque em nossa região, e também perante a outras instituições de
ensino técnico, e recupere à influência regional sendo uma instituição de excelência no ensino. No que tange aos
alunos, a perspectiva de empregabilidade fará com que a demanda de concluintes seja elevada, uma vez que a
conclusão do curso trará maiores e melhores oportunidades.

METODOLOGIA
O desenvolvimento de ações junto a sociedade permite a escola criar vínculos autênticos com as pessoas para que
desta forma se construa uma relação de confiança.
O desenvolvimento de atividades abertas à comunidade possibilita a interação efetiva entre educandos, educadores,
população local e empresas.
O surgimento da credibilidade institucional faz com que a motivação pela busca do conhecimento torne-se cada vez
mais valorizada, assim como a inserção de novos profissionais no mercado de trabalho.
Com grande foco em atingir os objetivos, ao longo do ano serão desenvolvidas ações, que buscarão estreitar as
relações entre escola/empresa/comunidade, através de visitas para divulgação do projeto, feiras tecnológicas e
demais eventos relacionados as atividades escolares.
Cronograma de Atividades
Atividades
Período
Divulgar o projeto na unidade escolar.
01/03 a 15/04
Realização dos questionários com alunos
15/04 a 30/04
Tabelamento de respostas dos alunos
01/05 a 15/05
Divulgação do projeto nas empresas
16/05 a 15/12
Participação em eventos e feiras de exposição
06/05 a 15/11
1º avaliação de conformidade do projeto
15/06
Replanejamento das ações para o 2º semestre
20/07
Desenvolvimento de agenda de atividades
21/07 a 25/07
Formalização de ações de fortalecimento do projeto 26/07 a 15/12
(visitas e reuniões de consenso)
Elaboração do relatório de resultados
15/11 a 15/12

Resultados Esperados
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Promover participação das empresas nos eventos realizados pela escola ao longo do ano, firmar parcerias que
promovam estágios ou empregos formais, e contribuir para aumento da taxa de empregabilidade de alunos.
Metas associadas:
-> Melhorar a visibilidade da Etec Pedro Ferreira Alves perante a comunidade em 20% das empresas anualmente.
-> Melhorar em 20% a interação empresas/Escola, com a promoção de encontros, visitas técnicas e outros.

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA

Mogi Mirim, 17 de fevereiro de 2017

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA

Após a apreciação, o Conselho de Escola deu seu parecer favorável ao PPG
por considerar ser de extrema importância para a melhoria contínua dos
trabalhos oferecidos à comunidade e pela complexidade do mesmo quanto as
necessidades, dificuldades, melhorias e projetos apresentados.
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